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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และปัจจัยท่ีมี

ความสมัพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี ตลอดจนศกึษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอของอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านท่ีมีต่อการปฏิบติังานส่งเสริม

การเกษตร ประชากรท่ีใช้วิจยั ได้แก่ อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี จํานวน 113 ราย

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบ

ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีการ

ปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรของ

อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p < 0.01) คือ ทศันคติ

และความเป็นผู้ นําทางสังคมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปัญหาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี คือ  

กิจกรรมพฒันาการเกษตรไมส่อดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกร และหน่วยงานไม่มีแบบฟอร์มการจดัเก็บ

ข้อมลูพืน้ฐานด้านการเกษตรท่ีชดัเจน ข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาการปฏิบติังานในการฝึกอบรม คือ ต้องการความรู้

เร่ืองการจดัการศตัรูพืชอย่างยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การผลิตข้าวคณุภาพดี ข้อเสนอแนะในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน คือ หน่วยงานภาครัฐต้องให้การสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์และมีงบประมาณให้

เพียงพอในการดําเนินงานสง่เสริมการเกษตร 

คาํสาํคัญ : สง่เสริมการเกษตร อาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน 

 

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.    
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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  
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คาํนํา 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทหน้าท่ีและภารกิจครอบคลุมงานด้านการเกษตรทุกด้าน        

งานแต่ละด้านมีหน่วยงานภายในสงักดัรับผิดชอบดแูล เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามนโยบายของรัฐบาล แตใ่นปัจจบุนัอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานในพืน้ท่ี

มีจํานวนลดน้อยลงทุกปี ทําให้ไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ประกอบกบัภาคการเกษตรนัน้ มีความ

หลากหลายและเก่ียวข้องกับการเกษตรหลายสาขา จึงจําเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นผู้ ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพฒันา ท่ีผ่านมา

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สํานกังานเกษตร

อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดัของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี พ.ศ. 2554 

จงึได้ดําเนินการรับสมคัรเกษตรกรจากทุกหมู่บ้านและคดัเลือกเป็นตวัแทนหมู่บ้านละ 1 คน เรียกว่า อาสาสมคัร

เกษตรหมูบ้่าน (อกม.) เพ่ือปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

ในปี พ.ศ. 2555 ได้ดําเนินโครงการพฒันาอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน โดยจดัอบรมถ่ายทอดความรู้การปฏิบติังาน

ส่งเสริมการเกษตรและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของอาสาสมัครเกษตร

หมู่บ้าน การขึน้ทะเบียนเกษตรกร การขึน้ทะเบียนผู้ ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด การจัดทําแผนพัฒนา

การเกษตรระดบัตําบล และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัพิบติั 

 ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมัคร

เกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบติังาน

สง่เสริมการเกษตรของอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกบัปัญหาและสถานการณ์จริง อนัจะนําไปสู่การ

พฒันาการเกษตรแบบมีสว่นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุตอ่ไป 
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วิธีวิจัย 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม แบบปลายปิด (Close-ended Question) และแบบ

ปลายเปิด (Open-ended Question) เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานด้านประชากร สภาพเศรษฐกิจ และสงัคม ความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตร ทศันคติตอ่การปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตร และการปฏิบติังาน

สง่เสริมการเกษตรตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี จํานวน 

113 ราย คํานวณโดยใช้สตูร Yamane (อนนัต์, 2546) และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จาก

จํานวนประชากรทัง้สิน้ 156 ราย 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) (สมบติั, 2546) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระ 13 ตวั คือ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการทําการเกษตร ขนาดพืน้ท่ีทํา

การเกษตร จํานวนแรงงาน รายได้จากการทําการเกษตร การเข้ารับการฝึกอบรม การติดต่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม

การเกษตร ความเป็นผู้ นําทางสงัคม การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 

และทศันคติตอ่การปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตร กบัตวัแปรตามคือ การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัร

เกษตรหมูบ้่านเก่ียวกบังานสง่เสริมการเกษตร 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

ข้อมูลพืน้ฐานด้านประชากร สภาพเศรษฐกจิ และสังคมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

 อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาใน

ระดบัประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการทําการเกษตรมากกว่า 20 ปี ขนาดพืน้ท่ีทําการเกษตรน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 10 ไร่ และมีรายได้สทุธิจากการทําการเกษตรมากกวา่ 200,000 บาทตอ่ปี อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านส่วน

ใหญ่ได้รับข่าวสารด้านการเกษตรจากโทรทศัน์ มีการเข้ารับการฝึกอบรม 1-2 ครัง้ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 59.3  มีการ

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 1-2 ครัง้ต่อปี (39.8 %) นอกจากนีอ้าสาสมคัรเกษตรกรหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็น

ผู้ นําทางสงัคม (61.1 %)  

ความรู้ในการปฏบิัตงิานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

 อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านมีความรู้ในการปฏิบัติงานเม่ือเกิดภัยธรรมชาติต้องดําเนินการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบภยัธรรมชาติภายในระยะเวลา 2 เดือน น้อยกว่าร้อยละ 50 (ตารางท่ี 1) เน่ืองจากอาสาสมคัร

เกษตรหมูบ้่านไมท่ราบหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และหลกัเกณฑ์

วิธีการปฏิบติัปลีกย่อยเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภยัพิบติักรณีฉกุเฉิน พ.ศ. 2549 ให้

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภยัธรรมชาติให้ทนัภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัแต่

วนัท่ีเกิดภยั (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551)  
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ตารางที่ 1  ความรู้ในการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรของอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน 

n=113 

 ความรู้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
มีความรู้ถกูต้อง 

(ร้อยละ) 

1. เมื่อเกิดภยัธรรมชาตต้ิองดําเนินการชว่ยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบภยัธรรมชาติภายใน

ระยะเวลา 2 เดือน 47.80 

2. ผู้ประสบภยัธรรมชาติต้องขึน้ทะเบียนเกษตรกรกบักรมสง่เสริมการเกษตรก่อนเกิด       

ภยัธรรมชาติเทา่นัน้ จึงจะได้รับความช่วยเหลอืจากทางราชการ 99.10 

3. การขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูพืชเศรษฐกิจหลกั 3 ชนิด เกษตรกรต้องเป็นเจ้าของ

ผลผลติเทา่นัน้ จึงจะสามารถขึน้ทะเบียนได้ 97.30 

4. เกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูพืชเศรษฐกิจหลกั 3 ชนิด ต้องทําการเพาะปลกูพืช

เศรษฐกิจและมีพืชยืนต้นอยูใ่นแปลง ในวนัขึน้ทะเบียน วนัประชาคม และวนัตรวจสอบ

พืน้ท่ี   92.00 

5. เกษตรกรแตล่ะครอบครัว สามารถขึน้ทะเบียนผู้ปลกูพืชเศรษฐกิจหลกั 3 ชนิด ได้    

แปลงละ 1 ครัง้ตอ่รอบการผลติ 94.70 

6. พืชเศรษฐกิจหลกั 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และอ้อยโรงงาน 90.30 

7. การจดัทําแผนพฒันาการเกษตรระดบัหมูบ้่าน จดัทําปีละ 2 ครัง้ 76.10 

8. แผนพฒันาการเกษตรระดบัหมูบ้่านประกอบไปด้วย แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนการ

ลงทนุ (ธุรกิจชมุชน) และแผนปรับปรุงฟืน้ฟทูรัพยากร 92.00 

9. การขึน้ทะเบียนเกษตรกรกบักรมสง่เสริมการเกษตร เกษตรกรต้องนําหลกัฐาน

ประกอบการขึน้ทะเบียน คือ บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ขอขึน้ทะเบียน 

ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึน้ทะเบียนหรือสาํเนาท่ีมีรายช่ือบคุคลในครัวเรือน และหลกัฐาน

แสดงสทิธิการถือครองท่ีดิน 76.10 

10. เกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนเกษตรกรกบักรมสง่เสริมการเกษตรไว้แล้ว เมื่อมีการเปลีย่นแปลง

การทําการเกษตร ไมจํ่าเป็นต้องมีแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกร 72.60 

