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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.
Keywords: Home economics, knowledge, practice, farm women
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เกษตรในปี พ.ศ. 2558–2560 ร้อยละ 71.4 และ
ทั้งหมดมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านเคหกิจเกษตร
มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น จากช่องทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ได้ แ ก่ โทรทั ศ น์ จากช่ อ งทางสื่ อ กิ จ กรรม ได้ แ ก่
การจัดสนทนากลุ่ม และมีความต้องการได้รับการ
ส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตรจากช่องทางสือ่ กิจกรรมเป็น
อันดับหนึ่ง 3) แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ด้านเคหกิจ
เกษตรโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ (1) เคหกิจ
เกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและ
ชุมชน มีความรู้อยู่ในระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 10.10
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน (2) การจัดการบ้านเรือน
และสิง่ แวดล้อม มีความรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลีย่
4.32 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (3) การปรับปรุงสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งาน มี ค วามรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
คะแนนเฉลี่ ย 2.88 จากคะแนนเต็ ม 4 คะแนน
(4) การเพิ่มรายได้ มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 2.91 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมือ่
พิจารณาความรู้ด้านเคหกิจเกษตรรวมทุกประเด็น
พบว่า แม่ บ ้ า นเกษตรกรมี ค วามรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
คะแนนเฉลี่ย 20.21 จากคะแนนเต็ม 29 คะแนน
4) แม่บ้านเกษตรกรมีการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตร
มากกว่าร้อยละ 50 ในทุกประเด็น

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 2) เพื่อ
ศึกษาการได้รับการส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร 3) เพื่อ
ศึกษาความรูด้ า้ นเคหกิจเกษตร 4) เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั ิ
ด้านเคหกิจเกษตรของแม่บ้านเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
จ� ำ นวน 112 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด และค่ามัชฌิม
เลขคณิต ผลการศึกษา พบว่า 1) แม่บา้ นเกษตรกรมีอายุ
เฉลี่ย 56.83 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา ร้อยละ 75.0 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 3 คน
อาชีพหลักครัวเรือนท�ำการเกษตร ร้อยละ 70.5 อาชีพ
เสริมครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ทำ� การเกษตร ร้อยละ 66.1
รายได้ของครัวเรือนเฉลีย่ 209,020 บาท/ปี รายจ่ายของ
ครัวเรือนเฉลี่ย 116,578 บาท/ปี ขนาดพื้นที่ท�ำการ
เกษตรเฉลี่ย 8.75 ไร่ มีจ�ำนวนแรงงานในการท�ำการ
เกษตรเฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน
ร้อยละ 88.4 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุม่ แม่บา้ น
เกษตรกรเฉลีย่ 12 ปี ส่วนใหญ่มสี ถานภาพภายในกลุม่
เป็นสมาชิกกลุม่ ร้อยละ 65.2 และเป็นสมาชิกกลุม่ อืน่ ๆ
ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ แม่บา้ น ร้อยละ 98.2 2) แม่บา้ นเกษตรกร ค�ำส�ำคัญ: เคหกิจเกษตร, ความรู้, การปฏิบัติ, แม่บ้าน
มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม การเกษตรเฉลี่ ย เกษตรกร
7 ครั้ง/ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมด้านเคหกิจ
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บทน�ำ
การส่งเสริมเคหกิจเกษตรภายใต้การด�ำเนิน
งานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร โดยการส่งเสริมเคหกิจเกษตร หมายถึง
การพัฒนาการวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอยู่
เช่น การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะกับความเป็นอยู่ โภชนศึกษา
และการพัฒนาอาชีพวิกฤติการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับครอบครัว
เกษตรกรและชุมชน โดยเน้นให้สตรีภาคการเกษตรหรือ
แม่บา้ นเกษตรกรเป็นผูร้ บั การถ่ายทอดความรูว้ ทิ ยาการ
ใหม่ ๆ จากเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร ในปี พ.ศ. 2518
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รบั อัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีเ่ คหกิจ
เกษตรระดับอ�ำเภอจ�ำนวน 122 อัตรา และได้รับอัตรา
ก�ำลังเพิ่มจนครบทุกอ�ำเภอ เพื่อท�ำหน้าที่ส่งเสริมงาน
เคหกิ จ เกษตรแก่ ส มาชิ ก ครอบครั ว เกษตรกร
พร้อมกับได้ก�ำหนดนโยบายให้แม่บ้านของครอบครัว
เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นใน
หมูบ่ า้ น ต�ำบล เพือ่ รับบริการวิชาการด้านเคหกิจเกษตร
และน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีไ่ ปพัฒนาครอบครัว
และพัฒนาอาชีพการเกษตร ซึ่งการด�ำเนินงานที่ผ่าน
มานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินงานส่งเสริม
เคหกิ จ เกษตรควบคู ่ ไ ปกั บ งานส่ ง เสริ ม การเกษตร
โดยเล็งเห็นว่า การพัฒนาการเกษตรจะได้ผลนั้นต้องมี
การพัฒนาครอบครัวเกษตรกรอย่างเป็นระบบ คือ ต้อง
มีการพัฒนาสมาชิกของครอบครัวอันประกอบด้วย
พ่อ แม่ และลูก ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง (Department of
Agricultural Extension, 2013) และในปี พ.ศ. 2548
กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายให้เจ้าพนักงาน
เคหกิจเกษตรที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ
ทัว่ ประเทศ ไปรับผิดชอบงานในหน้าที่ “เกษตรต�ำบล”
(Department of Agricultural Extension, 2007)
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร

ซึ่งแต่เดิมที่ท�ำหน้าที่เพียงส่งเสริมงานเคหกิจเกษตร
ไปรั บ บทบาทเกษตรต� ำ บลที่ ค รอบคลุ ม การเกษตร
ทุกด้าน ส่งผลให้การพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
ถูกละเลย และลดความส�ำคัญลงเรื่อยมา ประกอบกับ
ไม่มนี โยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานเคหกิจเกษตร
ทีช่ ดั เจนเป็นผลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณด�ำเนิน
งานองค์กรเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดังกล่าวได้
รับการส่งเสริมและพัฒนาน้อยลง องค์กรเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรจ�ำนวนมากไม่เข้มแข็ง และไม่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้เท่าที่ควร (Sriwiphan, 2011)
จังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2558 มีกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรจ�ำนวน 44 กลุม่ จ�ำนวนสมาชิก 398 คน และ
ในปี พ.ศ. 2560 มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลดลงเหลือ
เพียง 20 กลุ่ม จ�ำนวนสมาชิก 181 คน มีเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรระดับอ�ำเภอ 3 คน
(Phuket Provincial Agricultural Extension Office,
2017) ซึง่ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร
ระดับอ�ำเภอยังต้องรับผิดชอบงานส่งเสริม และพัฒนาการ
เกษตรด้านอื่น ๆ รวมทั้งงานนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ
ส่งผลให้งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรถูกลดความส�ำคัญ
ขาดความต่อเนือ่ ง และขาดการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งแม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่
มีอายุมากก�ำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และขาดแคลน
ผู้สืบทอดต่อเนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจด้าน
เคหกิจเกษตร จากวิกฤตการณ์ของการพัฒนางาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตร ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ต้องการศึกษาความรู้
และความสามารถในการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตรของ
แม่บา้ นเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต เพือ่ ประโยชน์ในการน�ำ
ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานส่งเสริม
เคหกิ จ เกษตรให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา และ
ความต้องการของแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต
และน�ำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนางานส่งเสริม
เคหกิจเกษตร พัฒนาเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานส่งเสริม
เคหกิจเกษตรให้มคี วามรู้ และทักษะในการส่งเสริมด้าน
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เคหกิจเกษตร รวมไปถึงเพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุง ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Precentage)
เนื้ อ หา กระบวนการในการถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ มี ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าต�่ำสุด
ความเหมาะสมกับการน�ำไปปฏิบตั งิ านเคหกิจเกษตรของ (Minimum score) และค่าสูงสุด (Maximum score)
แม่บ้านเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลดียงิ่ ขึน้ ต่อไป
ผลการทดลองและวิจารณ์

