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     ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีฐานการพัฒนาประเทศโดยมีการใชภ้าคการเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนมาเป็นเวลานาน
นับตัง้แตอ่ดตีเรือ่ยมาจนถงึปัจจบุัน อยา่งไรก็ตามกรีตยิา สวสัดภิาพและคณะ (2554) รายงานวา่ คนไทยรุ่นใหมห่รอืบตุรหลาน
เกษตรกรทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม มคีา่นยิมและความสนใจทีเ่ปลีย่นแปลงไป เนื่องจากรายไดเ้ฉลีย่นอกภาคการเกษตรสงู
กวา่รายไดเ้ฉลีย่ในภาคการเกษตร สง่ผลใหแ้รงงานในภาคการเกษตรเคลือ่นยา้ยออกจากภาคการเกษตรและมจํีานวนลดลง
อยา่งตอ่เนื่องทุกปี นอกจากนี้หากมองในแงล่บตามประเด็นของอาชพีทีถู่กจัดอันดับในเรือ่งเกยีรตภิมูดิังที ่John J. Macionis 
(1995) กลา่วไว ้พบวา่เกษตรกรถูกจัดไวใ้นลําดับที ่40 ซึง่คอ่นขา้งอยู่ในระดับทีตํ่่าเมือ่เทยีบกับแพทย ์ทนายความ อาจารย์
มหาวทิยาลัย และ สถาปนกิ ซึง่ถกูจัดอยูใ่นลําดับที ่86, 75, 74, และ 73 ตามลําดับ (อรนัดดา ชณิศร ี2553) ดังนัน้อาจทําให ้
บตุรหลานเกษตรกรสนใจประกอบอาชพีอืน่ๆ แทนอาชพีเดมิทีถู่กถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ แมว้า่กระแสดา้นการเกษตรยังคงมี
ความสําคัญต่อประเทศและสังคมโลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(Food and Agricultural 
Organization of the United Nations-FAO) ไดส้นับสนุนดา้นการเกษตรอยา่งตอ่เนือ่งและกลา่วถงึกําลังคนภาคการเกษตร
โดยเฉพาะเยาวชนวา่ เยาวชนเป็นสนิทรัพยท์างการเกษตร เกษตรกรรุ่นเยาวใ์นหลายๆ ภมูภิาคเป็นอนาคตของการพัฒนาการ
เกษตรในชนบท มแีนวคดิทางนวัตกรรม ความคดิสรา้งสรรค ์และกําลังทีป่ระกอบธรุกจิในอนาคตทีม่ศีักยภาพในการเอาชนะ
ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) (สว.สก. 2554) ดังนัน้การตระหนักถงึสถาบันเกษตรกรรุ่นเยาว ์หรอืผูท้ีจ่ะมา
สบืทอดงานเกษตรกรรมในอนาคตของประเทศจงึเป็นสิง่ทีต่อ้งเตรยีมการและวางแผนก่อนทีใ่นอนาคตประเทศไทยจะขาด
แรงงานดา้นการเกษตรเหมอืนหลายๆ ประเทศกําลงัเผชญิอยู ่ 
     ในประเทศไทยหน่วยงานหลักทีส่นับสนุนใหผู้ค้นตระหนักถงึความสําคัญของการเกษตรซึง่ถอืเป็นฐานของความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศ ไดแ้ก ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึง่งานสง่เสรมิเกีย่วกับเยาวชนของไทยไดเ้ริม่ข ึน้เป็นครัง้
แรก เมือ่ปี พ.ศ. 2495 (กรมสง่เสรมิการเกษตร มลูนธิสิง่เสรมิยวุเกษตรกรไทยฯ และ IFYE Thailand  2013) และตอ่มาในปี
พ.ศ. 2496 มกีารดําเนนิงานยวุเกษตรกรในประเทศไทย โดยนํารูปแบบจากสหรัฐอเมรกิา เรยีกวา่ “4H Club” ภายหลังเรยีกวา่ 
“ยุวกสกิร” และเปลีย่นชือ่เป็น “ยวุเกษตรกร” ในปีพ.ศ. 2514 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการดําเนนิงานสถาบันเกษตรกรของกรม
สง่เสรมิการเกษตรทีอ่ยูภ่ายใตส้งักัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมสง่เสรมิการเกษตร 2554) และหน่วยยวุกสกิรไดรั้บ
การสง่เสรมิใหจั้ดตัง้ในปีแรก จํานวน 4 หน่วยที่ อําเภอเมอืง อําเภอบางปะกง และอําเภอบางคลา้ จังหวัดฉะเชงิเทรา และ 
อําเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุ ี(กรมสง่เสรมิการเกษตร มลูนธิสิง่เสรมิยวุเกษตรกรไทยฯ และ IFYE Thailand  2013)  
     ปัจจุบันกลุม่ยวุเกษตรกรทีถู่กจัดตัง้เป็นหนึง่ในสีก่ลุม่แรกของประเทศไทยทีย่ังคงเหลอือยู ่คอื “กลุม่ยวุเกษตรกรโรงเรยีน
พรหมานุเคราะห”์ อําเภอปางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา การวจัิยครัง้นี้ตอ้งการศกึษาการเปลีย่นผา่นของกลุม่ยวุเกษตรกรกลุม่นี้
จากอดตีถงึปัจจุบันวา่มกีารเปลีย่นแปลง หรอืปรับตัวเพือ่ใหส้อดคลอ้งตอ่การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเชน่ไรบา้ง 
เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรใหค้งอยู่ หรือปรับเปลี่ยนใหเ้หมาะสมตามสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลีย่นแปลงไป โดยหวังวา่สามารถนําไปสูก่ารวางแผนนโยบายสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ตลอดจนการบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาการเกษตรของไทยในทศิทางบวก และสามารถชว่ยขบัเคลือ่นภาคการเกษตรใหค้งอยู่
อยา่งมคีณุภาพและกา้วหนา้ไดอ้กีทางหนึง่ 

ขอ้มลูพืน้ฐาน กจิกรรมหลกัและนโยบายของ 
กลุม่ยวุเกษตรกร รร.พรหมานเุคราห ์

 

