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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่องานเคหกิจเกษตรมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่อบทบาท ความรู้ ความสามารถของผู้รับผิดชอบ
งานเคหกิจเกษตร และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานเคหกิจเกษตร โดยใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่อ งมื อ เก็บรวบรวมข้อมูล จากเจ้าหน้ าที่ ส่ง เสริม การเกษตรผู้รั บผิ ดชอบงานสถาบั น
เกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร
ทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๕๙ ชุด ผลการวิจัยความคิดเห็นของ
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่องานเคหกิจเกษตรใน ๔ ประเด็น คือ ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการ ส่งเสริมการจั ดการครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ส่งเสริมความมั่นคง
ด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งบริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความ
คิดเห็นว่าผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรในปัจจุบันมีการดําเนินการใน ๔ ประเด็นดังกล่าวในระดับปานกลาง
และมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ บทบาทในอนาคตในระดั บ มาก มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ ปานกลางต่ อ ความรู้
ความสามารถของผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร ตลอดจนมีความคิดเห็นในระดับมากต่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ
ครัวเรือนเกษตรกร โดยบทบาทด้านที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของ
ครัวเรื อนเกษตรกรและชุม ชน ในส่วนความคิดเห็ นต่ อขอบเขตความรั บผิ ดชอบของผู้รับผิดชอบงานด้าน
เคหกิจเกษตรในระดับอําเภอ ร้อยละ ๗๓.๖ เห็นว่า ควรรับผิดชอบเฉพาะงานเคหกิจเกษตรของอําเภอไม่ต้อง
รับผิดชอบตําบล ในด้านวุฒิการศึกษา ร้อยละ ๕๙.๑ เห็นว่าควรจบด้านคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ ๒๑.๔ เห็นว่า
ควรจบด้านคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้านใดด้านหนึ่ง ในด้าน
ระดับความพึงพอใจต่องานเคหกิจเกษตรที่รับผิดชอบ ร้อยละ ๕๕.๓ พอใจปานกลาง และร้อยละ ๒๗.๗
พอใจมาก ส่วนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร พบว่า ปัญหาอุปสรรค
มี ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านบริหาร ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญกับงานเคหกิจเกษตร สถาบันเกษตรกร นโยบาย
ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง งบประมาณในการดําเนินการน้อย ๒) ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรต้อง
รั บ ผิ ด ชอบงานตํ า บลซึ่ ง เป็ น งานนโยบายทํ า ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานลดลง ขาดเจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ บ
เคหกิจเกษตรในบางอําเภอ/จังหวัด และ ๓) ด้านเกษตรกรเป้าหมาย เกษตรกรมีรายได้จากอาชีพหลักมาก
จึงไม่สนใจอาชีพเสริม กลุ่มไม่เข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน
ดังนี้ ๑) ด้านบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตรควรจัดให้มี เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรอําเภอละ ๑ คน ให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งด้านนโยบาย โครงสร้างงบประมาณ และการพัฒนา
บุคลากร ๒) ด้านเจ้าหน้าที่ ควรมีการสร้างทีมงาน รูปแบบการทํางาน และสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อรองรับใน
อนาคต ๓) ด้านเกษตรกรเป้าหมาย ควรยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร สร้างกลุ่ม/เครือข่าย
ให้เข้มแข็ง กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ชัดเจน และให้ความสําคัญกับสภาแม่บ้านเกษตรกรและ
สภายุวเกษตรกร

ii

คํานํา
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกร องค์กร
เกษตรกร มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความมั่นงคงในอาชีพการเกษตรงานเคหกิจเกษตรเป็น
งานหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการเข้ า ถึ ง แม่ บ้ า นเกษตรกรอั น จะนํ า ไปสู่ ค วามเข้ ม แข็ ง ของ
ครัวเรือน จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและสํานักพัฒนาเกษตรกรจึงได้ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่องานเคหกิจเกษตร โดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ และ
สรุปผลการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและสํานักพัฒนาเกษตรกร
มิถุนายน ๒๕๕๔
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปัญหา
งานเคหกิจเกษตร เป็นการนําวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ เพื่อปรับปรุงและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์และการพัฒนา
สังคมให้กับสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกร ให้สามารถปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ความเหมาะสมในท้ อ งถิ่ น โดยเน้ น การแปรรู ป ถนอมอาหาร หั ต ถกรรม โภชนศึ ก ษา การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมของบ้านเรือน การจัดการต่าง ๆ ภายในบ้าน การนําทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็น
เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งกิจกรรมเสริมและเพิ่มรายได้
งานเคหกิจเกษตร เริ่มต้นที่กรมกสิกรรม เมื่อปี ๒๕๐๕ โดยมีการส่งเสริมความรู้วิชาการ
คหกรรมศาสตร์แ ก่ยุวเกษตรกร (หญิง) ในขณะเดียวกัน กรมการข้าวก็ได้ส่ งเสริมด้านคหกรรมศาสตร์
แก่สมาชิ กกลุ่มชาวนา จนกระทั่งตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี ๒๕๑๐ จึงได้โอนงานคหกรรมศาสตร์
มาดําเนินการที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเปลี่ยนชื่อเป็นงานเคหกิจเกษตร ซึ่งได้มีการจัดทําโครงการนําร่อง
ในการจ้างเจ้าหน้าที่วุฒิด้านคหกรรมศาสตร์มาทําการส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในบางจังหวัด และในปี ๒๕๑๙
จึงได้เริ่มบรรจุอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เคหกิจระดับอําเภอ (คุณวุฒิด้านคหกรรมศาสตร์) จนครบทุกอําเภอในปี
๒๕๒๔ เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ต่อมาในปี ๒๕๔๕ บทบาทของเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรมีการปรับโครงสร้างในปี ๒๕๔๕ โดยปรับตําแหน่งให้
เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซี่งจะต้องรับผิดชอบการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรทุกมิติในระดับตําบล
ส่งผลให้บทบาททางด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรลดน้อยลงไป เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ก ารดํ า เนิ น งานเคหกิ จ เกษตร ซึ่ง เป็ น งานที่ สํ าคั ญ ในกระบวนการส่ ง เสริ ม
การเกษตรได้มีการดําเนินงานที่ต่อเนื่องและจริงจัง จึงเห็นสมควรศึกษาความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงาน
สถาบันเกษตรกรที่มีต่องานเคหกิจเกษตร เพื่อนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่อบทบาท ความรู้
ความสามารถของผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร
๒. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานเคหกิจเกษตร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ข้อมูลเพื่อนําไปพัฒนางานเคหกิจเกษตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

๒
ขอบเขตของการวิจัย
บทบาทของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรในการปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร ได้แก่ การส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาหาร การจัดการครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ความมั่นคงทางด้าน
รายได้ ข องครั ว เรื อ นเกษตรกรและชุ ม ชน การบริ ห ารจั ด การงานเคหกิ จ เกษตรและงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

บทที่ ๒
การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตรวจเอกสาร
การวิ จั ย เรื่ อ งความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสถาบั น เกษตรกรต่ อ งานเคหกิ จ เกษตร มี ป ระเด็ น ที่
ตรวจเอกสาร ดังนี้
๑. การสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้แก่ชุมชนการเกษตร
๒. แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
๓. บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตร
๔. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. การสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้แก่ชุมชนการเกษตร
๑.๑ ความหมายของชุมชน
คําว่า “ชุมชน“ มีผู้ให้ความสนใจกําหนดความหมายไว้มาก จึงได้เลือกความหมายที่มี
ความสอดคล้องกับชุมชนการเกษตร ดังต่อไปนี้
ความหมายในพจนานุ ก รมศั พ ท์ สั ง คมวิ ท ยาฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ ๒๕๒๔
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๒๔) ให้ความหมายว่า ชุมชนหรือประชาคม คือ
๑. กลุ่มย่อยที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกันลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่าและ
มีความสนใจร่วมที่ประสานงานในวงแคบกว่า ชุมชน หมายถึง เขตพื้นที่ระดับของความคุ้นเคย และการติดต่อ
ระหว่างบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึดเหนี่ยว เฉพาะบางอย่างที่ทําให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อนบ้าน ชุมชน
มีลักษณะเศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตัวเองที่จํากัดมากกว่าสังคม แต่ภายในวงจํากัดเหล่านั้นย่อมมีการสังสรรค์
ใกล้ชิดกว่า และความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกว่า อาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เช่น เชื้อชาติ
ต้นกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา
๒. ความรู้สึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปัจเจกบุคคลให้รวมเข้าเป็นกลุ่ม
สําหรับความหมายของชุมชนตามที่นักวิชาการของไทยได้ให้ไว้ ที่ควรนํามากล่าวถึงมี
ดังนี้
กรมการพัฒนาชุมชน (๒๕๒๖) ให้ความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่มี
ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินงานกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันได้
จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (๒๕๓๐) ได้สรุปว่า “ชุมชนประกอบด้วยกลุ่มชนที่มี
บางสิ่งบางอย่างคล้ายคลึงกัน รวมขึ้นเป็นชุมชนหนึ่ง มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก สถาบัน และกลุ่มคนที่อยู่ในท้องที่เดียวกัน อยู่ใต้กฎหมายหรือข้อบังคับเดียวกัน
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ํา (๒๕๓๔) ได้สรุปไว้ว่า “ชุมชน“ หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัย
อยู่รวมกันในที่ใดที่หนึ่ง โดยมีความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรู้สึกนึกคิด และสนใจในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หรือสิ่งที่คล้ายๆ กัน มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น
จากความหมายต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วพอจะสรุปได้ว่า ชุมชนหมายถึง กลุ่มคน
ที่มาอยู่รวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน มีวิถีการดําเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน ดังนั้นชุมชนจึงมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้

๔
๑. คน (People) คนเป็นองค์ประกอบสําคัญยิ่งของชุมชน หากปราศจากคน
เสียแล้วจะเป็นชุมชนไม่ได้
๒. ความสนใจร่วมกัน (Common Interest) คนที่อยู่ในชุมชนนั้นจะต้องมีความ
สนใจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสนใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกันในอาณาเขตบริเวณ
เดียวกัน
๓. อาณาบริเวณ (Area) คนและสถานที่เกือบจะแยกกันไม่ได้ ต่างก็เป็น
ส่วนประกอบสําคัญ และมีส่วนสัมพันธ์กันมีคนก็ต้องมีสถานที่ แต่การจะกําหนดขอบเขตและขนาดของสถานที่
ของชุมชนหนึ่ง ๆ เป็นเรื่องยาก
๔. ปะทะสังสรรค์ต่อกัน (Interaction) เมื่อมีคนมาอยู่ร่วมชุมชนเดียวกันแต่ละคน
จะต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและปฏิบัติต่อกัน
๕. ความสัมพันธ์ของสมาชิก (Relationship) ความสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิก
ในชุมชนเป็นสิ่งที่ผูกพันให้สมาชิกอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้น
๖. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural Traditions) ตลอดจนแบบแผน
ของการดําเนินชีวิตในชุมชน (Pattern of Community Life) ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายคลึงและเป็นรูปแบบ
เดียวกัน
๑.๒ แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรยั่งยืนสู่สังคมเกษตร ผู้ทํางานกับชุมชน
จะต้องให้ความสําคัญกับกลไกการทํางานกับชุมชน ๒ ส่วน คือ ๑) การรวมตัวของคนจากระดับชุมชนและ
ความสัมพันธ์ตามการแบ่งลําดับชั้น เช่น กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่ดําเนินการผลิตทางการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ
ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของพื้นที่ และ ๒) การเสริมสร้างสมรรถนะของเกษตรกรและกลุ่มในด้านทักษะ
เทคนิค ตรรกะ การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถขององค์กร
(Capacity) ที่จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้อื่นจากระดับบุคคล (Competencies) กลุ่ม (Capability)
และองค์กร เป็นลําดับ (พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, ๒๕๕๑) ขณะที่ อารี วิบูลย์พงศ์ และทรงศั กดิ์ ศรีบุญจิตต์
(๒๕๕๑) นําเสนอแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้แก่สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเกษตร จากผลการศึกษาวิจัย
เรื่องการปรับตัวของวิสาหกิจชุ มชนฐานเกษตรในตลาดกระแสหลักสู่ความยั่งยืน โดยสรุปว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยการให้ความรู้ที่จะพึ่งตนเอง จําเป็นต้องมีกระบวนการศึกษาอย่างเจาะจง เพื่อมีความ
ต่อเนื่องและคิดต่อได้ด้วยปัญญา มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนการเกษตร ดังต่อไปนี้
๑. กลยุทธ์การพัฒนาคน
- การปลูกฝังค่านิยมให้เห็นความสําคัญของปัญญา ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความจําเป็นในสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพื่อเน้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ด้านปัญญามากกว่าแรงงาน
- สร้างความเข้าใจในความหมาย“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” การใช้ประโยชน์และข้อจํากัด
โดยการมีส่วนร่วมของผู้อาวุโสซึ่งมีความรู้ฝังลึกให้เป็นแบบอย่าง เพื่อการสร้างค่านิยมในด้านความรู้ หรือภูมิปัญญา
- การพัฒนาความรู้ที่เหมาะสม จากการดึงความรู้ฝังลึกของคนในชุมชนผนวกกับการ
ผลักดันความรู้ภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสม
- กระบวนการพัฒนาต้องให้เวลาอย่างเหมาะสม
๒. กลยุทธ์การสะสมทุนทางกายภาพ
- ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งอยู่บนฐานของความมุ่งมั่น ความเพียร
และดําเนินการอย่างมีเป้าหมายให้เต็มศักยภาพของตนเอง

