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ABSTRACT: This research was conducted 1) to study basic demographic characteristics and 
socio-economic data 2) to study the receive home economics support 3) to determine the 
knowledge in home economics and 4) to determine the practices on home economics of 112 
farm women who were member of farm women group in Thalang District, Phuket Province by 
using interview schedule. Data were analyzed and presented through descriptive statistics consist 
of frequency, percentage, minimum score, maximum score and arithmetic mean. The results 
revealed that 1) Farm women had average age 56.83 years, received the highest primary school 
education 75.0 percent, the average household members was 3 persons, major occupation was 
farmers at 70.5 percent and minor occupation was on non–agriculture at 66.1 percent, the 
average household income was 209,020 Baht/year, average household expenditure was 116,578 
Baht/year, average farm area was 8.75 rai, average farm labor was 3 persons who were family 
labor at  88.4 percent, They were membership of farm woman group in average 12 years with 
65.2 percent as member status and also 98.2 percent as member of the other group. 2) They 
contacted with agricultural extension staff 7 times/year, most of them had never been trained 
home economics in the years AD 2015–2017 at 71.4 percent, all of them perceived the home 
economics information more than 1 channel such as from electronic media was thru television, 
from activity media via focus group. In addition, they also needed receiving extension service 
on home economics aspect from activity media. 3) They had knowledge of home economics 
which was divided into 4 issues as follow; (1) home economics for food security in households 
and communities was at low level with average point as 10.10 from 15 points, (2) home and 
environment management was at high level with average point as 4.32 from 5 points, (3) 
improving the working environment was at low level with average point as 2.88 from 4 points, 
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(4) revenue increasing was  at moderate level with average point as 2.91 from 5 points. Moreover, 
in all aspects, their knowledge on home economics was at low level with average point as 
20.21 from 29 points. 4) They had practiced home economics more than 50.0 percent in all 
aspects. 
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ คือ 1) เพือ่ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 2) เพื่อ
ศึกษาการได้รับการส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร 3) เพื่อ
ศกึษาความรูด้้านเคหกจิเกษตร 4) เพ่ือศึกษาการปฏบิติั
ด้านเคหกิจเกษตรของแม่บ้านเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
จ�านวน 112 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าต�่าสุด ค่าสงูสุด และค่ามัชฌิม
เลขคณติ ผลการศกึษา พบว่า 1) แม่บ้านเกษตรกรมอีายุ
เฉลี่ย 56.83 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม
ศกึษา ร้อยละ 75.0 มสีมาชกิในครัวเรอืนเฉลีย่ 3 คน 
อาชพีหลกัครัวเรือนท�าการเกษตร ร้อยละ 70.5 อาชพี
เสรมิครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ท�าการเกษตร ร้อยละ 66.1 
รายได้ของครวัเรอืนเฉลีย่ 209,020 บาท/ปี รายจ่ายของ
ครัวเรือนเฉลี่ย 116,578 บาท/ปี ขนาดพื้นที่ท�าการ
เกษตรเฉลี่ย 8.75 ไร่ มีจ�านวนแรงงานในการท�าการ
เกษตรเฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน 
ร้อยละ 88.4 มรีะยะเวลาการเป็นสมาชกิกลุม่แม่บ้าน
เกษตรกรเฉลีย่ 12 ปี ส่วนใหญ่มสีถานภาพภายในกลุ่ม
เป็นสมาชกิกลุม่ ร้อยละ 65.2 และเป็นสมาชกิกลุ่มอืน่ ๆ  
ทีไ่ม่ใช่กลุ่มแม่บ้าน ร้อยละ 98.2 2) แม่บ้านเกษตรกร 
มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย  
7 ครั้ง/ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมด้านเคหกิจ

เกษตรในปี พ.ศ. 2558–2560 ร้อยละ 71.4 และ
ทั้งหมดมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านเคหกิจเกษตร
มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น จากช่องทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
ได้แก่ โทรทัศน์ จากช่องทางสื่อกิจกรรม ได้แก่  
การจัดสนทนากลุ่ม และมีความต้องการได้รับการ 
ส่งเสรมิด้านเคหกิจเกษตรจากช่องทางสือ่กิจกรรมเป็น
อันดับหนึ่ง 3) แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ด้านเคหกิจ
เกษตรโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ (1) เคหกิจ
เกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน มีความรู้อยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 10.10 
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน (2) การจัดการบ้านเรือน
และสิง่แวดล้อม มคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัมาก คะแนนเฉลีย่ 
4.32 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน (3) การปรบัปรงุสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน มีความรู ้อยู ่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.88 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน  
(4) การเพิ่มรายได้ มีความรู้อยู ่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 2.91 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน และเมือ่
พิจารณาความรู ้ด้านเคหกิจเกษตรรวมทุกประเด็น  
พบว่า แม่บ้านเกษตรกรมีความรู ้อยู ่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 20.21 จากคะแนนเต็ม 29 คะแนน  
4) แม่บ้านเกษตรกรมีการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตร
มากกว่าร้อยละ 50 ในทุกประเด็น 