11. เกษตรกรท่ีทําการเกษตรด้านพืชต้องขึน้ทะเบียนกบักรมสง่เสริมการเกษตร  

ด้านประมงต้องขึน้ทะเบียนกบักรมประมง และด้านปศสุตัว์ต้องขึน้ทะเบียน 

กบักรมปศสุตัว์ 91.20 

12. เมื่อพบการระบาดของโรคและแมลงในด้านพืช ประมง และปศสุตัว์ ต้องดําเนินการแจ้ง

ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบโดยดว่น 100.00 

 

ทศันคตขิองอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต่อการปฏบิัตงิานส่งเสริมการเกษตร 

 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย 3.98 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ถือว่า อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านมีทศันคติต่อการปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรอยู่ใน

ระดบัสงู (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2  ทศันคติของอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านตอ่การปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตร 

 n=113 

 ทัศนคต ิ

ร้อยละ 

x̄  S.D. 

ระดับ 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไมก่บัการ

มีสว่นร่วมของอาสาสมคัร

เกษตรหมูบ้่านในการจดัทํา

แผนพฒันาการเกษตร

ระดบัหมูบ้่าน 20.40 63.70 15.90 - - 4.04 0.60 สงู 

2. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไมก่บั3การ

ติดตามสถานการณ์

การเกษตรในหมูบ้่านและ

รายงานเหตกุารณ์ฉกุเฉิน

เร่งดว่นตอ่หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง 19.50 64.60 15.90 - - 4.04 0.60 สงู 

3. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไมก่บั3การ

ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู

ขา่วสารการพฒันาเกษตร

ในด้านตา่งๆ ให้แก่

เกษตรกรในหมูบ้่านท่ี

รับผิดชอบ 27.40 54.00 17.70 0.90 - 4.08 0.70 สงู 

4. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไมว่า่การ

เป็นอาสาสมคัรเกษตร

หมูบ้่าน เป็นสิง่ท่ีนา่

ภาคภมูิใจ 15.90 54.90 22.10 4.40 2.70 3.77 0.87 สงู 

5. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไมก่บัการ

ปฏิบตัิงานสง่เสริม

การเกษตรสามารถ3แก้ไข

ปัญหาทางการเกษตรให้แก่

เกษตรกรในหมูบ้่าน 23.90 60.20 15.90 - - 4.08 0.63 สงู 

6. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไมก่บัการ3

รวบรวมปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะ

ทางด้านการเกษตรจาก

เกษตรกรไปสูห่นว่ยงาน

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  24.80 58.40 15.90 0.90 - 4.07 0.66 สงู 
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ตารางที่ 2  (ตอ่) 

n=113 

 ทัศนคต ิ

ร้อยละ 

x̄  S.D. 

ระดับ 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

7. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไม 3่กบัการ

จดัทําระบบฐานข้อมลู

การเกษตรของหมูบ้่าน 22.10 57.50 16.80 2.70 0.90 3.97 0.76 สงู 

8. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไมก่บัการ

ท่ีอาสาสมคัรเกษตร

หมูบ้่าน เป็นศนูย์กลางใน

การ3ให้บริการทาง

การเกษตร เช่น เก็บ

วิเคราะห์ตวัอยา่งดิน 

ตรวจสอบสารตกค้างใน

ผลผลติ เป็นต้น 15.00 58.40 20.40 6.20 - 3.82 0.76 สงู 

9. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไม 3่กบัการ

มีสว่นร่วมเป็นวิทยากรหรือ

การสนบัสนนุการจดัการ

เรียนรู้และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

การเกษตรให้แกเ่กษตรกร

ในหมูบ้่าน 16.80 52.20 26.50 4.40 - 3.81 0.76 สงู 

10. 3ทา่นเห็นด้วยหรือไมก่บั3การ

ปฏิบตัิงานสง่เสริม

การเกษตรเป็นประโยชน์แก่

เกษตรกรและชมุชน 22.10 69.00 8.00 - 0.90 4.12 0.61 สงู 

 3คะแนนทัศนคตเิฉลี่ย      3.98 0.71 สูง 

 

หมายเหตุ:  การแปลความหมาย ระดบัทศันคติของอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านตอ่การการปฏิบติังานสง่เสริม  

                    การเกษตร 

 ระดบัคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถงึ ทศันคติอยู่ในระดบัต่ํามาก 

 ระดบัคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถงึ ทศันคติอยู่ในระดบัต่ํา 

 ระดบัคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถงึ ทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถงึ ทศันคติอยู่ในสงู 

 ระดบัคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถงึ ทศันคติอยู่ในระดบัสงูมาก 
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ข้อมูลด้านการปฏบิัตงิานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

 จากการวิจัย พบว่า ในคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านมีคะแนนการปฏิบัติเฉลี่ย 

1.41 คะแนน (ตารางท่ี 3) ถือว่า อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรอยู่ในระดับ      

ปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ สวิุสาห์ และคณะ (2555) พบว่า เกษตรหมู่บ้านในจงัหวดัชลบุรีมีการ

ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกับการศกึษาของ พงษ์พนัธ์ (2550) พบว่าประมง

อาสาในจังหวดัเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานส่งเสริมการประมงอยู่ในระดบัปานกลาง โดยอาสาสมคัร

เกษตรหมูบ้่านมีการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรในระดบัมาก ได้แก่ ท่านได้ประสานงานในการแก้ไขปัญหาของ

เกษตรกรในหมู่บ้าน (ข้อ 3) เน่ืองจากเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร อาสาสมคัรเกษตร

หมูบ้่านสามารถติดตอ่ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ทนัที และ3ท่านได้ 3

เป็นศนูย์กลางในการรับแจ้งและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารการพฒันาเกษตรในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรใน

หมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ (ข้อ 6) เน่ืองจากการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเกษตรในด้านต่างๆ ทําให้

เกษตรกรในหมู่บ้านได้รับข้อมลูข่าวสารการพฒันาการเกษตรท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว ทําให้เกิดการยอมรับนบัถือ

อาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านจากเกษตรกรเป็นอย่างดี สง่ผลให้อาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านมีความภาคภูมิท่ีได้เข้ามา

ทําหน้าท่ีเป็นอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน 

  

ตารางที่ 3  คะแนนการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรของอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน 

n=113 

 การปฏิบัต ิ

ร้อยละ 

x̄  S.D. 

ระดับ 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัต ิ

ทุกครัง้ 

ปฏิบัต ิ

เป็นบางครัง้ 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

1. 3ทา่นได้เข้า3ร่วมกบักรรมการ

หมูบ้่านและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในการจดัทําแผนพฒันาการเกษตร

ระดบัหมูบ้่าน 54.90 35.40 9.70 1.45 0.67 ปานกลาง 

2. 3ทา่นได้3จดัเก็บรวบรวมข้อมลู

พืน้ฐานด้านการเกษตรของ

หมูบ้่าน 39.80 47.80 12.40 1.27 0.67 ปานกลาง 

3. ทา่นได้ประสานงานในการแก้ไข

ปัญหาของเกษตรกรในหมูบ้่าน 55.80 39.80 4.40 1.51 0.58 มาก 

4. 3ทา่นได้3ติดตามสถานการณ์

การเกษตรในหมูบ้่านและรายงาน

เหตกุารณ์ฉกุเฉินเร่งดว่นตอ่

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 59.30 31.90 8.80 1.50 0.66 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3  (ตอ่) 

n=113 

 การปฏิบัต ิ

ร้อยละ 

x̄  S.D. 

ระดับ 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัต ิ

ทุกครัง้ 

ปฏิบัต ิ

เป็นบางครัง้ 

ไม่ 

ปฏิบัต ิ

5. ทา่นได้ประสานงานด้านการ

พฒันาการเกษตรระหวา่ง

คณะกรรมการอาสาสมคัรเกษตร

ตําบลและคณะกรรมการ

อาสาสมคัรเกษตรอําเภอ 46.90 44.20 8.80 1.38 0.65 

 

ปานกลาง 

6. 3ทา่นได้3เป็นศนูย์กลางในการรับแจ้ง

และประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารการ

พฒันาเกษตรในด้านต่างๆ ให้แก่

เกษตรกรในหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ 53.10 45.10 1.80 1.51 0.54 มาก 

7. 3ทา่นได้3เผยแพร่ความรู้ ให้คําปรึกษา 

ข้อแนะนํา ตลอดจนการบริการ

ทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรใน

หมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ 46.90 51.30 1.80 1.45 0.53 ปานกลาง 

8. 3ทา่นได้3ร่วมคิดและดําเนินกิจกรรม

การพฒันาการเกษตรตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 52.50 44.20 3.50 1.49 0.57 ปานกลาง 

