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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สภาพการประกอบอาชีพ
ความต้องการส่งเสริมอาชีพและปัญหาและข้อเสนอแนะการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง อำาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ เกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง จำานวน 287 ครัวเรือน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย ปีที่ 4-6 นับถือศาสนาพุทธ เป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 73,700.41 บาท
ต่อปี มีรายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 67,311 บาทต่อปี มีรายได้รวมเฉลี่ย 141,011.40 บาทต่อปี มีรายจ่ายในครัว
เรือนเฉลี่ย 120,668.06 บาทต่อปี มีหนี้สินเฉลี่ย 22,418.12 บาทต่อปี แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กู้ยืมจาก
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกพืช เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกข้าวเพื่อ
การบริโภค พันธุ์ที่นิยมปลูก คือพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา ด้านปศุสัตว์พบว่า เกษตรกรมีการเลี้ยงโคเพื่อจำาหน่าย พันธุ์ที่
เกษตรกรนิยมเลี้ยงคือพันธุ์พื้นเมือง ด้านประมงพบว่า เกษตรกรมีการเลี้ยงและหาปลาช่อนจากแหล่งธรรมชาติเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงานหรือรับจ้าง ความต้องการส่งเสริมอาชีพ
ของเกษตรกรโดยภาพรวมต้องการให้มีการส่งเสริมการทำาการเกษตรอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการ
ทำาประมง ส่วนการได้รับความรู้ข้อมูลของเกษตรกรจากวิธีการส่งเสริมต่างๆในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และเกษตรกร
มีความต้องการที่จะได้รับข้อมูลความรู้จากวิธีการส่งเสริมต่างๆอยู่ในระดับมาก สำาหรับปัญหาในการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร โดยภาพรวมแล้วมีปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับความต้องการส่งเสริมอาชีพ
ในด้านองค์ความรู้ ต้องการความรู้ด้านการเกษตรและต้องการไปดูงานนอกสถานที่ และควรมีวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความ
รู้กับเกษตรกรที่ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในชุมชน ด้านเงินทุนและเครื่องมือ
ขอสนับสนุนรถไถนาขนาดใหญ่ไว้ใช้ประจำาหมู่บ้านและควรมีการส่งเสริมด้านเงินทุน ส่วนด้านการตลาด ต้องการให้หาตลาด
รองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป
คำาสำาคัญ : ความต้องการ ส่งเสริมอาชีพ เกษตรกร จังหวัดนราธิวาส
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Abstract
The objectives of this study were (1) to study social and economic fundamental state of farmers in
Bang Khun Thong Sub-District, Tak Bai District, Narathiwat Province; (2) to study the state of their earning
a living; (3) to study their occupational extension needs; and (4) to study their problems and suggestions
on the occupational extension.The population in this study was farmers from families in Bang Khun Thong
Sub-District, Tak Bai District, Narathiwat Province. 287 samples were selected from these farmers by using
simple random sampling methodology. The data were collected by using interview forms.
The findings of this study were as follows: Most of the studied farmers were female. They were
between 41-50 years old. Most of them were educated at upper primary level . Most of them were Buddhist,
and they were a member of the veracity-based saving group in their community. Their average income
obtaining from agricultural sections was 73,700.41 Baht, while their average income obtaining from nonagricultural sections was 67,311 Baht. The average of their total income was 141,011.40 Baht. The average
expenditure of their family was 120,668.06 Baht, while the average of their debts was 22,418.12 Baht. They
mostly took out loans from the veracity-based saving group to be the capital in their earning a living. Their
earning a living in agricultural sections was mostly plant raising. Most of them had done rice farming as
their food. Their most favorite rice tribe was Hom Kradang-nga rice tribe. They raised cows mostly in native breeds for commerce. They also caught fish as their food, they were mostly snake-head fish or cat fish
from natural sources. Their earning a living in non-agricultural sections was mostly an employed worker/
hired labor. Considering their occupational extension needs, it was found that they generally wanted to
be supported at much level in plant/animal raising and fishery doing for commerce. They had received
information on doing farming from various methods of occupational extension at medium level at present,
but they wanted to receive the information at much level. Considering their problems and suggestions on
the occupational extension, it was found that they generally had problems in earning a living at medium
level. They suggested that they should have been transferred knowledge of agriculture, should have had
field studies, and should have been provided with trainers to train the farmers who realized the importance
of the occupational extension in doing farming. In the aspect of the capital/tools and equipment, they suggested that the government should have supplied their community with large tractors for lending them to
do their farming, and they should have been supported in the aspect of the capital. Besides, in the aspect
of marketing management, the government should have supplied them with marketplaces to distribute
their agricultural produce so that middlemen could not take advantages from them any further.
Keywords: Occupational Extension Need, Farmer, Narathiwat Province
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บทนำา

ประชาชนตำาบลบางขุนทองนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 52.07 และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 47.93 ในการดำารงชีวติ
หรือการประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำาวัน ประชาชนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม จะยึดถือหลักปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนที่
นับถือศาสนาพุทธจะยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี พิธกี ารต่างๆ ไว้อย่างเหนียวแน่น โดยทัง้ สองศาสนามีการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ
เกษตรกรในตำาบลบางขุนทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ปัจจุบันพบว่าผลผลิตด้านการเกษตรส่วนใหญ่ราคา
ตกต่ำาไม่มีตลาดรองรับ กลุ่มสตรีในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมน้อย พื้นที่การเกษตรบางพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวทำาให้ผลผลิตต่ำา
ด้านความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและดำารงชีวิตมีน้อย ซึ่งเป็นสาเหตุทำาให้รายได้ของเกษตรกรไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
(สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอตากใบ, 2553) จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร
เพื่อนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากำาหนดแนวทางพัฒนา การแก้ปัญหา และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรและสอดคล้องกับสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคม สภาพแวดล้อมของเกษตรกร
ในตำาบลบางขุนทอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมและการประกอบอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
2. เพื่อศึกษาความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบาง
ขุนทอง สามารถสรุปตัวแปรที่ศึกษา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากร คือ เกษตรกรตำาบลบางขุนทอง อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสทั้งหมด 1,013 ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่าง มีจำานวน 287 ครัวเรือน โดยใช้สูตรการคำานวณขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973)
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (โดยการจับฉลากบ้านเลขที่ของครัวเรือนเกษตรกร) ตามจำานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่กำาหนด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยแต่ละหมู่บ้าน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านบางขุนทอง
บ้านบาวง
บ้านโคกงู
บ้านทุ่งฝ้าย
บ้านโคกชุมบก
บ้านยูโย
รวม

ครัวเรือนเกษตรกร
263
131
179
155
101
184
1,013

กลุ่มตัวอย่าง
74
37
51
44
29
52
287

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างทั้งแบบคำาถามปลายปิด
และปลายเปิด โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษาศาสนา
จำานวนสมาชิกในครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร รายได้ รายจ่าย หนี้สินและแหล่งเงินทุน
ตอนที่ 2. สภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทองประกอบด้วย การประกอบอาชีพในภาค
การเกษตรและการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร
ตอนที่ 3. ความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทองประกอบด้วย ประเภทอาชีพทีเ่ กษตรกรต้องการ
วิธีการส่งเสริมที่เกษตรกรต้องการและเหมาะสม
ตอนที่ 4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านตัวเกษตรกรเอง และด้านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ซึ่งแบ่งระดับความต้องการออกเป็น 5 ระดับได้แก่
1
=
น้อยที่สุด
2
=
น้อย
3
=
ปานกลาง
4
=
มาก
5
=
มากที่สุด
สามารถแปลความหมายของระดับความต้องการได้รับข้อมูล วิธีการส่งเสริม และระดับปัญหา ตามค่าเฉลี่ยดังนี้
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1.00 -1.80 หมายถึง ความต้องการได้รับข้อมูล วิธีการส่งเสริม และระดับปัญหาน้อยที่สุด
1.81 -2.60 หมายถึง ความต้องการได้รับข้อมูล วิธีการส่งเสริม และระดับปัญหาน้อย
2.61 -3.40 หมายถึง ความต้องการได้รับข้อมูล วิธีการส่งเสริม และระดับปัญหาปานกลาง
3.41 -4.20 หมายถึง ความต้องการได้รับข้อมูล วิธีการส่งเสริม และระดับปัญหามาก
4.21 -5.00 หมายถึง ความต้องการได้รับข้อมูล วิธีการส่งเสริม และระดับปัญหามากที่สุด
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
ครัวเรือน

การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย สัมภาษณ์เกษตรกรตำาบลบางขุนทองเป็นครัวเรือน จำานวน 287

