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บทคดัย่อ 

 กำรศึกษำน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำ  ทศันคติและค่ำนิยมของเยำวชนต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ในเขต
เทศบำลต ำบลภูผำม่ำน อ ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือน ำไปสู่กำรพฒันำขอ้เสนอแนะในกำรส่งเสริมสนบัสนุนให้
เยำวชนสนใจในอำชีพเกษตรกรรม โดยสมัภำษณ์เยำวชนท่ีใชเ้ป็นตวัอยำ่งจ ำนวน 90 คน ท่ีไดม้ำจำกกำรเจำะจงเลือกเยำวชน
ท่ีมีบิดำมำรดำประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำศยัอยูใ่นเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน 6 ชุมชนๆละ 15 คน 
               ผลกำรศึกษำพบวำ่ เยำวชนเกือบร้อยละ 85 มีทศัคติและค่ำนิยมเชิงบวกต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมโดยมอง
วำ่อำชีพเกษตรกรรมยงัเป็นอำชีพท่ีมีควำมมัน่คงคือ มีรำยไดพ้อเล้ียงชีพ มีควำมเป็นอิสระพ่ึงพำตนเองได ้ส่วนท่ีเหลือมอง
ว่ำเป็นอำชีพท่ีมีควำมเส่ียงต่อภัยธรรมชำติ เยำวชนกลุ่มน้ีมำกกว่ำร้อยละ 93 ยงัมีควำมประสงค์ท่ีจะสำนต่ออำชีพ
เกษตรกรรมของผูป้กครองต่อไปในอนำคตและตอ้งกำรท่ีจะใหบุ้ตรหลำนสำนต่ออำชีพเกษตรกรรมจำกตน ร้อยละ 85 
 

ABSTRACT 
               This research had the objective to study the Attitudes and Values of Youth towards Farming as an Occupation: 
A Case Study of Phuphaman sub district Municipality, Khon Kaen Province.   This study produced recommendations 
for promoting youth interest in agricultural occupations.  Data were collected by interviews with a sample of 90 youth 
in six communities of the Municipality.   
 This study found that 85% of this sample of youth had positive attitudes toward farming as an occupation.  
They view agriculture as a secure occupation.   The remainder of the sample view farming as a high- risk investment, 
and requiring high capital inputs at the outset.   Over 93% of the sample intends to continue the farming activities of 
their parents, while the remainder intends to shun farming as an occupation.  Fully 85% 
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บทน า 
แมว้ำ่สถำนกำรณ์แรงงำนภำคกำรเกษตรของไทยในปัจจุบนั ไดล้ดลงตำมล ำดบัเน่ืองจำกแรงงำนส่วนใหญ่ท่ีมี

อยูเ่ดิมก ำลงัเขำ้สู่สงัคมผูสู้งอำย ุ และแรงงำนอีกส่วนหน่ึงเป็นเยำวชนคนรุ่นใหม่ท่ีมีทศันคติและค่ำนิยมเปล่ียนไปจำกท่ี
เคยท ำอำชีพเกษตรกรรม มีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนอำชีพจำกภำคกำรเกษตร มุ่งสู่ภำคอุตสำหกรรม กำรลดลงอยำ่งต่อเน่ือง
ของแรงงำนภำคกำรเกษตร ไดส่้งผลกระทบต่อปัจจยักำรผลิตหลกัของภำคกำรเกษตรและท่ีส ำคญัส่งผลใหค้วำมมัน่คง
ในดำ้นกำรผลิตอำหำรของประเทศไทยลดลงในระยำว  ในขณะเดียวกนัทิศทำงในกำรปรับเปล่ียนและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและเทคนิคท่ีทนัสมยัมำทดแทน อยำ่งไรก็ตำมควำมเจริญและกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยืนตอ้งพึ่งพำ
แรงงำนคนเป็นส ำคญั (ยงยทุธ์, 2558)  

เกษตรกรมีค่ำนิยมในส่งลูกเขำ้ศึกษำเพ่ือจะเป็นบนัไดอำชีพและเล่ือนสถำนภำพทำงสงัคมไม่ตอ้งกลบัไปสู่ไร่
นำหรือประกอบอำชีพเกษตรกรรมอีก จึงท ำให้เกิดปัญหำขำดแคลนแรงงำนภำคเกษตรมีแนวโน้มจะกระจำยพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึนหำกพิจำรณำสัดส่วนแรงงำนในภำคกำรเกษตร จะพบว่ำแรงงำนภำคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเน่ือง
กล่ำวคือ ในปี 2533 แรงงำนในภำคกำรเกษตรมีสดัส่วนสูงถึงร้อยละ 63.3 ของผูมี้งำนท ำรวม แต่ในปี 2555 สดัส่วนกลบั
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 42.1 หรือมีจ ำนวนลดลง นอกจำกน้ี ยงัพบว่ำกลุ่มแรงงำนอำยุตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป มีแนวโน้ม
สูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง แต่กลุ่มแรงงำนท่ีมีอำยตุั้งแต่ 15 -39 ปี กลบัมีแนวโนม้ลดลงโดยเฉพำะกลุ่มแรงงำนรุ่นใหม่ท่ีมีอำยุ
ระหวำ่ง 15 - 24 ปีท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยำ่งรวดเร็ว กล่ำวไดว้ำ่ แรงงำนรุ่นใหม่เขำ้สู่ภำคเกษตรนอ้ยลง (กรวทิย,์ 2555) 

