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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของประชาชนและความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพด้าน
การเกษตร 2) ศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรทีต่ อ้ งการเข้ารับการฝึกอบรมและปัจจัยสนับสนุนเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
และ 3) หาแนวทางพัฒนาคุณภาพประชาชน เสริมสร้างความรูท้ กั ษะวิชาชีพ และเพิม่ รายได้ครอบครัว รวมถึงการยกระดับชุมชนให้
พัฒนาอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน และอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นสุข โดยใช้แบบสอบถามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตร มีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.86 และกลุม่ ตัวอย่างคือ ผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีต่ าำ บลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2554 จำานวน 331 คน
ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุเฉลีย่ 38.4 ปี สถานภาพสมรส และสำาเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา เป็นเกษตรกร โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 2,500-5,000 บาท และเป็นสมาชิกในครอบครัวทีม่ จี าำ นวน 3-5 คน
และมีสมาชิกในวัยทำางาน (18-60 ปี) จำานวน 3-4 คน มีความต้องการรับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตร โดยมีความ
สนใจหลักสูตรการทำานามากที่สุด รองลงมาคือการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การปลูกผักเพื่อการค้ากับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยง
แพะกับการเลี้ยงโคเนื้อ การทำาขนม (เบเกอรี่) และการติดตายางพารา ซึ่งในภาพรวมมีความต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาอาชีพระดับปานกลาง โดยต้องการพื้นที่ทำากิน/แหล่งงานและทุนสนับสนุนเริ่มต้นในระดับมาก และมีความต้องการ
วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานกับเครื่องจักรกลในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ต้องการพื้นที่ประมาณ 2-3 ไร่ ต่อ
ครัวเรือนเพื่อทำากินและเลี้ยงสัตว์ ช่วยเหลือด้านการตลาด และมีการจัดอบรมอาชีพ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า ควรมี
การศึกษารูปแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการต่อการเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง และประชาชน
ในพื้นที่ควรมีบทบาทมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และกำาหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
มองหาพื้นที่ใหม่ โดยการจัดกลุ่มคน ระดมทุน และดำาเนินกิจกรรมหลายๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ต่อครอบครัว
ที่เพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมทั้งเร่งเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลไกการผลิตและการตลาดเกิดขึ้นอย่าง
เต็มที่ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และมีการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป
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Abstract
This study aimed to study (1) the general data of people and their needs. (2) To study an Agricultural Vocational Training need and to find the supportive factors of this careers. (3) To find the trend developing the quality of life by educating particular skills knowledge and increasing family income including
the increasing of sustainable development which can be lived in a community peacefully and happy. The
sampling was used 331 peoples who live in Thumbon TanYong Li-Mo, Ra-ngae district, Narathiwat Province.
The study found that, the most population were interested in vocational training were male, the average of age was 38.4 years, marriage status and educational levels was primary school, there were from of 3-5
persons of family member with working age of 18-60 years old . There were 3-4 interested in Agricultural
training and were mostly interested in the field of paddy planting followed by local chicken farms, vegetable,
organic fertilizer production, goat production and beef production, respectively. The moderate careers were
bakery cooking and rubber budding. The most supported factors to improve their careers were land and money,
but the fundamental materials and machines they need in the secondary level. However, they suggested 1-1.30
acres (such as 2-3 rai ) of the land per family to use for planting and animal raising, marketing and vocational
training. For the suggestion of the researchers pointed that, there should have studied the quality of curriculum
model which is really complied to community’s need, and the local people in the area should have the role of
participation in analyzing and determining the ways of careers development such as increasing of the highest
productivity of owner land, looking for the new area by grouping people, collected capital, and effective operated farming and several activities for increasing their family income to response the higher cost of living and
building peace in the area to impact the mechanical product and marketing growth in this area as to build the
strength of this community for their sustainable and prosper development.
Keywords : Needs, Vocational training, Agriculture
บทนำา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กาำ หนดแนวทางอย่างชัดเจนทีจ่ ะพัฒนา
ประเทศสูส่ งั คมอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) ภายใต้การดำารงชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ด้าน คือ (1) การพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน (2) ด้านเศรษฐกิจ (3) การ