๕
- ส่งเสริมให้มีการเรียกหุ้นในทุกกลุ่ม เพื่อเป็นทุนดําเนินงาน
- ส่งเสริมการออมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับสมาชิกยามขาดแคลน
- สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อปรับโครงสร้างการผลิต
ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ และสะสมทุนเป็นการพึ่งพาตนเองก่อนแสวงหาจากภายนอก
- การบริหารจัดการกองทุนด้านความรู้เชิงบริหารจัดการโดยมีต้นทุนต่ํา
- สร้างกลวิธีจูงใจให้เกิดการออมและการร่วมทุน
๓. กลยุทธ์การสะสมทุนทางสังคม
- เสริมความตระหนักรู้ของผู้คนถึงบทบาทที่ตนควรมีต่อสังคมให้สูงขึ้น ด้วยการลงแรง
ก่อนลงเงิน
- การบริจาคทรัพย์ในการพัฒนาคน
- การมีเพดานหุ้นเป็นสัญญลักษณ์ของการกระจายผลประโยชน์ และสร้างความทัดเทียม
ในสังคมให้มากขึ้น
- ใช้หลักเกณฑ์สหกรณ์มาประยุกต์กับกลุ่มอาชีพซึ่งยังมิได้เป็นนิติบุคคล สร้างความ
เสมอภาค
- การสร้ างเครื อข่ ายเพื่ อการผลิ ตและการตลาด เป็ นทุ นทางสั งคมซึ่ งส่ งผลต่ อ
ความสําเร็จในด้านเศรษฐกิจเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มหรือสหกรณ์
๔. กลยุทธ์การสะสมทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ปลูกจิตสํานึกการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ยกตัวอย่างหายนะ/ความขาดแคลนอันเกิดจาก
การปฏิบัติไม่ถูกต้อง
- เจาะจงลงลึกในระบบการผลิตหลักต่างๆ และชี้ผลกระทบเป็นรูปธรรมของการปฏิบัติ
- จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) สําหรับระบบการผลิตที่ยังไม่มีแนวทาง
เช่น การปลูกพืชใช้ GAP ปศุสัตว์ใช้ HAP เป็นต้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้ปัญญาความรู้มากกว่าแรงงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) และการสร้าง
คุณค่า (Value creation) ให้กับทรัพยากรซึ่งหายากขึ้นตามลําดับ
- สนับสนุนการบริหารการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อประหยัดการใช้น้ํา ที่ดิน และทรัพยากร
จากป่า
จากการตรวจเอกสารข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในการทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการกลุ ่ม ให้ม ีพ ัฒ นาการรวมตัว ของเกษตรกรไปสู่ก ารสร้า งคุณ ค่า และประโยชน์ต ่อ สัง คม นั ้น
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร จะต้อ งให้ค วามสําคัญโดยตรงกับ กลไกในส่ว นที่เกี่ย วข้องกับ
องค์กรเกษตรกร ๒ ส่วน คือ ๑) ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างผลิตภาพขององค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอก
และ ๒) การเสริมสร้างความสามารถขององค์กร ซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนํามาใช้ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้แก่สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาสมาชิกขององค์กร
เกษตรกรให้ มี ความรู้ และเป็ นศู นย์ กลางการเรี ยนรู้ อย่ างมี ส่ วนร่ วม ทั้ งในด้ านการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามประเด็นที่ต้องการอย่างเจาะจง พร้อมทั้งมีการสะสมทุนอย่างสมดุลย์รวม ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ทุนความรู้หรือ
ภูมิปัญญา ๒) ทุนทางกายภาพ ๓) ทุนทางสังคม และ ๔) ทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง สร้างความเข้มแข็ง และความสามารถปรับตัวสู่ความยั่งยืน เป็นลําดับ
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๒. แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
การส่งเสริมเคหกิจเกษตร เป็นงานที่เกี่ยวกับการนําวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
และความเป็นอยู่ ของครอบครั วเกษตรกรมาจั ดการและบริ การให้เกิดประโยชน์สู งสุด เพื่ อปรั บปรุง และ
ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรจึงเป็นส่วนสนับสนุนที่สําคัญ
ของการพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กําหนดเป็นนโยบายให้มีงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
ควบคู่ไปกับงานส่งเสริมการเกษตร โดยเล็งเห็นว่าการพัฒนาการเกษตรให้ผลนั้น ต้องให้มีการพัฒนาครอบครัว
เกษตรกรอย่ า งมี ร ะบบ คื อ จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาสมาชิ ก ของครอบครั ว อั น ประกอบด้ ว ย พ่ อ แม่ และลู ก
ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างแท้จริง จุดเน้นของ
งานส่งเสริมเคหกิจเกษตร คือ การสนับสนุนวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์และการพัฒนาสังคมแก่สมาชิก
ครอบครัวเกษตรกรให้สามารถปรับปรุงชีวิต ความเป็นอยู่ และมีรายได้ที่สูงขึ้น มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพตามความเหมาะสมในท้องถิ่น โดยเน้นบทบาทของแม่บ้านเกษตรกร ผู้เป็นแกนนําสําคัญ
ในการพัฒนาครอบครัวและรายได้
๒.๑ ความเป็นมางานเคหกิจเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร (๒๕๕๐) ได้สรุปความเป็นมาของงานเคหกิจเกษตร ไว้ว่า
มีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกใน ปี ๒๕๐๕ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กองส่งเสริมและเผยแพร่
กรมกสิกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้วิชาคหกรรมศาสตร์แก่กลุ่มยุวเกษตรกร (หญิง) และ
ในเวลาเดียวกันนั้นกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมการข้าว ก็ได้ส่งเสริมด้านคหกรรมศาสตร์แก่สมาชิกกลุ่ม
ชาวนา เพื่ อ ให้ แ ม่ บ้ า นของชาวนานํ า ความรู้ ไ ปปรั บ ปรุ ง ครอบครั ว จนกระทั่ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ งกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ กองส่งเสริมและเผยแพร่ของกรมกสิกรรมและกรมการข้าว
ได้โอนงานคหกรรมศาสตร์ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรและเปลี่ยนขื่อ งานเคหกิจเกษตรเพื่อความเหมาะสมและ
ดําเนินงานส่งเสริมควบคู่ไปกับการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ปี ๒๕๑๑ งานเคหกิจเกษตร ได้เริ่มในลักษณะโครงการนําร่องใช้งบประมาณช่วยเหลือ
จากองค์การ เอ.ไอ.ดี ระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๑๑-๒๕๑๓) จ้างเจ้าหน้าที่วุฒิทางด้านคหกรรมศาสตร์ ทําการ
ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรแก่แม่บ้านและเยาวสตรีกลุ่มชาวนา ที่ศูนย์สาธิตกลุ่มเกษตรกรระดับอําเภอ ๔ ศูนย์
คื อ ศู น ย์ อํ า เภอกบิ น ทร์ บุ รี จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ศู น ย์ อํ า เภอพิ ม าย จั ง หวั ด นครราชสี ม า และศู น ย์ อํ า เภอ
ดอยสะเก็ด จั งหวัดเชียงใหม่ โดยจั ดอบรมเป็นรุ่น ๆ ละ ๓ เดือน วิ ชาที่อบรม ได้แก่ อาหารโภชนาการ
ถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตเกษตร ตัดเย็บเสื้อผ้า ศิลปะประดิษฐ์
ปี ๒๕๑๒ ได้ส่งเสริมกลุ่มยุวกสิกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านชาวนา
โดยเจ้าหน้าที่ไปให้การอบรมตามกลุ่มในระยะสั้น กลุ่มละ ๕ – ๗ วัน ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ปี ๒๕๑๔ หลั ง สิ้ น สุ ด โครงการ เอ.ไอ.ดี แล้ ว กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ได้ จั ด ตั้ ง
งบประมาณในการดําเนินการต่อไป แม่บ้านเกษตรกรที่ผ่านการอบรมได้มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมต่าง ๆ
ปี ๒๕๑๕ ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นกลุ่มแรกที่หมู่บ้านป่าคา
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี ๒๕๑๙ กรมส่งเสริมการเกษตรได้บรรจุอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรระดับ
อําเภอ เป็นการทดลองใน ๑๒ จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยนาท ลพบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จํานวน ๑๒๒ อัตรา (อําเภอละ ๑ คน)
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ปี ๒๕๒๔ ได้รับอัตรากําลังเพิ่มจนครบทุกอําเภอ เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริมวิชาการด้าน
คหกรรมศาสตร์และการเกษตรแก่สมาชิกครอบครัวเกษตรกร โดยเน้นผ่านแม่บ้านเกษตรกรและบุตรหลาน
เกษตรกร นําไปพัฒนาครอบครัว และพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปี ๒๕๒๘ บรรจุนักวิชาการเคหกิจเกษตร ประจําสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต ๖ เขต จํานวน ๙ คน
ปี ๒๕๓๐ บรรจุนักวิชาการเคหกิจเกษตรประจําสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด
จํานวน ๗๖ คน
ปี ๒๕๔๘ ปรับเปลี่ ย นตําแหน่ง เคหกิจ เกษตรเป็น นักวิ ชาการส่ง เสริ ม การเกษตร
จํานวน ๗๑๔ คน
ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในระดับอําเภอ จังหวัด เขตและส่วนกลาง รวมประมาณ ๙๘๗ คน
๒.๒ ความหมายของการส่งเสริมเคหกิจเกษตร
ความหมายของการส่งเสริมเคหกิจเกษตร มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย เนื่องจาก
“เคหกิจเกษตร” เป็นคําที่นํามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตและทํา
อาชีพของครอบครัวเกษตรกร โดยเป็นคําที่ปรับเปลี่ยนมาจาก คําว่าเคหกิจเศรษฐกิจ (Home Economics)
โดยโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับงานส่งเสริมการเกษตร คือ การก่อให้เกิดการผลิตในครัวเรือน เพื่อปรับปรุง
มาตรฐานการครองชีพของสังคมในครัวเรือนให้ดีขึ้น โดยระดมทรัพยากรทุกชนิดที่มีอยู่แล้วและจัดหาเพิ่มเติม
มา เช่น ทุน วิชาความรู้ วัสดุอุปกรณ์ มาดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนแก่ครอบครัว
ได้มากที่สุด ซึ่งย่อมหมายถึงการจัดให้มีการประหยัดรายจ่ายและหารายได้เสริมจากอาชีพหลัก การจัดการ
ต่าง ๆ ในครัวเรือน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริโภคใช้สอย ได้แก่ ด้านอาหาร สุขภาพอนามัย เครื่องแต่งกาย
การจัดเคหะหรือบ้านเรือนให้น่าอยู่อาศัยและถูกสุขลักษณะ การจัดการเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ได้แก่
การฝึกอบรมลูกหลานหรือเยาวชน การศึกษา การอนามัย การพักผ่อน และการบันเทิง ตลอดจนการรู้จัก
หน้าที่พลเมืองดีและผู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานดังกล่าว คือ แม่บ้านเกษตรกร และบุตรหลานที่เป็นผู้หญิง
(ทํานอง สิงคาลวณิช, ๒๕๑๔)
งานส่ ง เสริ ม เคหกิ จ เกษตรหมายถึ ง การพั ฒ นาวิ ช าการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกรมาจัดการและบริการให้เกิดผล เพื่อปรับปรุงและยกระดับความเป็นอยู่
ของครอบครัวเกษตรเกษตรให้ดีขึ้น (กลุ่มงานเคหกิจเกษตร, ๒๕๒๙) เป็นการนํากระบวนการต่าง ๆ ในการ
นําเอาวิชาการที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกร เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
การเกษตร การแปรรูปและถนอมอาหาร โภชนศึกษา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ้านให้สอดคล้องกับ
อาชีพ การนําเอาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค การจัดการต่าง ๆ ภายในบ้าน
ให้บริ การแก่บุคคลเป้ าหมาย เพื่ อ ให้ เกิดการยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ ที่ เหมาะสมกั บสภาพความเป็ นอยู่
และนําไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวเกษตรกรให้ดีขึ้น (พึงพิศ ดุลยพัชร์ ๒๕๓๐) ตลอดจนการยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัว
เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในความหมายของผู้ปฏิบัติ หมายถึง การจัดระบบ
การจัดทรัพยากรของครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ครอบครัวมีความมั่นคงในรายได้ สุขภาพอนามัย
ที่อยู่อาศัย และการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว สามารถตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานด้านอาหาร
และโภชนาการครอบครัว กลไกสําคัญในการส่งเสริมให้ครอบครัวเกษตรกรสามารถหาทรัพยากรได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ คือ การนําหลักการและกระบวนการส่งเสริม และเผยแพร่เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรได้รับ
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และมีทัศนคติที่ดีในการดํารงชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมในชนบท
ในขณะเดียวกันผู้ปฎิบัติงานเคหกิจเกษตรจะต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ครอบครัวเกษตรกรสามารถ
ตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาและแสวงหาทางเลื อ กที่ เ หมาะสม ในการดํ า รงชี วิ ต และพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
(มาฆะ ขิตตะสังคะ, ๒๕๓๖)
๒.๓ งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรกับงานคหกรรมศาสตร์ งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเป็นงาน
ที่ผูกพันกับวิชาการทางคหกรรมศาสตร์หรือเคหเศรษฐศาสตร์ ซี่งเมื่อนําวิชาการทางด้านคหกรรมศาสตร์ไปใช้
ในการส่ ง เสริ ม เผยแพร่ จะใช้ คํ า ว่ า เคหเศรษฐกิ จ จากพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน พ.ศ. ๒๔๙๓
ได้วิเคราะห์ศัพท์ไว้ชัดเจน คือ เคหะ เรือนที่อยู่ เศรษฐกิจ คือ งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก
และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งเมื่อรวมเคหะและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันก็จะมีความหมาย
เป็น “งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของครัวเรือนหรือ
ของครอบครัว” งานด้านคหกรรมศาสตร์ จึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
คนทุกระดับอายุ ทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ งานคหกรรมศาสตร์สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางาน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น จากธรรมชาติ
และสภาวะแวดล้อม ได้แก่ การขาดแคลนพลังงาน การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช้
และการเกิดมลพิษของสิ่งแวดล้อม วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะเน้นผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และ
การประกอบอาชี พ ของเกษตรกร ซึ่ งนั ก คหกรรมศาสตร์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสั ง คมเกษตรกรจะมีบ ทบาทสํ า คั ญ
ในการช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์เหล่านั้น (พะเยาว์ รัตนวิบูลย์, ๒๕๔๑)
ดัง นั้ น งานส่ ง เสริ ม เคหกิ จ เกษตร จะต้ อ งใช้ วิ ช าการต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการช่ ว ยแก้ ไ ข
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเกษตรกรและชุมชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวเกษตรกร
โดยมีแ ม่บ้ า นเกษตรกรหรื อ สตรีเ กษตรเป็น แกนนํา รู้ จัก การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
นอกเหนือจากการจัดการทรัพยากรของครอบครัว ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอย่างอื่นที่สมาชิก
ในครอบครัวหามาได้ หรือมีอยู่ในธรรมชาติ ส่งผลให้ครอบครัวได้ผลตอบแทนตามความต้องการหากใช้ได้
ถูกต้อง
๒.๔ นโยบายของงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
เพชรรัตน์ วรรณภีร์ (๒๕๓๔) กล่าวว่าในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ ๗ (๒๕๓๕-๒๕๓๙) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
มนุษย์เป็นผู้กําหนดและสนับสนุนการพัฒนา ขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นผู้รับประโยชน์และผลกระทบจากการ
พัฒ นาด้ ว ย การส่ ง เสริ ม งานสถาบั น เกษตรกรไม่ ว่ า จะเป็น งานเคหกิ จ เกษตรหรื อ งานเกษตรกรก้ า วหน้ า
จึงจําเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้สามารถเป็นฐานรองรับการ
ส่งเสริมการเกษตรอันส่งผลไปถึงความก้าวหน้าของครอบครัวเกษตรกร เพราะกลุ่มเป็นเครื่องมือที่ทําให้
สมาชิกในครอบครัวได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้ โดยหวังว่าสมาชิกกลุ่มต้องมีสภาพการผลิตและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ก ว่ า บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๗ กํ า หนดนโยบาย
การพัฒนาไว้ ๓ ประการ ได้แก่
๑. รักษาความเจริญเติบโต และความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
๒. การกระจายรายได้