ทศันคติและค่ำนิยมของเยำวชนท่ีมีต่อกำรท ำเกษตรนั้นจะเห็นไดว้ำ่กำรสะทอ้นควำมรุ่งเรืองของผืนแผน่ดิน
ไทย ท่ีด ำรงไวซ่ึ้งควำมอุดมสมบูรณ์ ทั้ งดินและน ้ ำ เป็นทรัพยำกรส ำคญัในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม แต่ใน
ปัจจุบนักลบัพบวำ่ กำรพฒันำดำ้นต่ำงๆ ทั้งเทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรศึกษำ ท ำให้เมล็ดพนัธ์ุเยำวชนไทยเติบโต
ข้ึนมำ พร้อมกบักำรแสวงหำอำชีพท่ีไม่ตอ้งทนล ำบำกตรำกตร ำ ท ำเกษตรกรรมอยำ่งท่ีค่ำนิยมของคนสมยัใหม่ไม่ค่อย
สนับสนุนเด็กและเยำวชนโตข้ึนมำเป็น เกษตรกร  ตอกย  ้ำว่ำอำชีพเกษตรกรเร่ิมเลือนหำยไปจำกสังคมไทย (วุฒิชยั, 
2559) 

ดงันั้นเพ่ือเป็นกำรแกไ้ขปัญหำดงัดำ้นแรงงำนภำคกำรเกษตร ในฐำนะท่ีเป็นผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินขององคป์กครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและเป็นนกัศึกษำหลกัสูตรรัฐประศำสนศำตรมหำบณัฑิต สำขำกำรปกครองทอ้งถ่ิน วิทยำลยักำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น จึงอำศยัแนวคิดจำกนกัวิชำกำรและผูว้ิจยัมำเป็นแนวทำงและเปรียบเทียบในกำรศึกษำ
คร้ังน้ีดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษำทศันคติและค่ำนิยม มุมมองของเยำวชนท่ีมีต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเจำะจงเยำวชนท่ี
มีบิดำ มำรดำ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ในเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน อ ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น  
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัคือ เยำวชนอำยุระหว่ำง 18-25 ปี ในพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน อ ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น ในพ้ืนท่ี 6 ชุมชน ชุมชนละ 15 คน รวมจ ำนวน 90 คน 
โดยมีขั้นตอนกำรศึกษำ ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษำสภำพพ้ืนท่ี ขอ้มูลส่วนบุคคล สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว 
ดำ้นเศรษฐกิจในครัวเรือน และลงส ำรวจบนัทึกเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเรียนรู้ร่วมกนัในกำรสมัภำษณ์  
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ขั้นตอนท่ี 2 ผูศึ้กษำน ำผลกำรศึกษำจำกขั้นตอนท่ี 1 ด ำเนินกรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ จำกนั้นสรุปประเด็นจำก
กำรสัมภำษณ์ เพ่ือวิเครำะห์หำทศันคติ ค่ำนิยม มุมมอง และพฤติกรรม ของเยำวชนท่ีมีต่ออำชีพเกษตรกรรมว่ำเป็น
อยำ่งไรบำ้ง 

ขั้นตอนท่ี 3 เตรียมขอ้มูลท่ีจะสมัภำษณ์ ซ่ึงแบ่งประเด็นออกเป็น 4 ประเด็นไดแ้ก่ 1) ดำ้นทศันคติท่ีมีต่ออำชีพ
กำรเกษตร 2) ด้ำนค่ำนิยมในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร 3) ด้ำนมุมมองอำชีพกำรเกษตร 4) ด้ำนพฤติกรรมท่ี
แสดงออกต่ออำชีพเกษตรกรรม เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมำวเิครำะห์  

ขั้นตอนท่ี 4 กำรประเมินกระบวนกำรสัมภำษณ์ โดยสัมภำษณ์ควำมรู้ควำมเขำ้ใจร่วมกนัของเยำวชนท่ีมีต่อ
กำรท ำกำรเกษตรเป็นอยำ่งไร 