สร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม และ (4) ด้านธรรมาภิบาล อาศัยแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่
มุง่ เน้นการกระจายอำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พึง่ ตนเอง สามารถตัดสินใจในกิจการของท้องถิน่ และมีสว่ นร่วมในการ
ดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐให้เกิดการพัฒนาทัง้ ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานของการดำารงชีพใน
ท้องถิน่ ให้ทว่ั ถึงและเท่าเทียมกัน (จิรฐา ทิศกระโทก และคณะ, 2549) ซึง่ ประเทศชาติจะพัฒนาได้หรือไม่นน้ั ขึน้ อยูก่ บั ประชาชน
ของประเทศว่ามีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ดังนัน้ เป้าหมายแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นีจ้ งึ มุง่ เน้นให้มกี าร
พัฒนาคุณภาพของคนก่อนเป้าหมายอืน่ ๆ ทัง้ นีห้ น่วยงานระดับท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความใกล้ชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ ก็คอื
องค์การบริหารส่วนตำาบล ซึ่งเปรียบได้กับกลไกที่มีความสำาคัญยิ่งต่อการผลักดันนโยบายที่กำาหนดในแผนพัฒนาฯ สู่ชุมชน
และท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะมีความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานส่วนกลาง
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สามารถดำาเนินกิจการที่สนองตอบวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนที่ได้กำาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ว่า (1)
เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนา
และสถาบันการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอย่างสมดุลระหว่างการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำาไปสู่การพึ่งตนเอง
และลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ และ (3) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐาน
ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทำาให้มูลค่าการผลิตสูงขึ้น และดำารงอยู่
ภายใต้กรอบความต้องการของประชาชนตามทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของ Maslow (นพดล ธนธรรมสถิต และเทียม
ดาว ทองโกฏิ, 2547) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำาบลจึงควรมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละท้องถิ่น เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีแนวคิดการพัฒนาทั้งประชาชน สังคม และเศรษฐกิจอย่างมั่นคง
ยั่งยืน ทำาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
องค์การบริหารส่วนตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานระดับท้องถิน่ ทีม่ คี วามเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพือ่ มุง่ พัฒนาชุมชนและท้องถิน่ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ยกระดับความเป็น
อยูข่ องประชาชน และสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกัน จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุ ชนโดยการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีต่ าำ บลตันหยงลิมอ ทัง้ นีอ้ าศัยกระบวนการพัฒนาความรูแ้ ละต่อยอด
ทักษะให้เกิดความชำานาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ (อุดมศักดิ์ จิตสงบ, 2553 และสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี, 2552) เพือ่ ให้
สามารถนำาความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ประกอบเป็นอาชีพหลักหรือสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวอีกทางหนึง่ ซึง่ ประชาชนในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
มีอาชีพทำาสวนผลไม้ สวนยางพารา นาข้าว และปศุสตั ว์ จึงทำาให้มรี ายได้ทไ่ี ม่แน่นอนขึน้ อยูก่ บั ฤดูกาลของผลผลิตทีอ่ อกจำาหน่าย
ราคาตลาด และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป นอกจากนีย้ งั ประสบกับปัญหาเกีย่ วกับการถือครองทีด่ นิ ของประชาชนทีล่ ดลง แต่
สมาชิกวัยทำางานในครอบครัวมีจาำ นวนมากขึน้ เกิดสภาวะแรงงานเกินความจำาเป็นหรือทีเ่ รียกว่า การว่างงานแฝง ซึง่ บุคคลเหล่า
นีจ้ ะทำางานได้ตาำ่ กว่าความเป็นจริง ทำาให้เสียโอกาสในการเพิม่ รายได้แก่ครอบครัว และยังเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของชุมชนในภาพรวมเช่นกัน จากสภาพพืน้ ฐานทางสังคมและปัญหาดังกล่าาข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำาบลตันหยงลิมอ
จึงได้รว่ มกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึง่ เป็นสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ ทำาการศึกษาวิจยั ความ
ต้องการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของประชาชน ตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพือ่ ทีจ่ ะนำาข้อมูลทีไ่ ด้มา
ใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำาหรับการวางแผนการดำาเนินงานขององค์การฯ รวมถึงแนวทางการจัดฝึกอบรมวิชาชีพที่
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตร
2. เพือ่ ศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรทีต่ อ้ งการเข้ารับการฝึกอบรมและปัจจัยสนับสนุนเพือ่ การพัฒนา
อาชีพ
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพประชาชน เสริมสร้างความรู้ทักษะวิชาชีพ และเพิ่มรายได้ครอบครัว รวมถึงการยก
ระดับชุมชนให้พัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของประชาชน ตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส นี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำานวนทั้งสิ้น
1,996 ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสที่สุ่มเลือก
โดยวิธีการของยามาเน่ (Yamane’, 1973) จำานวน 331 คน โดยคิดค่าถ่วงน้ำาหนักในแต่ละหมู่บ้าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าถ่วงน้ำาหนักเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านของตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านตะโล๊ะ
บ้านทุ่งขมิ้น
บ้านตอหลัง
บ้านทุ่งเกร็ง
บ้านป่าไผ่
บ้านลูโบ๊ะดีแย
บ้านตันหยงลิมอ
บ้านไอปาเซ
รวม