ค�าส�าคัญ: เคหกิจเกษตร, ความรู้, การปฏิบัติ, แม่บ้าน
เกษตรกร
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บทน�า

การส่งเสริมเคหกิจเกษตรภายใต้การด�าเนิน
งานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร โดยการส่งเสริมเคหกิจเกษตร หมายถึง 
การพฒันาการวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอยู่ 
เช่น การแปรรปูอาหาร การถนอมอาหาร การปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะกับความเป็นอยู่ โภชนศึกษา 
และการพฒันาอาชพีวกิฤตกิารณ์ท่ีเกดิขึน้กบัครอบครัว
เกษตรกรและชมุชน โดยเน้นให้สตรภีาคการเกษตรหรอื
แม่บ้านเกษตรกรเป็นผูร้บัการถ่ายทอดความรูว้ทิยาการ
ใหม่ ๆ จากเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร ในปี พ.ศ. 2518 
กรมส่งเสรมิการเกษตรได้รบัอัตราก�าลงัเจ้าหน้าทีเ่คหกจิ
เกษตรระดับอ�าเภอจ�านวน 122 อัตรา และได้รับอัตรา
ก�าลังเพิ่มจนครบทุกอ�าเภอ เพื่อท�าหน้าที่ส่งเสริมงาน
เคหกิจ เกษตรแก ่สมาชิกครอบครั ว เกษตรกร  
พร้อมกับได้ก�าหนดนโยบายให้แม่บ้านของครอบครัว
เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นใน
หมูบ้่าน ต�าบล เพ่ือรบับรกิารวชิาการด้านเคหกิจเกษตร 
และน�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากเจ้าหน้าทีไ่ปพฒันาครอบครวั 
และพัฒนาอาชีพการเกษตร ซึ่งการด�าเนินงานที่ผ่าน
มานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินงานส่งเสริม 
เคหกิจเกษตรควบคู่ไปกับงานส่งเสริมการเกษตร  
โดยเล็งเห็นว่า การพัฒนาการเกษตรจะได้ผลนั้นต้องมี
การพัฒนาครอบครวัเกษตรกรอย่างเป็นระบบ คือ ต้อง
มีการพัฒนาสมาชิกของครอบครัวอันประกอบด้วย  
พ่อ แม่ และลูก ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง (Department of 
Agricultural Extension, 2013) และในปี พ.ศ. 2548 
กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายให้เจ้าพนักงาน 
เคหกิจเกษตรที่ปฏิบัติงานในส�านักงานเกษตรอ�าเภอ 
ทัว่ประเทศ ไปรบัผดิชอบงานในหน้าท่ี “เกษตรต�าบล” 
(Department of Agricultural Extension, 2007) 
การเปล่ียนแปลงบทบาทของเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร

ซึ่งแต่เดิมท่ีท�าหน้าท่ีเพียงส่งเสริมงานเคหกิจเกษตร  
ไปรับบทบาทเกษตรต�าบลที่ครอบคลุมการเกษตร 
ทุกด้าน ส่งผลให้การพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
ถูกละเลย และลดความส�าคัญลงเรื่อยมา ประกอบกับ
ไม่มนีโยบายในการส่งเสรมิและพฒันางานเคหกจิเกษตร
ทีช่ดัเจนเป็นผลให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณด�าเนนิ
งานองค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดังกล่าวได้
รับการส่งเสริมและพัฒนาน้อยลง องค์กรเกษตรกรและ
สถาบนัเกษตรกรจ�านวนมากไม่เข้มแขง็ และไม่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้เท่าที่ควร (Sriwiphan, 2011)

จังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2558 มีกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรจ�านวน 44 กลุม่ จ�านวนสมาชิก 398 คน และ
ในปี พ.ศ. 2560 มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลดลงเหลือ 
เพียง 20 กลุ่ม จ�านวนสมาชิก 181 คน มีเจ้าหน้าท่ี 
ผูรั้บผดิชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรระดับอ�าเภอ 3 คน 
(Phuket Provincial Agricultural Extension Office, 
2017) ซึง่เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานส่งเสรมิเคหกจิเกษตร
ระดบัอ�าเภอยงัต้องรบัผดิชอบงานส่งเสรมิ และพฒันาการ
เกษตรด้านอื่น ๆ รวมทั้งงานนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ  
ส่งผลให้งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรถูกลดความส�าคัญ 
ขาดความต่อเนือ่ง และขาดการพฒันาให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของสมาชิกกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรใน
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งแม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่
มีอายุมากก�าลังก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และขาดแคลน 
ผู้สืบทอดต่อเน่ืองจากคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจด้าน
เคหกิจเกษตร จากวิกฤตการณ์ของการพัฒนางาน 
ส่งเสรมิเคหกจิเกษตร ท�าให้ผูว้จัิยต้องการศกึษาความรู้
และความสามารถในการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตรของ
แมบ่า้นเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต เพือ่ประโยชนใ์นการน�า
ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานส่งเสริม
เคหกิจเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ 
ความต้องการของแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต  
และน�าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพฒันางานส่งเสรมิ 
เคหกจิเกษตร พฒันาเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานส่งเสรมิ 
เคหกจิเกษตรให้มคีวามรู ้และทักษะในการส่งเสรมิด้าน
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เคหกิจเกษตร รวมไปถึงเพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุ
เนื้อหา กระบวนการในการถ่ายทอดความรู ้ให้ม ี
ความเหมาะสมกบัการน�าไปปฏบัิตงิานเคหกจิเกษตรของ
แม่บ้านเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลดยีิง่ขึน้ต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจยัท�าการศกึษากลุม่แม่บ้านเกษตรกรทีข่ึน้

ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอ�าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 6 ต�าบล จ�านวน 14 กลุ่ม 
มีจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 112 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการ

ศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ด้านบุคคล ด้านเศรษฐกจิ และด้านสงัคม การได้รบัการ
ส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร 
และการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตร

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ 

(Secondary data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
ประกอบด้วย เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย 
บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แม่บ้านเกษตรกรอ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive statistic) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้าน
บคุคล ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคม การได้รบัการส่ง
เสริมด้านเคหกิจเกษตร ความรูด้้านเคหกจิเกษตร และ
การปฏิบัติงานด้านเคหกิจเกษตร ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Precentage)  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าต�่าสุด 
(Minimum score) และค่าสงูสดุ (Maximum score)

ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลการทดลอง

จากการศกึษาสามารถวเิคราะห์ข้อมลูความรู้
และการปฏบิตัด้ิานเคหกจิเกษตรของแม่บ้านเกษตรกร 
อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สามารถอธิบายผลการ
ทดลองได้ดังนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคม

1.1 ด้านบุคคล 
แม่บ้านเกษตรกรท่ีมีอายุมากที่สุดคือ  

77 ปี อายุน้อยท่ีสุด คือ 38 ปี และมีอายุเฉลี่ย  
56.83 ปี 3 ใน 4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ร้อยละ 75.0 แบ่งเป็นจบการศกึษาระดบัประถมศกึษา
ตอนต้น (ป.4) ร้อยละ 50.0 และจบระดบัประถมศกึษา
ตอนปลาย (ป.6) ร้อยละ 25.0 มีจ�านวนสมาชิกในครัว
เรือนมากที่สุด 4 คน น้อยที่สุด 2 คน และมีจ�านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน 

1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
 แม่บ้านเกษตรกรมีอาชีพหลักครัวเรือน

ส่วนใหญ่ท�าการเกษตร ร้อยละ 70.5 และมีส่วนน้อยที่
อาชีพหลักครัวเรือนไม่ได้ท�าการเกษตร ร้อยละ 29.5 
อาชีพเสริมครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ท�าการเกษตร ร้อยละ 
66.1 และมีบางส่วนท่ีมีอาชีพเสริมครัวเรือนท�าการ
เกษตร ร้อยละ 29.5 รายได้ของครัวเรือนมากที่สุด 
516,000 บาท/ปี น้อยท่ีสดุ 79,500 บาท/ปี และรายได้
ของครัวเรือนเฉลี่ย 209,020.25 บาท/ปี มีรายจ่าย 
ของครัวเรือนมากที่สุด 330,000 บาท/ปี น้อยที่สุด 
66,500 บาท/ปี และมีรายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ย 
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116,578.57 บาท/ปี มีขนาดพื้นที่ท�าการเกษตร 
มากทีสุ่ด 18 ไร่ น้อยทีส่ดุ 4 ไร่ และพืน้ทีท่�าการเกษตร
เฉลี่ย 8.75 ไร่ จ�านวนแรงงานในครัวเรือนที่ใช้ท�าการ
เกษตรมากที่สุด 5 คน น้อยที่สุด 2 คน และมีจ�านวน
แรงงานในครัวเรือนที่ใช้ท�าการเกษตรเฉลี่ย 3 คน  
ซึ่งแม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้แรงงานจ้างในการ
ท�าการเกษตร ร้อยละ 88.4 มีการใช้แรงงานจ้างในการ
ท�าการเกษตร ร้อยละ 11.6

1.3 ด้านสังคม
แม่บ้านเกษตรกรมีระยะเวลาการเป็น

สมาชกิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากทีส่ดุ 20 ปี น้อยทีส่ดุ 
6 ปี และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ย 12.29 
ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพภายในกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ร้อยละ 65.2 เป็นคณะกรรมการกลุม่ ร้อยละ 22.3 และ
เป็นประธานกลุ่ม ร้อยละ 12.5 เป็นสมาชิกกลุ่มอื่นที่
ไม่ใช่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ร้อยละ 97.3 โดยเป็น
สมาชิกกลุ่มอื่นมากที่สุด 3 กลุ่ม น้อยที่สุด 1 กลุ่ม โดย
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 90.2

2. การได้รับการส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร
แม่บ้านเกษตรกรมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 