อุปกรณ์และวิธีการ

ผลการทดลอง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู้
ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษากลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรทีข่ นึ้ และการปฏิบตั ดิ า้ นเคหกิจเกษตรของแม่บา้ นเกษตรกร
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอ�ำเภอถลาง อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สามารถอธิบายผลการ
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 6 ต�ำบล จ�ำนวน 14 กลุ่ม ทดลองได้ดังนี้
มีจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 112 คน
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ และ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ด้านสังคม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
1.1 ด้านบุคคล
ศึกษาครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
แม่บ้านเกษตรกรที่มีอายุมากที่สุดคือ
ด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม การได้รบั การ 77 ปี อายุ น ้ อ ยที่ สุ ด คื อ 38 ปี และมี อ ายุ เ ฉลี่ ย
ส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร 56.83 ปี 3 ใน 4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
และการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตร
ร้อยละ 75.0 แบ่งเป็นจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.4) ร้อยละ 50.0 และจบระดับประถมศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนปลาย (ป.6) ร้อยละ 25.0 มีจ�ำนวนสมาชิกในครัว
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ เรือนมากที่สุด 4 คน น้อยที่สุด 2 คน และมีจ�ำนวน
(Secondary data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน
ประกอบด้วย เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย
บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
3.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบปฐมภู มิ
แม่บ้านเกษตรกรมีอาชีพหลักครัวเรือน
(Primary data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ ส่วนใหญ่ท�ำการเกษตร ร้อยละ 70.5 และมีส่วนน้อยที่
สัมภาษณ์แม่บ้านเกษตรกรอ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อาชีพหลักครัวเรือนไม่ได้ท�ำการเกษตร ร้อยละ 29.5
อาชีพเสริมครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ท�ำการเกษตร ร้อยละ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
66.1 และมีบางส่วนที่มีอาชีพเสริมครัวเรือนท�ำการ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา เกษตร ร้อยละ 29.5 รายได้ของครัวเรือนมากที่สุด
(Descriptive statistic) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้าน 516,000 บาท/ปี น้อยทีส่ ดุ 79,500 บาท/ปี และรายได้
บุคคล ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม การได้รบั การส่ง ของครัวเรือนเฉลี่ย 209,020.25 บาท/ปี มีรายจ่าย
เสริมด้านเคหกิจเกษตร ความรูด้ า้ นเคหกิจเกษตร และ ของครัวเรือนมากที่สุด 330,000 บาท/ปี น้อยที่สุด
การปฏิบัติงานด้านเคหกิจเกษตร ได้แก่ การแจกแจง 66,500 บาท/ปี และมีรายจ่ายของครัวเรือนเฉลี่ย
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116,578.57 บาท/ปี มี ข นาดพื้ น ที่ ท� ำ การเกษตร
มากทีส่ ดุ 18 ไร่ น้อยทีส่ ดุ 4 ไร่ และพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร
เฉลี่ย 8.75 ไร่ จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนที่ใช้ท�ำการ
เกษตรมากที่สุด 5 คน น้อยที่สุด 2 คน และมีจ�ำนวน
แรงงานในครัวเรือนที่ใช้ท�ำการเกษตรเฉลี่ย 3 คน
ซึ่งแม่บ้านเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้แรงงานจ้างในการ
ท�ำการเกษตร ร้อยละ 88.4 มีการใช้แรงงานจ้างในการ
ท�ำการเกษตร ร้อยละ 11.6
1.3 ด้านสังคม
แม่บ้านเกษตรกรมีระยะเวลาการเป็น
สมาชิกกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรมากทีส่ ดุ 20 ปี น้อยทีส่ ดุ
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 เฉลี่ย 7 ครั้ง/ปี ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับ
การอบรมด้านเคหกิจเกษตรในปี พ.ศ. 2558–2560
ร้อยละ 71.4 และมีเพียงบางส่วนทีเ่ คยเข้ารับการอบรม
ร้อยละ 29.6 และแม่บ้านเกษตรกร ร้อยละ 100 มีการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านเคหกิจเกษตรมากกว่า 1 ช่อง
ทาง โดยเปิดรับจาก 4 ช่องทาง ดังนี้ 1) ช่องทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่/เอกสาร
แนะน�ำประกอบมากที่สุด ร้อยละ 58.9 2) ช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป (วีดีโอออนไลน์) มากที่สุด
ร้อยละ 70.5 3) ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
โทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 100.0 และ 4) ช่องทาง
สื่ อ กิ จ กรรม ได้ แ ก่ การจั ด สนทนากลุ ่ ม มากที่ สุ ด
ร้อยละ 100.0

3. ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรูด้ า้ นเคหกิจเกษตร
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย (Table 1) คือ 1) ประเด็น
เคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
และชุมชน พบว่า แม่บา้ นเกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ น
ระดับน้อย ร้อยละ 60.7 โดยมีคา่ คะแนนเฉลีย่ 10.10
คะแนน น้อยทีส่ ดุ 8 คะแนน และมากทีส่ ดุ 15 คะแนน
2) ประเด็นการจัดการบ้านเรือนและสิง่ แวดล้อม พบว่า
แม่บา้ นเกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ นระดับมาก ร้อยละ
58.9 โดยคะแนนเฉลีย่ 4.32 คะแนน น้อยทีส่ ดุ 2 คะแนน
และมากทีส่ ดุ 5 คะแนน 3) ประเด็นการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน พบว่า แม่บา้ นเกษตรกรส่วนใหญ่
มีความรูใ้ นระดับน้อย 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 น้อยทีส่ ดุ
2 คะแนน และมากทีส่ ดุ 4 คะแนน เมือ่ วิเคราะห์ผล
ความรู ้ ด ้ า นเคหกิ จ เกษตรรวมทุ ก ประเด็ น พบว่ า
แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ในระดับน้อยร้อยละ 50.0
โดยคะแนนเฉลีย่ 20.21 คะแนน น้อยทีส่ ดุ 14 คะแนน
และมากทีส่ ดุ 29 คะแนน

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
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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
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)
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)
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)
Revenue increasing
Low level (2.00–2.66 points)
Moderate level (2.67–3.33 points)
High level (3.34–4.00 points)
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)

4. การปฏิบตั ดิ า้ นเคหกิจเกษตร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติด้านเคหกิจ
เกษตร แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย (Table 2) คือ
1) ประเด็นเคหกิจเกษตรเพือ่ ความมัน่ คงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน พบว่า เรื่องที่แม่บ้านเกษตรกร
ทัง้ หมดปฏิบตั ิ ได้แก่ การปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ หรือประมง
ไว้บริโภคภายในครัวเรือน การปลูกพืชผักหรือผลไม้
ตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) เพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่ดีปลอดภัยจากสารพิษ การใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัด
ศั ต รู พื ช โดยปฏิ บั ติ ต ามค� ำ แนะน� ำ ไม่ ใ ส่ ใ นปริ ม าณ
มากกว่าค�ำแนะน�ำ การเก็บรักษาอาหารด้วยกรรมวิธี
ต่าง ๆ ที่ท�ำให้อาหารอยู่ในสภาพใกล้เคียงกับของสด
โดยไม่สูญเสียคุณค่า และสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่
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Frequency

%

µ

68
35
9

60.7
31.3
8.0

10.10

21
25
66

18.8
22.3
58.9

4.32

44
33
35

39.3
29.5
31.3

2.88

27
68
17

24.1
60.7
15.2

2.91

56
40
16

50.0
35.7
14.3

20.21

เน่าเสีย (การถนอมอาหาร) การรับประทานอาหาร
ทีป่ ระกอบด้วยอาหารหลาย ๆ อย่างได้ครบ 5 หมู่ และ
การเลือกอาหารทีส่ ด สะอาด ตามฤดูกาล และถูกหลัก
สุขาภิบาล รองลงมา การเลือกปลูกผักสวนครัวตาม
ความต้องการบริโภคของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ
92.0 การลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกและมีการ
ส�ำรองอาหารไว้บริโภคทัง้ ยามปกติและเกิดภาวะวิกฤติ
ร้อยละ 79.5 การเลือกรูปแบบการปลูกผักสวนครัวได้
ตามความเหมาะสมและขนาดของพื้ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ร้อยละ 75.9 การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักสะสมส�ำรองไว้ใช้
เพือ่ ให้การเพาะปลูกด�ำเนินต่อไปได้ไม่ขาดสาย ร้อยละ
73.2 การปลูกผักหรือผลไม้มคี วามหลากหลาย เพือ่ เก็บไว้
รับประทานได้ตลอดทั้งปี โดยปลูกไว้ในบริเวณบ้าน
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ร้ อ ยละ 67.0 และการน� ำ ผลผลิ ต ทางการเกษตร
ที่อยู่ในพื้นที่น�ำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
ร้อยละ 63.4 ตามล�ำดับ 2) ประเด็นการจัดการบ้านเรือน
และสิง่ แวดล้อม พบว่า เรือ่ งทีแ่ ม่บา้ นเกษตรกรทัง้ หมด
ปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ การจั ด การที่ อ ยู ่ อ าศั ย โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความสุขกาย สบายใจ และให้ประโยชน์การใช้สอยสูง
รองลงมา การก�ำหนดแบ่งงานภายในบ้าน และจัดหา
ผูท้ มี่ คี วามเหมาะสมให้รบั ผิดชอบต่องานต่าง ๆ ภายใน
บ้าน ร้อยละ 67.0 ตามล�ำดับ 3) ประเด็นการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พบว่า เรื่องที่แม่บ้าน
เกษตรกรทั้งหมดปฏิบัติ ได้แก่ การดูแลแรงงานใน
ครั ว เรื อ น ให้ มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง มี จิ ต ใจ