๙
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
จากแนวทางการพัฒนาประเทศ ๓ ประการนี้ เพื่อให้สนองนโยบายดังกล่าว กลุ่มงาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกําหนดนโยบายงานส่งเสริม
เคหกิจเกษตร ไว้ ๓ ประการ คือ
๑. การส่งเสริมการพัฒนาสตรีในภาคเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร แบ่งออกเป็น ๓ ประการดังนี้
๑.๑ การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ การใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกร โดยการให้ครอบครัวเกษตรกร
มีความเป็นอยู่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ดีที่สุด แบ่งออกเป็น ๔ ประการ ดังนี้
๒.๑ อาหารและโภชนาการ
๒.๒ การถนอมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
๒.๓ การจัดการบ้านเรือน
๒.๔ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. การเพิ่มรายได้ของครอบครัวเกษตรกร แบ่งออกเป็น ๒ ประการ ดังนี้
๓.๑ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
๓.๒ งานหัตถกรรมหรือศิลปะประดิษฐ์
๒.๕ แผนงานด้านเคหกิจเกษตร
กลุ่มงานเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (๒๕๒๖) กล่าวว่าการส่งเสริมเคหกิจ
เกษตร เป็นงานส่งเสริมควบคู่กับงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและ
มีความสามารถในการผลิต ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๒.๕.๑ สร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน
โดยแนะนําส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การทําบัญชีรับ-จ่าย ของครอบครัว และการเก็บออมเงิน
๒.๕.๒ สร้างความมั่งคงด้านรายได้ของครอบครัว
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวเกษตรกรมีรายได้เพิ่ม โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้ทําการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตเกษตรตามศักยภาพกลุ่มและท้องถิ่น
ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างเครือข่าย
ความรู้ การผลิต และการตลาด การจัดการธุรกิจกลุ่ม การบริหารคุณภาพและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๒.๕.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยสนับสนุนด้านวิชาการเคหกิจเกษตร เน้นให้ครอบครัวเกษตรกรมีการผลิต
และใช้อาหารเพื่อบริ โภคตามหลักโภชนาการ การดูแลสมาชิก การจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อม
อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรมีสุขภาพอนามัยดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ทั้งในบ้านและชุมชน

๑๐
๒.๖ วัตถุประสงค์ของงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
พึงพิศ ดุลยพัชร์ (๒๕๒๖) รายงานว่าวัตถุประสงค์ของงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร มีดังนี้
๑. เพื่อให้ครอบครัวรู้จักการจัดบ้านเรือนให้สอดคล้องกับการจัดไร่นา
๒. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกร โดยการให้สมาชิกในครอบครัว
เกษตรกรรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งให้รู้จักการ
วางแผนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. เพื่อพัฒนาแม่บ้านเกษตรกร ให้มีความรู้ด้านต่าง ๆ โดยให้เป็นกําลังในการช่วย
พัฒนาอาชีพเกษตรและครอบครัวเกษตรกร
๔. เพื่อพัฒนาเยาวชนของครอบครัวให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาอาชีพเกษตร
และครอบครัวเกษตรกรในอนาคต
๕. เพื่อพัฒนาผู้นํา งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้นําในท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้สมาชิกสามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุ่มใหญ่
๖. เพื่อพัฒนาทรัพยากรและปรับปรุงชุมชน งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรมีสว่ นกระตุ้น
ให้สังคมอาชีพเกษตรกรรมตระหนักถึงความสําคัญของส่วนรวม โดยการช่วยปรับปรุงชุมชนและใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๗. เพื่อช่วยกิจการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ โดยเน้นให้สมาชิกในครอบครัวเกษตรกร
มีความสนใจและรับผิดชอบการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน
๒.๗ ความสําคัญของงานเคหกิจเกษตร
เนื่องจากคุณภาพที่ดีของครอบครัวเกษตรกรไทยจะสะท้อนให้เห็นใน ๒ มุมมอง คือ
๑) ครอบครัว เกษตรกรไทย คือ ครอบครั ว ของคนทั้ ง ชาติ และ ๒) ครอบครัว ไทยจะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มีความมั่นคง แข็งแรงในทุกด้าน สรุปว่า เกษตรกรเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (สง่า ดามาพงษ์, ๒๕๔๗) ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมส่งเสริมการเกษตรมีการปรับบทบาท
ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร โดยกําหนดภารกิจในส่วนของ
การพัฒนาสถาบันเกษตรกร ให้เริ่มต้นจากการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและครอบครัวให้มีภูมิปัญญา
คิดเป็น ทําเป็น รู้เท่าทัน สามารถตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพ การกระตุ้นและสนับสนุนให้สตรี
แม่บ้านเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นพลังสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นลําดับ ทํานองเดียวกัน เยาวชนเกษตรและแม่บ้านเกษตรก็จําเป็นจะต้องได้รับการปลูกฝังให้รู้เข้าใจอย่าง
ถูกต้อง และยอมรับการรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง บทบาทการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
อาชี พ การเกษตร การเพิ่ ม รายได้ การสร้ า งความสุ ข ความมั่ น คงของครอบครั ว และชุ ม ชนให้ ดี ขึ้ น
(ธงชาติ รักษากุล, ๒๕๔๗) ทั้งนี้ปัจจัยที่เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนเกษตรกรให้มีความพร้อมในการแข่งขัน
และพร้อมรับสภาพความไม่แน่นอน โดย ยงยุทธ ตรีนุชกร (๒๕๔๗) ได้สรุปถึงปัจจัยข้างต้นไว้ ๗ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หมายถึง ได้รับโอกาส
ในการศึกษาเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ และเป็นการเรียนรู้ที่สร้างปัญญา เห็นตามความเป็นจริง มีเครื่องมือช่วยให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการประชาพิจัย

๑๑
๒. ความสามารถในการคิดค้น สร้างผลิตภัณฑ์ทดแทนการบริโภคใช้สอยในครัวเรือน
โดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและลดการแทรกแซง
จากภายนอก
๓. ความสามารถในการจั ด การชี วิ ต ครอบครั ว ให้ มี คุ ณ ภาพในการพึ่ ง พาตนเอง
เริ่มตั้งแต่เรื่องอาหารที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ โดยการปลูกพืช เลี้ยวสัตว์ ให้เหมาะสมกับภูมินิเวศน์
เป็นหลักประกันพื้นฐานที่บ่งบอกถึงความมั่นคงเรื่องอาหารประจําครอบครัว ดีกว่ามีเงินแต่แสวงหาสิ่งที่มี
คุณภาพที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้
๔. ความสามารถในการสะสมต้นทุนทางทรัพยากร ทางสังคม ทางวัฒนธรรม และ
ทางปัญญา เป็นต้น ทุนที่มั่นคง ยั่ งยืนกว่าทุนเงินตราที่ไม่แน่นอน และผูกไว้กับเงื่อนไขที่ขึ้นลง ซับซ้อน
เกินการควบคุม ซึ่งเป็นเหตุของความขัดแย้ง คุณธรรมว่าด้วยความพอเพียงจึงเป็นหัวใจสําคัญของการสะสม
ต้นทุนที่นําไปสู่การแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือกัน
๕. ความสามารถในการร่วมมือกับสมาชิกในชุมชน ดําเนินกิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย
มีวินัย มีคุณธรรมร่วมกัน ที่สําคัญคือ เกิดการเรียนรู้ ข้อสรุป ในการนําไปพัฒนางานได้ตลอดเวลา
๖. ความสามารถในการนําเสนอตนเองและดึงการสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๗. ความสามารถในการแสวงหาเรี ย นรู้สิ่ งใหม่ ๆ มาใช้ก ระตุ้ นให้ ศั ก ยภาพภายใน
ได้เคลื่อนไหว คิดค้นจากแง่มุมที่ไม่ค่อยมีใครคิดถึง คิดอย่างนอกกรอบ
จากการตรวจเอกสารข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวเกษตรกรเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่ง
ในการชี้วัดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านความมั่นคงแข็งแรงในระดับชุมชน โดยมีปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรในระดับพื้นที่ควรนําไปใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการเรียนรู้งานเคหกิจเกษตรของแม่บ้านเกษตรกร
รวม ๗ ปั จ จั ย ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความสามารถในการสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งปั ญ ญา
เพื่อนําไปสู่การสร้างรายได้ และการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้นอกเหนือจากการรวมตัวกันเพื่อมีการบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรเช่นเดียวกับผู้รับผิดชอบงานกลุ่ม
เกษตรกรและยุวเกษตรกรแล้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(เคหกิจเกษตร)ยังมีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรวม ๓ ด้าน คือ ๑)ความมั่นคงทางอาหารเพื่อการมีสุขภาพดี ๒)กิจกรรมเพิ่ม
รายได้ และ ๓) สนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
๓. บทบาทของเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตร
พะเยาว์ รัตนวิบูลย์ (๒๕๔๑) ได้กล่าวถึง บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการ
ส่งเสริมเคหกิจเกษตรที่มมี าตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งงานด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตรขึน้ ใน ปี ๒๕๐๕ จนถึง
ปัจจุบันไว้ ดังต่อไปนี้
๓.๑ นักวิชาการเคหกิจเกษตรประจํากลุ่มงานเคหกิจเกษตร กองพัฒนาบริหารงานเกษตร
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี และศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการส่งเสริม และหรือศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบของการส่งเสริมและพัฒนางานเคหกิจเกษตร ทั้งในด้าน
วิชาการและการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสตรีเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และดําเนินการจัดทํา
แผนงานหลัก จัดทําและปรับปรุงโครงการระยะยาว จัดทํารายละเอียดการปฏิบัติงานและชี้แจงโครงการ
ประจํ า ปี เ พื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นภู มิ ภ าค ติ ด ตามและประเมิ น ผลกระทบของแผนงานหลั ก
และโครงการต่าง ๆ
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๓.๒ พนักงานเคหกิจเกษตร (ลูกจ้างประจํา) ประจํากลุ่มงานเคหกิจเกษตร ในส่วนกลาง
ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิชาการเคหกิจเกษตร ในการส่งเสริมและพัฒนางานเคหกิจ
เกษตรทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาสตรีเกษตรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด
การปฏิบัติงานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค
๓.๓ นักวิชาการเคหกิจเกษตร ประจําสํานักงานส่งเสริมการเกษตรภาค
วางแผน กําหนดเป้าหมาย และส่งเสริมงานพัฒนาสตรีเกษตรและกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทดสอบประยุกต์ผลการทดลองหรือวิจัยด้านวิชาการเคหกิจเกษตร
การรวมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดําเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านเคหกิจเกษตร ติดตาม
นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมวิชาการเคหกิจเกษตร งานพัฒนาสตรี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
๓.๔ นักวิชาการเคหกิจเกษตร ประจําสํานักงานเกษตรจังหวัด
วางแผนการดําเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรงานส่งเสริมและพัฒนางานสตรีเกษตร
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านเคหกิจเกษตร รวมทั้งการควบคุม ดูแล
ติดตามนิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมเคหกิจเกษตร
๓.๕ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ประจําสํานักงานเกษตรอําเภอ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานของสถาบั น เกษตรกรในแต่ ล ะอํ า เภอ ได้ แ ก่
กลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกร กลุ่ ม ยุ ว เกษตรกร รวมทั้ ง การถ่ า ยทอดความรู้ แ ละเทคโนโลยี
ด้านเคหกิจเกษตรแก่กลุ่มดังกล่าวในอําเภอ
๓.๖ นักวิชาการส่งเสริมงานเคหกิจเกษตร ในระดับเขต
ศึกษา วิเคราะห์นโยบายระดับประเทศ กระทรวง และแผนพัฒนาระดับจังหวัด
สถานการณ์ของสถาบันเกษตรกร ความรู้ ความชํานาญ รวมถึงสถานการณ์ในท้องถิ่น สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ระดับจั งหวั ดให้จัดทํ าแผนส่งเสริ มงานด้านเคหกิ จเกษตร การพัฒนาคุณ ภาพผลิตภั ณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะในการดําเนินงานด้านเคหกิจเกษตร ติดตาม นิเทศงานการดําเนินงาน
ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
๓.๗ นักวิชาการส่งเสริมงานเคหกิจเกษตร ในระดับจังหวัด
ศึกษา วิเคราะห์นโยบายระดับประเทศ กระทรวง และแผนพัฒนาระดับจังหวัด
สถานการณ์ของสถาบันเกษตรกร ความรู้ ความชํานาญ รวมถึงสถานการณ์ผลผลิตในท้องถิ่น จัดทําแผนการ
ส่งเสริมงานสถาบันเกษตรกรด้านเคหกิจเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะในการดําเนินงานด้าน
เคหกิจเกษตร ศึกษาเอกสาร บทความวิชาการด้านเคหกิจเกษตร เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแนะนําแก่เกษตรกร
เป้าหมาย ประสานงานการดําเนินงานส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรของอําเภอ ติดตาม นิเทศงานการดําเนินงาน
ส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรระดับอําเภออย่างต่อเนื่อง
๓.๘ นักวิชาการส่งเสริมงานเคหกิจเกษตร ในระดับอําเภอ
รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถานการณ์ ก ารผลิ ต การตลาดในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรในอํ า เภอและคณะกรรมการศู น ย์ บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการจัดทําแผนการส่งเสริมและการดําเนินกิจกรรมด้านเคหกิจเกษตร
อย่างครบวงจร และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มสถาบันเกษตรกร
ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่บรโภคอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง การถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะด้านเคหกิจเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมเพิ่มรายได้จากผลผลิตในท้องถิ่น