ส่งเสริมการเกษตรมากที่สุด 15 ครั้ง/ปี น้อยที่สุด  
2 ครั้ง/ปี เฉล่ีย 7 ครั้ง/ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับ 
การอบรมด้านเคหกิจเกษตรในปี พ.ศ. 2558–2560 
ร้อยละ 71.4 และมเีพยีงบางส่วนทีเ่คยเข้ารบัการอบรม 
ร้อยละ 29.6 และแม่บ้านเกษตรกร ร้อยละ 100 มีการ
เปิดรับข้อมลูข่าวสารด้านเคหกจิเกษตรมากกว่า 1 ช่อง
ทาง โดยเปิดรับจาก 4 ช่องทาง ดังนี้ 1) ช่องทางสื่อ 
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/เอกสาร
แนะน�าประกอบมากที่สุด ร้อยละ 58.9 2) ช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป (วีดีโอออนไลน์) มากที่สุด 
ร้อยละ 70.5 3) ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
โทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 100.0 และ 4) ช่องทาง 
สื่อกิจกรรม ได้แก่ การจัดสนทนากลุ ่ม มากที่สุด  
ร้อยละ 100.0

3. ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความรูด้้านเคหกิจเกษตร 

แบ่งออกเป็น 4 ประเดน็ย่อย (Table 1) คอื 1) ประเดน็
เคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
และชมุชน พบว่า แม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามรูใ้น
ระดบัน้อย ร้อยละ 60.7 โดยมค่ีาคะแนนเฉลีย่ 10.10 
คะแนน น้อยท่ีสุด 8 คะแนน และมากท่ีสดุ 15 คะแนน 
2) ประเดน็การจดัการบ้านเรอืนและสิง่แวดล้อม พบว่า 
แม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามรูใ้นระดบัมาก ร้อยละ 
58.9 โดยคะแนนเฉลีย่ 4.32 คะแนน น้อยทีส่ดุ 2 คะแนน 
และมากท่ีสดุ 5 คะแนน 3) ประเดน็การปรบัปรงุสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน พบว่า แม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่
มคีวามรูใ้นระดบัน้อย ร้อยละ 39.3 โดยคะแนนเฉลีย่ 
2.88 คะแนน น้อยที่สุด 1 คะแนน และมากที่สุด  
5 คะแนน และ 4) ประเด็นการเพิ่มรายได้ พบว่า  
แม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 60.7 โดยคะแนนเฉลีย่ 2.91 คะแนน น้อยท่ีสดุ 
2 คะแนน และมากทีส่ดุ 4 คะแนน เมือ่วเิคราะห์ผล
ความรู ้ด ้านเคหกิจเกษตรรวมทุกประเด็น พบว่า  
แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ในระดับน้อยร้อยละ 50.0  
โดยคะแนนเฉลีย่ 20.21 คะแนน น้อยท่ีสดุ 14 คะแนน 
และมากท่ีสดุ 29 คะแนน 
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Table 1  Frequency and percentage of knowledge level on home economics of farm women (N=112)

knowledge Level on home economics Frequency % µ

Home economics for food security in 
households and communities

Low level (8.00–10.33 points)
Moderate level 10.34–12.66 points)
High level (12.67–15.00 points)

68
35
9

60.7
31.3
8.0

10.10

Home and environment management
Low level (2.00–3.00 points)
Moderate level (3.01–4.00 points)
High level (4.00–5.00 points)

21
25
66

18.8
22.3
58.9

4.32

Improving the working environment
Low level (1.00–2.33 points)
Moderate level (2.34–3.66 points)
High level (3.67–5.00 points)

44
33
35

39.3
29.5
31.3

2.88

Revenue increasing
Low level (2.00–2.66 points)
Moderate level (2.67–3.33 points)
High level (3.34–4.00 points)

27
68
17

24.1
60.7
15.2

2.91

Total knowledge on home economics
Low level (14.00–19.00 points)
Moderate level (19.01–24.00 points)
High level (24.01–29.00 points)

56
40
16

50.0
35.7
14.3

20.21

4. การปฏบัิตด้ิานเคหกจิเกษตร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติด้านเคหกิจ

เกษตร แบ่งออกเป็น 4 ประเดน็ย่อย (Table 2) คอื  
1) ประเดน็เคหกจิเกษตรเพือ่ความมัน่คงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน พบว่า เร่ืองที่แม่บ้านเกษตรกร
ทัง้หมดปฏบิตั ิได้แก่ การปลกูพชื เลีย้งสตัว์ หรอืประมง
ไว้บริโภคภายในครัวเรือน การปลูกพืชผักหรือผลไม้
ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่ดีปลอดภัยจากสารพิษ การใช้สารเคมีป้องกันก�าจัด
ศัตรูพืช โดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าไม่ใส่ในปริมาณ
มากกว่าค�าแนะน�า การเก็บรักษาอาหารด้วยกรรมวิธี
ต่าง ๆ ที่ท�าให้อาหารอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับของสด
โดยไม่สูญเสียคุณค่า และสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่