ขั้นตอนท่ี 5 สรุปและน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์มำวเิครำะห์ 
การเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำรงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลของพ้ืนท่ีและลงส ำรวจพ้ืนท่ีกลุ่มเยำวชนเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในกำรก ำหนดประเด็นหลกัในกำรสัมภำษณ์ โดยในสัมภำษณ์ไดมี้กำรบนัทึกประเด็นกำรสัมภำษณ์ทุกขั้นตอน 
ซ่ึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูศึ้กษำไดเ้ขำ้พบผูน้ ำชุมชน ผูใ้หญ่บำ้น ก ำนนัเพื่อขอควำมอนุเครำะห์คดัเลือกเยำวชนท่ีอำศยัใน
พ้ืนหมู่บำ้นทั้ง 6 ชุมชนและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องกำรท ำวจิยัคร้ังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเครำะห์บริบทพ้ืนท่ีของเยำวชนโดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สถำนภำพ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ เศรษฐกิจของเยำวชน ขอ้มูลพ้ืนท่ีเพ่ือใชใ้นกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์เพ่ือสัมภำษณ์รำยบุคคล จำกนั้น 
สรุปประเด็นจำกกำรสัมภำษณ์เขำ้สู่กระบวนกำรสัมภำษณ์และให้ทุกคนทรำบประเด็นหรือหัวข้อในกำรศึกษำให้
เยำวชนไดท้รำบ เพื่อศึกษำประเด็นและเตรียมขอ้มูลส ำหรับน ำมำใชใ้นกำรสมัภำษณ์ 

ขั้นตอนท่ี 3 ผูศึ้กษำไดใ้ชว้ิธีกำรสัมภำษณ์ โดยมีเยำวชนประกอบดว้ย เยำวชนอำยุระหว่ำง 18-25 ปี ในเขต
พ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน อ ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น ใน 6 ชุมชน ชุมชนละ 15 คน รวมจ ำนวน 90 คน ซ่ึงผู ้
ศึกษำวิจยัไดช้ี้แจงถึงวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำวิจยัและควำมจ ำเป็นหรือควำมส ำคญัของกำรศึกษำ รวมถึงขอ้มูลท่ีผู ้
ศึกษำตอ้งกำรจดัเก็บ พร้อมเปิดโอกำสใหเ้ยำวชนสำมำรถใหข้อ้เสนอแนะไดโ้ดยประเด็นในกำรสัมภำษณ์เก่ียวขอ้งกบั
ทศันคติ ค่ำนิยม มุมมองและพฤติกรรม ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของเยำวชนต่ออำชีพกำรเกษตรท่ีบิดำ มำรดำ หรือผูป้กครอง
ประกอบอำชีพอยูใ่นปัจจุบนั 

ขั้นตอนท่ี 4 หลงัเสร็จส้ินกำรสัมภำษณ์แลว้ ผูศึ้กษำได้น ำขอ้มูลจำกกำรบันทึกกำรสัมภำษณ์นั้นในแบบ
สมัภำษณ์เพื่อน ำมำวเิครำะห์เป็นขอ้มูลสรุป 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
               น ำขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ำกกำรสมัภำษณ์เยำวชน เจำะจงท่ีมีบิดำมำรดำประกอบอำชีพเกษตรกรรมอำศยัอยู่
ในพ้ืนท่ีเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน อ ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น จ ำนวน  90 คน โดยใชเ้คร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ กำรสมัภำษณ์ ท่ีไดก้ ำหนดประเด็นกำรสมัภำษณ์เก่ียวกบั ทศันคติและค่ำนิยมของเยำวชนท่ีมีต่อกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม ท่ีผูศึ้กษำสร้ำงข้ึน เพ่ือเก็บขอ้มูลมำวิเครำะห์ขอ้มูลเพ่ือประมวลผลและเสนอกำรวิจยัในลกัษณะเชิง
พรรณนำวเิครำะห์   
 
 
 