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้
1. สภาพพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร ใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( )
2. สภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกร ใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
3. ความต้องการส่งเสริมอาชีพ วิธีการส่งเสริม และปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ใช้สถิติ
แจกแจงความถี่ และค่าเฉลี่ย ( )
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในตำาบลบางขุนทองร้อยละ 50.2 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 49.8 เป็นเพศชาย อายุมาก
ที่สุดร้อยละ 29.3 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี อายุเฉลี่ย 55.36 ปี ร้อยละ 37.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-4
ร้อยละ 68.30 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 31.7 นับถือศาสนาอิสลาม มีจำานวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 4.32 คน มีจำานวน
แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.63 คน ร้อยละ 62.0 เป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ร้อยละ 50.5 เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ร้อยละ 48.4 เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำาเภอตากใบ มีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 73,700.41 บาท/ปี มีรายได้นอก
ภาคการเกษตรเฉลี่ย 67,311 บาท/ปี มีรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ย 141,011.40 บาท/ปี มีรายจ่ายเฉลี่ย 120,668.06
บาท/ปี มีหนี้สินเฉลี่ย 22,418.12 บาท/ปี เกษตรกรร้อยละ 20.9 กู้ยืมจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และร้อยละ 18.5 กู้ยืมจาก
กองทุนหมู่บ้าน
ตอนที่ 2 สภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรในภาคเกษตรกรรมด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และ
ด้านการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1. การประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ด้านพืช
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในตำาบลบางขุนทองปลูกข้าวหอมกระดังงาเพื่อบริโภค ร้อยละ 80.8
ปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 56.3 และปลูกปาล์มน้ำามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1,2 ร้อยละ 37.3 ด้านพืชผัก ปลูกมะพร้าว
พันธุ์หมูสี เพื่อจำาหน่าย ร้อยละ 54.7 ปลูกเงาะพันธุ์โรงเรียน เพื่อบริโภค ร้อยละ 42.9 ปลูกลองกองเพื่อการบริโภค ร้อยละ
38.7 ปลูกมังคุดพันธุ์พื้นเมือง เพื่อบริโภค ร้อยละ 32.1ปลูกทุเรียนพันธุ์ชะนี เพื่อการบริโภค ร้อยละ16.7 และปลูกผักเพื่อ
บริโภคและจำาหน่ายผักกินผล ร้อยละ 10.8
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2. การประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในตำาบลบางขุนทองเลีย้ งไก่พนั ธุพ์ น้ื เมืองเพือ่ การบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ
55.1 เลีย้ งโคพันธุพ์ น้ื เมืองเพือ่ จำาหน่าย ร้อยละ 52.6 เลีย้ งเป็ดพันธุล์ กู ผสมเพือ่ การบริโภค ร้อยละ 30.3 เลีย้ งสุกรพันธุล์ กู ผสม
เพือ่ การจำาหน่าย ร้อยละ 27.5 และเลีย้ งแพะพันธุล์ กู ผสมเพือ่ การจำาหน่าย ร้อยละ 4.9
3. การประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม ด้านประมง
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในตำาบลบางขุนทองหาปลาร้อยละ 31.0 เพื่อการบริโภค ร้อยละ 32.1 หา
ตามธรรมชาติ ปลาที่หาส่วนใหญ่เป็นปลาช่อน
4. การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในตำาบลบางขุนทองร้อยละ 56.1 ประกอบอาชีพรับจ้าง และร้อยละ 12.2
ประกอบอาชีพทำาหัตถกรรมในครัวเรือนและอาชีพค้าขาย
ตอนที่ 3 ความต้องการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
3.1 ความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
ความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง พบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรต้องการให้มีการส่ง
เสริมการทำาการเกษตรอยู่ในระดับมาก ( =4.09) เมื่อพิจารณาความต้องการในแต่ละประเด็น พบว่า การปลูกพืชมีความ
ต้องการในระดับมากที่สุด ( =47.7) คือ พืชผัก ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำามัน พืชไร่ และไม้ผลส่วนการเลี้ยงสัตว์ และการ
ทำาการประมง อยู่ในระดับมาก ( =4.18, =3.63) ตามลำาดับ ส่วนความต้องการทำาหัตถกรรมในครัวเรือน เกษตรกร
ต้องการให้มีการส่งเสริมในระดับปานกลาง ( =3.17) และความต้องการแปรรูปอาหาร เกษตรกรมีความต้องการให้มีการส่ง
เสริมในระดับน้อย ( =2.45) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประเภทอาชีพที่เกษตรกรต้องการให้ส่งเสริมในตำาบลบางขุนทอง (n= 287)
ประเภทอาชีพ
1. การทำาการเกษตร
-ปลูกพืช (พืชผัก ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำามัน
พืชไร่ และไม้ผล)
-การเลี้ยงสัตว์
(โค ไก่พื้นเมือง สุกร)
-การประมง
(ปลานิล ปลาดุก ปลาทับทิม)
2. การทำาหัตถกรรมในครัวเรือน
(ทอผ้า ปักผ้า เย็บผ้า จักสาน )
3. การแปรรูปอาหาร (ทำาขนม ปลาเค็ม ไข่
เค็ม อาหารแห้ง)