๑๓
ทั้งในรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งรวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน และปัญหาอุปสรรค เพื่อ
ปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมต่อไป
สรุปบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการส่งเสริมเคหกิจเกษตร มีดังนี้
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร การจัดการครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ความมั่นคง
ทางด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน การบริหารจัดการงานเคหกิจเกษตรและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
๔. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จินตนา วิสารทพงศ์ (๒๕๔๘) ศึกษาการดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในภาคใต้ ปี ๒๕๔๗ เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการ พบว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
มี ปั ญหาและอุ ปสรรคในการดํ าเนิ นโครงการในขั้ นตอน การตลาด การบรรจุ ภั ณฑ์ สถานที่ ประกอบการ
การบริหารจัดการ เครื่องมืออุปกรณ์ เงินทุนหมุนเวียน และการประชาสัมพันธ์
วสันต์ กู้เกียรติกูล (๒๕๔๗) ศึกษาความต้องการและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าพนักงาน
เคหกิจเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตรในภาคใต้ พบว่า เจ้ าพนั กงานเคหกิจเกษตรมีบทบาทปฏิบัติจ ริง
ในการส่งเสริมการเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีความต้องการ
ให้เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรปฏิบัติงานในการส่งเสริมการเกษตรในระดับมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความต้องการ
ปฏิบัติงานเคหกิจเกษตรระหว่างเกษตรอําเภอ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรและคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรจะมีความต้องการที่ต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร
โดยการมอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่เคยดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานเกษตรอําเภอเพื่อทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเคหกิจให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกกลุ่ม
โดยจัดทําแผนปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
พัฒน์พิไล วุฒิสาวงศ์ (๒๕๔๗) ศึกษาทัศนคติของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีต่องาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตร
พบว่า สมาชิกมีระดับทัศนคติที่ดีต่อลักษณะการดําเนินงานส่งเสริมส่งเสริม
เคหกิจเกษตร เพื่อการวางแผนเนื้ อหาวิ ชาร่วมกั น และวิ ธีการส่งเสริ มกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ ง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ควรติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้สมาชิกมีการดําเนินกิจกรรมกลุ่มและ
กิจกรรมส่วนตัว พร้อมทั้งประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ จากองค์การ ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา
พิสิฐศักดิ์ ทัศศิริ (๒๕๔๘) ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ ๒ หมู่ ๖ บ้านน้ําแพร่ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โดยศึกษาจากคณะผู้บริหารโครงการฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ หมู่ที่ ๖
บ้านแม่ละงอง ตําบลน้ําแพร่ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ สามารถนําผลผลิตจากแปลงเกษตรมาใช้ประกอบ
อาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนได้อย่างพอเพียง ทําให้นักเรียนมีอาหารรับประทานครบทุกมื้อ ส่วนผลการ
ถ่ายทอดความรู้ จากนั ก วิ ชาการไปสู่ นั กเรี ย นและจากนั กเรีย นไปสู่ผู้ ป กครอง ส่ง ผลให้นั กเรีย นมีค วามรู้
ทางการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหารอยู่ในระดับปานกลาง และมีทักษะทางการเกษตร
ระดั บ สู ง ขณะที่ ผู้ ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การนํ า ความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ที่ บ้ า นในระดั บ ปานกลาง
ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการนี้ คือ ๑) การขาดแคลนบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้

๑๔
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ทางด้ า นการเกษตร การจั ด การผลผลิ ต การถนอมและแปรรู ป ผลผลิ ต ๒) ขาดการ
ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ และ ๓) งบประมาณจํากัดทําให้ไม่สามารถดําเนินงาน
ได้ครอบคลุมทุกโรงเรียน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นลักษณะการปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร ทั้งทางด้าน
การเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ผ่านไปยังผู้นําชุมชน ซึ่งเกษตรอําเภอ เจ้าพนักงาน
เคหกิ จ เกษตร และคณะกรรมการกลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกร จะมี ความเห็ นเกี่ ยวกั บบทบาทของตน ในการ
ปฏิ บั ติ ง านเคหกิ จ เกษตรต่ า งกั น สะท้ อ นให้ ค วามพร้ อ มของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเคหกิ จ เกษตรในระดั บ อํ า เภอ
มีไม่เท่ากัน และจากผลการดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน แสดงให้เห็นว่า งานเคหกิจเกษตร
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความมั่นคงทางอาหารเพื่อการมีสุขภาพดีของเด็กนักเรียน
จากผลการตรวจเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนําเสนอมาเป็นลําดับ ได้นํามาสร้าง
กรอบแนวคิดในการศึกษาความคิดเห็นต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ความรู้/ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานสถาบันเกษตรกรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเคหกิจเกษตร ๔ ด้าน ได้ แก่ ส่งเสริมความมั่นคง
ด้านอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการจัดการครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ส่งเสริม
ความมั่นคงด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร รวมถึง
ศึกษาความคิดเห็นต่อประโยชน์ครัวเรือนเกษตรกร ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรระดับ
พื้นที่ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน

บทที่ ๓
วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บึงฉวากรีสอร์ท อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรที่เข้าร่วมสัมมนาทุกคน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่องานเคหกิจเกษตรนี้เป็น
การวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วยข้อมูลเรื่องเพศ อายุ อายุราชการ ความรับผิดชอบ
งานเคหกิ จ เกษตร ระดั บ การศึ ก ษา ตํ า แหนงในปั จ จุ บั น สถานที่ ทํ า งาน พื้ น ที่ ทํ า งานและลั ก ษณะงาน
ที่รับผิดชอบในปัจจุบันของผู้ให้ข้อมูล
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่องานเคหกิจเกษตรใน ๔ ประเด็น คือ ความคิดเห็นต่อบทบาท
ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานเคหกิ จ เกษตรที่ ดํ า เนิ น การในปั จ จุ บั น ความคิ ด เห็ น ต่ อ บทบาทของผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
เคหกิ จ เกษตรในอนาคต ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถของผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานเคหกิ จ เกษตรและ
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกร ซึ่งในแต่ละประเด็น แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านที่ ๑
ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ด้านที่ ๒ ส่งเสริ มการจัดการครั วเรือนเกษตรกรและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน ด้ า นที่ ๓ ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงด้ า นรายได้ ข องครั ว เรื อ นเกษตรกรและชุ ม ชน
และด้านที่ ๔ บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร ซึ่งแต่ละข้อคําถามมีเกณฑ์การให้คะแนน ความคิดเห็นในเชิง
เห็นด้วยเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับน้อย ปานกลาง และ มาก
ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง
มาก

คะแนน
๑
๒
๓

๑๖
เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ระดั บ ความคิ ด เห็ น ในแต่ ล ะประเด็ น นั้ น จะใช้ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
ในการแปลความหมายข้อมูลเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่างช่วงชั้น =
คะแนนมาก – คะแนนน้อย
๓
=
๓ - ๑
=
๐.๖๖
๓
ดังนั้น ช่วงของค่าคะแนนในแต่ละชั้น ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง
มาก

คะแนน
๑.๐๐ – ๑.๖๖
๑.๖๗ – ๒.๓๓
๒.๓๔ – ๓.๐๐

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานเคหกิจเกษตร
๒. วิธีการรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยการแจก
แบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากรอกข้อมูลและเก็บคืนในวันเดียวกัน ซึ่งได้ข้อมูล จํานวน ทั้งสิ้น ๑๕๙ ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วได้ดําเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยข้อแบบสอบถาม และทําการ
บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติพรรณา ได้แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะเวลาการวิจัย
- วางแผนการวิจัย
- สร้าง/ปรับปรุงเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
- จัดทํารายงานผลการวิจัย
- รายงานผลการวิจัย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓ มีนาคม ๒๕๕๔
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๔
พฤษภาคม ๒๕๕๔
มิถุนายน ๒๕๕๔

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่องานเคหกิจเกษตร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร นั้น มีประเด็นการนําเสนอใน ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่องานเคหกิจเกษตร
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเคหกิจเกษตร
โดยมีรายละเอียดผลการวิจัยในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลในเรื่อง เพศ อายุ อายุราชการ การรับผิดชอบงาน
เคหกิจเกษตร วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ตําแหน่งที่รับผิดชอบ สถานที่ทํางาน พื้นที่ทํางาน และ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ (ตารางที่ ๑) ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
๑. เพศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๕๖.๖ เป็นเพศหญิง และร้อยละ ๔๓.๔ เป็นเพศชาย
๒. อายุ พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๓๔.๐ มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๕๕ ปี รองลงมา ร้อยละ
๒๓.๙ มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง ๕๖ - ๖๐ ปี และมีอายุน้อยที่สุด ร้อยละ ๙.๔ อยู่ระหว่าง ๔๑ – ๔๕ ปี โดย
อายุสูงสุด ๖๐ ปี ต่ําสุด ๒๖ ปี และอายุเฉลี่ย ๔๙.๖๖ ปี
๓. อายุราชการ พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๔๒.๘ มีอายุราชการตั้งแต่ ๓๑ ปีขึ้นไป รองลงมา
ร้อยละ ๒๙.๖ มีอายุราชการ ๒๑ - ๓๐ ปี และมีอายุราชการไม่เกิน ๑๐ ปี และ ๑๑ - ๒๐ ปี ร้อยละ ๑๓.๒
เท่ากัน โดยอายุราชการสูงสุด ๓๖ ปี ต่ําสุด ๑ ปี และอายุราชการเฉลี่ย ๒๕.๑๗ ปี
๔. การรับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๗๐.๔ เป็นผู้ที่รับผิดชอบงาน
เคหกิจเกษตร และร้อยละ ๒๙.๖ ไม่ได้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร โดยผู้ที่รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรนั้น
มีสถานะของความรับผิดชอบ และระยะเวลาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ สถานะความรั บ ผิ ด ชอบงานเคหกิ จ เกษตร ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ ๕๒.๗
เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเคหกิจเกษตร และร้อยละ ๔๖.๔ เป็นผู้กํากับดูแล
๔.๒ ระยะเวลาที่ รั บ ผิ ด ชอบงานเคหกิ จ เกษตร พบว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ ๔๑.๑
มีระยะเวลาที่รับผิดชอบมากที่สุด คือ ไม่เกิน ๑๐ ปี รองลงมา ร้อยละ ๒๓.๒ คือ ๓๑ ปีขึ้นไป และร้อยละ
๑๖.๑ และ ร้อยละ ๑๐.๗ มีระยะเวลารับผิดชอบชอบระหว่าง ๑๑ - ๒๐ ปี และ ๒๑ - ๓๐ ปี ตามลําดับ
ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรสูงสุด ๓๔ ปี ต่ําสุด ๑ ปี และระยะเวลาที่รับผิดชอบงานเคหกิจ
เกษตรเฉลี่ย ๑๕.๗๓ ปี
๕. วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๖๗.๓๐ มีวุฒิปริญญาตรี รองลงมา ร้อยละ
๒๗.๐ มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี และ ร้อยละ ๑.๓ ต่ํากว่าปริญญาตรี
๖. สาขาวิชาที่จบการศึกษาในแต่ละวุฒิการศึกษา ดังนี้
๖.๑ วุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๕๐.๐ จบการศึกษาสาขา
ด้านคหกรรมศาสตร์