     ในอดตียวุเกษตรกรกลุม่ฯ ศกึษาในชัน้ประถมศกึษา 4-6 แตใ่นระยะหลงัจนถงึปัจจบุนั
สนับสนุนใหเ้ด็กชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เป็นยวุเกษตรกร โดยใหพ้ีส่อนนอ้งนอกเหนอืจากมคีรู
ทีป่รกึษาชว่ยแนะนํา ซึง่ยวุเกษตรกรกลุม่ฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บรางวัลตา่งๆ หลากหลาย ใน
ทีน่ีย้กตวัอยา่งบางสว่น เชน่ รางวัลกลุม่ยวุเกษตรกรดเีดน่ระดบัจังหวดั 2 ครัง้ในปี พ.ศ 2547 
และ พ.ศ 2550 ตามลําดบั โดยในปี พ.ศ 2550 ไดรั้บรางวัลกลุม่ยวุเกษตรกรดเีดน่ระดบัภาค
ตะวันออก และรางวัลชมเชยกลุม่ ยวุเกษตรกรระดบัประเทศ ในปีเดยีวกนั เป็นตน้ 

     จากการศกึษาเชงิปรมิาณทีเ่นน้เฉพาะความถี,่รอ้ยละ และคา่เฉลีย่  นักเรยีนตอบแบบสอบถามทัง้สิน้   
192 คน เป็นชาย 94 คน หญงิ 98 คน มอีายรุะหวา่ง 6-13 ปี อายเุฉลีย่ 8.85 ปี  
ศกึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 โดยผูต้อบศกึษาอยูช่ัน้ ประถมศกึษาปีที ่1 จํานวน 33 คน, ประถมศกึษา
ปีที ่2 จํานวน 36คน, ประถมศกึษาปีที ่3 จํานวน 42 คน, ประถมศกึษาปีที ่4 จํานวน 29 คน, ประถมศกึษาปีที ่
5 จํานวน 25 คน  และประถมศกึษาปีที ่6 จํานวน 26 คน (มผีูไ้มไ่ดร้ะบวุา่ศกึษาในชัน้ใดจํานวน 1 คน) 
มปีระสบการณ์การเป็นยวุเกษตรกร 1 ปี - 6 ปี ประสบการณ์การเป็นยวุเกษตรกรเฉลีย่ 2.70 ปี  
ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 82.78) เป็นสมาชกิกลุม่ นอกนัน้เป็น ประธาน/หัวหนา้กลุม่ 9 คน, รองประธาน/ 
รองหัวหนา้กลุม่ 3 คน, เลขานุการและเหรัญญกิเทา่กัน คอื 6 คน,ประชาสมัพันธ ์3 คน สว่นผูต้อบ 2 คน 
ไมไ่ด ้ระบตํุาแหน่ง สว่นใหญร่อ้ยละ 88.02 ชอบทีจ่ะเป็นยวุเกษตรกร รอ้ยละ 9.38 รูส้กึเฉยๆ  มสีว่นนอ้ย 
รอ้ยละ 2.08 ไมช่อบเป็นยวุเกษตรกร และ รอ้ยละ 0.52 หรอื 1 คน ไมแ่สดงความคดิเห็น 

     ผูต้อบรอ้ยละ 64.58 (124 คน) คดิวา่ประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากการเป็นยวุเกษตรกรคอื ใช ้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์รองลงมามจํีานวนใกลเ้คยีงกนัคอื คอื ฝึกการทํางานเป็นกลุม่ (รอ้ย
ละ 56.25) และ ทําใหม้ทีักษะดา้นการเกษตรเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 55.20) , ชว่ยสรา้งรายไดใ้ห ้
ครอบครัว รอ้ยละ 35.94 (69 คน) และ ฝึกการเป็นผูนํ้ามรีอ้ยละ 22.92 (44 คน) ตามลําดบั 

     นอกจากนีนั้กเรยีนทีเ่ป็นยวุเกษตรกรสว่นใหญ ่รอ้ยละ 92.19 ( 177 คน) คดิวา่จากอดตี
ถงึปัจจบุนักลุม่ยวุเกษตรกรของโรงเรยีนพรหมานุเคราะหม์กีารเปลีย่นแปลงในทศิทางทีด่ขี ึน้
,สว่นผูท้ีค่ดิวา่ไมเ่ปลีย่นแปลง มรีอ้ยละ 5.21 (10 คน) และคดิวา่เปลีย่นแปลงในทศิทางที ่  
แยล่ง มรีอ้ยละ 1.56 (3 คน) และไมแ่สดงความคดิเห็น 2 คน 

       สําหรับโรงเรยีนนีย้วุเกษตรกรมกีารทํากจิกรรมเป็นกลุม่ๆ เรยีกเป็นบรษัิท หรอืกลุม่ตา่งๆ นักเรยีนผูใ้ห ้
ขอ้มลูไดทํ้ากจิกรรมอยูใ่นแตล่ะบรษัิทตา่งๆ ดังนี ้1.เลีย้งไก ่(20 คน),  2 .เลีย้งปลา (18 คน), 3.ผักปลอด
สารพษิ (17 คน), 4.เพาะเห็ดนางฟ้า (16 คน), 5.เพาะถ่ัวงอก (24 คน), 6.สมนุไพรในอาหาร (15 คน), 7.
น้ํายาลา้งจาน, น้ํายาถพูืน้ (16 คน), 8.นาฏศลิป์ (24 คน), 9.ดนตรไีทย (13 คน), 10.พรหมาอฐิบล็อค (16 
คน) และ 11.ขยะรไีซเคลิ (13 คน)  

     จากการสนทนากลุม่ และสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทําใหท้ราบวา่ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับยวุเกษตรกรของ
โรงเรยีนพรหมานุเคราะหท์ีไ่ดดํ้าเนนิการตัง้แตอ่ดตี (เนน้ชว่งประมาณปี พ.ศ.2540 จนถงึ พ.ศ. 2560)  
โดยกจิกรรมตา่งๆ นําเสนอในตารางที ่1 