เน่าเสีย (การถนอมอาหาร) การรับประทานอาหาร 
ทีป่ระกอบด้วยอาหารหลาย ๆ  อย่างได้ครบ 5 หมู ่และ
การเลือกอาหารทีส่ด สะอาด ตามฤดูกาล และถูกหลัก
สุขาภิบาล รองลงมา การเลือกปลูกผักสวนครัวตาม
ความต้องการบริโภคของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 
92.0 การลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกและมีการ
ส�ารองอาหารไว้บรโิภคทัง้ยามปกตแิละเกดิภาวะวกิฤติ 
ร้อยละ 79.5 การเลือกรูปแบบการปลูกผักสวนครัวได้
ตามความเหมาะสมและขนาดของพื้นท่ีอยู ่อาศัย  
ร้อยละ 75.9 การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักสะสมส�ารองไว้ใช้ 
เพือ่ให้การเพาะปลกูด�าเนนิต่อไปได้ไม่ขาดสาย ร้อยละ 
73.2 การปลกูผกัหรอืผลไม้มคีวามหลากหลาย เพือ่เกบ็ไว้
รับประทานได้ตลอดท้ังปี โดยปลูกไว้ในบริเวณบ้าน 
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ร้อยละ 67.0 และการน�าผลผลิตทางการเกษตร 
ที่อยู่ในพ้ืนที่น�ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  
ร้อยละ 63.4 ตามล�าดบั 2) ประเดน็การจดัการบ้านเรอืน
และสิง่แวดล้อม พบว่า เรือ่งทีแ่ม่บ้านเกษตรกรทัง้หมด
ปฏิบัติ ได้แก่ การจัดการที่อยู ่อาศัยโดยค�านึงถึง 
ความสุขกาย สบายใจ และให้ประโยชน์การใช้สอยสูง 
รองลงมา การก�าหนดแบ่งงานภายในบ้าน และจัดหา 
ผู้ทีม่คีวามเหมาะสมให้รบัผดิชอบต่องานต่าง ๆ  ภายใน
บ้าน ร้อยละ 67.0 ตามล�าดับ 3) ประเด็นการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�างาน พบว่า เรื่องที่แม่บ้าน
เกษตรกรทั้งหมดปฏิบัติ ได้แก่ การดูแลแรงงานใน 
ครัวเรือน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจ 

ท่ีสมบูรณ์และมีความเป็นอยู่ในสังคมท่ีดี และการน�า
เอาหลักการท�างานให ้ง ่ายขึ้นมาใช ้กับงานบ้าน  
4) ประเด็นการเพิ่มรายได้ พบว่า เรื่องท่ีแม่บ้าน
เกษตรกรท้ังหมดปฏิบัติ ได้แก่ การปลูกจิตส�านึก 
ให้สมาชิกในครอบครัวรู ้จักประหยัดอดออมและ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รองลงมาคือ การตัดรายจ่าย 
ที่ไม่จ�าเป็นลงเพื่อลดภาระทางการเงินของครอบครัว 
เช่น ซ้ือหวย เล่นการพนัน และสิ่งมึนเมา เป็นต้น  
ร้อยละ 92.0 การเพิ่มรายได้โดยน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
ท่ีได้จากการแปรรูปไปจ�าหน่าย ร้อยละ 82.1 และ 
การท�าบัญชีรายรบัรายจ่ายของครวัเรอืน ร้อยละ 55.4  
ตามล�าดับ

Table 2  Frequency and percentage of practice on home economics of farm women (N=112)

Practice on home economics Practice No Practice

Frequency (%) Frequency (%)

Home economics for food security in households and 
communities

1. Planting, animal husbandry or fishing for household consumption
2. Grow vegetables according to the family needs
3. Grow vegetables or fruits at home to keep consumed throughout   

the year

4. Select the planting pattern as appropriate and fit with the area size
5. Growing vegetables or fruits in GAP principle for good yield
6. Use pesticides as directed
7. Reserve seed for use to provide continuous cultivation
8. Preserve food in close to fresh
9. Processing the produce to add value
10. Eat all in the 5 food groups
11. Choose fresh, clean, seasonal and sanitary food
12. Reduce dependence on external foods and keep reserve 
     food for normal and crisis situation

112 (100.0)
103 (92.0)
75 (67.0)

85 (75.9)
112 (100.0)
112 (100.0)

82 (73.2)
112 (100.0)

71 (63.4)
112 (100.0)
112 (100.0)

89 (79.5)

0 (0.0)
9 (8.0)

37 (33.0)

27 (24.1)
0 (0.0)
0 (0.0)

30 (26.8)
0 (0.0)

41 (36.6)
0 (0.0)
0 (0.0)

23 (20.5)

Home and environment management

13. Share the housework and assign responsible person
14. Housing management with regards to happiness and 
     Useful

75 (67.0)
112 (100.0)

37 (33.0)
0 (0.0)
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Practice on home economics Practice No Practice

Frequency (%) Frequency (%)

Improving the working environment

15. Housekeeping to have a healthy body, mind and integrity 
     in society
16. Apply the principles of easy work for housework

112 (100.0)

112 (100.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

Revenue increasing

17. Do accounting for household income and expenditure
18. Increase revenue from new product processing
19. Cut down unnecessary expenses
20. Familiarize family members with saving and use resources 
     in a cost effective manner

62 (55.4)
92 (82.1)

103 (92.0)
112 (100.0)

50 (44.6)
20 (17.9)

9 (8.0)
0 (0.0)

Table 2  (Continue)