๑๘
๖.๒ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี พบว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ ๓๗.๔ จบการศึ ก ษาด้ า น
คหกรรมศาสตร์ มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๒๙.๐ จบการศึกษาด้านส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร
ร้อยละ ๒๖.๒ จบการศึกษาด้านการเกษตร (พืช สัตว์ ประมง) และร้อยละ ๐.๙ จบการศึกษาด้านศิลปศาสตร์
ตามลําดับ
๖.๓ วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๔๔.๒ จบการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ (พัฒนาสังคม รัฐศาสตร์) มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๒๐.๙ จบการศึกษาด้านส่งเสริม
การเกษตร ร้ อ ยละ ๑๖.๓๐ จบการศึ กษาด้านการเกษตร ร้อ ยละ ๙.๓ จบการศึ กษาด้านศึ ก ษาศาสตร์
และ ร้อยละ ๗.๐ ด้านคหกรรมศาสตร์ ตามลําดับ
๗. ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๗๐.๔ เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับชํานาญการ รองลงมา ร้อยละ ๑๙.๕ เป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และ ร้อยละ ๘.๒
เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ
๘. สถานที่ทํางาน พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๘๓.๐ ทํางานในระดับจังหวัด รองลงมา
ร้อยละ ๑๐.๗ ทํางานในระดับอําเภอ และร้อยละ ๖.๓ ทํางานในระดับเขต
๙. พื้นที่ทํางาน พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๒๓.๙๐ ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตที่ ๖ (ภาคเหนือ)
มากที่สุด รองลงมา คือ ร้ อยละ ๒๒.๐ ปฏิบัติใ นพื้นที่เขตที่ ๔ (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) และเขตที่ ๕
(ภาคใต้ ) ซึ่ งมี จํ า นวนเท่ า กัน และร้ อ ยละ ๑๒.๖ ปฏิ บั ติง านในพื้ น ที่ เ ขตที่ ๑ (ภาคกลาง) ร้ อ ยละ ๑๐.๗
ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ ขตที่ ๒ (ภาคตะวั น ตก) และร้ อ ยละ ๘.๒ ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ ขตที่ แ ละเขตที่ ๓
(ภาคตะวันออก)
๑๐. ลั ก ษณะงานที่รั บ ผิ ด ชอบ พบว่ า ผู้ ใ ห้ข้ อ มูล แต่ล ะคนมี ง านที่ รับ ผิ ด ชอบหลายงาน
โดยร้อยละ ๖๔.๘ รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รองลงมา คือ ร้อยละ ๖๒.๙ รับผิดชอบงานโครงการ
สายใยรักในครอบครัว ร้อยละ ๖๑.๖ รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร ร้อยละ ๕๖.๖ รับผิดชอบงานส่งเสริม
กลุ่มอาชีพการเกษตร ร้อยละ ๕๐.๓ รับผิดชอบงานกลุ่มยุวเกษตรกร และ ร้อยละ ๔๐.๓ รับผิดชอบงาน
วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ คือ งานภัยธรรมชาติ (ร้อยละ ๑๓.๒) งานสภาเกษตรกร
เกษตรหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร (ร้อยละ ๑๑.๙) งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (๑๐.๑)
งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ร้อยละ ๑๐.๑) งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (ร้อยละ ๖.๙) งานเกษตรกรรุ่นใหม่/
คลื่นลูกใหม่ (ร้อยละ ๖.๙) งานส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาชุมชน (ร้อยละ ๖.๓) งานกองทุน/หนี้สินเกษตรกร
(ร้ อ ยละ ๖.๓) งานเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง/เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน (ร้ อ ยละ ๕.๐) และงานอื่ น ๆ คื อ งานธุ ร การ
ประชาสัมพันธ์ การประสานงานขายผลผลิต (ร้อยละ ๔.๔)

๑๙
ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่
รายการ

จํานวน

(N = ๑๕๙)
ร้อยละ

๑. เพศ
ชาย
๖๙
๔๓.๔
หญิง
๙๐
๕๖.๖
๒. อายุ
ไม่เกิน ๔๐ ปี
๒๓
๑๔.๕
๔๑-๔๕ ปี
๑๕
๙.๔
๔๖-๕๐ ปี
๒๕
๑๕.๗
๕๑-๕๕ ปี
๕๔
๓๔.๐
๕๖-๖๐ ปี
๓๘
๒๓.๙
ไม่ตอบ
๔
๒.๕
อายุสูงสุด ๖๐ ปี ต่ําสุด ๒๖ ปี เฉลี่ย ๔๙.๖๖ ปี S.D. ๗.๙๘
๓. อายุราชการ
ไม่เกิน ๑๐ ปี
๒๑
๑๓.๒
๑๑-๒๐ ปี
๒๑
๑๓.๒
๒๑-๓๐ ปี
๔๗
๒๙.๖
๓๑ ปีขึ้นไป
๖๘
๔๒.๘
ไม่ระบุ
๒
๑.๓
อายุราชการสูงสุด ๓๖ ปี ต่ําสุด ๑ ปี เฉลี่ย ๒๕.๗๐ ปี S.D. ๑๐.๑๔
๔. การรับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร
- ไม่ได้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร
๔๗
๒๙.๖
- รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร
๑๑๒
๗๐.๔
ความรับผิดชอบในงานเคหกิจเกษตร
- เป็นผู้ปฏิบัติ
๕๙
๕๒.๗
- เป็นผู้กํากับดูแล
๕๒
๔๖.๔
- ไม่ระบุ
๑
๐.๙
ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร
- ไม่เกิน ๑๐ ปี
๔๖
๔๑.๑
- ๑๑-๒๐ ปี
๑๘
๑๖.๑
- ๒๑-๓๐ ปี
๑๒
๑๐.๗
- ๓๑ ปีขึ้นไป
๒๖
๒๓.๒
- ไม่ระบุ
๑๐
๘.๙
ระยะเวลาทีร่ ับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรสูงสุด ๓๔ ปี ต่ําสุด ๑ ปี เฉลี่ย ๑๕.๗๓ ปี S.D. ๑๒.๘๘

๒๐
ตารางที่ ๑ (ต่อ)
รายการ
๕. วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาการศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี
- สาขาคหกรรมศาสตร์
- ไม่ระบุสาขา
ปริญญาตรี
- สาขาคหกรรมศาสตร์
- สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
- สาขาการเกษตร (พืช สัตว์ ประมง)
- สาขาศิลปศาสตร์
- ไม่ระบุสาขา
สูงกว่าปริญญาตรี
- สาขาคหกรรมศาสตร์
- สาขาส่งเสริมการเกษตร
- สาขาการเกษตร
- สาขาสังคมศาสตร์ (พัฒนาสังคม/รัฐศาสตร์)
- สาขาศึกษาศาสตร์
- ไม่ระบุสาขา
ไม่ระบุ
๖. ตําแหน่งงานที่รบั ผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ไม่ระบุ
๗. สถานที่ทํางาน
อําเภอ
จังหวัด
เขต

(N = ๑๕๙)
ร้อยละ

จํานวน
๒

๑.๓
๑
๑

๑๐๗

๕๐.๐
๕๐.๐
๖๗.๓

๔๐
๓๑
๒๘
๑
๗
๔๓

๓๗.๔
๒๙.๐
๒๖.๒
๐.๙๐
๖.๕
๒๗.๐

๓
๙
๗
๑๙
๔
๑
๗

๗.๐
๒๐.๙
๑๖.๓
๔๔.๒
๙.๓
๒.๓
๔.๔

๓๑
๑๑๒
๑๓
๓

๑๙.๕
๗๐.๔
๘.๒
๑.๙

๑๗
๑๓๒
๑๐

๑๐.๗
๘๓.๐
๖.๓

๒๑
ตารางที่ ๑ (ต่อ)
รายการ
๘. พื้นทีท่ ํางาน
เขตที่ ๑ (ภาคกลาง)
เขตที่ ๒ (ภาคตะวันตก)
เขตที่ ๓ (ภาคตะวันออก)
เขตที่ ๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เขตที่ ๕ (ภาคใต้)
เขตที่ ๖ (ภาคเหนือ)
ไม่ระบุ
๙. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ (ตอบได้มากกว่า ๑ คําตอบ)
งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
งานกลุ่มยุวเกษตรกร
งานส่งเสริมกลุม่ อาชีพเกษตรกร
งานเคหกิจเกษตร
งานวิสาหกิจชุมชน
โครงการสายใยรักในครอบครัว
งานอื่น ๆ ได้แก่
- งานส่งเสริมการเกษตร/พัฒนาชุมชน
- งานภัยธรรมชาติ
- งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- เกษตรกรรุ่นใหม่/คลื่นลูกใหม่
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- กองทุน/หนีส้ ินเกษตรกร
- สภาเกษตรกร/เกษตรหมู่บา้ น/อาสาสมัครเกษตร
- เศรษฐกิจพอเพียง/เศรษฐกิจชุมชน
- อื่น ๆ

จํานวน

(N = ๑๕๙)
ร้อยละ

๒๐
๑๗
๑๓
๓๕
๓๕
๓๘
๑

๑๒.๖
๑๐.๗
๘.๒
๒๒.๐
๒๒.๐
๒๓.๙
๐.๖

๑๐๓
๘๐
๙๐
๙๘
๖๔
๑๐๐

๖๔.๘
๕๐.๓
๕๖.๖
๖๑.๖
๔๐.๓
๖๒.๙

๑๐
๒๑
๑๖
๑๑
๑๑
๑๖
๑๐
๑๙
๘
๗

๖.๓
๑๓.๒
๑๐.๑
๖.๙
๖.๙
๑๐.๑
๖.๓
๑๑.๙
๕.๐
๔.๔

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อบทบาทผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในปัจจุบัน ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในอนาคต ความคิดเห็น
ต่อความรู้/ความสามารถของผู้รับผิดชอบ และความคิดเห็นด้านประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกร โดยในแต่ละ
ประเด็นหลักนั้น จะแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ด้านที่ ๒
ส่งเสริมการจัดการครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้าน
รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และด้านที่ ๔ บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่องานเคหกิจเกษตร ดังนี้

๒๒
๒.๑ ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้ข้อมูล มีความคิดเห็น
ต่องานเคหกิจเกษตรในเรื่องบทบาทของผู้รับผิดชอบในปัจจุบันในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = ๑.๙๘) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งนี้ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของครัวเรือน เกษตรกร
และชุมชน (ค่าเฉลี่ย = ๒.๒๘) รองลงมา คือ ด้านที่ ๑ ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ (ค่าเฉลี่ย
= ๑.๙๘) ด้านที่ ๔ บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร (ค่าเฉลี่ย = ๑.๙๓) และด้านที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการ
ครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (ค่าเฉลี่ย = ๑.๘๙) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒)
ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในปัจจุบัน
รายการ
๑. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการ
๑.๑ ส่งเสริมการผลิตอาหาร
ในครัวเรือน/ชุมชน
๑.๒ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ
๑.๓ ส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ทักษะการถนอมและแปรรูป
อาหาร
๒. ส่งเสริมการจัดการครัวเรือน
เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน
๒.๑ ส่งเสริมการจัดสุขอนามัย
ในบ้าน
๒.๒ ส่งเสริมการจัดสุขอนามัย
ในชุมชน
๒.๓ ปรับปรุงท่าทางการทํางาน
๒.๔ ส่งเสริมให้จัดทําบัญชี
ครัวเรือน
๒.๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง มาก
๔๓
(๒๐.๐)
๕๔
(๓๔.๐)
๔๔
(๒๗.๗)

๕๘
(๓๖.๕)
๕
(๓๔.๖)
๕๐
(๓๑.๔)
๕๖
(๓๕.๒)
๔๔
(๒๗.๗)

๗๐
(๔๔.๐)
๖๙
(๔๓.๔)
๖๖
(๔๑.๕)

๖๑
(๓๘.๔)
๗๒
(๔๕.๓)
๗๗
(๔๘.๔)
๖๗
(๔๒.๑)
๘๐
(๕๐.๓)

๔๖
(๒๘.๙)
๓๖
(๒๒.๖)
๔๙
(๓๐.๘)

๔๐
(๒๕.๒)
๓๒
(๒๐.๑)
๓๒
(๒๐.๑)
๓๖
(๒๒.๖)
๓๕
(๒๒.๐)