9. 3ทา่นได้3รวบรวมปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะทางด้าน

การเกษตรจากเกษตรกรเพ่ือสง่ตอ่

ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 48.70 46.00 5.30 1.43 0.60 ปานกลาง 

10. ทา่นได้ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีและ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

แจกจา่ยวสัดกุารเกษตรให้แก่

เกษตรกร 34.50 36.30 29.00 1.05 0.80 ปานกลาง 

 คะแนนการปฏิบัติเฉลี่ย    1.41 0.64 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ:  การแปลความหมาย ระดบัการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรของอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่าน 

ระดบัคะแนน 0.00 - 0.50 หมายถงึ การปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย 

 ระดบัคะแนน 0.51- 1.50 หมายถงึ การปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 

 ระดบัคะแนน 1.51- 2.00 หมายถงึ การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
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 สําหรับปัญหาในการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตร อาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านให้ความเห็นวา่ การจดัเก็บ

รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานการเกษตรของหมู่บ้านเป็นสิ่งท่ีไม่สําคญั นอกจากนีห้น่วยงานภาครัฐไม่มีแบบฟอร์มการ

จัดเก็บและการรายงานข้อมูลท่ีชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของสุวิสาส์ และคณะ (2555) พบว่า เกษตร

หมู่บ้านในจงัหวดัชลบุรี หนึ่งในสามเห็นว่าปัญหาการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการเกษตร เกิดจากหน่วยงานไม่มี

การกําหนดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการเกษตรท่ีชัดเจน ดังนัน้เจ้าหน้าท่ีควรมีการกําหนดแบบฟอร์มการ

จดัเก็บและการรายงานข้อมลูท่ีชดัเจน รวมทัง้แสดงให้เห็นว่าการจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานการเกษตรเป็นสิ่งท่ีจําเป็น

ตอ่การวางแผนพฒันาการเกษตรของหมู่บ้าน สําหรับปัญหาในด้านการพฒันาการเกษตร อาสาสมคัรเกษตรกร

หมู่บ้านให้ความเห็นว่า กิจกรรมการพัฒนาการเกษตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ดังนัน้

เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านควรมีการจดัทําประชาพิจารณ์ร่วมกบัเกษตรกร เพ่ือรับฟังความคิดเห็น

และความต้องการของเกษตรกร ท่ีจะนําไปสูกิ่จกรรมการพฒันาการเกษตรท่ีตรงความต้องการของเกษตรกรและ

สอดคล้องกบันโยบายภาครัฐ  

 

ความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเตมิของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

 อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรเพ่ิมเติมด้านการจดัการศตัรูพืช

อย่างยัง่ยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตข้าวคณุภาพดี ตามลําดบั (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4  ความต้องการความรู้ด้านการสง่เสริมการเกษตรเพ่ิมเติม 

n=113 

 ความรู้ 

ร้อยละ 

x̄  ลาํดับ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. การจดัการศตัรูพืชอยา่งยัง่ยืน 24.78 61.06 14.16 - - 4.11 1 

2. การผลติข้าวคณุภาพด ี 33.63 42.48 8.85 15.04 - 3.95 3 

3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 24.78 57.52 15.04 2.65 - 4.04 2 

4. เกษตรอินทรีย์ 22.12 45.13 18.58 14.16 - 3.75 6 

5. การผลติสนิค้าเกษตรปลอดภยั 15.04 65.49 15.93 3.54 - 3.92 4 

6. เทคนิคการถา่ยทอดความรู้ 19.47 55.75 18.58 6.19 - 3.88 5 

7. การบริหารจดัการกลุม่

เกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร 14.16 49.56 23.89 8.85 3.54 3.62 7 

 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณ์คะแนนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของ

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอาํเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า 

มีตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ ทศันคติและความเป็นผู้ นําทางสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัคะแนนการปฏิบติังานส่งเสริม

การเกษตร โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูเท่ากบั 0.693 และการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรอิสระทัง้ 2 ตวั 

มีผลต่อคะแนนการปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 48.00 และถ้าใช้ทศันคติและความเป็นผู้ นําทางสงัคม
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ไปพยากรณ์คะแนนการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตร จะมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.364 สามารถพยากรณ์

คะแนนการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตร จากสมการถดถอยพหคุณู (ตารางท่ี 5) ได้ดงันี ้

 

 การปฏิบติัฯ = 0.738 + 0.338 ทศันคติ - 0.490 ความเป็นผู้ นําทางสงัคม 

 

 จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานส่งเสริม

การเกษตรเพ่ิมขึน้ 1 หน่วย คาดว่าจะทําให้การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

เพ่ิมขึน้ 0.338 หน่วย และถ้าอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านท่ีเป็นผู้ นําทางสงัคมเพ่ิมขึน้ 1 คน คาดว่าจะทําให้การ

ปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรของอาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านลดลง 0.490 หน่วย 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือพยากรณ์คะแนนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของ

 อาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านในอําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

n=113 

ตัวพยากรณ์ B SEb Beta t 

ทศันคติ 0.338 0.071 0.353 4.752** 

ความเป็นผู้ นําทางสงัคม -0.490 0.075 -0.480 -6.501** 

คา่คงท่ี (Constant) 0.738 0.337  2.191   

R = 0.693,  R2 = 0.480, SEest = 0.364,         F = 50.718** 

 

จากความสมัพันธ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ทศันคติของอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านมีความสมัพนัธ์กับ

การปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรในเชิงบวก ถ้าอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านมีทศันคติท่ีอยู่ในระดบัสงู จะส่งผลให้

การปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรสงูมากขึน้ สอดคล้องกับการศกึษาของภทัรพล และสมยั (2553) พบว่า อาสา     

ปศุสตัว์ในอําเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม มีทัศนคติในเชิงบวกมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน ทําให้การ

ปฏิบติังานของอาสาปศสุตัว์สงูขึน้ สําหรับความเป็นผู้ นําทางสงัคมของอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านมีความสมัพนัธ์

กบัการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรในเชิงผกผนั คือ อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้านท่ีเป็นผู้ นําทางสงัคม จะส่งผลให้

การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรลดลง อาจเน่ืองจากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านท่ีเป็นผู้ นําทางสังคม ต้อง

ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบตามการดํารงตําแหน่งทางสังคมท่ีมากขึน้ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานจึงจําเป็นต้องจัดสรรเพ่ือนําไปปฏิบัติงานตามการดํารงตําแหน่งทางสังคม ทําให้ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรน้อยลง ส่งผลให้การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรลดลง ตรงกับการศึกษาของ     

เอกมน (2547) พบว่า การดํารงตําแหน่งทางสงัคมท่ีแตกต่างมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมคัร

สาธารณสขุ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขณะท่ีการศกึษา

ของศภุรา (2543) พบวา่ สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัชลบุรี ท่ีดํารงตําแหน่งอ่ืนทางสงัคม

มากจะมีสว่นร่วมในการปฏิบติังานสง่เสริมการเกษตรมาก แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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สรุป 

 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

เหมาะสมในระดบัปานกลาง แตมี่การปฏิบติัในเร่ืองการประสานงานในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน 

และ 3การ 3เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งและประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเกษตรในด้านต่างๆ ให้แก่

เกษตรกรในหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก สําหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริม

การเกษตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) คือ ทัศนคติและความเป็นผู้ นําทางสังคม ปัญหาในการ

ปฏิบติังาน คือ  กิจกรรมพฒันาการเกษตรไมส่อดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมคัร

เกษตรหมู่บ้านควรมีการจัดทําประชาพิจารณ์ร่วมกับเกษตรกร เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ

เกษตรกร ท่ีจะนําไปสู่กิจกรรมพัฒนาการเกษตรท่ีตรงความต้องการของเกษตรกรและสอดคล้องกับนโยบาย

ภาครัฐ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 อาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านต้องการความรู้เร่ืองการจดัการศตัรูพืชอย่างยัง่ยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และการผลิตข้าวคุณภาพดี ดังนัน้หน่วยงานภาครัฐจึงควรมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริม

การเกษตรให้ตรงกับความต้องการของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน นอกจากนีห้น่วยงานภาครัฐควรให้การ

สนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์และมีงบประมาณให้เพียงพอในการดําเนินงานสง่เสริมการเกษตร  
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