ที่สมบูรณ์และมีความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี และการน�ำ
เอาหลั ก การท� ำ งานให้ ง ่ า ยขึ้ น มาใช้ กั บ งานบ้ า น
4) ประเด็ น การเพิ่ ม รายได้ พบว่ า เรื่ อ งที่ แ ม่ บ ้ า น
เกษตรกรทั้ ง หมดปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ การปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก
ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว รู ้ จั ก ประหยั ด อดออมและ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รองลงมาคือ การตัดรายจ่าย
ที่ไม่จ�ำเป็นลงเพื่อลดภาระทางการเงินของครอบครัว
เช่น ซื้อหวย เล่นการพนัน และสิ่งมึนเมา เป็นต้น
ร้อยละ 92.0 การเพิ่มรายได้โดยน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ที่ได้จากการแปรรูปไปจ�ำหน่าย ร้อยละ 82.1 และ
การท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน ร้อยละ 55.4
ตามล�ำดับ

Table 2 Frequency and percentage of practice on home economics of farm women (N=112)
Practice on home economics
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
Home and environment management
13. Share the housework and assign responsible person
14. Housing management with regards to happiness and
Useful

Practice
No Practice
Frequency (%) Frequency (%)

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

0 (0.0)
9 (8.0)
37 (33.0)

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)

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)

75 (67.0)
112 (100.0)

37 (33.0)
0 (0.0)
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Table 2 (Continue)
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
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

วิจารณ์
1. ข้อมูลพืน้ ฐานด้านบุคคล ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สังคม
แม่บา้ นเกษตรกรมีอายุเฉลีย่ อยูช่ ว่ งวัยกลางคน
ย่างเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ จบการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานโดยทัว่ ไป ทีม่ งุ่ ให้ผเู้ รียนน�ำประสบการณ์ทไี่ ด้จาก
การเรียนไปใช้ประโยชน์ในการด�ำรงชีวติ ส่วนใหญ่มรี ะยะ
เวลาการด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรมากกว่า
10 ปี และนอกจากการเป็นสมาชิกกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร
แล้วยังเป็นสมาชิกกลุม่ อืน่ ๆ ของชุมชนอีกด้วย ซึง่ จาก
ข้อมูลดังกล่าว สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน
ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมเคหกิจเกษตร ดังนี้
1) จากการทีแ่ ม่บา้ นเกษตรกรส่วนใหญ่ยา่ งเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู
อายุนั้น ควรมีการสร้างผู้สืบทอดการด�ำเนินกิจกรรม
ในลักษณะของการรวมกลุ่มในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านเคหกิจเกษตร อาทิเช่น ในกลุม่
ยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้มีความรู้
เกีย่ วกับงานด้านเคหกิจเกษตร สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไป
สูก่ ารปฏิบตั ิ 2) จากการทีแ่ ม่บา้ นเกษตรกรมีระยะเวลา
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112 (100.0)

0 (0.0)

112 (100.0)

0 (0.0)

62 (55.4)
92 (82.1)
103 (92.0)
112 (100.0)

50 (44.6)
20 (17.9)
9 (8.0)
0 (0.0)

การด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ หลายปี ท�ำให้แม่บา้ นเกษตรกร
มีประสบการณ์เกีย่ วกับกิจกรรมงานด้านเคหกิจเกษตร
ดังนั้นจึงควรมีการคัดเลือกแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ
ประจ�ำแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินงาน
ด้านเคหกิจเกษตรตามบริบทในพืน้ ที่ เป็นตัวกลางในการ
ประสานงานระหว่างแม่บ้านเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่
และด�ำเนินการถอดองค์ความรู้ ทักษะ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
จากแม่บา้ นเกษตรกรต้นแบบไว้เพือ่ เป็นคลังความรูใ้ ห้กบั
รุน่ ต่อ ๆ ไป
2. การได้รบั การส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร
แม่บา้ นเกษตรกรมีการติดต่อกับเจ้าหน้าทีส่ ง่
เสริมการเกษตรเฉลี่ย 7 ครั้ง/ปี อาจเนื่องมาจาก
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงาน
ด้านเคหกิจเกษตร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับการส่งเสริมการเกษตรทัง้ หมด ท�ำให้การส่งเสริมงาน
ด้านเคหกิจเกษตรลดน้อยลงไป จากแต่เดิมทีม่ เี จ้าหน้าที่
เคหกิจเกษตรประจ�ำอ�ำเภอ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Sriwiphan (2011) ได้ศกึ ษาปัญหาและอุปสรรค
ของการด�ำเนินงานเคหกิจเกษตรตามความคิดเห็นของ