1101



HMP9-4 

ผลการศึกษา 
                 ผลกำรศึกษำเร่ือง ทศันคติและค่ำนิยมของเยำวชนต่ออำชีพเกษตรกรรม: กรณีศึกษำเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน 
อ ำเภอภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ลกัษณะทัว่ไปของเยำวชน เป็นเยำวชนท่ีอำศยัอยูใ่นเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน 6 ชุมชนๆละ 15 คน รวม 90 
คน อำยรุะหวำ่ง 18-25 ปี แบ่งเป็นหญิงจ ำนวน 69 คน ชำย จ ำนวน 21 คน ขนำดของครอบครัว ประกอบดว้ยครอบครัว
ขนำดเล็ก 18 ครอบครัว ขนำดกลำง 65 ครอบครัว ขนำดใหญ่ 7 ครอบครัว สถำนภำพของเยำวชน โสด จ ำนวน 81 คน 
สมรสจ ำนวน 9 คน ระดบักำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนตน้ 3 คน มธัยมศึกษำตอนปลำย 14 คน อำชีวศึกษำ 53 คน และ
ระดบัอุดมศึกษำ 20 คน อำชีพนกัเรียน/นกัศึกษำ จ ำนวน 72 คน ไม่ประกอบอำชีพ 12 คน ลูกจำ้งเอกชน 4 คน คำ้ขำย 1 
คน ธุรกิจส่วนตวั 1 คน ส่วนรำยไดน้ั้นเยำวชนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นกัศึกษำ มีรำยไดต้  ่ำกวำ่ 5,000 บำท มำกถึง 79 
คน เยำวชนท่ีท ำงำนแลว้มีรำยได ้5,001-10,000 บำท จ ำนวน 9 คน และมำกกวำ่ 10,001 ข้ึนไปจ ำนวน 2 คน 
 2. ลกัษณะกำรประกอบอำชีพของครอบครัวเยำวชน ในดำ้นท ำนำ จ ำนวน 63 รำย คิดเป็นร้อยละ 70 จำกกำร
สมัภำษณ์เยำวชนดงักล่ำวพบวำ่ ลกัษณะของกำรท ำนำจะเป็นกำรท ำนำปีและกำรท ำนำปรังกำรท ำนำปีของเกษตรกรใน
เขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำนนั้นเป็นกำรท ำนำด ำ กำรท ำนำปรังจะเป็นกำรท ำนำหว่ำนน ้ ำตม จำกกำรสัมภำษณ์ควำมรู้
ควำมเขำ้ใจของเยำวชนในกำรประกอบอำชีพของผูป้กครองเพ่ือประเมินว่ำ เยำวชนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในอำชีพของ 
บิดำ มำรดำ  มำกนอ้ยเพียงใด โดยให้เยำวชนไดเ้ล่ำถึงลกัษณะกำรประกอบอำชีพของผูป้กครองโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มท่ี
ระบุว่ำ บิดำ มำรดำ ประกอบอชีพท ำนำเป็นหลกัเยำวชนสำมำรถบอกรำยละเอียดของกำรประกอบอำชีพได้อย่ำง
ละเอียด เน่ืองจำกควำมคุน้เคยกบัวถีิชีวติท่ี บิดำ มำรดำ ท ำและเยำวชนเองก็ยงัลงมือปฏิบติัก่อใหเ้กิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน
กำรท ำนำไดเ้ป็นอยำ่งดี 
   ในกำรประกอบอำชีพของครอบครัวท่ีท ำไร่ของเยำวชน จ ำนวน 18 รำย คิดเป็นร้อยละ 20 จำกกำรสัมภำษณ์
เยำวชนดงักล่ำวพบว่ำ ลกัษณะของกำรท ำไร่จะเป็นกำรท ำไร่ออ้ย กำรท ำไร่ขำ้วโพดเล้ียงสัตวก์ำรท ำไร่มนัส ำปะหลงั 
จำกกำรสมัภำษณ์ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของเยำวชนท่ีมีบิดำ มำรดำท ำเกษตร-ท ำไร่ออ้ย ผลกำรศึกษำพบวำ่ เยำวชนท่ีมีบิดำ 
มำรดำ ท ำไร่ออ้ย ท ำไร่ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์ท ำไร่มนัส ำปะหลงั สำมำรถบอกรำยละเอียดของกำรประกอบอำชีพท ำไร่ได้
อยำ่งละเอียด โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นของกำรเตรียมดิน กำรเตรียมพนัธ์ุพืชท่ีจะปลูก ไม่วำ่จะเป็นพนัธ์ุออ้ย พนัธ์ุขำ้วโพดเล้ียง
สัตว ์หรือท่อนพนัธ์ุมนัส ำปะหลงั และวิธีกำรปลูก หลงัจำกนั้นยงัตอ้งดูแลเร่ืองกำรก ำจดัวชัพืช กำรให้ปุ๋ย รดน ้ ำ ตอ้งมี
กำรเอำใจใส่ดูแลเป็นอย่ำงดีถึงจะไดผ้ลผลิตสูง โดยเฉพำะกำรดูแลแบบไม่ตอ้งใชส้ำรเคมีซ่ึงเป็นอนัตรำย และเขำ้ใจ
วธีิกำรด ำรงชีวติแบบไม่พ่ึงพำสำรเคมี ปรับเปล่ียนเป็นกำรใชส้ำรอินทรียม์ำทดแทน 
   ในกำรประกอบอำชีพของครอบครัวท่ีท ำสวนของเยำวชน ครอบครัวประกอบอำชีพในด้ำนกำรท ำ
กำรเกษตร-ท ำสวน จ ำนวน 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.7 จำกกำรสมัภำษณ์เยำวชนดงักล่ำวพบวำ่ ลกัษณะของกำรท ำสวนจะ
เป็นกำรท ำสวนกลว้ยหอมทอง ท ำสวนล ำไย กำรท ำสวนมะม่วงน ้ ำดอกไม ้จำกกำรสัมภำษณ์ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำร
ประกอบอำชีพท ำสวนของเยำวชน ดำ้นกำรท ำสวนกลว้ยหอมทอง ผลกำรศึกษำพบว่ำเยำวชนท่ีมีบิดำ มำรดำ ท่ีเป็น
ชำวสวนกลว้ยหอมทองสำมำรถบอกรำยละเอียดของกำรประกอบอำชีพไดอ้ยำ่งละเอียด คือกำรท ำสวนกลว้ยหอมทอง 
พบวำ่ในเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำนนั้นท ำกนัไม่มำก กำรท ำสวนล ำไยนั้น พบวำ่เยำวชนท่ีมีบิดำ มำรดำ ท่ีเป็นชำวสวน
ล ำไยสำมำรถบอกรำยละเอียดของกำรประกอบอำชีพได ้คือกำรท ำสวนล ำไย ในเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน มีจ ำนวน
นอ้ยเน่ืองจำกพ้ืนท่ีไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปลูกจึงมีจ ำนวนนอ้ยส่วนกำรท ำสวนมะม่วงน ้ ำดอกไมพ้บว่ำเยำวชนท่ีมี บิดำ 
มำรดำ ท ำสวนมะม่วงน ้ ำดอกไม ้สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดของกำรท ำสวนมะม่วงไดเ้ป็นอยำ่งดี กล่ำวคือกำรท ำสวน
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มะม่วงน ้ ำดอกไม ้ในเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำนนั้นจ ำนวนไม่มำก เน่ืองจำกมีพ้ืนท่ีใกลเ้คียงส่วนใหญ่ผลิตมะม่วงอยูแ่ลว้
ดงันั้นจึงไม่เป็นท่ีนิยม  
 3. กำรมีส่วนร่วมหรือประสบกำรณ์ในกำรท ำกำรเกษตรกบัครอบครัว พบวำ่กำรมีส่วนร่วมหรือประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนดำ้นกำรเกษตรกับครอบครัวของเยำวชนส่วนใหญ่ท่ีมีส่วนร่วมหรือมีประสบกำรณ์ในกำรท ำนำของ
ครอบครัวร่วมกบัผูป้กครอง จ ำนวน 75 รำย จะมีวิธีกำรท ำนำโดยเยำวชนมีส่วนหรือมีประสบกำรณ์ในกำรท ำนำกบั
ผูป้กครองในเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน ซ่ึงผูป้กครองเป็นเกษตรกรอยูแ่ลว้นั้นกำรท ำนำมีดว้ยกำรหลำยวิธีเช่น กำรท ำ
นำด ำ กำรท ำนำหวำ่น กำรท ำนำโยน พ้ืนท่ีท ำนำ ในเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำนนั้นส่วนมำกนิยมท ำนำด ำ เช่น นำงสำว
วชัรี เตม็วงษ ์ เล่ำวำ่ “บิดำ มำรดำ ท ำนำ จะพำไปนำดว้ย ตอนเด็กก็จะดูเฉย ๆ พอโตข้ึน พอ่กบัแม่ก็จะพำด ำนำ เก่ียวขำ้ว 
หำบขำ้ว ซ่ึงก็เป็นงำนท่ีหนกัแต่ก็ตอ้งท ำเพรำะเป็นอำชีพท่ีเล้ียงเรำได”้ 