๑.๙๘

(N = ๑๕๙)
ระดับ
ความคิดเห็น
ปานกลาง

๒.๐๒

ปานกลาง

๑.๘๙

ปานกลาง

๒.๐๓

ปานกลาง

๑.๘๙

ปานกลาง

๑.๘๙

ปานกลาง

๑.๘๖

ปานกลาง

๑.๘๙

ปานกลาง

๑.๘๗

ปานกลาง

๑.๙๔

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

๒๓
ตารางที่ ๒ (ต่อ)
(N = ๑๕๙)
ระดับความคิดเห็น

รายการ
น้อย
๓. ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้
ของครัวเรือนเกษตรกรและ
ชุมชน
๓.๑ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย
๓.๒ ส่งเสริมให้ดําเนินกิจกรรม
เพิ่มรายได้
๓.๓ ส่งเสริมให้ดําเนินกิจกรรม
ลดรายจ่าย
๔. บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และ
วางแผนงานเคหกิจเกษตร
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
๔.๒ จัดทําองค์ความรู้
งานเคหกิจเกษตร
๔.๓ จัดทําสื่อส่งเสริม
งานเคหกิจเกษตร
๔.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านเคหกิจเกษตร
๔.๕ จัดทําฐานข้อมูล เช่น แหล่ง
เรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร
กิจกรรมเพิ่มรายได้ เป็นต้น
๔.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
คิดเห็น

๒.๒๘

ปานกลาง

มาก

๒๒
(๑๓.๘)

๗๐
(๔๔.๐)

๖๗
(๔๒.๑)

๒.๒๘

ปานกลาง

๒๑
(๑๓.๒)
๒๖
(๑๖.๔)

๖๔
(๔๐.๓)
๗๓
(๔๕.๙)

๔
(๔๖.๕)
๖๐
(๓๗.๗)

๒.๓๓

ปานกลาง

๒.๒๑

ปานกลาง

๑.๙๓
๒.๐๔

ปานกลาง
ปานกลาง

๔๒
(๒๖.๔)

๖๙
(๔๓.๔)

๔๘
(๓๐.๒)

๕๐
(๓๑.๔)
๖๐
(๓๗.๗)
๔๑
(๒๕.๘)
๔๔
(๒๗.๗)

๗๒
(๔๕.๓)
๗๑
(๔๔.๗)
๗๗
(๔๘.๔)
๗๔
(๔๖.๕)

๓๗
(๒๓.๓)
๒๘
(๑๗.๖)
๔๑
(๒๕.๘)
๔๑
(๒๕.๘)

๑.๙๒

ปานกลาง

๑.๘๐

ปานกลาง

๒.๐๐

ปานกลาง

๑.๙๘

ปานกลาง

๕๗
(๓๕.๘)

๗๐
(๔๔.๐)

๓๒
(๒๐.๐)

๑.๘๔

ปานกลาง

๑.๙๘

ปานกลาง

ภาพรวม

๒๔
๒.๒ ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในอนาคต พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น
ต่องานเคหกิจในเรื่องบทบาทของผู้รับผิดชอบในอนาคต ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
๒.๖๖) โดยพบว่า ในแต่ละด้านทั้ง ๔ ด้าน นั้น ผู้ให้ข้อมูลก็มีความคิดเห็นในระดับมากทั้ง ๔ ด้าน เช่นกัน
โดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน
(ค่าเฉลี่ย = ๒.๗๔) รองลงมาคือ ด้านที่ ๔ บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร (ค่าเฉลี่ย = ๒.๗๑) และด้านที่ ๑
ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ (ค่าเฉลี่ย = ๒.๖๘) ตามลําดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนนัอยที่สุด
คือ ด้านที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (ค่าเฉลี่ย = ๒.๕๕)
(ตารางที่ ๓)
ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในอนาคต
รายการ
๑. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการ
๑.๑ ส่งเสริมการผลิตอาหาร
ในครัวเรือน/ชุมชน
๑.๒ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ
๑.๓ ส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ทักษะการถนอมและ
แปรรูปอาหาร
๒. ส่งเสริมการจัดการครัวเรือน
เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน
๒.๑ ส่งเสริมการจัดสุขอนามัย
ในบ้าน
๒.๒ ส่งเสริมการจัดสุขอนามัย
ในชุมชน
๒.๓ ปรับปรุงท่าทางการทํางาน
๒.๔ ส่งเสริมให้จัดทําบัญชี
ครัวเรือน
๒.๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง มาก
๑๐
(๖.๓)
๑๑
(๖.๙)
๑๑
(๖.๙)

๑๑
(๖.๙)
๑๑
(๖.๙)
๑๓
(๘.๒)
๑๖
(๑๐.๐)
๑๕
(๙.๔)

๓๒
(๒๐.๑)
๓๕
(๒๒.๐)
๒๓
(๑๔.๕)

๔๖
(๒๘.๙)
๕๓
(๓๓.๓)
๔๘
(๓๐.๒)
๔๖
(๒๘.๙)
๓๓
(๒๐.๘)

๑๑๗
(๗๓.๖)
๑๑๓
(๗๑.๑)
๑๒๕
(๗๘.๖)

๑๐๒
(๖๔.๒)
๙๕
(๕๙.๗)
๙๘
(๖๑.๖)
๙๗
(๖๑.๐)
๑๑๑
(๖๙.๘)

๒.๖๘

(N = ๑๕๙)
ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

๒.๖๗

มาก

๒.๖๔

มาก

๒.๗๒

มาก

๒.๕๕

มาก

๒.๕๗

มาก

๒.๕๓

มาก

๒.๕๓

มาก

๒.๕๑

มาก

๒.๖๐

มาก

ค่าเฉลี่ย

๒๕
ตารางที่ ๓ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง มาก

รายการ
๓. ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้
ของครัวเรือนเกษตรกรและ
ชุมชน
๓.๑ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย
๓.๒ ส่งเสริมให้ดําเนินกิจกรรม
เพิ่มรายได้
๓.๓ ส่งเสริมให้ดําเนินกิจกรรม
ลดรายจ่าย
๔. บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และ
วางแผนงานเคหกิจเกษตร
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
๔.๒ จัดทําองค์ความรู้
งานเคหกิจเกษตร
๔.๓ จัดทําสื่อส่งเสริม
งานเคหกิจเกษตร
๔.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านเคหกิจเกษตร
๔.๕ จัดทําฐานข้อมูล (เช่น
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจ
เกษตร กิจกรรมเพิ่มรายได้
เป็นต้น)
๔.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๗๔

(N = ๑๕๙)
ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

ค่าเฉลี่ย

๖
(๓.๘)

๓๐
(๑๘.๙)

๑๒๓
(๗๗.๔)

๒.๗๔

มาก

๖
(๓.๘)
๖
(๓.๘)

๒๘
(๑๗.๖)
๓๖
(๒๒.๖)

๑๒๕
(๗๘.๖)
๑๑๗
(๗๓.๖)

๒.๗๕

มาก

๒.๗๐

มาก

๒.๗๑
๒.๗๔

มาก
มาก

๕
(๓.๑)

๓๒
(๒๐.๑)

๑๒๒
(๗๖.๗)

๗
(๔.๔)
๙
(๕.๗)
๕
(๓.๑)
๕
(๓.๑)

๓๖
(๒๒.๖)
๓๖
๒๒.๖)
๓๓
(๒๐.๘)
๓๒
(๒๐.๑)

๑๑๖
(๗๓.๐)
๑๑๔
(๗๑.๗)
๑๒๑
(๗๖.๑)
๑๒๒
(๗๖.๗)

๒.๖๙

มาก

๒.๖๖

มาก

๒.๗๓

มาก

๒.๗๔

มาก

๔
(๒.๕)

๔๐
(๒๕.๒)

๑๑๕
(๗๒.๕)

๒.๗๐

มาก

๒.๖๖

มาก

ภาพรวม

๒๖
๒.๓ ความคิดเห็นต่อความรู้/ความสามารถของผู้รับผิดชอบ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น
ต่ องานเคหกิจ เกษตรในเรื่ อ งความรู้/ ความสามารถของผู้รับผิ ดชอบในภาพรวมทั้ ง ๔ ด้าน อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = ๒.๒๔) โดยความรู้/ความสามารถของผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านนั้น ผู้ให้ข้อมูลมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งนี้ ด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงรายได้
ของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน (ค่าเฉลี่ย = ๒.๓๖) รองลงมาคือ ด้านที่ ๑ ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการ (ค่าเฉลี่ย = ๒.๓๒) ด้านที่ ๔ บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร (ค่าเฉลี่ย = ๒.๒๐) และ
ด้ า นที่ ๒ ส่ ง เสริ ม การจั ด การครั ว เรื อ นเกษตรกรและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน (ค่ า เฉลี่ ย = ๒.๑๕)
ตามลําดับ (ตารางที่ ๔)
ตารางที่ ๔ ความคิดเห็นต่อความรู้/ความสามารถของผู้รับผิดชอบ
รายการ
๑. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการ
๑.๑ ส่งเสริมการผลิตอาหาร
ในครัวเรือน/ชุมชน
๑.๒ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ
๑.๓ ส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ทักษะการถนอมและ
แปรรูปอาหาร
๒. ส่งเสริมการจัดการครัวเรือน
เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน
๒.๑ ส่งเสริมการจัดสุขอนามัย
ในบ้าน
๒.๒ ส่งเสริมการจัดสุขอนามัย
ในชุมชน
๒.๓ ปรับปรุงท่าทางการทํางาน
๒.๔ ส่งเสริมให้จัดทําบัญชี
ครัวเรือน
๒.๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง มาก
๑๖
(๑๐.๐๐)
๑๒
(๗.๕)
๑๔
(๘.๘)

๒๕
(๑๕.๗)
๒๕
(๑๕.๗)
๒๔
(๑๕.๑)
๒๘
(๑๗.๖)
๒๖
(๑๖.๔)

๗๘
(๔๙.๑)
๘๓
(๕๒.๒)
๗๙
(๔๙.๗)

๗๕
(๔๗.๒)
๙๑
(๕๗.๒)
๙๐
(๕๖.๖)
๘๑
(๕๐.๙)
๘๐
(๕๐.๓)

๖๕
(๔๐.๙)
๖๔
(๔๐.๓)
๖๖
(๔๑.๕)

๕๙
(๓๗.๑)
๔๓
(๒๗.๐)
๔๕
(๒๘.๓)
๕๐
(๓๑.๔)
๕๓
(๓๓.๓)

๒.๓๒

(N = ๑๕๙)
ระดับ
ความคิดเห็น
ปานกลาง

๒.๓๑

ปานกลาง

๒.๓๓

ปานกลาง

๒.๓๓

ปานกลาง

๒.๑๕

ปานกลาง

๒.๒๑

ปานกลาง

๒.๑๑

ปานกลาง

๒.๑๓

ปานกลาง

๒.๑๔

ปานกลาง

๒.๑๗

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

๒๗
ตารางที่ ๔ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง มาก

รายการ
๓. ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้
ของครัวเรือนเกษตรกรและ
ชุมชน
๓.๑ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย
๓.๒ ส่งเสริมให้ดําเนินกิจกรรม
เพิ่มรายได้
๓.๓ ส่งเสริมให้ดําเนินกิจกรรม
ลดรายจ่าย
๔. บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และ
วางแผนงานเคหกิจเกษตร
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
๔.๒ จัดทําองค์ความรู้
งานเคหกิจเกษตร
๔.๓ จัดทําสื่อส่งเสริม
งานเคหกิจเกษตร
๔.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านเคหกิจเกษตร
๔.๕ จัดทําฐานข้อมูล (เช่น
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจ
เกษตร กิจกรรมเพิ่มรายได้
เป็นต้น)
๔.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๓๖

(N = ๑๕๙)
ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

๑๓
(๘.๒)

๗๙
(๔๙.๗)

๖๗
(๔๒.๑)

๒.๓๔

ปานกลาง

๙
(๕.๗)
๑๐
(๖.๓)

๘๒
(๕๑.๖)
๘๑
(๕๐.๖)

๖๘
(๔๒.๘)
๖๘
(๔๒.๘)

๒.๓๗

ปานกลาง

๒.๓๖

ปานกลาง

๒.๒๐
๒.๒๒

ปานกลาง
ปานกลาง

๑๙
(๑๑.๙)

๘๖
(๕๔.๑)

๕๔
(๓๔.๐)

๑๖
(๑๐.๑)
๒๒
(๑๓.๘)
๑๗
(๑๐.๗)
๑๙
(๑๑.๙)

๙๐
(๕๖.๖)
๙๑
(๕๗.๒)
๙๒
(๕๗.๙)
๗๙
(๔๙.๗)

๕๓
(๓๓.๓)
๓๖
(๒๘.๙)
๕๐
(๓๑.๔)
๖๑
(๓๘.๔)

๒.๒๓

ปานกลาง

๒.๑๕

ปานกลาง

๒.๒๑

ปานกลาง

๒.๒๖

ปานกลาง

๒๕
(๑๕.๗)

๘๖
(๕๔.๑)

๔๘
(๓๐.๒)

๒.๑๔

ปานกลาง

๒.๒๔

ปานกลาง

ภาพรวม

๒๘
๒.๔ ความคิดเห็นต่อประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นต่องาน
เคหกิจเกษตรในเรื่องประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกรในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
๒.๕๙) ทั้งนี้ ด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรและ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย = ๒.๖๕) รองลงมาคือ ด้านที่ ๑ ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ (ค่าเฉลี่ย =
๒.๖๐) ด้านที่ ๔ บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร (ค่าเฉลี่ย = ๒.๕๙) ตามลําดับ และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุด
คือ ด้านที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (ค่าเฉลี่ย = ๒.๕๖)
(ตารางที่ ๕)
ตารางที่ ๕ ความคิดเห็นต่อประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกร
รายการ
๑. ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร
และโภชนาการ
๑.๑ ส่งเสริมการผลิตอาหาร
ในครัวเรือน/ชุมชน
๑.๒ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ
๑.๓ ส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ทักษะการถนอมและ
แปรรูปอาหาร
๒. ส่งเสริมการจัดการครัวเรือน
เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน
๒.๑ ส่งเสริมการจัดสุขอนามัย
ในบ้าน
๒.๒ ส่งเสริมการจัดสุขอนามัย
ในชุมชน
๒.๓ ปรับปรุงท่าทางการทํางาน
๒.๔ ส่งเสริมให้จัดทําบัญชี
ครัวเรือน
๒.๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง มาก
๑๑
(๖.๙)
๑๑
(๖.๙)
๑๑
(๖.๙)