ส.วก.ท.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานเคหกิจ
เกษตรส่วนใหญ่ สรุปว่า นโยบาย ทิศทางการท�ำงานไม่
ชัดเจน ขาดการพัฒนาผูร้ บั ผิดชอบงานเคหกิจเกษตรรุน่
ใหม่ ๆ ผูร้ บั ผิดชอบงานเคหกิจเกษตรมีภาระหน้าทีม่ าก
เกินควร โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทนั ต่อสถานการณ์ และผูบ้ งั คับบัญชาไม่ให้
ความส�ำคัญ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตร และในปี พ.ศ. 2558–2560 ทีท่ าง
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดโครงการส่งเสริม
เคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
และชุมชน แม่บา้ นเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการ
อบรม และมีเพียงบางส่วนทีไ่ ด้เข้ารับการอบรม โดยแม่บา้ น
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เคยเข้ารับการอบรมด้านเคหกิจ
เกษตร จะมีความรู้ และการปฏิบตั ดิ า้ นเคหกิจเกษตรอยู่
ในระดับมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับแม่บา้ นเกษตรกรทีไ่ ม่
เคยเข้ารับการอบรมด้านเคหกิจเกษตร อาจเนือ่ งมาจาก
แม่บา้ นเกษตรกรทีผ่ า่ นการเข้ารับการอบรมด้านเคหกิจ
เกษตรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดความรู้
เกีย่ วกับวิชาการต่าง ๆ ด้านเคหกิจเกษตรเพิม่ เติมจาก
เดิม ท�ำให้แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ และปฏิบัติด้าน
เคหกิจเกษตรได้มากกว่าแม่บา้ นเกษตรกรทีไ่ ม่ได้รบั การ
อบรม
ดังนัน้ จึงควรมีการวางแผนในการส่งเสริมงาน
ด้านเคหกิจเกษตร ทัง้ ในเรือ่ งการถ่ายทอดความรู้ และ
วิทยาการใหม่ ๆ ให้แม่บา้ นเกษตรกรให้ครอบคลุมทุก
พืน้ ที่ และมีการเลือกใช้สอื่ ทีเ่ หมาะสมกับลักษณะของ
กลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ให้สามารถได้รบั ประโยชน์สงู สุด และ
ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการรับความรู้ของ
แม่บ้านเกษตรกรแต่ละพื้นที่ เพื่อจะได้ส่งเสริม และ
สนับสนุนได้ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ควรมี
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ถึงความส�ำคัญในการ
ส่ ง เสริ ม เคหกิ จ เกษตรให้ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานด้าน
เคหกิจเกษตรอย่างบูรณาการ และควรมีการเชื่อมโยง
เครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม แม่ บ ้ า นเกษตรกรเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งกั น และพบว่ า แม่ บ ้ า น