วิจารณ์

1. ข้อมลูพ้ืนฐานด้านบุคคล ด้านเศรษฐกจิ และด้าน
สงัคม 

แม่บ้านเกษตรกรมอีายเุฉลีย่อยูช่่วงวยักลางคน
ย่างเข้าสูว่ยัผู้สูงอาย ุจบการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานโดยทัว่ไป ทีมุ่่งให้ผูเ้รยีนน�าประสบการณ์ทีไ่ด้จาก
การเรยีนไปใช้ประโยชน์ในการด�ารงชวิีต ส่วนใหญ่มรีะยะ
เวลาการด�าเนนิกจิกรรมกลุม่แม่บ้านเกษตรกรมากกว่า 
10 ปี และนอกจากการเป็นสมาชกิกลุม่แม่บ้านเกษตรกร
แล้วยงัเป็นสมาชิกกลุม่อืน่ ๆ ของชุมชนอกีด้วย ซึง่จาก
ข้อมลูดงักล่าว สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการวางแผน
ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมเคหกิจเกษตร ดังนี้  
1) จากการทีแ่ม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่ย่างเข้าสูว่ยัผูส้งู
อายุนั้น ควรมีการสร้างผู้สืบทอดการด�าเนินกิจกรรม 
ในลักษณะของการรวมกลุ่มในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบังานด้านเคหกจิเกษตร อาทเิช่น ในกลุม่ 
ยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือให้มีความรู ้
เกีย่วกบังานด้านเคหกจิเกษตร สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไป
สูก่ารปฏบัิต ิ2) จากการทีแ่ม่บ้านเกษตรกรมรีะยะเวลา

การด�าเนนิกจิกรรมกลุม่หลายปี ท�าให้แม่บ้านเกษตรกร 
มปีระสบการณ์เกีย่วกบักจิกรรมงานด้านเคหกจิเกษตร 
ดังนั้นจึงควรมีการคัดเลือกแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ
ประจ�าแต่ละพืน้ที ่ เพือ่เป็นแบบอย่างในการด�าเนนิงาน
ด้านเคหกจิเกษตรตามบริบทในพืน้ที ่เป็นตวักลางในการ
ประสานงานระหว่างแม่บ้านเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่  
และด�าเนนิการถอดองค์ความรู ้ทกัษะ ภมูปัิญญาท้องถิน่ 
จากแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบไว้เพือ่เป็นคลงัความรูใ้ห้กบั
รุน่ต่อ ๆ ไป

2. การได้รบัการส่งเสรมิด้านเคหกิจเกษตร 
แม่บ้านเกษตรกรมกีารตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีส่่ง

เสริมการเกษตรเฉลี่ย 7 ครั้ง/ปี อาจเนื่องมาจาก 
ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีรับผิดชอบงาน
ด้านเคหกจิเกษตร มหีน้าท่ีรับผดิชอบงานอืน่ ๆ  ท่ีเก่ียว
กับการส่งเสรมิการเกษตรท้ังหมด ท�าให้การส่งเสรมิงาน
ด้านเคหกิจเกษตรลดน้อยลงไป จากแต่เดมิทีม่เีจ้าหน้าท่ี
เคหกจิเกษตรประจ�าอ�าเภอ สอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของ Sriwiphan (2011) ได้ศกึษาปัญหาและอปุสรรค
ของการด�าเนนิงานเคหกจิเกษตรตามความคดิเหน็ของ
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เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานเคหกิจ
เกษตรส่วนใหญ่ สรปุว่า นโยบาย ทศิทางการท�างานไม่
ชดัเจน ขาดการพัฒนาผูรั้บผดิชอบงานเคหกจิเกษตรรุ่น
ใหม่ ๆ  ผู้รับผดิชอบงานเคหกจิเกษตรมภีาระหน้าทีม่าก
เกินควร โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทนัต่อสถานการณ์ และผูบ้งัคบับญัชาไม่ให้
ความส�าคัญ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
ส่งเสรมิเคหกจิเกษตร และในปี พ.ศ. 2558–2560 ทีท่าง
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดโครงการส่งเสริม 
เคหกิจเกษตรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
และชมุชน แม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารบัการ
อบรม และมเีพียงบางส่วนทีไ่ด้เข้ารบัการอบรม โดยแม่บ้าน
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เคยเข้ารับการอบรมด้านเคหกิจ
เกษตร จะมคีวามรู ้และการปฏบิติัด้านเคหกจิเกษตรอยู่
ในระดับมาก เม่ือเปรยีบเทยีบกบัแม่บ้านเกษตรกรทีไ่ม่
เคยเข้ารบัการอบรมด้านเคหกจิเกษตร อาจเน่ืองมาจาก
แม่บ้านเกษตรกรทีผ่่านการเข้ารับการอบรมด้านเคหกจิ
เกษตรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดความรู ้ 
เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ด้านเคหกิจเกษตรเพิม่เติมจาก
เดิม ท�าให้แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ และปฏิบัติด้าน 
เคหกจิเกษตรได้มากกว่าแม่บ้านเกษตรกรทีไ่ม่ได้รับการ
อบรม 