  กำรท ำไร่ออ้ยของเยำวชนท่ีมีส่วนร่วมกบัทำงครอบครัวมีจ ำนวน 56 รำยเน่ืองจำกพ้ืนส่วนใหญ่ของเทศบำล
ต ำบลภูผำม่ำนนั้นท ำกำรเกษตรเป็นหลกักำรปลูกออ้ยทั้งในเขตและนอกเขตเทศบำลจึงมีค่อนขำ้งมำกบำงครอบครัว
อำศยักำรรับจำ้งก็จะน ำลูกหลำนท่ีเป็นวยัรุ่นไปรับจำ้งดว้ยจึงเป็นเหตุใหเ้ยำวชนไดมี้ประสบกำรณ์ในกำรท ำไร่ออ้ยไป
ดว้ยซ่ึงจะยกตวัอยำ่งของครอบครับ นำยณัฐวฒิุ  เช้ือไพบูลย ์กล่ำววำ่ “ไดมี้ประสบกำรณ์กำรปลูกออ้ยของครอบครัว 
พ่อให้ขบัรถไถดินเตรียมดินเพ่ือท ำกำรปลูกออ้ยร่วมกบับิดำซ่ึงมีรถไถเป็นของตนเอง เป็นคนป้อนออ้ยส ำหรับปลูก 
ก ำจดัวชัพืชในไร่ออ้ยและตดัออ้ย ช่วยบิดำมำรดำ ซ่ึงเป็นประสบกำรณ์ในชีวติท่ีหำไม่ไดจ้ำกต ำรำเรียน แมว้ำ่จะเป็นงำน
ท่ีหนกัอยู ่แต่ก็ตอ้งอดทนเพรำะเป็นอำชีพท่ีสร้ำงรำยไดเ้ป็นอยำ่งดี” 

กำรท ำไร่มนัส ำปะหลงั ของเยำวชนจ ำนวน 4 รำย มีประสบกำรณ์ในกำรท ำไร่มนัส ำปะหลงั เขตเทศบำลต ำบล
ภูผำม่ำน นั้นมีพ้ืนท่ีจ ำกดักำรท ำไร่มนัส ำปะหลงัมีนอ้ยเน่ืองจำกพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบลุ่มชุ่มน ้ ำเป็นดินเหนียว จะมี
บำงส่วนท่ีสำมำรถปลูกมนัส ำปะหลงัได ้ เยำวชนจึงไม่คุน้เคยกบักำรท ำไร่มนัส ำประหลงัเท่ำใดนัก ยกตวัอย่ำงเช่น
เยำวชนท่ีช่ือ นำยอรรถชยั  ดรหมัน่ ไดเ้ล่ำว่ำ “พ่อมีท่ีดินซ่ึงเป็นดินทรำยสำมำรถปลูกมนัส ำปะหลงัได ้โดยไดเ้ป็นผู ้
คดัเลือกท่อนพนัธ์ุมนัส ำปะหลงั ขบัรถไถยกร่องส ำหรับเสียบท่อนพนัธ์ุมนัส ำปะหลงัและดูแลใส่ปุ๋ย เก็บเก่ียวเม่ือครบ
ก ำหนด ดว้ยวธีิกำรใชร้ถไถหวัมนัข้ึนมำแลว้เก็บเป็น กอง ๆ เป็นระยะ ๆ” 