ตารางที ่1  กจิกรรมตา่ง ๆ ของยวุเกษตรกร รร.พรหมานเุคราะห ์ระหวา่งปีพ.ศ.        
                 2540 – 2560 

      

      

  

เนน้การวจัิยเชงิคณุภาพ และเก็บขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ความถี,่รอ้ยละ และคา่เฉลีย่)   

     โรงเรยีนพรหมานุเคราะห ์สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 เป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก
ทีส่อนชัน้อนุบาล-ประถมศกึษาปีที ่6 ทีม่อีตัราครแูละเจา้หนา้ทีไ่มม่ากนัก เดมิมพีืน้ทีป่ระมาณ 42 ไร่ แตไ่ด ้
สญูเสยีทีด่นิใหก้บับางหน่วยงานดว้ยสาเหตตุา่งๆ ปัจจุบันมพีืน้ที ่20ไร่ แตย่ังคงมพีืน้ทีใ่ชส้อยคอ่นขา้งมาก 
โดยเฉพาะพืน้ทีสํ่าหรับฝึกการทําการเกษตรหากเปรยีบเทยีบกับหลายโรงเรยีนในระดับเดยีวกัน ในปีพ.ศ. 
2560 มนัีกเรยีน 301 คน ซึง่ผูท้ีเ่ป็นยวุเกษตรกร ศกึษาอยู่ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่1-6 จํานวน 209 คน เป็น
หญงิ 107 คน ชาย 102 คน ทีผ่า่นมาตัง้แตก่อ่ตัง้โรงเรยีน มผีูอํ้านวยการประมาณ 10 คน และมกีารตัง้กลุม่      
ยวุเกษตรกรโรงเรยีนพรหมานุเคราะหต์ัง้แตปี่พ.ศ. 2496 จนถงึปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“การเปลีย่นผา่นของกลุม่ยวุเกษตรกรไทยในชว่ง 6 ทศวรรษ:  
กรณีศกึษา กลุม่ยวุเกษตรกรโรงเรยีนพรหมานเุคราะห ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา”1 

ผศ.ดร.อรนดัดา  ชณิศร ี2  
    

1. เพือ่ศกึษาการเปลีย่นผา่นของกลุม่ยวุเกษตรกร กลุม่แรกของประเทศไทยโดยเนน้ขอ้มลูพืน้ฐาน 
กจิกรรมหลกัและนโยบายของกลุม่ฯ 

2.   เพือ่ศกึษาสภาพปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะในการดําเนนิงานของกลุม่ฯ 
3.   เพือ่แปรผลการวจัิยไปสูร่ปูแบบการแกไ้ขปัญหาในดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะการสรา้งนโยบายสาธารณะ 
      ทีช่ว่ยพัฒนากลุม่ยวุเกษตรกร ผูส้บืทอดงานดา้นการเกษตรตอ่ไป 

บรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรยีน 

  

ภาพที ่1*   
ป้ายโรงเรยีนพรหมานุเคราะห ์ 
จ.ฉะเชงิเทราในอดตี 
 
ภาพที ่2*  
คณะกรรมการกอ่ตัง้ยวุเกษตรกร 
แหง่แรกของประเทศไทย 
วันที ่26 กมุภาพันธ ์ พ.ศ. 2496  
โดยความรว่มมอืขององคก์าร FAO, 
USOM, กระทรวงเกษตรฯ,  
กระทรวงศกึษาธกิาร,  
กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ 1 2 

     ในการวจัิยครัง้นีค้าดหวงัจะไดข้อ้มลูกลุม่ยวุเกษตรกรทีเ่ป็นหลักฐานคอื “กลุม่ยวุเกษตรกรโรงเรยีนพรหมานุเคราะห ์ใน
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมตา่งๆ ตัง้แต ่พ.ศ. 2514 หรอืกอ่นหนา้ แตใ่นทางปฏบิัตสิามารถเก็บหลักฐานทีเ่ป็นลาย
ลักษณ์อักษร ขอ้มูลหรอืสิง่อา้งองิทีส่ามารถระบกุจิกรรมไดช้ัดเจนสว่นใหญใ่นชว่ง ปีพ.ศ. 2540 เป็นตน้มาถงึปีทีทํ่าการ
วจัิยเทา่นัน้ เนือ่งจากมขีอ้จํากัดในการเก็บหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งของทางโรงเรยีนทีม่กีารสรา้งอาคารใหม ่และรือ้อาคารเดมิ
เพือ่จําหน่าย เป็นตน้ ทําใหเ้อกสารตา่งๆ ทีม่รีายละเอยีดเฉพาะเกีย่วกับกลุม่ฯ อาจสญูหายตามกาลเวลา  

กจิกรรมตา่งๆ/ บรษิทั ปีทีด่าํเนนิการ  
(หมายเหต:ุ กจิกรรมบางชนดิอาจดําเนนิการกอ่นปี พ.ศ. 2540) 

พ.ศ. 
2540 
-2555 

พ.ศ. 
2556 

พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

หมายเหต ุ
 
 

1. บรษัิทการเลีย้งไกไ่ข ่ เริม่ทํา
ในปี
พ.ศ. 
2548 

       

2. บรษัิทเลีย้งปลา         
3. บรษัิทผักปลอดสารพษิ         
4. บรษัิทเพาะเห็ดนางฟ้า       (ในอดตีเพาะ 

เห็ดฟางดว้ย) 
  

5. บรษัิทเพาะถ่ัวงอก เริม่ทํา
ในปี
พ.ศ. 
2553 

       

6. บรษัิทสมนุไพรเพือ่อาหาร  
    กลางวนั 

เริม่ทํา
ในปี
พ.ศ. 
2543 

       

7. บรษัิททําน้ํายาลา้งจาน,  
   น้ํายาถพูืน้ (เดมิเป็นบรษัิท 
   ผลติกระถางตน้ไม/้ 
   ดอกไม)้ 

เริม่ทํา
ในปี
พ.ศ. 

2553
และปี
พ.ศ. 