จำานวนครัวเรือน
243
239
350
149
275
302
164
274
1,996

จำานวนกลุ่มตัวอย่าง
40
40
58
25
47
50
28
43
331

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การศึกษาเชิงสำารวจในครัง้ นี้ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครือ่ งมือเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ มีลักษณะแบบเลือกตอบ
ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานะในครอบครัว จำานวนสมาชิกใน
ครอบครัว สมาชิกที่อยู่ในวัยทำางาน และความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
ตอนที่ 2 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตร จำาแนกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านการผลิตพืช ประกอบ
ด้วย การทำานา การปลูกผักเพื่อการค้า และการติดตายางพารา 2. ด้านการผลิตสัตว์ ประกอบด้วย การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงโค
เนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และ 3. ด้านการแปรรูปผลผลิต ประกอบด้วย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการทำาขนม (เบเกอรี่)
ตอนที่ 3 ความต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ มีลักษณะเป็น Rating scale แบ่งเป็น 4
ระดับ คือ ความต้องการมาก = 4, ความต้องการปานกลาง = 3, ความต้องการน้อย = 2 และไม่มีความต้องการ = 1
สำาหรับการแปลความหมายโดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยที่
วิเคราะห์ได้ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความต้องการ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
3.26-4.00 แปลความว่า
ความต้องการอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.51-3.25 แปลความว่า
ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.76-2.50 แปลความว่า
ความต้องการอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.75 แปลความว่า
ไม่มีความต้องการ
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร มีลักษณะคำาถามปลายเปิด
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เมื่อจัดเตรียมข้อมูลแล้วนำามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
สำาเร็จรูป โดยคำานวณหาค่าสถิติต่างๆ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำาผลวิเคราะห์
ข้อมูลมาอธิบายผลการศึกษาเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำานวน 172 คน (ร้อยละ 52.0) มีอายุประมาณ
31-40 ปี จำานวน 100 คน (ร้อยละ 30.2) ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส จำานวน 222 คน (ร้อยละ 67.9) มีการศึกษาระดับประถม
ศึกษามากทีส่ ดุ จำานวน 127 คน (ร้อยละ 38.4) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำานวน 131 คน (ร้อยละ 39.6) โดยมีรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนระหว่าง 2,500-5,000 บาท จำานวน 135 คน (ร้อยละ 41.9) สถานภาพเป็นสมาชิกในครอบครัว จำานวน 122 คน (ร้อยละ 37.5)
ซึง่ มีจาำ นวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3-5 คน จำานวน 195 คน (ร้อยละ 59.3) อยูใ่ นวัยทำางาน (18-60 ปี) ประมาณ 3-4 คนต่อ
ครอบครัว จำานวน 123 คน (ร้อยละ 46.4) และส่วนใหญ่มคี วามต้องการรับการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร จำานวน 300 คน (ร้อยละ
90.6) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

สถานภาพ

จำานวน (n=331)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

172
159

52.0
48.0

น้อยกว่า 21 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

15
89
100
72
36
19

4.5
26.9
30.2
21.8
10.9
5.7

โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง

83
222
22

25.4
67.9
6.7
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
อื่นๆ เช่น ศึกษาผู้ใหญ่
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานบริษัท
เกษตรกร
ค้าขาย/รับจ้าง
ว่างงาน
อื่นๆ เช่น นักเรียน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 2,500 บาท
2,500-5,000 บาท
5,001-7,500 บาท
มากกว่า 7,500 บาท
สถานภาพในครอบครัว
หัวหน้าครอบครัว
แม่บ้าน
สมาชิกครอบครัว
จำานวนสมาชิกในครอบครัว
น้อยกว่า 3 คน
3-5 คน
6-8 คน
มากกว่า 8 คน
จำานวนสมาชิกวัยทำางาน (18-60 ปี)
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
7-8 คน
ความต้องการรับการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ

จำานวน (n=331)