กำรท ำไร่ขำ้วโพดของเยำวชนท่ีมีส่วนร่วมกับครอบครัวท่ีเยำวชนได้ช่วยเหลือผูป้กครองในกำรท ำไร่
ขำ้วโพดในเขตเทศบำลต ำบลภูผำม่ำนนั้น มีจ ำนวน 10 รำย เกษตรกรจะนิยมท ำไร่ขำ้วโพดเล้ียงสัตวเ์น่ืองจำกมีพ้ืนท่ี
บำงส่วนเหมำะสมในกำรท ำไร่ขำ้วโพดอยูแ่ลว้และเป็นอำชีพดั้งเดิมอำชีพหน่ึงท่ีเกษตรกรบำงส่วนยงัมีกำรท ำอยูบ่ำ้ง ซ่ึง
พนัธ์ุข้ำวโพดในปัจจุบันท่ีนิยมปลูกนั้ นเป็นพนัธ์ุลูกผสมของภำคเอกชน โดยเยำวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวดงัเช่น นำยณัฐพงษ ์สุขพวง ไดเ้ล่ำถึงกำรท ำไร่ขำ้วโพดวำ่ “พ่อใหข้บัรถไถไถไร่พ้ืนท่ีเตรียมดินเพ่ือท ำกำร
ปลูกขำ้วโพด ใชว้ิธีหยอดเมล็ด หลุมละ 1-3 เมล็ด บ ำรุงรักษำดว้ยกำรใส่ปุ๋ย ก ำจดัวชัพืชดว้ยกำรตดัหญำ้ เม่ือถึงฤดูเก็บ
เก่ียวก็ใชว้ธีิหกัขำ้วโพดใส่กระสอบป่ำนแลว้น ำไปตำกแดดไล่ควำมช้ืนก่อนท่ีจะไปสีโดยเคร่ืองสีขำ้วโพด” 

ทั้ งหมดน้ีเป็นประสบกำรณ์ของเยำวชนท่ีมีส่วนร่วมในกำรเกษตรของครอบครัวซ่ึงไดมี้เยำวชนท่ีมีควำม
สนใจในดำ้นกำรเกษตรเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ นอกจำกไดมี้กำรประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรประกอบอำชีพของบิดำ 
มำรดำหรือผูป้กครอง และกำรประเมินวำ่ เยำวชนไดมี้ส่วนร่วมหรือส่วนช่วยบิดำ มำรดำ ในกำรประกอบอำชีพหรือไม่
แลว้ กำรศึกษำคร้ังน้ี ยงัไดศึ้กษำทศันคติและมุมมองของเยำวชนท่ีมีต่ออำชีพเกษตรกรรมอีกดว้ย 

4. ทศันคติและค่ำนิยม มุมมองและควำมคิดเป็นของเยำวชนต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมทั้งส้ิน 90 คน
นั้น พบวำ่เยำวชน จ ำนวน 11 คน มีควำมเห็นวำ่อำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพท่ีเส่ียงต่อกำรขำดทุน เส่ียงต่อโรคพืช เส่ียง
ต่อภยัพิบติัจำกธรรมชำติ เช่น น ้ ำท่วม ภยัแลง้ เยำวชนท่ีตกเป็นตวัอย่ำงอีก 5 คน มองว่ำเป็นอำชีพท่ีตอ้งลงทุนสูง ทั้ง
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ค่ำแรงงำน ค่ำพนัธ์ุพืช ค่ำเช่ำท่ีดิน ค่ำปุ๋ย ค่ำยำก ำจดัศตัรูพืช ยำก ำจดัวชัพืช เป็นควำมยำกล ำบำกในกำรลงทุนทั้งส้ิน และ
เยำวชนท่ีตกเป็นตวัอยำ่งจ ำนวน 74 คน มีควำมคิดวำ่อำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพท่ีมัน่คง สำมำรถสร้ำงรำยไดดี้กวำ่ มี
อำหำรท่ีผลิตเอง มีควำมเป็นอิสระไม่ตอ้งมีนำยจำ้ง อนำคตจะตดัสินใจท ำอำชีพเกษตรกรรมต่อจำกผูป้กครองเน่ืองจำก
เป็นมรดกต่อทอดท่ีจะปฏิเสธไม่ไดแ้ละมีแนวคิดต่อไปวำ่หำกมีบุตรหลำนก็จะส่งเสริมให้บุตรหลำนของตนประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมต่อจำกตนอยำ่งแน่นอน 