2553 
ยงัมี
กจิกรรม
กระถาง
อยู ่

     เปลีย่นชือ่มาทํา
น้ํายาลา้งจาน /ถพูืน้ 

ในปีพ.ศ.2557 

8. บรษัิทนาฏศลิป์   
  

 
  

    เคยเป็นกจิกรรม
เดยีวกัน แตแ่ยกกัน
ในปีพ.ศ.2557 

9. บรษัิทดนตรไีทย     

10. บรษัิทพรหมาอฐิบล็อก เริม่ทํา
ในปี
พ.ศ. 
2551 

       

11. บรษัิทขยะรไีซเคลิ เริม่ทํา
ในปี
พ.ศ. 

2551, 
2552 

       

12. บรษัิทอืน่ๆ เชน่ การเลีย้ง 
     หมปู่า การเลีย้งแพะ ฯลฯ 

       บางปีบรษัิทเลีย้งหมู
ป่ารวมกับ  ปลาดกุ
บอ่ซเีมนต ์หรอืใชช้ือ่
อืน่ 

หมายเหต ุ:  หมายถงึ มกีารดําเนนิการทํากจิกรรม 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 
Strength: จดุเดน่/จดุแข็ง/ขอ้ 
                 ไดเ้ปรยีบ 
- เป็นยวุเกษตรกรกลุม่แรกของประเทศ 
- บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ผอ.โรงเรยีน,  
   ทีป่รกึษายวุเกษตรกร, คร ูอาจารย ์ของ  
   โรงเรยีนใหค้วามสําคัญกับกลุม่ฯ  
- เด็กๆ ในโรงเรยีนใหค้วามรว่มมอื 
- ทีป่รกึษายวุเกษตรกรเขม้แข็ง 
- มี น โ ย บ า ย ที่ ใ ห ้ค ว า ม ส น ใ จ  แ ล ะ ใ ห ้
ความสําคัญแกก่ลุม่ฯ อยา่งตอ่เนือ่ง 

- มพีืน้ทีก่วา้งขวาง  
- มกีจิกรรมทางการเกษตร ฯลฯ หลากหลาย 
- มแีหล่งเรยีนรูท้ีน่่าสนใจ เชน่ บา้นเกษตรกร
แบบดัง้เดมิ พพิธิภัณฑย์วุเกษตรกรไทย ฯลฯ 

- มชีือ่เสยีง เป็นทีรู่จั้กในระดับตา่งประเทศ 
- เ ปิดโอกาสให นั้ก เรียนตั ้งแต่ระดับชั ้น

ประถมศกึษาปีที ่1 เขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ฯ 
 
 

Opportunity: โอกาส 
 

- บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงานราชการและ 
- องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ใหก้ารสนับสนุนการ

ดําเนินงาน และใหค้วามร่วมมือกับกลุ่มฯ 
มาก ไดแ้ก่ กํานัน ผูใ้หญ่บา้น อบต. สนง.
เกษตรอําเภอบางปะกง โรงไฟฟ้า บริษัท 
หา้งรา้นตา่งๆ เป็นตน้ 

- มโีอกาสในการพัฒนาเป็นแหลง่เรยีนรูใ้หก้ับ
กลุม่ยวุเกษตรกรอืน่ๆ หรอืผูส้นใจ 

- มโีอกาสในการจัดสรา้งพพิธิภัณฑย์วุ  
   เกษตรกรไทย เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้น 
   การเกษตรในทอ้งถิน่  หรอืเป็น พพิธิภัณฑ ์
   ทอ้งถิน่ 
- โอกาสของกลุ่ มยุ ว เกษตรกรฯ  มีม าก

เนื่องจากมีเครือข่ายยุวเกษตรกรท่ัวทุกมุม
โลก 

Weakness: จดุดอ้ย/จดุออ่น/ขอ้     
เสยีเปรยีบ 

- รร.พรหมานุเคราะหเ์ป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก  
   และสอนชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ (ป.1-6)   
   เทา่นัน้ จงึมขีอ้เสยีเปรยีบหากตอ้ง 
   เปรยีบเทยีบ หรอืแขง่ขนักับ รร.อืน่ๆ ทีม่ ี
   กลุม่ยวุเกษตรกรในระดับมัธยมปลาย ทีม่ ี
   วยัวฒุ ิและ ประสบการณ์มากกวา่  
-  บคุลากรสงักัดกระทรวงศกึษาธกิาร เชน่  
   ผูอํ้านวยการโรงเรยีน คร ูอาจารย ์มภีาระ  
   งานตามกรอบของกระทรวงฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
   กับงานเอกสาร, งานประชมุ ฯลฯ มากขึน้ จงึ 
   อาจไมม่เีวลา ทุม่เทกับงานยวุเกษตรกรมาก 
- หากผอ.โรงเรยีนคนใหม่ หรือกรมส่งเสรมิ

การเกษตรไม่เห็นความสําคัญของกลุ่มฯ     
อาจทําใหง้านดา้นยวุเกษตรกรฯ เลอืนหาย 

- ยวุเกษตรกรอาวโุสมอีายมุากขึน้ จงึอาจ 
   ไมไ่ดเ้ขา้มาชว่ยกลุม่ในโรงเรยีนมากนัก  
    ประกอบกับในระยะหลังกรมสง่เสรมิ 
    การเกษตรไมม่นีโยบายสนับสนุน 
    ยวุเกษตรกรอาวโุสโดยตรงแตเ่นน้  
    เกษตรกรรุน่ใหมเ่พือ่ความเหมาะสมกับ 
    บรบิทการเกษตรทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึอาจ 
    ทําใหก้ารพัฒนางานดา้นกลุม่ฯ ลดลง 
- บคุลากรในโรงเรยีนไมม่คีวามรูด้า้น 
    การเกษตรมาก 
- กรมสง่เสรมิการเกษตร หรอืหน่วยงานที ่
   เกีย่วขอ้งกับพพิธิภัณฑย์วุเกษตรกรไทย   
   ไมม่กีารตัง้งบประมาณอดุหนุนการ 
   ดําเนนิงานของพพิธิภัณฑฯ์ อยา่งตอ่เนือ่ง  
   จงึอาจทําใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเสยี 
   กําลังใจในการปฏบิัตงิาน และไมส่ะดวกใน 
   การทํางาน 
  