มากที่สุด
167
(58.2)
95
(33.1)
73
(25.4)
67
(23.3)
33
(11.5)

ความต้องการ(จำานวน/ร้อยละ)
มาก ปานกลาง น้อย
105
(36.6)
176
(61.3)
162
(56.4)
126
(43.9)
121
(42.2)

9
(3.1)
6
(2.1)
8
(2.8)
21
(7.3)
15
(5.2)

0
0
0
0
1
(0.3)
3
(1.0)
4
(1.4)

ความหมาย

น้อยสุด
0
3
0
(1.0)
2
(0.7)
1
(0.3)
1
(0.3)

4.09
4.47

มาก
มากที่สุด

4.18

มาก

3.63

มาก

3.17

ปานกลาง

2.45

น้อย
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3.2 วิธีการส่งเสริมที่เกษตรกรได้รับในปัจจุบันกับวิธีการส่งเสริมที่เกษตรกรมีความต้องการ
วิธีการส่งเสริมที่เกษตรกรได้รับในปัจจุบันกับวิธีการส่งเสริมที่เกษตรกรมีความต้องการ สรุปได้ดังนี้
วิธกี ารส่งเสริมแบบรายบุคคล เกษตรกรได้รบั ในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.75) และความต้องการของ
เกษตรกร อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.39)
วิธกี ารส่งเสริมแบบกลุม่ เกษตรกรได้รบั ในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.88) และความต้องการของเกษตรกร
อยูใ่ นระดับมาก ( =3.57)
วิธกี ารส่งเสริมแบบมวลชน เกษตรกรได้รบั ในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =3.01) และความต้องการของ
เกษตรกรอยูใ่ นระดับมาก ( =3.45) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิธีการส่งเสริมที่เกษตรกรได้รับในปัจจุบันกับวิธีการส่งเสริมที่เกษตรกรมีความต้องการ
วิธีการส่งเสริม
1.วิธีการส่งเสริมแบบรายบุคคล
1.1 เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมที่บ้านหรือฟาร์ม
1.2 ไปพบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่สำานักงาน
1.3 ติดต่อขอคำาปรึกษาทางโทรศัพท์
2. วิธีการส่งเสริมแบบกลุ่ม
2.1 ทัศนศึกษาดูงานเกษตร
2.2 แปลงสาธิต
2.3 ฝึกอบรม สัมมนาด้านการเกษตร
3. วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบมวลชน
3.1ชมรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร
3.2 ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงด้าน การเกษตร
3.3 ฟังวิทยุชุมชน
3.4 ชมนิทรรศการหรืองานแสดงทางด้านการเกษตร
3.5 อ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
3.6 ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

ได้รับปัจจุบัน
ความหมาย
2.72
ปานกลาง
2.80
ปานกลาง
2.67
ปานกลาง
2.68
ปานกลาง
2.88
ปานกลาง
2.87
ปานกลาง
2.85
ปานกลาง
2.93
ปานกลาง
3.01
ปานกลาง
3.31
ปานกลาง
2.89
ปานกลาง
2.99
ปานกลาง
2.89
ปานกลาง
2.75
ปานกลาง
3.24
ปานกลาง

มีความต้องการ
ความหมาย
3.39
ปานกลาง
3.52
มาก
3.35
ปานกลาง
3.30
ปานกลาง
3.57
มาก
3.62
มาก
3.56
มาก
3.53
มาก
3.45
มาก
3.54
มาก
3.38
ปานกลาง
3.40
ปานกลาง
3.47
มาก
3.31
ปานกลาง
3.63
มาก