5. แนวทำงพฒันำและส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรมใหแ้ก่เยำวชนในพ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน พบวำ่เยำวชนท่ี
ตกเป็นตวัอยำ่งนั้นยงัผูกพนักบัอำชีพกำรเกษตรอยูม่ำกควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงของเยำวชนนั้นก็ยงัตอ้งกำรสืบทอดวิถี
ชีวิตท่ีเก่ียวกบักำรเกษตรให้มีควำมมัน่คง เยำวชนกลุ่มน้ียงัสำมำรถส่งเสริมและพฒันำใหเ้ป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ Young 
Smart Farmer มีเครือข่ำยท่ีเขม้แข็งนับเป็นอีกหน่ึงหัวใจท่ีส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำภำคเกษตรกรรมให้มี
ทิศทำงแนวโนม้ท่ีดีข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดั  เป็นกำรเตรียมพร้อมกบักำรสร้ำงบุคลำกรดำ้นเกษตรรุ่นใหม่ให้มีควำมทนัสมยั
และกำรท ำกำรเกษตรอยูไ่ดใ้นท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแหลงของโลกยคุปัจจุบนั  อีกทั้งยงัมีควำมประสงคท่ี์จะส่งเสริมให้
บุตรหลำนของเยำวชนเองในอนำคตสืบสำนอำชีพเกษตรกรรมต่อไป 

   หลังจำกกำรศึกษำในคร้ังน้ีแล้วเยำวชนเข้ำใจสนใจในอำชีพเกษตรกรรมมำกข้ึนอีกทั้ งยงัมีควำม
เปล่ียนแปลงทศันคติและค่ำนิยม มองวำ่กำรท ำงำนภำคกำรเกษตร สำมำรถพฒันำเป็นอำชีพหลกัท่ีมีควำมมัน่คง สุจริต 
ปลอดภยัในกำรบริโภค สร้ำงรำยไดเ้พียงพอต่อค่ำครองชีพในสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบนัได ้เยำวชนท่ีตกเป็นตวัอยำ่งกลุ่ม
น้ียงัสำมำรถมำพฒันำให้เป็นเยำวชนตน้แบบดำ้นกำรเกษตรทั้งในและนอกพ้ืนท่ีและเป็นตวัอย่ำงให้กบัเยำวชนรุ่น
ต่อไปสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเขำ้และประสบกำรณ์ไดอี้กดว้ย 
 