Threat: อปุสรรค/ ขอ้จํากดั 
 
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรมส่งเสริม
การเกษตรที่เอือ้ต่อเกษตรกรรุ่นใหม่มากขึน้ 
มากกว่ากลุ่มยุวเกษตรกร จงึอาจมีผลทําให ้
การเห็นความสําคัญของกลุ่มยุวเกษตรกร 
หรอืการพัฒนากลุม่ยวุเกษตรกรลดลง  

- รูปแบบกลุ่มยุวเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีต ที่เด ิมมีกลุ่มยุวเกษตรกรนอก
โรงเรยีนมากกวา่ ยวุเกษตรกรในโรงเรยีน ทํา
ใหผู้ ท้ี่ เกี่ยวขอ้งควรหามาตรการในการ
สง่เสรมิกลุ่มยุวเกษตรกรดว้ยแนวทางใหม่ที่
อาจแตกต่างไปจากเดมิ ตามสภาพบรบิทที่
เปลีย่นแปลงไป 

- หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรยังไม่พยายามสรา้งโอกาสที่
เ กี่ย วข อ้ งกับการส นับส นุนที่ป รึกษายุ ว
เกษตรกร ทีเ่ป็นครู หรือ อาจารยใ์นโรงเรยีน 
ซึง่สังกัดกระทรวงศกึษาธกิาร ใหเ้ป็นรูปธรรม
มากนัก ทั้งๆ ที่โครงการยุวเกษตรกรเป็น
โครงการที่ดีมาก และมีผลกระทบต่อชุมชน 
สังคมเป็นวงกวา้ง มากกว่าบางโครงการที่
กระทรวงศกึษาธกิารรว่มมอืกับบางหน่วยงาน 

ตารางที ่2 แสดงการวเิคราะห ์SWOT กลุม่ยวุเกษตรกรโรงเรยีนพรหมานเุคราะห ์

 
     จากการวจัิยนี้สามารถใชท้ฤษฎโีครงสรา้งและหนา้ที ่ของ Talcot Parsons และ Emile Durkheim อธบิาย
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ของกลุม่ยวุเกษตรกรโรงเรยีนพรหมานุเคราะห ์จังหวัดฉะเชงิเทรา ในชว่งตัง้แตเ่ริม่ก่อตัง้กลุ่มยุว
เกษตรกรในปี พ.ศ. 2496 เป็นตน้มา จนถงึปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) โดยพบวา่ กลุม่ยวุเกษตรกรเป็นสถาบันเกษตรกรหนึง่ 
ที่ถูกสรา้งขึน้จากนโยบายการพัฒนาของกรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ตอ้งการ
ชว่ยเหลอืกลุ่มบตุรหลานชาวนา ในงานดา้นการเกษตร โดยรับแนวคดิจากประเทศตะวันตก น่ันคอื สหรัฐอเมรกิา ในตัว
สถาบัน หรอืกลุ่มยุวเกษตรกรประกอบดว้ย สมาชกิ กฎเกณฑ ์บรรทัดฐานตา่งๆ ในการดําเนนิการ และกจิกรรมต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องยุวเกษตรกรทีต่ัง้ไว ้และกลุ่มฯ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆหลายส่วน ทัง้
ประธาน กรรมการ สมาชกิ ทีป่รกึษายวุเกษตรกร เป็นตน้ เหมอืนอวยัวะในรา่งกายทีทํ่างานประสานสัมพันธก์ัน ซึง่การทํา
ความเขา้ใจสว่นตา่งๆ หรอืองคป์ระกอบของยวุเกษตรกร เชน่ คา่นยิม แนวคดิ การควบคมุ การจัดระเบยีบทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคม ในกลุ่มฯ มคีวามจําเป็น เพราะสว่นต่างๆเหล่านี้จะทําใหก้ลุ่มฯ สามารถดํารงอยู่ ซ ึง่การดํารงอยู่นั้น
เกีย่วขอ้งกับการพึง่พาซึง่กันและกันของสว่นต่างๆ ในกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ที ่หรอื การแบ่งงานกันทําทัง้จากภายใน
และภายนอกกลุม่ฯ จากการวจัิยพบวา่เด็กๆ ชว่ยกันทํางานในกจิกรรมต่างๆ ในกลุ่ม มคีา่นยิมและแนวคดิทีเ่ป็นบวกต่อ
กลุ่มฯ โดยมองวา่เป็นสมาชกิกลุ่มฯ มปีระโยชน์หลากหลาย มกีารแบ่งหนา้ที ่รวมทัง้ประชมุประจําเดอืน เพือ่หาวธิกีาร
แกไ้ขหากเกดิปัญหา และปรับปรงุกจิกรรมใหเ้หมาะสมกับบรบิท และสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมทีีป่รกึษายวุ
เกษตรกร ซึง่เป็นครูในโรงเรียน คอยดูแล แนะนําอย่างใกลช้ดิ และมผีูอํ้านวยการโรงเรียนช่วยดูแลอย่างห่างๆ แต่มี
บทบาทสําคัญอย่างยิง่ทีทํ่าใหก้ลุ่มยุวเกษตรกรคงอยู่แมว้า่เวลาจะผ่านล่วงเลยไปประมาณ 65 ปี หลังจากตัง้กลุ่มครัง้
แรกในปีพ.ศ. 2496 ซึง่ในบางชว่งบางตอนอาจมกีารลม้ลุกคลกุคลาน เผชญิปัญหาตา่งๆ หลากหลาย ซึง่ภายนอกกลุ่ม 
เกีย่วขอ้งกับกรมสง่เสรมิการเกษตร ที่ถอืเป็นหน่วยงานที่มนีโยบายของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งมาก โดยเฉพาะในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่1-10 ที่ใหค้วามสําคัญกับสถาบันยุวเกษตรกรอยู่ โดยกรมฯมคีวาม
ชว่ยเหลอืในรปูแบบตา่งๆ เชน่ การสง่เสรมิใหต้ัง้กลุม่ การสนับสนุนใหจั้ดกจิกรรม การอบรม การประชมุ กจิกรรมของกลุม่
ยวุเกษตรกรฯ เป็นตน้ การดําเนนิการกลุม่ฯ จงึคอ่นขา้งมมีาอยา่งตอ่เนือ่ง ยาวนาน แมว้า่ในบางชว่งบางตอน 
 