ตอนที่ 4 ปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
จากการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง พบว่า ปัญหาในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกรโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.43) ปัญหาในแต่ละด้าน พบว่า ปัญหาด้านทางด้านเศรษฐกิจอยู่
ในระดับปานกลาง ( =2.69) ปัญหาด้านสังคมปัญหาเกี่ยวกับตัวเกษตรกรเองและปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
อยู่ในระดับน้อย ( =2.50 , =2.43, =2.12) ตามลำาดับ
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในตำาบลบางขุนทอง
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพมีเกษตรกรเพียงส่วนน้อยซึ่งพบว่า
ด้านความรู้ เกษตรกรมีข้อเสนอแนะในเรื่องการให้ความรู้ด้านการเกษตรและพาชาวบ้านไปดูงานนอกสถานที่ และ
ควรจัดวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร
ในชุมชน
ด้านเงินทุนและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ เกษตรกรมีขอ้ เสนอแนะในเรือ่ งขอสนับสนุนรถไถนาขนาดใหญ่ไว้ใช้ประจำาหมูบ่ า้ น
และควรมีการส่งเสริมด้านเงินทุน
ด้านการตลาด เกษตรกรมีข้อเสนอแนะในเรื่องการหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะได้ไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
การอภิปรายผล
ความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรตำาบลบางขุนทอง พบว่า
1. ด้านอาชีพ เกษตรกรต้องการประกอบอาชีพในระดับมากที่สุดคือการปลูกพืช ได้แก่ พืชผัก ข้าว ยางพารา ปาล์ม
น้ำามัน พืชไร่ และไม้ผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธวัช ชมมิ่ง (2553) ศึกษาความต้องการอาชีพเสริมของราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าขนุน อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 76.3 อาชีพเสริมด้านการเกษตร
ที่ราษฎรมีความต้องการมากที่สุด
2. ด้านวิธีการส่งเสริมที่เกษตรกรต้องการได้แก่ วิธีการส่งเสริมแบบรายบุคคลโดยเกษตรกรต้องการให้เจ้าหน้าที่มา
เยี่ยมที่บ้านหรือฟาร์มในระดับมาก สำาหรับวิธีการส่งเสริมแบบกลุ่ม การทัศนศึกษาดูงานเกษตร การเยี่ยมแปลงสาธิตฝึกอบรม
สัมมนาด้านการเกษตรมีความต้องการในระดับมาก และวิธีการส่งเสริมแบบมวลชน การชมรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร
ชมนิทรรศการหรืองานแสดงทางด้านการเกษตรและฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้าน เกษตรกรต้องการในระดับมากเช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนายชัยนรงค์ ฟันวิลาศ (2546) ศึกษาความต้องการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ของสมาชิกนิคม
เกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม พบว่าวิธีการส่งเสริมแบบรายบุคคลเกษตรกรต้องการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมาเยี่ยมที่บ้าน
หรือฟาร์มในระดับมาก สำาหรับการส่งเสริมการเกษตรแบบกลุ่มต้องการทัศนศึกษาดูงานเกษตร การเยี่ยมแปลงสาธิตฝึกอบรม
สัมมนาด้านการเกษตรมีความต้องการในระดับมากและวิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบมวลชน การชมรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับ
การเกษตรชมนิทรรศการหรืองานแสดงทางด้านการเกษตรและฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเกษตรกรต้องการในระดับมาก
สรุปผล

ความต้องการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรโดยภาพรวมต้องการให้มีการส่งเสริมการทำาการเกษตรอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการทำาประมง ส่วนการได้รับความรู้ข้อมูลของเกษตรกรจากวิธีการส่งเสริมต่างๆใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และเกษตรกรมีความต้องการที่จะได้รับข้อมูลความรู้จากวิธีการส่งเสริมต่างๆอยู่ในระดับมาก
สำาหรับปัญหาในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยภาพรวมแล้วมีปัญหาในระดับปานกลาง ส่วนข้อเสนอแนะของเกษตรกร
เกี่ยวกับความต้องการส่งเสริมอาชีพในด้านองค์ความรู้ ต้องการความรู้ด้านการเกษตรและต้องการไปดูงานนอกสถานที่ และ
ควรมีวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรที่ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร
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ในชุมชน ด้านเงินทุนและเครื่องมือขอสนับสนุนรถไถนาขนาดใหญ่ไว้ใช้ประจำาหมู่บ้านและควรมีการส่งเสริมด้านเงินทุน ส่วน
ด้านการตลาด ต้องการให้หาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. นำาผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อปรับใช้ในการวางแผนงานการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2. นำาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรตำาบลบางขุนทอง ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ด้านรายได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต่อไป
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