๑๒
(๗.๕)
๑๔
(๘.๘)
๑๔
(๘.๘)
๑๑
(๖.๙)
๑๑
(๖.๙)

๔๒
(๒๖.๔)
๔๓
(๒๗.๑)
๔๒
(๒๖.๔)

๔๑
(๒๕.๘)
๔๗
(๒๙.๖)
๔๖
(๒๘.๙)
๔๖
(๒๘.๙)
๔๗
(๒๙.๖)

๑๐๖
(๖๖.๗)
๑๐๕
(๖๖.๐)
๑๐๖
(๖๖.๗)

๑๐๖
(๖๖.๗)
๙๘
(๖๑.๖)
๙๙
(๖๒.๓)
๑๐๒
(๖๔.๒)
๑๐๑
(๖๓.๕)

๒.๖๐

(N = ๑๕๙)
ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

๒.๖๐

มาก

๒.๕๙

มาก

๒.๖๐

มาก

๒.๕๖

มาก

๒.๕๙

มาก

๒.๕๓

มาก

๒.๕๓

มาก

๒.๕๗

มาก

๒.๕๗

มาก

ค่าเฉลี่ย

๒๙
ตารางที่ ๕ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง มาก

รายการ
๓. ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้
ของครัวเรือนเกษตรกรและ
ชุมชน
๓.๑ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย
๓.๒ ส่งเสริมให้ดําเนินกิจกรรม
เพิ่มรายได้
๓.๓ ส่งเสริมให้ดําเนินกิจกรรม
ลดรายจ่าย
๔. บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ และ
วางแผนงานเคหกิจเกษตร
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
๔.๒ จัดทําองค์ความรู้
งานเคหกิจเกษตร
๔.๓ จัดทําสื่อส่งเสริม
งานเคหกิจเกษตร
๔.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านเคหกิจเกษตร
๔.๕ จัดทําฐานข้อมูล (เช่น
แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจ
เกษตร กิจกรรมเพิ่มรายได้
เป็นต้น)
๔.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๖๕

(N = ๑๕๙)
ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

ค่าเฉลี่ย

๖
(๓.๘)

๓๙
(๒๔.๕)

๑๑๔
(๗๑.๗)

๒.๖๘

มาก

๙
(๕.๗)
๘
(๕.๐)

๓๙
(๒๔.๕)
๔๒
(๒๖.๒)

๑๑๑
(๖๙.๘)
๑๐๙
(๖๘.๖)

๒.๖๔

มาก

๒.๖๔

มาก

๒.๕๙
๒.๖๔

มาก
มาก

๕
(๓.๑)

๔๘
(๓๐.๒)

๑๐๖
(๖๖.๗)

๖
(๓.๘)
๑๐
(๖.๓)
๗
(๔.๔)
๘
(๕.๐)

๕๑
(๓๒.๑)
๕๗
(๓๕.๘)
๔๗
(๒๙.๖)
๕๐
(๓๑.๔)

๑๐๒
(๖๔.๒)
๙๒
(๕๗.๙)
๑๐๕
(๖๖.๕)
๑๐๑
(๖๓.๑)

๒.๖๐

มาก

๒.๕๒

มาก

๒.๖๒

มาก

๒.๕๘

มาก

๘
(๕.๐)

๕๔
(๓๔.๐)

๙๗
(๖๑.๐)

๒.๕๖

มาก

๒.๕๙

มาก

ภาพรวม

๒.๕ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านเคหกิจเกษตรระดับอําเภอ พบว่า ผู้ให้
ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ ๗๓.๖ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ควรรั บ ผิ ด ชอบเฉพาะงานเคหกิ จ เกษตรของอํ า เภอโดยไม่ ต้ อ ง
รับผิดชอบตําบล โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า ควรรับผิดชอบทั้งงานตําบลและงานเคหกิจเกษตรของอําเภอ
และ ควรรับผิดชอบเฉพาะงานตําบลและงานเคหกิจเกษตรของตําบลเท่านั้น ร้อยละ ๑๕.๗ และ ร้อยละ ๔.๔
ตามลําดับ (ตารางที่ ๖)

๓๐
ตารางที่ ๖ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านเคหกิจเกษตรระดับอําเภอ
ความรับผิดชอบ
เฉพาะงานเคหกิจเกษตรของอําเภอโดยไม่ต้องรับผิดชอบตําบล
เฉพาะงานตําบลและงานเคหกิจเกษตรของตําบลเท่านั้น
ทั้งงานตําบลและงานเคหกิจเกษตรของอําเภอ
ไม่ระบุ

จํานวน
๑๑๗
๗
๒๕
๑๐

(N = ๑๕๙)
ร้อยละ
๗๓.๖
๔.๔
๑๕.๗
๖.๓

๒.๖ ความคิดเห็นต่อวุฒิการศึกษาของผู้ทําหน้าที่เคหกิจเกษตร พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ
๕๙.๑ มีความเห็นว่า ควรจบการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ รองลงมา ร้อยละ ๒๑.๔ เห็นว่า ควรจบการศึกษา
ด้ า นคหกรรมศาสตร์ ห รื อ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารหรื อ อุ ต สาหกรรมเกษตร (ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ก็ ไ ด้ ) ทั้ ง นี้
มีความเห็นว่า ควรจบด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการเกษตร และด้านพัฒนา
ชุมชน ร้อยละ ๖.๓ ร้อยละ ๕.๗ ร้อยละ ๑.๙ และ ร้อยละ ๐.๖ ตามลําดับ (ตารางที่ ๗)
ตารางที่ ๗ ความคิดเห็นต่อวุฒิการศึกษาของผู้ทําหน้าที่เคหกิจเกษตร
วุฒิการศึกษา
ด้านคหกรรมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ด้านคหกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การอาหารหรืออุตสาหกรรมเกษตร
ด้านการเกษตร
ด้านพัฒนาชุมชน
ไม่ตอบ

จํานวน
๙๔
๑๐
๙
๓๔
๓
๑
๘

(N = ๑๕๙)
ร้อยละ
๕๙.๑
๖.๓
๕.๗
๒๑.๔
๑.๙
๐.๖
๕.๐

๒.๗ ระดับความพึงพอใจต่องานเคหกิจเกษตรที่รับผิดชอบ พบว่า ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๕๕.๓
มีความพึงพอใจต่องานเคหกิจเกษตรที่รับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผู้ให้ข้อมูลมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และระดับน้อย ร้อยละ ๒๗.๗ และร้อยละ ๑๗.๐ ตามลําดับ (ตารางที่ ๘)
ตารางที่ ๘ ระดับความพึงพอใจต่องานเคหกิจเกษตรที่รับผิดชอบ
ความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

จํานวน
๔๔
๘๘
๒๗

(N = ๑๕๙)
ร้อยละ
๒๗.๗
๕๕.๓
๑๗.๐

๓๑
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค ต่อการพัฒนางานเคหกิจเกษตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อคิดเห็น
ดังนี้
๑. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเคหกิจเกษตรที่ผ่านมา ซึ่งได้จําแนกเป็น ๓ ด้าน คือ
ปัญหาอุปสรรคด้านการบริหาร ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านเกษตรกรเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ ๗๑.๗ เป็นประเด็น
ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ รองลงมา ร้อยละ ๓๐.๒ คือ ปัญหาด้านการบริหาร และ ร้อยละ ๖.๙ คือ ปัญหาด้าน
เกษตรกรเป้าหมาย (ตารางที่ ๙) เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาอุปสรรคในแต่ละด้านทั้ง ๓ ด้าน มีรายละเอียด
(ตารางที่ ๑๐) ดังนี้
๑.๑ ด้านการบริหาร เจ้าหน้าที่ร้อยละ ๓๗๕ มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญกับ
งานเคหกิจเกษตร/สถาบันเกษตรกร รองลงมาร้อยละ ๒๕.๐ เห็นว่า นโยบายระดับกรมไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง
และร้อยละ ๒๕.๐ งบประมาณในการดําเนินการน้อย ร้อยละ ๒๕.๐
๑.๒ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ ๓๙.๐ มีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร
รับผิดชอบตําบลทําให้การทํางานเน้นงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นงานนโยบายทําให้ประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดลง เพราะต้องทํางานที่ตนเองไม่ถนัด และร้อยละ ๓๕.๑ มีความคิดเห็นว่า ขาดเจ้าหน้าที่ที่จบเคหกิจเกษตร
ในบางอําเภอ/จังหวัด
๑.๓ ด้านเกษตรกรเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นเหมือนกัน ร้อยละ ๑๘.๒ ดังนี้ เกษตรกร
มีรายได้หลักมากจึงไม่สนใจอาชีพเสริม
กลุ่มไม่เข้มแข็ง เป็นธุรกิจของประธานคนเดียว กลุ่มเป้าหมาย
ไม่ชัดเจน เกษตรกรสับสน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ไม่มีความคุ้นเคยกับสมาชิกกลุ่ม
และร้อยละ ๙.๑ มี
ความคิดเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมเปลี่ยนไป เพราะกลุ่มมุ่งเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชน
ตารางที่ ๙ ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเคหกิจเกษตร
ประเด็นปัญหาอุปสรรค
ด้านการบริหาร
ด้านเจ้าหน้าที่
ด้านเกษตรกรเป้าหมาย
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า ๑ คําตอบ

จํานวน
๔๘
๑๑๔
๑๑

(N = ๑๕๙)
ร้อยละ
๓๐.๒
๗๑.๗
๖.๙

๓๒
ตารางที่ ๑๐ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเคหกิจเกษตรแต่ละด้าน
ประเด็นปัญหาอุปสรรค
๑. ด้านการบริหาร
- ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญกับงานเคหกิจเกษตร/สถาบันเกษตรกร
- นโยบายระดับกรมไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง
- งบประมาณในการดําเนินงานน้อย เช่น ขาดงบประมาณในการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร การสาธิต การบริหารจัดการโครงการ
- ขาดการวางแผนงานเคหกิจเกษตรอย่างเป็นระบบ/ขาดแนวคิดการทํางาน
แบบเครือข่าย (พื้นที่-กิจกรรม-องค์ความรู้)
- ขาดการประชาสัมพันธ์
- ผู้ปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส่ เพราะงานเคหกิจเกษตรไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัด
- การแบ่งงานในพื้นที่ไม่ชัดเจน
๒. ด้านเจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรรับผิดชอบตําบลทําให้การทํางานเน้นงานส่งเสริม
การเกษตร ซึ่งเป็นงานนโยบายทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
เพราะต้องทํางานที่ตนเองไม่ถนัด
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่จบเคหกิจเกษตรในบางอําเภอ/จังหวัด
- ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน งานเยอะแต่ไม่มีผลงานโชว์ ไม่ใช่ผลงาน
ดีเด่นของเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรโดยตรง
- ขาดการประสานความร่วมมือในการรับผิดชอบงานสถาบันเกษตรระหว่าง
เจ้าหน้าที่ในตําบลหน่วยงานอื่น ๆ
- อนาคตเคหกิจเกษตรกําลังจะหมดไป โดยการเกษียน ขาดการสืบทอดงาน
- ขาดการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพเคหกิจเกษตร
- ขาดการเพิ่มทักษะ ขาดการพัฒนาความรู้ที่ต่อเนื่อง เช่น IT
๓. ด้านเกษตรกรเป้าหมาย
- เกษตรกรมีรายได้หลักมากจึงไม่สนใจอาชีพเสริม
- กลุ่มไม่เข้มแข็ง
- เป็นธุรกิจของประธานคนเดียว
- กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน เกษตรกรสับสน
- กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ไม่มีความคุ้นเคยกับสมาชิกกลุ่ม
- กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมเปลี่ยนไปเพราะกลุ่มมุ่งเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชน
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๓๓
ข้อวิจารณ์
ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรในปัจจุบันและในอนาคต จะเห็น
ได้ว่าบทบาทในปัจจุบันนั้น ผู้รับผิดชอบมีบทบาทในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวมและในประเด็นต่าง ๆ
ทั้ง ๔ ประเด็น ในขณะที่บทบาทในอนาคตนั้น ผู้รับผิดชอบคาดหวังว่าจะมีบทบาทในระดับมาก ทั้งในภาพรวม
และในด้านต่าง ๆ ทั้ง ๔ ด้าน แสดงให้เห็นว่า ผู้รับผิดชอบมีความต้องการให้ความรับผิดชอบต่องานเคหกิจ
เกษตรมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากในปัจจุบันผู้รับผิดชอบจะต้องรับทั้งงานเคหกิจเกษตรและ
งานอื่นๆ (เช่น รับผิดชอบตําบล รับผิดชอบงาน โครงการต่างๆ) ทําให้มีบทบาทเฉพาะงานเคหกิจเกษตร
ไม่มากนัก ซึ่งในอนาคตคาดหวังว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะงานเคหกิจเกษตรเป็นหลัก จึงมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทในอนาคตในระดับมาก
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นทั้ ง ๔ ด้ า น คื อ ด้ า นที่ ๑ ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คง
ด้านอาหาร ด้านที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการครัวเรือนเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ด้านที่ ๓
ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน และด้านที่ ๔ บริหารจัดการงานเคหกิจเกษตร
จะเห็นว่าผู้ให้ข้อมูล มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบมากที่สุด คือ ด้านที่ ๓ ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มรายได้และกิจกรรม
ลดรายจ่าย ในขณะที่ความคิดเห็นในด้านที่ ๒ นั้น ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบน้อยที่สุด
ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การจั ด สุ ข อนามั ย ในบ้ า นและในชุ ม ชน
การปรับปรุงท่าทางการทํางานการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความคุ้น เคยในการดํ า เนิน การในด้ า นที่ ๓ ซึ่ งดําเนิ นการมานาน ส่ วนในด้ านที่ ๒ เพิ่ง จะเริ่ม ดํา เนิน การ
ในภายหลัง
ความคิ ด เห็ น ต่อ ความรู้ ความสามารถของผู้ รั บ ผิ ด ชอบนั้ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความสามารถต่องานเคหกิจเกษตรในระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวมและในด้านต่าง ๆ
ทั้ ง ๔ ด้า น โดยด้ า นที่ มีค วามรู้ ความสามารถมากที่สุด คือ ด้ านที่ ๓ และน้ อยที่สุ ด คื อ ด้ านที่ ๒ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับเรื่องบทบาทของผู้รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ความคิดเห็นต่อประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกรนั้น ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่างานเคหกิจ
เกษตร มีประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกรในระดับปานกลางในภาพรวมและในด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน ทั้งนี้
เนื่องมาจากการส่งเสริมเคหกิจเกษตรสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรและครอบครัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้
ครัวเรือนเกษตรกรกินดีอยู่ดี มีสุขอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ด้านที่มีประโยชน์ต่อครัวเรือน
เกษตรกรมากที่สุดคือ ด้านที่ ๓ และน้อยที่สุด คือ ด้านที่ ๒ เช่นเดียวกันกับเรื่องบทบาทของผู้รับผิดชอบ
ในปัจจุบันและอนาคต และบทบาทความรู้ ความสามารถของผู้รับผิดชอบ