สรุปและอภิปรายผล 
               จำกผลกำรศึกษำทศันคติและค่ำนิยม ของเยำวชนท่ีมีกำรประกอบต่ออำชีพเกษตรกรรมของ บิดำ มำรดำ แลว้ 
สรุปและอภิปรำยผลดงัต่อไปน้ี 
               1. สภำพพ้ืนท่ีในกำรศึกษำเป็นเยำวชนท่ีตกเป็นตวัอยำ่งอำศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลภูผำม่ำน ของอ ำเภอ
ภูผำม่ำน จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเยำวชนท่ีตกเป็นตวัอย่ำงนั้น มีอำยุระหว่ำง 18-25 ปี เยำวชนท่ีตกเป็นตวัอย่ำง มีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจดำ้นกำรเกษตรท่ีถูกปลูกฝังโดยผูป้กครองเป็นทุนเดิม เยำวชนกลุ่มน้ี จึงมีควำมพร้อมท่ีจะศึกษำวิชำกำรต่ำง 
ๆ ดำ้นกำรเกษตรอย่ำงจริงจงั อีกทั้งยงัตอ้งสืบทอดอำชีพดำ้นกำรเกษตรต่อผูป้กครองเน่ืองจำกมีท่ีดินเป็นของตนเอง
และมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรเกษตรมำแลว้ สำมำรถมำพฒันำใหเ้ป็นเยำวชนตน้แบบดำ้นกำรเกษตรทั้งในและนอกพ้ืนท่ี
และเป็นตวัอยำ่งใหก้บัเยำวชนรุ่นต่อ ๆไป 
               2.  เม่ือศึกษำถึงทศันคติและค่ำนิยม ของเยำวชนท่ีมีต่อกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรกรรมแลว้ เยำวชนท่ีตก
เป็นตวัอย่ำงส่วนใหญ่ยงัเป็นเยำวชนยงัมีควำมตอ้งกำรหำควำมรู้เทคนิคในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมเก่ียวกบักำรลดตน้ทุนในกำรผลิตสูง หำมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงจำกภยัธรรมชำติ วิธีกำรเพ่ิมผลผลิตลด
รำยจ่ำยเพ่ิมรำยได ้ศึกษำกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภณัฑก์ำรเกษตรหลงัจำกไดรั้บกำรพฒันำเหล่ำนน้ี เพ่ือน ำมำประยกุตใ์ห้
เขำ้กบัสถำนกำรณ์ดำ้นกำรตลำดเศรษฐกิจในครัวเรือน รวมถึงในชุมชนก็จะดีข้ึน ซ่ึงเยำวชนท่ีตกเป็นตวัอยำ่งกลุ่มน้ีมอง
ต่อไปอีกว่ำอนำคตก็ยงัจะสืบสำนอำชีพเกษตรกรรมต่อจำกบรรพบุรุษต่อไป และคำดว่ำในอนำคตเยำวชนท่ีตกเป็น
ตวัอยำ่งกลุ่มน้ีจะเป็นก ำลงัและแรงงำนส ำคญัในกำรส่งเสริมพฒันำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมใหมี้ควำมมัน่คง มัง่
คัง่ พฒันำยงัยนืส่งต่อใหเ้ยำวชนจำกรุ่นสู่รุ่นต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
              1.  รัฐบำลตอ้งมีนโยบำยท่ีมีควำมชดัเจนดำ้นกำรเกษตรกรรม เน่ืองจำกบำงแหล่งรับซ้ือผลผลิตทำงกำรเกษตร
ไม่ไดม้ำตรฐำนขำดกำรควบคุมจำกภำครัฐอยำ่งจริงจงัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บซ้ือรำยยอ่ยท่ีกระจำยตวัอยูใ่นนอกพ้ืนท่ีเขต
เมืองและถูกมองขำ้มและไม่มีผูก้  ำกบัดูแลสถำนประกิจกำรเหล่ำนั้นท ำให้กำรรับซ้ือผลผลิตไม่มีควำมสุจริต ยติุธรรม 
ต่อเกษตรกรผูผ้ลิต ควรส่งเสริมดำ้นควำมรู้ทำงวิชำกำรตลำดให้กบัเกษตรกรอย่ำงจริงจงั และสนบัสนุนให้เกษตรกร
ผลิตสินคำ้เกษตรชีวภำพอย่ำงเต็มรูปแบบ ควบคุมกำรใชส้ำรเคมีอนัตรำยทุกขั้นตอนกำรผลิตเพ่ือผลิตสินคำ้คุณภำพ
ปลอดสำรเคมีออกสู่ตลำด ซ่ึงเป็นผลดีต่อทั้งผูผ้ลิตเองและผูบ้ริโภค   
              2.  ตอ้งส่งเสริมนโยบำยรัฐบำลไทยในปี 2559 โดยน ำนโยบำย Thailand 4.0 มำประกำศใช ้กำรท ำเกษตร 4.0 
เป็นกำรพลิกแนวคิดของเกษตรท่ีจะตอ้งมีองค์ควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยี กำรแปรรูป และกำรท ำตลำดเองควบคู่กนัไป
ดว้ย อีกโครงกำรหน่ึงท่ีตอ้งส่งเสริมคือ โครงกำร Young smart farmer เยำวชนผูท่ี้สนใจในกำรท ำเกษตรมำเป็นก ำลงั
หลกัในกำรขบัเคล่ือนกำรท ำเกษตรยคุ 4.0 ไปดว้ยอีกทำงหน่ึง  และตอ้งเนน้จำกคนรุ่นใหม่ในกำรพำเกษตรรุ่นพอ่แม่มำ
ท ำกำรเกษตรแบบสมยัใหม่ เน้นกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีเขำ้มำช่วย จำกเกษตรกร
ธรรมดำเปล่ียนมำเป็นเกษตร แบบปลูกเอง ขำยเอง ท ำตลำดเอง  
 3. กำรเกษตรส ำหรับเด็กและเยำวชนรุ่นคนใหม่ควรให้มีบทเรียนหรือหลกัสูตรทำงกำรเกษตรให้เด็กและ
เยำวชนท่ีเป็นหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรเกษตรในโรงเรียนตั้งแต่ระดบัประถมศึกษำ เพ่ือให้เด็กและเยำวชนไดซึ้ม
ซบัและศรัทธำในอำชีพกำรเกษตรซ่ึงเป็นอำชีพของบรรพบุรุษจะไดมี้ผูสื้บสำนต่อไป เน่ืองจำกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น
ผูป้กครองของเด็กและเยำวชนอยูแ่ลว้ มีควำมคำดหวงัท่ีจะส่งมอบมรดกน้ีใหก้บัลูกหลำน เพ่ือไม่ใหเ้ด็กและเยำวชนนั้น
มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะผนัตวัเองเขำ้สู่แรงงำนภำคอุตสำหกรรมในอนำคต 
 
กติตกิรรมประกาศ            
                กำรศึกษำคร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จไดด้ว้ยเมตตำกรุณำอยำ่งสูงจำก คณะอำจำรย ์ทุกท่ำนท่ีไดก้รุณำใหค้วำมรู้
ประสิทธ์ิประสำทวชิำกำร และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำท่ีศึกษำอยูใ่นคร้ังน้ี รวมทั้งเทศบำลต ำบลภูผำม่ำนท่ี
ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ ขอบคุณเงินภำษีทุกบำททุกสตำงค์ของพี่น้องประชำชนท่ีให้ควำมอนุเครำะห์มอบ
ทุนกำรศึกษำ ขอบคุณพ่ีนอ้งเกษตรกรและเยำวชนท่ีให้ควำมร่วมมือและให้ควำมช่วยเหลือในกำรสัมภำษณ์เก็บขอ้มูล 
ขอขอบคุณวิทยำลยักำรปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นสถำบนัแห่งควำมรู้ และให้กำรสนับสนุนกำรศึกษำของบุคลำกรของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศดว้ยดี 
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