ร้อยละ

34
127
93
38
35
4

10.3
38.4
28.1
11.5
10.6
1.2

25
15
131
118
25
17

7.6
4.5
39.6
35.6
7.6
5.1

50
135
104
33

15.5
41.9
32.3
10.3

105
98
122

32.3
30.2
37.5

34
195
91
9

10.3
59.3
27.6
2.8

109
123
29
4

41.1
46.4
10.9
1.6

300
31

90.6
9.4
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หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร
ผลจากการศึกษาความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
หลักสูตรการทำานามากที่สุดเท่ากับร้อยละ 19.1 รองลงมาคือ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 15.4 การปลูกผักเพื่อการค้า
และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีจำานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 15.1 การเลี้ยงแพะและการเลี้ยงโคเนื้อมีจำานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
9.8 การทำาขนม (เบเกอรี่) คิดเป็นร้อยละ 8.3 และการติดตายางพารามีจำานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.4 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
ความต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผลการศึกษาความต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27, S.D. เท่ากับ 1.12)
เมื่อพิจารณาปัจจัยสนับสนุนในแต่ละชนิด พบว่า ปัจจัยสนับสนุนที่มีความต้องการอยู่ในระดับมาก คือ พื้นที่ทำากิน/แหล่งงาน
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46, S.D. เท่ากับ 1.08) และทุนสนับสนุนเริ่มต้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45, S.D. เท่ากับ 1.09) ส่วนปัจจัย
สนับสนุนที่มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง คือ วัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25, S.D. เท่ากับ 1.09) และ
เครื่องจักรกล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92, S.D. เท่ากับ 1.23) ดังแสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและระดับความต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
ปัจจัยสนับสนุน
1. พื้นที่ทำากิน/แหล่งงาน
2. ทุนสนับสนุนเริ่มต้น
3. วัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน
4. เครื่องจักรกล
รวม

3.46
3.45
3.25
2.92
3.27

S.D.

ระดับความต้องการ

1.08
1.09
1.09
1.23
1.12

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ต้องการพื้นที่ทำากินและเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 2-3 ไร่ต่อ
ครัวเรือน ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการตลาด และต้องการให้มีการจัดอบรมอาชีพ
อภิปรายผล
ผลการวิจัยความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของประชาชน ตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ปี 2554 พบว่า ประชาชนมีความต้องการฝึกอบรมร้อยละ 90.6 แสดงว่าประชาชนเห็นความสำาคัญด้านการใช้ความรู้
ในการประกอบอาชีพ ข้อมูลด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีพน้ื ฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือต่าำ กว่า
มีจาำ นวนสูงถึงร้อยละ 76.8 ซึง่ เป็นตัวชีไ้ ด้ชดั เจนว่า การบริการความรูเ้ สริมในการพัฒนาอาชีพเป็นสิง่ จำาเป็น (บุญนิตา เวชยา, มปป)
สำาหรับการยกระดับรายได้ของครอบครัว ซึ่งมีประชาชนร้อยละ 87.2 ที่มีรายได้ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน ซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์ที่
รัฐบาลกำาหนด ข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับสำานักบริหารการทะเบียน (2553) ทีก่ ล่าวว่า ประชาชนตำาบลตันหยงลิมอ มีรายได้เฉลีย่
ประมาณ 27,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เมื่อพิจารณาจำานวนสมาชิกในวัยทำางาน (18-60 ปี) พบว่า มีสมาชิกอยู่ในวัยทำางาน
จำานวน 3-4 คน ซึ่งมีจำานวนมากถึงร้อยละ 46.0 สมาชิกในวัยทำางาน ดังกล่าว มีศักยภาพเพียงพอที่จะยกระดับรายได้ให้สูง
ขึ้นมากพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ตามแนวการศึกษาของ Shelly Maynard
(อ้างโดย นพดล ธนธรรมสถิต และเทียมดาว ทองโกฏิ, 2547) เกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการของบุคคลว่า ความพึง
พอใจของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่ง เมื่อเกินความต้องการแล้วบุคคลจะตั้งเป้าหมาย
เพื่อให้บรรลุความต้องการใหม่ ทั้งนี้หลักสูตรวิชาชีพด้านการเกษตรที่ประชาชนตำาบลตันหยงลิมอเลือกคือ การทำานา การเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง การปลูกผักเพื่อการค้า และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามลำาดับ สะท้อนให้เห็นความต้องการแท้จริงของประชาชนเป็น
อย่างไร ให้สามารถกำาหนดแนวทาง และวางแผนเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การดำาเนินงานที่เกิดประสิทธิผล
สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ มักจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยทิศทางหรือมุมมอง
ที่มาจากความต้องการพัฒนาไปตามประเด็นหลักของประเทศ แต่ขาดข้อมูลที่มาจากความต้องการในการพัฒนาให้ตรงตาม
สภาพปัญหาและจุดบกพร่องจริงของคนเหล่านัน้ ผลทีต่ ามมาจึงทำาให้การฝึกอบรมและพัฒนาไม่สามารถเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ
และทัศนคติได้ตามความต้องการและความจำาเป็นอย่างแท้จริง (บุญเลิศ ไพรินทร์ และคณะ, 2553)
การทำานาแม้ว่าไม่ใช่อาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว แต่เมื่อข้าวสารมีราคาสูงขึ้น และเป็นค่าใช้จ่ายหลักของ
ครอบครัวอย่างหนึ่ง การปลูกข้าวให้เพียงพอกับการบริโภคได้ตลอดปี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มาก นอกจากนี้การ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง และการปลูกผักเพื่อการค้า เป็นกิจกรรมอาชีพที่ใช้พื้นที่ในการดำาเนินงานไม่มากนัก สามารถเพิ่มรายได้ และ
เมื่อใช้บริโภคจะสามารถลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง ดังนั้นอาชีพทั้งสองประเภทที่ประชาชนสนใจนับว่าเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจาก
อยู่ไม่ไกลจากตลาดชุมชน เช่น ตลาดตันหยงมัส หรือตลาดนราธิวาส ในขณะที่ความต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาชีพ
นั้น ประชาชนมีความต้องการพื้นที่ทำากิน 2-3 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งปัญหาการขาดที่ดินทำากินหรือพื้นที่ทำากินมีอยู่อย่างจำากัด ไม่
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ อาจเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในครัวเรือน เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีจำานวนมาก
การจัดสรรที่ดินทำากินเพื่อแจกจ่ายเป็นมรดกจึงมีจำากัด ทำาให้ได้รับพื้นที่ไม่มากนัก อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังจำาเป็นต้องใช้สร้างที่
อยู่อาศัย หรือสิ่งจำาเป็นอื่นๆ ก่อน ส่งผลให้มีพื้นที่ที่เหลือสำาหรับทำาการเกษตรมีน้อย ปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น
กับกลุ่มคนในรุ่นต่อไป จากความต้องการพื้นที่เพื่อการทำากินเพิ่ม จึงย่อมจำาเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่าง
จำากัด เช่นพื้นที่รอบๆ บ้าน พื้นที่หัวไร่ปลายนา พื้นที่ระหว่างแถวยางพาราหรือไม้ผลต่างๆ ต้องนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมได้อย่างเต็มที่ โดยเปลี่ยนกิจกรรมอาชีพที่เหมาะสม เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การผลิตปุย๋
อินทรีย์ เรือนเพาะชำากล้าไม้ และการเพาะเห็ด เป็นต้น ซึง่ กิจกรรมการผลิตจะต้องศึกษาความต้องการของตลาดทัง้ ด้านปริมาณ
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และคุณภาพของผลผลิต ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักถึงความสำาคัญและประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดหรือแนวทางในการดำาเนินชีวิต มีการร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชน กอปร
ทั้งผู้นำาชุมชนมีความสามารถ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ย่อมจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนได้ (ชววุฒิ ลาภมาก และสุพรรณี ไชยอำาพร, 2554)
สรุปผล