 
 
 

สํานักงานเกษตรอําเภอทีเ่กีย่วขอ้งอาจห่างหายในการร่วมมอืกับโรงเรยีนไปบา้ง เพราะมกีารเปลีย่นผูบ้รหิาร 
การโยกยา้ยเจา้หนา้ที ่รวมทัง้แนวคดิของกรมสง่เสรมิการเกษตรนัน้ โดยท่ัวไปเมือ่ชว่ยเหลอืกลุม่ยวุเกษตรกร
กลุม่หนึง่ใหส้ามารถชว่ยเหลอืตัวเองไดแ้ลว้ หลังจากนัน้มักไปชว่ยกลุม่อืน่ๆ แทน อยา่งไรก็ตามนับเป็นความ
โชคดขีองยุวเกษตรกรของโรงเรยีนพรหมานุเคราะหท์ีม่พีืน้ที่กวา้งขวางพอที่จะดําเนนิการทํากจิกรรมต่างๆ 
ดา้นการเกษตร รวมทัง้มหีน่วยงานภายนอก และบคุคลอืน่ในบรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ โรงงานไฟฟ้า บรษัิทตา่งๆ  
ผูใ้หญ่บา้น ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในรูปแบบของเงนิทุน เงนิบรจิาค วัสดุ อุปกรณ์ รวมทัง้ผูอํ้านวยการ
โรงเรียนเห็นความสําคัญ เพราะกลุ่มยุวเกษตรกรสามารถตอบโจทย์และช่วยในเรื่องของโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน ทําใหผู้อํ้านวยการโรงเรียนสนับสนุนกจิกรรมของกลุ่มเสมอมา โดยเห็นชัดเจน เป็น
รูปธรรมในสมัยของ ผอ.ไพจติร  ใหม่ศาสตร ์ทีม่โีอกาสบรหิารโรงเรยีนยาวนานประมาณ 20 ปี ซึง่มากกว่า
ผูอํ้านวยการโรงเรียนท่านอืน่ๆ ดว้ยความร่วมมอือย่างดจีากทีป่รกึษากลุ่มยุวเกษตรกร อ.สมนึก จันทะไทย 
หรอื ผอ.สมนกึ (ผอ.รร.หลวงแพร่ง จ.ฉะเชงิเทราในปีทีทํ่าการศกึษา) , เกษตรอําเภอบางปะกง (คณุวนดิา), 
พี่สุภา และพี่แหวว เจา้หนา้ที่จากส่วนกลาง กรมส่งเสรมิการเกษตร (ในขณะนั้น) โรงไฟฟ้าบรเิวณใกล ้
โรงเรยีน ฯลฯ ทําใหม้กีารรือ้ฟ้ืนสรา้งพพิธิภัณฑย์วุเกษตรกรไทยใหเ้ป็นรูปร่างสําเร็จในปีพ.ศ. 2556 จงึทําให ้
กลุม่ฯ นีย้ังคงอยู ่แมว้า่กลุม่ฯ จะมกีารเปลีย่นแปลงกจิกรรมตา่งๆ จากรูปแบบทีง่า่ย ไปสูค่วามซับซอ้น และมี
การเปลีย่นผา่นอยา่งชา้ๆ เรือ่ยมา โดยนําเสนอการวเิคราะห ์SWOT กลุม่ฯ ในตารางที ่2 
     อยา่งไรก็ดใีนชว่งแผนฯ 11 เป็นตน้มา กรมสง่เสรมิการเกษตรมนีโยบายทีเ่นน้กลุม่เกษตรกรรุ่นใหม ่หรอื 
อืน่ๆ เพิม่ขึน้ จงึอาจสง่ผลต่อกลุ่มยุวเกษตรกรในอนาคตไดเ้ชน่กัน และเป็นทีส่ังเกตวา่สถาบันยุวเกษตรกร
โรงเรยีนพรหมานุเคราะห ์เกีย่วขอ้งกับการกระทํา ซึง่อาจเกดิจากระบบยอ่ยๆ 4 ระบบของสังคม ไดแ้ก ่ระบบ
ชวีภาพ ในทีน่ีค้อืความตอ้งการทางชวีภาพเพือ่ใหดํ้ารงชวีติอยูข่องผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่ฉพาะผูท้ีเ่อย่นามไปแลว้ 
ซึง่ทกุคนลว้นกระตอืรอืรน้ชว่ยเหลอืกลุม่ ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงหนา้ทีท่ีพ่งึปฏบิัต ิแตต่ระหนักถงึประโยชนข์องกลุม่ฯ 