บทที่ ๕
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่องานเคหกิจเกษตรของ
กรมส่งเสริมการเกษตร นั้น มีสรุปผลการวิจัย ดังนี้
๑. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ร้ อ ยละ ๕๖.๖ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ เ ฉลี่ ย
๔๙.๖๖ ปี อายุราชการเฉลี่ย ๒๕.๑๗ ปี ส่วนใหญ่รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร โดยมากกว่า ๑ ใน ๒ เล็กน้อย
เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเคหกิจเกษตร มีระยะเวลาที่รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร เฉลี่ย ๑๕.๗๓ ปี ส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี โดยเป็ น วุ ฒิ ด้ า นคหกรรมมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ วุ ฒิ ด้ า นส่ ง เสริ ม การเกษตรหรื อ
พัฒนาการเกษตร ตําแหน่งงานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นระดับชํานาญการ ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด และ
ส่วนใหญ่รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รองลงมาคือ โครงการสายใยรักในครอบครัว งานเคหกิจเกษตร
งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และงานกลุ่มยุวเกษตรกร
๒. ความคิดเห็นต่องานเคหกิจเกษตร
๒.๑ ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในปัจจุบัน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล
มีความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในปัจจุบันในภาพรวมและในด้านต่าง ๆ ทั้ง ๔ ด้าน
ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีความเห็นในเชิงเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้
ของครัวเรือนเกษตรและชุมชน
๒.๒ ความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในอนาคต พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล
มีความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยต่อบทบาทของผู้รับผิดชอบในอนาคตในภาพรวมและในด้านต่าง ๆ ทั้ง ๔ ด้าน
ในระดับมากโดยด้านที่มีความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้
ครัวเรือนเกษตรและชุมชน
๒.๓ ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถของผู้รับผิดชอบ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ข้อมูลมีความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยต่อความรู้ ความสามารถของผู้รับผิดชอบในภาพรวมและในด้านต่าง ๆ ทั้ง
๔ ด้าน ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีความเห็นในเชิงเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้าน
รายได้ของครัวเรือนเกษตรและชุมชน
๒.๔ ความคิดเห็น ต่อประโยชน์ ต่อครัวเรือนเกษตรกร พบว่า เจ้าหน้ าที่ผู้ใ ห้ข้ อมูล
มีความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยต่อประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกรในภาพรวม และในด้านต่าง ๆ ทั้ง ๔ ด้านใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านที่ ๓ ส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของ
ครัวเรือนเกษตรและชุมชน
๒.๕ ความคิดเห็นต่อขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบงานด้านเคหกิจเกษตร
ในระดับอําเภอ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรรับผิดชอบเฉพาะงานเคหกิจเกษตร
ของอําเภอไม่ต้องรับผิดชอบตําบล
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๒.๖ ความคิดเห็นต่อวุฒิการศึกษาของผู้ทําหน้าที่เคหกิจเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้
ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า ผู้ทําหน้าที่เคหกิจเกษตร ควรจะมีวุฒิด้านคหกรรมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาควรจะมี
วุฒิด้านคหกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร หรืออุตสาหกรรมเกษตร
๒.๗ ระดับความพึงพอใจต่องานเคหกิจเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก
๓. ปัญหาอุสรรค
๓.๑ ด้านการบริหาร ปัญหาอุปสรรคที่พบมาก คือ
- ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญกับงานเคหกิจเกษตรสถาบันเกษตรกร
- นโยบายระดับกรมไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่อง
- งบประมาณในการดําเนินการน้อย
๓.๒ ด้านเจ้าหน้าที่ ปัญหาอุปสรรคที่พบมาก คือ
- เจ้ า หน้ า ที่ เ คหกิ จ เกษตรรั บ ผิ ด ชอบตํ า บลทํ า ให้ ก ารทํ า งานเน้ น งานส่ ง เสริ ม
การเกษตร ซึ่งเป็นงานนโยบายทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เพราะต้องทํางานที่ตนเองไม่ถนัด
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่จบเคหกิจเกษตรในบางอําเภอจังหวัด
๓.๓ ด้านเกษตรกรเป้าหมาย เป็นปัญหาอุปสรรคไม่มากนัก ประเด็นปัญหาที่พบ คือ
- เกษตรกรมีรายได้หลักมากจึงไม่สนใจอาชีพเสริม
- กลุ่มไม่เข้มแข็ง
- เป็นธุรกิจของประธานคนเดียว
- กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจนเกษตรกรสับสน
- กิจกรรมไม่ต่อเนื่องไม่มีความคุ้นเคยกับสมาชิกกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล สามารถจําแนกข้อเสนอแนะในด้านการบริหาร
ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านเกษตรกรเป้าหมาย ดังนี้
๑ ข้อเสนอแนะด้านการบริหาร
- กรมส่งเสริมการเกษตรควรปรับโครงสร้างให้มีกองเคหกิจเกษตร รวมทั้ง กําหนด
บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรทุกระดับให้ชัดเจน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรอําเภอละ ๑
คน รับผิดชอบเฉพาะงานเคหกิจเกษตร และกําหนดให้เป็นผู้ช่วยเกษตรอําเภอด้านการพัฒนาสถาบันเกษตรกร
- ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับงานเคหกิจเกษตร องค์กรเกษตรกร และสนับสนุน
การปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้รับผิดชอบงานด้านเคหกิจเกษตร เช่น
การอบรมผู้บริหารระดับต้น การศึกษาดูงานต่างประเทศ ฯลฯ
- ควรส่งเสริม/สนับสนุนเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรให้ทํางานตรงกับสายงานเพราะจะ
ทําให้เกิดความรักความผูกพันในงานเคหกิจเกษตร
- ควรมี น โยบายแผนงานการดํ า เนิ น งานเคหกิ จ เกษตรที่ ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม
ดําเนินการได้จริงในพื้นที่ รวมทั้งกําหนดให้งานเคหกิจเกษตร การพัฒนาองค์กรเกษตรกร เป็นตัวชี้วัดในทุก
ระดับ
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- ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมและตรงตามความต้องการของกลุ่ม/
องค์กรเกษตรกร
- การทํางานควรมีการบูรณาการทุกระดับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ปรับงานส่งเสริมกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของการ
พัฒนากลุ่มไปสู่วิสาหกิจชุมชน
- ปรั บ ลดภารกิ จ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ทบาทหน้ า ที่ โ ดยตรงให้ น้ อ ยลงและทํา งานตาม
ภารกิจให้มากขึ้น
- ประชาสัมพันธ์งานเคหกิจเกษตรทุกรูปแบบ เช่น แผ่นพับ Website และสื่อต่างๆ
เป็นต้น
- กรม/เขตให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การติ ด ตามนิ เ ทศงานจั ง หวั ด อํ า เภอ เพื่ อ กํ า หนด
ทิศทางการดําเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
- ควรปรับปรุงบทบาท ภารกิจงานที่รับผิดชอบของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ทุกคนในระดับอําเภอให้เหมือนกัน
๒.๒ ข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่
- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรระดับอําเภออย่างต่อเนื่อง
- มีระบบสารสนเทศในการใช้ความรู้ และพัฒนางานเคหกิจเกษตร
- สร้างทีมงานที่เข้มแข็งระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเคหกิจเกษตร และ
ปรับระบบการทํางานเป็นแบบองค์รวม
- จัดสัมมนาผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตรระดับอําเภอทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุงงาน
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
- เจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรควรมีจิตอาสา และรักงานเคหกิจเกษตร
- สร้างมืออาชีพ สร้างจิตสํานึก และสร้างเคหกิจเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับในอนาคต
- พัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้เดิมที่ทําไว้ดีแล้ว
- ควรมีรูปแบบการทํางานที่ประสบความสําเร็จ
๒.๓ ด้านเกษตรกร/กลุ่มเป้าหมาย
- ยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรจัดทําแผนองค์กรเกษตรกรและพัฒนา
งานเคหกิจเกษตร
- สร้างกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย ให้เข้มแข็ง และพัฒนาให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งส่งเสริมในกลุ่มที่มีการดําเนินงานจริง ๆ
- กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ชัดเจน
- ให้ความสําคัญกับสภาแม่บ้านเกษตรกรและสภายุวเกษตรกร
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ภาคผนวก
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แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรต่องานเคหกิจเกษตร
************************
คําชี้แจง แบบสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานเคหกิจเกษตร
โปรดตอบแบบสอบถามในทุกข้อตามความเป็นจริง โดยขอให้ 9 ลงในช่องที่ท่านเลือก หรือ
เขียนคําตอบในช่องว่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
( ) 1.ชาย
( ) 2.หญิง
1.2 อายุ..........ปี อายุราชการ.........................ปี
1.3 รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร…………..…ปี โดยทําหน้าที่
( ) 1. เป็นผูป้ ฏิบัติงาน
( ) 3. อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................
( ) 2. เป็นผู้กาํ กับดูแล
1.4 การศึกษา
( ) 1.ต่ํากว่าปริญญาตรี โปรดระบุวิชาเอก/สาขา.....................................................
( ) 2.ปริญญาตรี

โปรดระบุวิชาเอก/สาขา...............................................................

( ) 3.สูงกว่าปริญญาตรี โปรดระบุวิชาเอก/สาขา.....................................................
1.5 ตําแหน่งของท่านในปัจจุบัน (ระบุ)....................................................................................
1.6 ปัจจุบันท่านทํางานในที่ใด
( ) 1. อําเภอ
( ) 2. จังหวัด
( ) 3. เขต
1.7 ท่านทํางานอยู่ในพื้นที่ของเขตใด
( ) 1. เขต 1 (ภาคกลาง)
( ) 2. เขต 2 (ภาคตะวันตก)
( ) 3. เขต 3 (ภาคตะวันออก)
( ) 4. เขต 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
( ) 5. เขต 5 (ภาคใต้)
( ) 6. เขต 6 (ภาคเหนือ)
1.8 ลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. งานกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
( ) 2. งานกลุม่ ยุวเกษตรกร
( ) 3. งานกลุม่ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร
( ) 4. งานเคหกิจเกษตร
( ) 5. งานวิสาหกิจชุมชน
( ) 6. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
( ) 7. งานอื่น ๆ ระบุ................................................................................................

๔๒

๔๓

๔๔
2.2 ผู้รับผิดชอบงานด้านเคหกิจเกษตรระดับอําเภอ ควรรับผิดชอบงานอย่างไร
( ) 1. รับผิดชอบเฉพาะงานเคหกิจของอําเภอไม่ต้องรับผิดชอบตําบล
( ) 2. รับผิดชอบเฉพาะงานตําบลและงานเคหกิจเกษตรของตําบลนั้น
( ) 3. รับผิดชอบทั้งตําบลและงานเคหกิจเกษตรของอําเภอ
( ) 4. อื่น ๆ ระบุ.....................................................................................................
2.3 วุฒิการศึกษาของผู้ทําหน้าที่เคหกิจเกษตรควรจบการศึกษาด้านใด
( ) 1. ด้านคหกรรมศาสตร์
( ) 2. ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
( ) 3. ด้านอุตสาหกรรมเกษตร
( ) 4. อื่น ๆ ระบุ....................................................................................................
2.4 ระดับความพึงพอใจของท่านต่อผลงานเคหกิจเกษตรที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบัน
( ) 1. มาก
( ) 2. ปานกลาง
( ) 3. น้อย
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานเคหกิจเกษตร
3.1 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเคหกิจเกษตรที่ผ่านมา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานเคหกิจเกษตร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3.3 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล

