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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม การเกษตร และปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับการปฏิบัติงานส่งเสริ มการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ตลอดจนศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่มีต่อการปฏิบตั ิงานส่งเสริ ม
การเกษตร ประชากรที่ใช้ วิจยั ได้ แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน 113 ราย
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบ
ขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีการ
ปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรในระดับปานกลาง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) คือ ทัศนคติ
และความเป็ นผู้นําทางสังคมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปั ญหาในการปฏิ บัติงานตามบทบาทหน้ าที่ คือ
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของเกษตรกร และหน่วยงานไม่มีแบบฟอร์ มการจัดเก็บ
ข้ อมูลพื ้นฐานด้ านการเกษตรที่ชดั เจน ข้ อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานในการฝึ กอบรม คือ ต้ องการความรู้
เรื่ องการจัดการศัตรู พืชอย่างยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การผลิตข้ าวคุณภาพดี ข้ อเสนอแนะในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน คือ หน่วยงานภาครัฐต้ องให้ การสนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์และมีงบประมาณให้
เพียงพอในการดําเนินงานส่งเสริ มการเกษตร
คําสําคัญ : ส่งเสริมการเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ าน

ABSTRACT

The objectives of this research were to study on the practical levels of agricultural extension
and the factors related to the agricultural extension practice of village agricultural volunteers in
Photharam district, Ratchaburi province. Problems and recommendations effected to the agricultural
extension practice. The samples are 113 village agricultural volunteers in Photharam district,
Ratchaburi province. Statistics used for data analysis were percentage, means, standard deviation
and stepwise multiple regression analysis. The study found that the agricultural extension practice of
village agricultural volunteers in Photharam district, Ratchaburi province were moderate level.
1
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Factors related to the agricultural extension practice of village agricultural volunteers were attitude
and social leadership, significantly at p < 0.01. Considering their problems on their role performance,
it was found that they mainly had problem that activities for agricultural extension which they were
assigned to do were not consistent with agriculturist’ needs and the related sectors had no official
form to keep the record of their plant production and a certain report schedule. For the development
of their role performance they suggested that there should have been training courses on sustainable
pest management, sufficiency economy philosophy and good quality rice production, respectively.
The important suggestions were increasing their proficiency government agencies must support the
equipments and budget for the operations of agricultural extension projects should have been
sufficient.
Key Words: Agricultural extension, Village Agricultural Volunteers
E-mail: small480@hotmail.com

คํานํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ครอบคลุม งานด้ า นการเกษตรทุ ก ด้ า น
งานแต่ละด้ านมีหน่วยงานภายในสังกัดรับผิดชอบดูแล เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปด้ วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ในปั จจุบนั อัตรากําลังเจ้ าหน้ าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่
มีจํานวนลดน้ อยลงทุกปี ทําให้ ไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้ อย่างทั่วถึง ประกอบกับภาคการเกษตรนัน้ มีความ
หลากหลายและเกี่ ยวข้ องกับการเกษตรหลายสาขา จึงจํ าเป็ นต้ องอาศัยการมีส่วนร่ วมของหลายภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายและเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริ มการเกษตรเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้ านการส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สํานักงานเกษตร
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็ นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของกรมส่งเสริ มการเกษตร ในปี พ.ศ. 2554
จึงได้ ดําเนินการรับสมัครเกษตรกรจากทุกหมู่บ้านและคัดเลือกเป็ นตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน เรี ยกว่า อาสาสมัคร
เกษตรหมูบ่ ้ าน (อกม.) เพื่อปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ในปี พ.ศ. 2555 ได้ ดําเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ าน โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การปฏิบตั ิงาน
ส่งเสริ มการเกษตรและจัดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ประเด็นเกี่ ย วกับ บทบาทและหน้ าที่ ของอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้ า น การขึ น้ ทะเบี ย นเกษตรกร การขึ น้ ทะเบี ย นผู้ป ลูก พื ช เศรษฐกิ จ หลัก 3 ชนิ ด การจัด ทํ า แผนพัฒ นา
การเกษตรระดับตําบล และการให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตั ิ
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปั จจัย ที่ มีความสัมพัน ธ์ กับการปฏิ บัติ งานส่ง เสริ มการเกษตรของอาสาสมัค ร
เกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
ส่งเสริ มการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ให้ สอดคล้ องกับปั ญหาและสถานการณ์ จริ ง อันจะนําไปสู่การ
พัฒนาการเกษตรแบบมีสว่ นร่ วมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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วิธีวิจัย

เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม แบบปลายปิ ด (Close-ended Question) และแบบ
ปลายเปิ ด (Open-ended Question) เกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานด้ านประชากร สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ความรู้
ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร ทัศนคติตอ่ การปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร และการปฏิบตั ิงาน
ส่งเสริ มการเกษตรตามบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ าน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ วิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน
113 ราย คํานวณโดยใช้ สตู ร Yamane (อนันต์, 2546) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จาก
จํานวนประชากรทังสิ
้ ้น 156 ราย
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis) (สมบัติ, 2546) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 13 ตัว คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทําการเกษตร ขนาดพื ้นที่ทํา
การเกษตร จํานวนแรงงาน รายได้ จากการทําการเกษตร การเข้ ารับการฝึ กอบรม การติดต่อเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ ม
การเกษตร ความเป็ นผู้นําทางสังคม การรับรู้ ข่าวสาร ความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบัติงานส่งเสริ มการเกษตร
และทัศนคติตอ่ การปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร กับตัวแปรตามคือ การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ของอาสาสมัคร
เกษตรหมูบ่ ้ านเกี่ยวกับงานส่งเสริ มการเกษตร

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ข้ อมูลพืน้ ฐานด้ านประชากร สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ ในการทําการเกษตรมากกว่า 20 ปี ขนาดพืน้ ที่ทําการเกษตรน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 10 ไร่ และมีรายได้ สทุ ธิจากการทําการเกษตรมากกว่า 200,000 บาทต่อปี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ได้ รับข่าวสารด้ านการเกษตรจากโทรทัศน์ มีการเข้ ารับการฝึ กอบรม 1-2 ครัง้ ต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 59.3 มีการ
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตร 1-2 ครัง้ ต่อปี (39.8 %) นอกจากนีอ้ าสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็ น
ผู้นําทางสังคม (61.1 %)
ความรู้ ในการปฏิบัตงิ านส่ งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีความรู้ ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต้องดําเนิ นการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติภายในระยะเวลา 2 เดือน น้ อยกว่าร้ อยละ 50 (ตารางที่ 1) เนื่องจากอาสาสมัคร
เกษตรหมูบ่ ้ านไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบตั ิปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือด้ านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2549 ให้
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติให้ ทนั ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่
วันที่เกิดภัย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551)
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ตารางที่ 1 ความรู้ ในการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ าน
ความรู้ในการปฏิบัติงานส่ งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
1.

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติต้องดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน
2. ผู้ประสบภัยธรรมชาติต้องขึ ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริ มการเกษตรก่อนเกิด
ภัยธรรมชาติเท่านัน้ จึงจะได้ รับความช่วยเหลือจากทางราชการ
3. การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด เกษตรกรต้ องเป็ นเจ้ าของ
ผลผลิตเท่านัน้ จึงจะสามารถขึ ้นทะเบียนได้
4. เกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ต้ องทําการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจและมีพืชยืนต้ นอยูใ่ นแปลง ในวันขึ ้นทะเบียน วันประชาคม และวันตรวจสอบ
พื ้นที่
5. เกษตรกรแต่ละครอบครัว สามารถขึ ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้
แปลงละ 1 ครัง้ ต่อรอบการผลิต
6. พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด คือ ข้ าว ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ และอ้ อยโรงงาน
7. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูบ่ ้ าน จัดทําปี ละ 2 ครัง้
8. แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูบ่ ้ านประกอบไปด้ วย แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนการ
ลงทุน (ธุรกิจชุมชน) และแผนปรับปรุงฟื น้ ฟูทรัพยากร
9. การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริ มการเกษตร เกษตรกรต้ องนําหลักฐาน
ประกอบการขึ ้นทะเบียน คือ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอขึ ้นทะเบียน
ทะเบียนบ้ านของผู้ขอขึ ้นทะเบียนหรื อสําเนาที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรื อน และหลักฐาน
แสดงสิทธิการถือครองทีด่ ิน
10. เกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริ มการเกษตรไว้ แล้ ว เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
การทําการเกษตร ไม่จําเป็ นต้ องมีแก้ ไขหรื อปรับปรุงข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร
11. เกษตรกรที่ทําการเกษตรด้ านพืชต้ องขึ ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริ มการเกษตร
ด้ านประมงต้ องขึ ้นทะเบียนกับกรมประมง และด้ านปศุสตั ว์ต้องขึ ้นทะเบียน
กับกรมปศุสตั ว์
12. เมื่อพบการระบาดของโรคและแมลงในด้ านพืช ประมง และปศุสตั ว์ ต้ องดําเนินการแจ้ ง
ให้ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องทราบโดยด่วน

n=113
มีความรู้ถกู ต้ อง
(ร้ อยละ)
47.80
99.10
97.30

92.00
94.70
90.30
76.10
92.00

76.10
72.60

91.20
100.00

ทัศนคติของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต่ อการปฏิบัตงิ านส่ งเสริมการเกษตร
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานส่งเสริ มการเกษตรเฉลี่ย 3.98 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ถือว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีทศั นคติต่อการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรอยู่ใน
ระดับสูง (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ทัศนคติของอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ านต่อการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร
ทัศนคติ
1.

2.

3.

4.

5.

มาก
ที่สุด

ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การ
มีสว่ นร่วมของอาสาสมัคร
เกษตรหมูบ่ ้ านในการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมูบ่ ้ าน
ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การ
ติดตามสถานการณ์
การเกษตรในหมูบ่ ้ านและ
รายงานเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
เร่งด่วนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการพัฒนาเกษตร
ในด้ านต่างๆ ให้ แก่
เกษตรกรในหมูบ่ ้ านที่
รับผิดชอบ
ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่วา่ การ
เป็ นอาสาสมัครเกษตร
หมูบ่ ้ าน เป็ นสิง่ ที่นา่
ภาคภูมิใจ
ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การ
ปฏิบตั ิงานส่งเสริ ม
การเกษตรสามารถแก้ ไข
ปั ญหาทางการเกษตรให้ แก่
เกษตรกรในหมูบ่ ้ าน
ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การ
รวบรวมปั ญหาความ
ต้ องการและข้ อเสนอแนะ
ทางด้ านการเกษตรจาก
เกษตรกรไปสูห่ น่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ร้ อยละ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ˉx

S.D.

n=113
ระดับ
ผลการ
ปฏิบัติงาน

3

3

20.40 63.70 15.90

-

-

4.04

0.60

สูง

19.50 64.60 15.90

-

-

4.04

0.60

สูง

27.40 54.00 17.70

0.90

-

4.08

0.70

สูง

15.90 54.90 22.10

4.40

2.70

3.77

0.87

สูง

23.90 60.20 15.90

-

-

4.08

0.63

สูง

24.80 58.40 15.90

0.90

-

4.07

0.66

สูง

3

3

3

3

3

3

6.

3

3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ทัศนคติ
7.

มาก
ที่สุด

ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กับการ
จัดทําระบบฐานข้ อมูล
การเกษตรของหมูบ่ ้ าน
8. ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การ
ที่อาสาสมัครเกษตร
หมูบ่ ้ าน เป็ นศูนย์กลางใน
การให้ บริ การทาง
การเกษตร เช่น เก็บ
วิเคราะห์ตวั อย่างดิน
ตรวจสอบสารตกค้ างใน
ผลผลิต เป็ นต้ น
9. ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กับการ
มีสว่ นร่วมเป็ นวิทยากรหรื อ
การสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนรู้และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตรให้ แก่เกษตรกร
ในหมูบ่ ้ าน
10. ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การ
ปฏิบตั ิงานส่งเสริ ม
การเกษตรเป็ นประโยชน์แก่
เกษตรกรและชุมชน
คะแนนทัศนคติเฉลี่ย
3

ร้ อยละ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

ˉx

S.D.

n=113
ระดับ
ผลการ
ปฏิบัติงาน

3

22.10 57.50 16.80

2.70

0.90

3.97

0.76

สูง

15.00 58.40 20.40

6.20

-

3.82

0.76

สูง

16.80 52.20 26.50

4.40

-

3.81

0.76

สูง

-

0.90

4.12
3.98

0.61
0.71

สูง
สูง

3

3

3

3

3

3

22.10 69.00

8.00

3

หมายเหตุ: การแปลความหมาย ระดับทัศนคติของอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ านต่อการการปฏิบตั ิงานส่งเสริ ม
การเกษตร
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับตํ่ามาก
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับตํ่า
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในสูง
ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ทัศนคติอยู่ในระดับสูงมาก
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ข้ อมูลด้ านการปฏิบัตงิ านส่ งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
จากการวิจัย พบว่า ในคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีคะแนนการปฏิบัติเฉลี่ย
1.41 คะแนน (ตารางที่ 3) ถื อว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีการปฏิ บัติงานส่งเสริ มการเกษตรอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้ องกับการศึกษาของ สุวิสาห์ และคณะ (2555) พบว่า เกษตรหมู่บ้านในจังหวัดชลบุรีมีการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับการศึกษาของ พงษ์ พนั ธ์ (2550) พบว่าประมง
อาสาในจังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานส่งเสริ มการประมงอยู่ในระดับปานกลาง โดยอาสาสมัคร
เกษตรหมูบ่ ้ านมีการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรในระดับมาก ได้ แก่ ท่านได้ ประสานงานในการแก้ ไขปั ญหาของ
เกษตรกรในหมู่บ้าน (ข้ อ 3) เนื่องจากเมื่อเกิดปั ญหาในการปฏิ บัติงานส่งเสริ มการเกษตร อาสาสมัครเกษตร
หมูบ่ ้ านสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่เพื่อขอคําแนะนําในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ทนั ที และ ท่านได้
เป็ นศูนย์กลางในการรับแจ้ งและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเกษตรในด้ านต่างๆ ให้ แก่เกษตรกรใน
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ (ข้ อ 6) เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเกษตรในด้ านต่างๆ ทําให้
เกษตรกรในหมู่บ้านได้ รับข้ อมูลข่าวสารการพัฒนาการเกษตรที่ทนั สมัยและรวดเร็ ว ทําให้ เกิดการยอมรับนับถือ
อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ านจากเกษตรกรเป็ นอย่างดี ส่งผลให้ อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ านมีความภาคภูมิที่ได้ เข้ ามา
ทําหน้ าที่เป็ นอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ าน
3

ตารางที่ 3 คะแนนการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ าน

การปฏิบัติ
1.

2.

3.
4.

ท่านได้ เข้ าร่วมกับกรรมการ
หมูบ่ ้ านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมูบ่ ้ าน
ท่านได้ จัดเก็บรวบรวมข้ อมูล
พื ้นฐานด้ านการเกษตรของ
หมูบ่ ้ าน
ท่านได้ ประสานงานในการแก้ ไข
ปั ญหาของเกษตรกรในหมูบ่ ้ าน
ท่านได้ ติดตามสถานการณ์
การเกษตรในหมูบ่ ้ านและรายงาน
เหตุการณ์ฉกุ เฉินเร่งด่วนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3

3

3

ร้ อยละ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ทุกครัง้ เป็ นบางครัง้

3

n=113

ไม่
ปฏิบัติ

ˉx

S.D.

ระดับ
ผลการ
ปฏิบัติงาน

3

54.90

35.40

9.70

1.45

0.67

ปานกลาง

39.80

47.80

12.40

1.27

0.67

ปานกลาง

55.80

39.80

4.40

1.51

0.58

มาก

59.30

31.90

8.80

1.50

0.66

ปานกลาง

3

3
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

n=113
การปฏิบัติ

5.

6.

7.

8.

ท่านได้ ประสานงานด้ านการ
พัฒนาการเกษตรระหว่าง
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
ตําบลและคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตรอําเภอ
ท่านได้ เป็ นศูนย์กลางในการรับแจ้ ง
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
พัฒนาเกษตรในด้ านต่างๆ ให้ แก่
เกษตรกรในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ
ท่านได้ เผยแพร่ ความรู้ ให้ คําปรึกษา
ข้ อแนะนํา ตลอดจนการบริ การ
ทางด้ านการเกษตรแก่เกษตรกรใน
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ
3

3

3

ไม่
ปฏิบัติ

ˉx

S.D.

ระดับ
ผลการ
ปฏิบัติงาน

46.90

44.20

8.80

1.38

0.65

ปานกลาง

53.10

45.10

1.80

1.51

0.54

มาก

46.90

51.30

1.80

1.45

0.53

ปานกลาง

52.50

44.20

3.50

1.49

0.57

ปานกลาง

48.70

46.00

5.30

1.43

0.60

ปานกลาง

34.50

36.30

29.00

1.05
1.41

0.80
0.64

ปานกลาง
ปานกลาง

3

3

ท่านได้ ร่วมคิดและดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาการเกษตรตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ
9. ท่านได้ รวบรวมปั ญหาความ
ต้ องการและข้ อเสนอแนะทางด้ าน
การเกษตรจากเกษตรกรเพื่อส่งต่อ
ให้ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
10. ท่านได้ ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการ
แจกจ่ายวัสดุการเกษตรให้ แก่
เกษตรกร
คะแนนการปฏิบัติเฉลี่ย
3

ร้ อยละ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ทุกครัง้ เป็ นบางครัง้

3

3

หมายเหตุ: การแปลความหมาย ระดับการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ าน
ระดับคะแนน 0.00 - 0.50 หมายถึง การปฏิบตั ิอยู่ในระดับน้ อย
ระดับคะแนน 0.51- 1.50 หมายถึง การปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 1.51- 2.00 หมายถึง การปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
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สําหรับปั ญหาในการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ านให้ ความเห็นว่า การจัดเก็บ
รวบรวมข้ อมูลพืน้ ฐานการเกษตรของหมู่บ้านเป็ นสิ่งที่ไม่สําคัญ นอกจากนี ้หน่วยงานภาครัฐไม่มีแบบฟอร์ มการ
จัดเก็บและการรายงานข้ อมูลที่ ชัดเจน สอดคล้ องกับการศึกษาของสุวิสาส์ และคณะ (2555) พบว่า เกษตร
หมู่บ้านในจังหวัดชลบุรี หนึ่งในสามเห็นว่าปั ญหาการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการเกษตร เกิดจากหน่วยงานไม่มี
การกํ าหนดแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูลการเกษตรที่ ชัดเจน ดังนัน้ เจ้ าหน้ าที่ควรมีการกําหนดแบบฟอร์ มการ
จัดเก็บและการรายงานข้ อมูลที่ชดั เจน รวมทังแสดงให้
้
เห็นว่าการจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐานการเกษตรเป็ นสิ่งที่จําเป็ น
ต่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน สําหรับปั ญหาในด้ านการพัฒนาการเกษตร อาสาสมัครเกษตรกร
หมู่บ้ านให้ ค วามเห็ น ว่า กิ จกรรมการพัฒนาการเกษตรไม่ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของเกษตรกร ดัง นัน้
เจ้ าหน้ าที่และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านควรมีการจัดทําประชาพิจารณ์ ร่วมกับเกษตรกร เพื่อรับฟั งความคิดเห็น
และความต้ องการของเกษตรกร ที่จะนําไปสูก่ ิจกรรมการพัฒนาการเกษตรที่ตรงความต้ องการของเกษตรกรและ
สอดคล้ องกับนโยบายภาครัฐ
ความต้ องการความรู้ ด้านการส่ งเสริมการเกษตรเพิ่มเติมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้ องการความรู้ ด้านการส่งเสริ มการเกษตรเพิ่มเติมด้ านการจัดการศัตรู พืช
อย่างยัง่ ยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตข้ าวคุณภาพดี ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความต้ องการความรู้ ด้านการส่งเสริ มการเกษตรเพิ่มเติม

ความรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การจัดการศัตรูพืชอย่างยัง่ ยืน
การผลิตข้ าวคุณภาพดี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรอินทรี ย์
การผลิตสินค้ าเกษตรปลอดภัย
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
การบริ หารจัดการกลุม่
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร

มาก
ที่สุด
24.78
33.63
24.78
22.12
15.04
19.47

61.06
42.48
57.52
45.13
65.49
55.75

ร้ อยละ
ปาน
กลาง
14.16
8.85
15.04
18.58
15.93
18.58

14.16

49.56

23.89

มาก

n=113
ˉx

ลําดับ

15.04
2.65
14.16
3.54
6.19

น้ อย
ที่สุด
-

4.11
3.95
4.04
3.75
3.92
3.88

1
3
2
6
4
5

8.85

3.54

3.62

7

น้ อย

ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ เพื่ อ พยากรณ์ คะแนนการปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม การเกษตรของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
(Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า
มีตวั แปรอิสระ 2 ตัว คือ ทัศนคติและความเป็ นผู้นําทางสังคม มีความสัมพันธ์ กบั คะแนนการปฏิบตั ิงานส่งเสริ ม
การเกษตร โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู เท่ากับ 0.693 และการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัว
มีผลต่อคะแนนการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร ร้ อยละ 48.00 และถ้ าใช้ ทศั นคติและความเป็ นผู้นําทางสังคม
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ไปพยากรณ์คะแนนการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร จะมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.364 สามารถพยากรณ์
คะแนนการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร จากสมการถดถอยพหุคณ
ู (ตารางที่ 5) ได้ ดงั นี ้
การปฏิบตั ิฯ = 0.738 + 0.338 ทัศนคติ - 0.490 ความเป็ นผู้นําทางสังคม
จากสมการสามารถอธิ บายได้ ว่า ถ้ าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานส่งเสริ ม
การเกษตรเพิ่ มขึน้ 1 หน่วย คาดว่าจะทํ าให้ การปฏิ บัติงานส่งเสริ มการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
เพิ่มขึน้ 0.338 หน่วย และถ้ าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่เป็ นผู้นําทางสังคมเพิ่มขึ ้น 1 คน คาดว่าจะทําให้ การ
ปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ านลดลง 0.490 หน่วย
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ เพื่ อพยากรณ์ ค ะแนนการปฏิ บัติง านส่ง เสริ มการเกษตรของ
อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ านในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
n=113
ตัวพยากรณ์

B
0.338
-0.490
0.738

ทัศนคติ
ความเป็ นผู้นําทางสังคม
ค่าคงที่ (Constant)

R = 0.693,

R2 = 0.480,

SEb
0.071
0.075
0.337

F = 50.718**

SE est = 0.364,

Beta
0.353
-0.480

t
4.752**
-6.501**
2.191

จากความสัมพันธ์ ดงั กล่าว แสดงให้ เห็นว่า ทัศนคติของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ กับ
การปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรในเชิงบวก ถ้ าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีทศั นคติที่อยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้
การปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรสูงมากขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษาของภัทรพล และสมัย (2553) พบว่า อาสา
ปศุสตั ว์ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีทัศนคติในเชิงบวกมีความสัมพันธ์ ต่อการปฏิบัติงาน ทําให้ การ
ปฏิบตั ิงานของอาสาปศุสตั ว์สงู ขึ ้น สําหรับความเป็ นผู้นําทางสังคมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรในเชิงผกผัน คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่เป็ นผู้นําทางสังคม จะส่งผลให้
การปฏิ บัติ ง านส่งเสริ ม การเกษตรลดลง อาจเนื่ องจากอาสาสมัค รเกษตรหมู่บ้ านที่ เ ป็ นผู้นําทางสังคม ต้ อง
ปฏิ บัติ ง านตามบทบาทและหน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบตามการดํ า รงตํ าแหน่ ง ทางสัง คมที่ ม ากขึ น้ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานจึงจําเป็ นต้ องจัดสรรเพื่อนํ าไปปฏิ บัติงานตามการดํารงตําแหน่งทางสังคม ทํ าให้ ระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติงานส่งเสริ มการเกษตรน้ อยลง ส่งผลให้ การปฏิ บัติงานส่งเสริ มการเกษตรลดลง ตรงกับการศึกษาของ
เอกมน (2547) พบว่า การดํารงตําแหน่งทางสังคมที่แตกต่างมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่การศึกษา
ของศุภรา (2543) พบว่า สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตพื ้นที่จงั หวัดชลบุรี ที่ดํารงตําแหน่งอื่นทางสังคม
มากจะมีสว่ นร่ วมในการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตรมาก แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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สรุ ป

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการปฏิ บัติงานส่งเสริ มการเกษตร
เหมาะสมในระดับปานกลาง แต่มีการปฏิบตั ิในเรื่ องการประสานงานในการแก้ ไขปั ญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน
และ การ เป็ นศูนย์ กลางในการรั บแจ้ งและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเกษตรในด้ านต่างๆ ให้ แก่
เกษตรกรในหมู่บ้านที่ รับผิ ดชอบอยู่ในระดับมาก สําหรั บปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กับการปฏิบัติงานส่งเสริ ม
การเกษตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) คือ ทัศนคติและความเป็ นผู้นําทางสังคม ปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิงาน คือ กิจกรรมพัฒนาการเกษตรไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของเกษตรกร เจ้ าหน้ าที่และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้านควรมีการจัดทําประชาพิ จารณ์ ร่วมกับเกษตรกร เพื่อรั บฟั งความคิดเห็นและความต้ องการของ
เกษตรกร ที่จะนําไปสู่กิจกรรมพัฒนาการเกษตรที่ ตรงความต้ องการของเกษตรกรและสอดคล้ องกับนโยบาย
ภาครัฐ
3

3

ข้ อเสนอแนะ
อาสาสมัครเกษตรหมูบ่ ้ านต้ องการความรู้ เรื่ องการจัดการศัตรู พืชอย่างยัง่ ยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการผลิตข้ าวคุณภาพดี ดังนัน้ หน่วยงานภาครั ฐจึงควรมีการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาความรู้ ด้ านการส่งเสริ ม
การเกษตรให้ ตรงกับความต้ องการของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน นอกจากนี ห้ น่วยงานภาครั ฐควรให้ การ
สนับสนุนด้ านวัสดุอปุ กรณ์และมีงบประมาณให้ เพียงพอในการดําเนินงานส่งเสริ มการเกษตร
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