ความต้องการการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรของประชาชนตำาบลตันหยงลิมอ อำาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 38.4 ปี สถานภาพสมรส และสำาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,500-5,000 บาท และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่
มีจำานวน 3-5 คน สำาหรับสมาชิกในวัยทำางาน (18-60 ปี) ส่วนใหญ่มีจำานวน 3-4 คน และมีความต้องการรับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ด้านการเกษตร โดยหลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดคือ การทำานา รองลงมาคือ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การปลูกผักเพื่อการ
ค้ากับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงแพะกับการเลี้ยงโคเนื้อ การทำาขนม (เบเกอรี่) และการติดตายางพารามีความต้องการน้อย
ที่สุด ซึ่งมีความต้องการปัจจัยสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพในภาพรวมระดับปานกลาง โดยต้องการพื้นที่ทำากิน/แหล่งงาน
และทุนสนับสนุนเริ่มต้นอยู่ในระดับมาก และต้องการวัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน และเครื่องจักรกล ในระดับปานกลาง นอกจากนี้มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ต้องการพื้นที่ทำากินและเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 2-3 ไร่ต่อครัวเรือน ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการตลาด
และต้องการให้มีการจัดอบรมอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาและจัดทำารูปแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการต่อการเรียนรู้ของชุมชน
อย่างแท้จริง
2. ประชาชนในพื้นที่ควรมีบทบาทมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการวิเคราะห์ และกำาหนดทิศทาง
การพัฒนาอาชีพ การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมองหาพื้นที่ใหม่ โดยการจัดกลุ่มคน การระดมทุน และดำาเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเร่งเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่ เพื่อกลไกการผลิตและการตลาดเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ดังเดิม จะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน และมีการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป
3. ควรดำาเนินการจัดกิจกรรมหลายๆ ด้าน เพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัวให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น
รายการอ้างอิง
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