ดงันัน้ จงึควรมกีารวางแผนในการส่งเสริมงาน
ด้านเคหกิจเกษตร ทัง้ในเรือ่งการถ่ายทอดความรู ้และ
วิทยาการใหม่ ๆ ให้แม่บ้านเกษตรกรให้ครอบคลมุทกุ
พ้ืนที ่ และมกีารเลือกใช้สือ่ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของ
กลุม่เป้าหมาย เพือ่ให้สามารถได้รับประโยชน์สงูสดุ และ
ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการรับความรู้ของ
แม่บ้านเกษตรกรแต่ละพื้นท่ี เพื่อจะได้ส่งเสริม และ
สนับสนุนได้ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ควรมี 
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ถึงความส�าคัญในการ 
ส่งเสริมเคหกิจเกษตรให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานด้าน 
เคหกิจเกษตรอย่างบูรณาการ และควรมีการเชื่อมโยง 
เครือข ่ายกลุ ่มแม ่บ ้านเกษตรกรเพื่อให ้ เกิดการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู ้ระหว่างกัน และพบว่าแม่บ้าน

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการช่องทางส่งเสริม 
ด้านเคหกิจเกษตร อันดับ 1 คือ สื่อกิจกรรม ได้แก่  
การฝึกอบรม การศกึษาดงูาน การจดัแสดงนทิรรศการ 
และการจัดสนทนากลุ ่ม ซึ่งสื่อกิจกรรมที่แม่บ้าน
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด คือ การศึกษา 
ดูงาน อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมศึกษาดูงาน ท�าให้ 
แม่บ้านเกษตรกรได้เกดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
โดย Rattanacharoen (2012) กล่าวว่า สื่อกิจกรรม
ในงานส่งเสรมิการเกษตร หมายถงึ รปูแบบของสือ่ทีใ่ช้
กิจกรรมหรือวิธีการจัดการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ 
สิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Butsaraket (2013)  
ได้ศึกษาการด�าเนินงานของกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกร 
อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย พบว่า คณะกรรมการกลุ่ม 
แม่บ้านเกษตรกรมคีวามต้องการด้านการพฒันาความรู้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่ืนท่ี
ประสบความส�าเร็จ พัฒนาความรู ้และทักษะการ
บริหารจัดการกลุ ่มท่ีดี และประเด็นการอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านพัฒนาความรู ้ในการแปรรูป 
และถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร

3. ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร 
แม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ด ้าน 

เคหกิจเกษตรอยู ่ในระดับน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน และประเด็นการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ส่วนประเดน็การจดัการบ้านเรอืน
และสิ่งแวดล้อม และประเด็นการเพิ่มรายได้ มีความรู้
อยูใ่นระดบัมาก และระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณา
ความรู ้ด ้านเคหกิจเกษตรรวมทุกประเด็น พบว่า  
แม่บ้านเกษตรกรมีความรูอ้ยูใ่นระดบัน้อย ดงันัน้จงึควร
มีการวางแผนในการส่งเสริมงานด้านเคหกิจเกษตร 
ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ  
ให้แม่บ้านเกษตรกร เน้นหนักในส่วนของประเด็นเคห
กิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและ
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ชมุชน และประเดน็การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน โดยการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถได้รับประโยชน์สูงสุด 
และควรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการรับความรู้
ของแม่บ้านเกษตรกรแต่ละพืน้ที ่เพือ่จะได้ส่งเสรมิ และ
สนับสนุนได้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Meesing (2003) ได้ศึกษาความต้องการของ
สมาชกิกลุม่แม่บ้านเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่นพบว่า 
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความต้องการความรู้
ด้านเคหกิจเกษตรอยู่ในระดับมาก ในด้านอาหารและ
โภชนาการ คือ การน�าผลผลิตที่มีอยู ่ในท้องถิ่นมา
ประกอบอาหารและการประกอบอาหารที่ ถูก
สุขลักษณะ ด้านการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต
จากพชื คอื การถนอมอาหารประเภทตากแห้ง ด้านการ
ถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ คือ การ
ถนอมอาหารประเภทตากแห้งและหมักดอง ด้านการ
จดัการบ้านเรอืน คอื การจดัการบ้านเรอืนให้ปลอดภยั
และน่าอยูแ่ละการน�าวสัดุในท้องถิน่มาดัดแปลงตกแต่ง
บ้านด้านหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์ คือ การท�า
ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

4. การปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตร 
แม่บ้านเกษตรกรมีการปฏิบัติด้านเคหกิจ

เกษตร มากกว่าร้อยละ 50 ในทุกข้อค�าถาม อาจเนื่อง
มาจากการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตรน้ันเป็นเรื่องพื้น
ฐานที่มีความจ�าเป็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ดี  
ทั้งในเรื่องของความกินดี อยู่ดี ให้มีความมั่นคงด้าน
อาหาร มีโภชนาการครบถ้วน มีการจัดการครัวเรือน
และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 
สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน แม่บ้าน
เกษตรกรจึงต้องมีการปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว แต่
จะปฏิบัติได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดย่อมแตกต่างกัน
ตามสภาพพ้ืนฐานต่าง ๆ และความพร้อมของแต่ละ
บุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suealuea (2007) 
ได้ศึกษาทัศนคติที่มีต่องานส่งเสริมเคหกิจเกษตรของ