ทีจ่ะช่วยเยาวชนทัง้หลายหากมกีารนํากจิกรรมต่างๆ ไปประยุกตใ์ชก้ับครอบครัวของตน, ระบบ
จิตใจ หรือ บุคลกิภาพ ตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งที่เห็นความสําคัญ ตระหนักในความเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มฯ, บริบททางสังคม หรือ การกระทําระหว่างกันของผูก้ระทําและกลุ่มยุว
เกษตรกรฯ และ บริบททางวัฒนธรรม ซึง่ไดแ้ก่บรรทัดฐาน ค่านิยม แนวคิดที่สมาชกิ และ
ผูเ้กีย่วขอ้งกับกลุม่ยวุเกษตรกรฯ ปฏบิัต ิหรอืไมป่ฏบิัตติาม เชน่ มกีารใชรู้ปแบบการประชมุสมาชกิ
กลุม่ประจําเดอืน ตามขอ้กําหนดของกลุม่ยวุเกษตรกรฯ เป็นตน้ โดยองคป์ระกอบทัง้สีน่ี้ จะเกดิขึน้
ในเวลาเดยีวกัน และมีการกระทําต่อกัน ซึง่สามารถนําระบบย่อยมาวเิคราะห์แยกกันได ้ซึง่การ
ปรับตัวของระบบของกลุ่มยุวเกษตรกรฯ เป็นสิง่จําเป็น เพือ่ใหส้ถาบันกลุม่ยุวเกษตรกรหรอืระบบ
สามารถอยู่ได ้และโดยปกตสิังคมหนึ่งๆ จะมกีารธํารงรักษาไวซ้ ึง่แบบแผน มกีารบูรณาการทีทํ่า
หนา้ที่ประสานร่วมมือ รักษาความสัมพันธ์ในระบบ รวมทั้งมีการทําหนา้ที่กําหนดวัตถุประสงค ์
เพือ่ใหทั้ง้ระบบ หรอืหน่วยย่อยในระบบดําเนินไปเพือ่บรรลุวัตถุประสงคห์รือเป้าหมาย ตลอดจน
ปรับตัวดว้ยวธิกีารตา่งๆเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย (Schaefer and  Lamm 1998, Turner 1994, 
Kendall . 2002, Sullivan 2007) ซึง่กลุม่ยวุเกษตรกรฯ มคีวามพยายามปรับตัวกับสิง่แวดลอ้ม 
หรอืบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปเชน่กัน โดยมกีารเปลีย่นกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกับยคุสมัย เชน่ ในอดตี
ไม่มกีารทําขนมอบ แตภ่ายหลังมกีารทํา และประยุกตก์ับพชืสมุนไพรทีป่ลูกไว ้เชน่ ใบหม่อน มา
เป็นสว่นผสม ดว้ยคําแนะนําของทีป่รกึษากลุม่ฯ  นอกจากนีห้ากใชท้ฤษฎโีครงสรา้งและหนา้ทีข่อง 
Robert K. Merton (Tischler 1983) อธบิายกลุม่ยวุเกษตรกรฯ จะพบวา่กลุม่ฯ มทัีง้หนา้ทีห่ลัก 
(Manifest) และหนา้ทีร่อง หรอื หนา้ทีแ่ฝง (Latent) โดย Mcionis (1995) อธบิายเพิม่วา่ หนา้ที่
หลักเป็นหนา้ทีท่างสังคมใดๆ ที่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะใหเ้กดิผลจากรูปแบบการกระทําสว่นหนา้ทีร่อง 
หรอื หนา้ทีแ่ฝงนัน้มักไมไ่ดต้ัง้ใจวา่การกระทําจากหนา้ทีร่องนัน้จะเกดิขึน้เป็นผลตอ่มาภายหลัง ใน
ที่นี้หนา้ที่หลักของกลุ่มยุวเกษตรกรจะสอดคลอ้งกับบางวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้กลุ่มฯ ที่
ตอ้งการใหเ้ยาวชนไดรั้บความรู ้ความชํานาญเกีย่วกับการเกษตร เคหกจิการเกษตร เครือ่งจักรกล
เกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตอ้งเหมาะสมกับสภาพของครอบครัวและ
สอดคลอ้งกับสภาพของทอ้งถิน่, ฝึกอบรมใหรู้จั้กปฏบิัตกิจิกรรมในไร่นา และในบา้นใหถู้กหลัก
วชิาการดว้ยการปฏบัิตจิรงิ, ใหรู้จั้กใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์สง่เสรมิใหรู้จั้กชว่ยตนเอง รูจั้กการ
ทํางานเป็นหมู่คณะเพือ่พัฒนาตนเอง ครอบครัวและทอ้งถิน่, ใหคุ้น้เคยกับการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ซึง่มกีารปกครองระบอบประชาธปิไตย  โดยอาศัยขอ้บังคับและวธิดํีาเนนิงานกลุม่ยวุเกษตรกรเป็น
แนวทางในการฝึก สําหรับหนา้ทีร่อง หรอื หนา้ทีแ่ฝง (Latent) จะสอดคลอ้งกับบางวัตถุประสงค์
ของการจัดตั ้งกลุ่มฯ เช่นกันที่ตอ้งการเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนรูส้ ึกภูมิใจในคุณค่าของ
การเกษตรและยอมรับวา่อาชพีการเกษตร มคีวามสําคัญตอ่การดํารงชวีติของมนุษย ์และเศรษฐกจิ
ของประเทศและเป็นอาชพีทีน่่าสนใจ และฝึกอบรมใหม้สีมรรถภาพทุก ๆ ทาง เพือ่ควรแก่การเป็น
เกษตรกรชัน้นําในอนาคต รวมทัง้ถา้เยาวชนสนใจก็สามารถยดึอาชพีการเกษตรเป็นหลัก รวมทัง้
เพิม่พูนความรูด้า้นการตลาด และฝึกดําเนินการดา้นธุรกจิการซือ้ – การขายผลผลติเกษตร ซึง่
หนา้ทีร่องเป็นหนา้ทีท่ีไ่ม่ไดค้าดหวังจากการการกระทําต่างๆ นัน้โดยตรง แตม่ักจะเกดิขึน้เป็นผล
ตอ่มา (Tischler 1983)  
     นอกจากนีก้ลุม่ยวุเกษตรกรฯ ไมไ่ดม้ปีระโยชน์เฉพาะเยาวชนชนบทเท่านัน้ แตเ่ยาวชนในเมอืง
สามารถนําแนวคดิของกลุ่มยุวเกษตรกรไปประยุกตใ์ชไ้ดเ้ชน่กัน อย่างไรก็ด ีบรบิทแวดลอ้มของ
กลุ่มยวุเกษตรกรโรงเรยีนพรหมานุเคราะหเ์กีย่วขอ้งนัน้ค่อนขา้งเชือ่มโยงกับชนบทมากกวา่แมว้า่
ปัจจบุันมกีารตัง้บา้นเรอืนหรอืบา้นจัดสรรใกลเ้คยีงโรงเรยีนมากขึน้กวา่ในอดตี และสง่ผลกระทบตอ่
แหล่งน้ําธรรมชาต ิดังทียุ่วเกษตรกรอาวุโสไดใ้หข้อ้มูลไว ้และจากการศกึษาครัง้นี้เนื่องจากยุว
เกษตรกรผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มนี้คอ่นขา้งยังเป็นเด็กทีศ่กึษาอยูใ่นชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึ 6 เด็กๆ จงึ
ยังไม่แน่ใจวา่จะเจรญิรอยตามพ่อแม่ทีเ่ป็นเกษตรกรหรอืไม่ ซึง่อาจทําใหจํ้านวนผูส้บืทอดอาชพี
เกษตรกรลดลง เช่นเดยีวกับ ศันสนีย ์กระจ่างโฉม และคณะ (2559) ศกึษาปัจจัยที่สัมพันธก์ับ
แรงจูงใจของทายาทเกษตรกรในการสานต่ออาชพีเกษตรในอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่
โดยพบวา่ ปัญหาของเกษตรกรประการหนึง่คอืการทีย่ังไมม่แีนวทางแกไ้ขทีช่ัดเจนในการยกระดับ
คณุภาพชวีติของเกษตรกร จงึทําใหจํ้านวนผูส้บืทอดอาชพีเกษตรกรลดลง อยา่งไรก็ตามการมกีลุม่
ยวุเกษตรกรถอืเป็นการรวมกลุม่เกษตรกรในรปูแบบหนึง่ ทีเ่ป็นขอ้แนะนําหนึง่ของ ศันสนีย ์กระจ่าง
โฉม และคณะ (2559) ทีเ่สนอใหค้วรมกีารสง่เสรมิการรวมกลุม่เกษตรกรในรูปแบบตา่งๆ เพือ่สรา้ง
อํานาจการต่อรองและ เพื่อเป็นการสรา้งทัศนคตดิา้นบวกต่ออาชพีเกษตร และเพื่อใหท้ายาท
เกษตรกรรูส้กึตอ้งการสานตอ่อาชพีเกษตรกรของครอบครัวตอ่ไป และกจิกรรมทีก่ลุม่ยวุเกษตรกร 
รร.พรหมานุเคราะหทํ์านัน้ไดค้ลา้ยกับหลายๆ กลุม่ทําเชน่กัน แมว้า่บางกจิกรรมอาจไมเ่หมอืนกัน
ทัง้หมดเพราะสภาพพืน้ที ่ภูมอิากาศทีแ่ตกตา่ง เชน่ นรนิทร ์สมบูรณ์สาร (2555) กลา่วถงึกลุม่ยุว
เกษตรกรโรงเรยีนบา้นสรา้งก่อ จังหวัดอดุรธานีวา่ มกีารดําเนนิกจิกรรมอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่พ.ศ. 
2542 โดยตัวอย่างกจิกรรมงานรวมของกลุม่เชน่ การเพาะเห็ด ธนาคารจุลนิทรยีช์วีภาพ งานกลุ่ม
ย่อยเช่น การเลีย้งสัตวปี์ก เป็ดไข่ ไก่ไข่เสรมิไอโอดนี ไก่เนื้อ เลีย้งหมูป่าเพื่อผลติลูกจําหน่าย 
เลีย้งขนุหมูหลุม เลีย้งปลาในบ่อดนิ การเพาะฟักขยายปลานลิแปลงเพศ การแปรรูปปลาสม้โดย
การผสมน้ําคร่ังเพือ่เพิม่สสีนัและยดือายกุารเก็บรักษา  การปลกูพชืตามฤดกูาลและสมนุไพร ทําปุ๋ ย
อนิทรยีแ์ละชวีภาพ เป็นตน้ สว่นบปุผา มั่นอารมณ์ (2550) กลา่วถงึ ยวุเกษตรกรโรงเรยีนบา้นหว้ย
ยาง จ.ราชบุร ีวา่มกีารดําเนนิการโครงการต่างๆ เพือ่ฝึกอาชพีแก่นักเรยีน เชน่ นําเห็ดนกยูงทีข่ ึน้
ตามธรรมชาตมิาเพาะเลีย้ง, เลีย้งไก่ 3 สายเลอืด, ไก่ไข,่ ปลูกพชืสมุนไพร, ผักสวนครัว, ผักกาง
มุง้, เลีย้งปลาดกุ ฯลฯ เพือ่บรโิภค ชว่ยแกปั้ญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรยีน และ
เพือ่จําหน่ายหากมผีลผลติเพยีงพอ และจากการศกึษากลุม่ยวุเกษตรกร รร. พรหมานุเคราะหค์รัง้นี้
ครัง้นี้พบวา่ทีป่รกึษากลุ่มยุวเกษตรกรมผีลต่อการคงอยู่ของกลุ่ม หรอืการประสบความสําเร็จของ
กลุ่มเชน่กันแมว้า่จะเป็นการศกึษาเชงิคุณภาพ ซึง่คลา้ยกับทีรั่ตนวรรณ รุณภัย และลักษณา ดษิย
บุตร (2535) ศึกษาในเชิงปริมาณ ที่พบว่า การประสบความสําเร็จของกลุ่มยุวเกษตรกรมี
ความสมัพันธก์ันกับทีป่รกึษายวุเกษตรกร โดยการศกึษาของทีป่รกึษายวุเกษตรกร และความสนใจ
ในการปฏบิัตงิานของกลุม่ยวุเกษตรกรมคีวามสมัพันธก์ันกับอายแุละการศกึษา       
ของทีป่รกึษายวุเกษตรกรอยา่งมนัียสําคัญทางสถติทิีร่ะดับความเชือ่มั่น .01  
 
 
 
 

3 
ภาพที ่3 ยวุเกษตรกรถา่ยภาพหนา้พพิธิภณัฑย์วุเกษตรกรไทย  โรงเรยีนพรหมานุเคราะห ์ 
            (kanpirom kannika  หน่วยงานวเิทศสมัพันธ ์ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครนิทร ์2556)  

*ขอขอบคณุอดตีเกษตรอําเภอบางปะกง  (คณุวนดิา) ทีเ่อือ้เฟ้ือภาพประกอบ  

วจัิยเชงิคณุภาพ  

วจัิยเชงิปรมิาณ  
ใชแ้บบสอบถาม 
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