สมาชกิกลุม่แม่บ้านเกษตรกร อ�าเภอสามเงา จงัหวดัตาก 
พบว่า สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรมีทัศนคติเห็นด้วย
อย่างมากต่อลักษณะงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในด้าน
การจัดการบ้านเรือน ด้านการถนอมอาหารและ
โภชนาการ ด้านการแปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่า และด้านการ
พัฒนาปัจจัยสี่ในการด�ารงชีพ นอกจากนี้สมาชิกยังมี
ทัศนคติเห็นด้วยต่อลักษณะของนักส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร

สรุป

แม่บ้านเกษตรกรมอีายเุฉลีย่ 56.83 ปี จ�านวน 
3 ใน 4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ�านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน อาชีพหลักครัวเรือน
ท�าการเกษตร ร้อยละ 70.5 อาชีพเสริมครัวเรือน 
ส่วนใหญ่ไม่ท�าการเกษตร ร้อยละ 66.1 มีรายได้ของ
ครัวเรือนเฉลี่ย 209,020 บาท/ปี มีรายจ่ายของ 
ครัวเรือนเฉลี่ย 116,578 บาท/ปี มีพื้นที่ท�าการเกษตร
เฉลี่ย 8.75 ไร่ มีจ�านวนแรงงานในการท�าการเกษตร
เฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน ร้อยละ 
88.4 มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้แรงงานจ้าง ร้อยละ 9.8  
มรีะยะเวลาการเป็นสมาชกิกลุม่เฉลีย่ 12 ปี สถานภาพ
ภายในกลุม่ส่วนใหญ่เป็นสมาชกิกลุม่ร้อยละ 65.2 และ
มกีารเป็นสมาชกิกลุม่อืน่ ๆ  ร้อยละ 98.2 โดยส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 90.2 มีการติดต่อ
กับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย 7 ครั้ง/ปี  
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมด้านเคหกิจเกษตรในปี 
พ.ศ. 2558–2560 ในโครงการเคหกิจเกษตรเพื่อความ
มั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ร้อยละ 71.4 
โดยแม่บ้านเกษตรกรทีไ่ด้รบัการอบรม ส่วนใหญ่เข้ารบั
การอบรมในประเด็นเคหกจิเกษตรเพือ่ความมัน่คงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน ร้อยละ 28.6 และมี 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านเคหกิจเกษตรมากกว่า  
1 ช่องทาง ร้อยละ 100 โดยเปิดรับจากช่องทาง 
สื่ ออิ เล็ กทรอนิกส ์  และสื่ อ กิจกรรมมาก ท่ีสุ ด  
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ร้อยละ100 ได้แก่ โทรทัศน์ และการจัดสนทนากลุ่ม 
ร้อยละ 100 เมื่อเรียงล�าดับตามความต้องการช่องทาง
ส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร พบว่า แม่บ้านเกษตรกร 
ส่วนใหญ่มีความต้องการได้รับการส่งเสริมด้านเคหกิจ
เกษตรจากช่องทางสือ่กจิกรรมมากทีส่ดุเป็นอันดับหนึง่ 
รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอันดับสุดท้าย แม่บ้านเกษตรกร 
ส่วนใหญ่มคีวามรูด้้านเคหกจิเกษตร ประเดน็เคหกจิเกษตร
เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
ประเด็นการจัดการบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นการด้านการเพิ่มรายได้ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ประเด็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาความรู้ด้านเคหกิจเกษตรรวมทุกประเด็น 
แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับมาก และระดับ
ปานกลาง และมีการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตรมากกว่า  
ร้อยละ 50 ในทุกประเด็น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ควรวางแผนก�าหนดแนวทางในการส่งเสริม

เคหกิจเกษตร ในกลุ่มยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่น
ใหม่ ด�าเนินการคัดเลือกแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ

ประจ�าแต่ละพืน้ที ่เพือ่เป็นแบบอย่างในการด�าเนนิงาน
ด้านเคหกิจเกษตรตามบริบทในพื้นที่ เป็นตัวกลางใน
การประสานงานระหว่างแม่บ้านเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ 
และควรมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู ้พัฒนาด้านเคหกิจ
เกษตรประจ�าอ�าเภอ เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้าน
เคหกิจเกษตร รวมถึงเป็นจุดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมกีารศกึษาแนวทางการส่งเสรมิและพฒันา

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร และศึกษา
ถึงความต้องการในการพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร รวมถึงการ
ศกึษาความคดิเหน็ของแม่บ้านเกษตรกรต่อการถ่ายทอด
ความรูด้้านเคหกจิเกษตรของเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนิน
งานของเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานส่งเสรมิเคหกิจเกษตร

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณแม่บ้านเกษตรกรรวมทั้งทุกคน 
ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูล เพื่อนร่วมงานใน
ส�านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดี
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