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการช่องทางส่งเสริม
ด้านเคหกิจเกษตร อันดับ 1 คือ สื่อกิจกรรม ได้แก่
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดแสดงนิทรรศการ
และการจั ด สนทนากลุ ่ ม ซึ่ ง สื่ อ กิ จ กรรมที่ แ ม่ บ ้ า น
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุด คือ การศึกษา
ดูงาน อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมศึกษาดูงาน ท�ำให้
แม่บา้ นเกษตรกรได้เกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
โดย Rattanacharoen (2012) กล่าวว่า สื่อกิจกรรม
ในงานส่งเสริมการเกษตร หมายถึง รูปแบบของสือ่ ทีใ่ ช้
กิจกรรมหรือวิธีการจัดการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้
สิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Butsaraket (2013)
ได้ศึกษาการด�ำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อ�ำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พบว่า คณะกรรมการกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกรมีความต้องการด้านการพัฒนาความรู้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอื่นที่
ประสบความส� ำ เร็ จ พั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะการ
บริหารจัดการกลุ่มที่ดี และประเด็นการอบรมการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นพั ฒ นาความรู ้ ใ นการแปรรู ป
และถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
3. ความรู้ด้านเคหกิจเกษตร
แม่ บ ้ า นเกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู ้ ด ้ า น
เคหกิ จ เกษตรอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย 2 ประเด็ น ได้ แ ก่
ประเด็นเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน และประเด็นการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน ส่วนประเด็นการจัดการบ้านเรือน
และสิ่งแวดล้อม และประเด็นการเพิ่มรายได้ มีความรู้
อยูใ่ นระดับมาก และระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณา
ความรู ้ ด ้ า นเคหกิ จ เกษตรรวมทุ ก ประเด็ น พบว่ า
แม่บา้ นเกษตรกรมีความรูอ้ ยูใ่ นระดับน้อย ดังนัน้ จึงควร
มีการวางแผนในการส่งเสริมงานด้านเคหกิจเกษตร
ในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ
ให้แม่บ้านเกษตรกร เน้นหนักในส่วนของประเด็นเคห
กิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและ
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ชุมชน และประเด็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน โดยการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถได้รับประโยชน์สูงสุด
และควรมีการวิเคราะห์ความต้องการในการรับความรู้
ของแม่บา้ นเกษตรกรแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ จะได้สง่ เสริม และ
สนับสนุนได้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Meesing (2003) ได้ศึกษาความต้องการของ
สมาชิกกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นพบว่า
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความต้องการความรู้
ด้านเคหกิจเกษตรอยู่ในระดับมาก ในด้านอาหารและ
โภชนาการ คือ การน�ำผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ประกอบอาหารและการประกอบอาหารที่ ถู ก
สุขลักษณะ ด้านการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต
จากพืช คือ การถนอมอาหารประเภทตากแห้ง ด้านการ
ถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ คือ การ
ถนอมอาหารประเภทตากแห้งและหมักดอง ด้านการ
จัดการบ้านเรือน คือ การจัดการบ้านเรือนให้ปลอดภัย
และน่าอยูแ่ ละการน�ำวัสดุในท้องถิน่ มาดัดแปลงตกแต่ง
บ้านด้านหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์ คือ การท�ำ
ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
4. การปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตร
แม่ บ ้ า นเกษตรกรมีก ารปฏิบัติด้านเคหกิจ
เกษตร มากกว่าร้อยละ 50 ในทุกข้อค�ำถาม อาจเนื่อง
มาจากการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตรนั้นเป็นเรื่องพื้น
ฐานที่มีความจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งในเรื่องของความกินดี อยู่ดี ให้มีความมั่นคงด้าน
อาหาร มีโภชนาการครบถ้วน มีการจัดการครัวเรือน
และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน แม่บ้าน
เกษตรกรจึงต้องมีการปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว แต่
จะปฏิบัติได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดย่อมแตกต่างกัน
ตามสภาพพื้นฐานต่าง ๆ และความพร้อมของแต่ละ
บุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suealuea (2007)
ได้ศึกษาทัศนคติที่มีต่องานส่งเสริมเคหกิจเกษตรของ
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สมาชิกกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร อ�ำเภอสามเงา จังหวัดตาก
พบว่า สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรมีทัศนคติเห็นด้วย
อย่างมากต่อลักษณะงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในด้าน
การจั ด การบ้ า นเรื อ น ด้ า นการถนอมอาหารและ
โภชนาการ ด้านการแปรรูปเพือ่ เพิม่ มูลค่า และด้านการ
พัฒนาปัจจัยสี่ในการด�ำรงชีพ นอกจากนี้สมาชิกยังมี
ทัศนคติเห็นด้วยต่อลักษณะของนักส่งเสริมการเกษตร
ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร

สรุป
แม่บา้ นเกษตรกรมีอายุเฉลีย่ 56.83 ปี จ�ำนวน
3 ใน 4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ�ำนวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน อาชีพหลักครัวเรือน
ท�ำการเกษตร ร้อยละ 70.5 อาชีพเสริมครัวเรือน
ส่วนใหญ่ไม่ท�ำการเกษตร ร้อยละ 66.1 มีรายได้ของ
ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 209,020 บาท/ปี มี ร ายจ่ า ยของ
ครัวเรือนเฉลี่ย 116,578 บาท/ปี มีพื้นที่ท�ำการเกษตร
เฉลี่ย 8.75 ไร่ มีจ�ำนวนแรงงานในการท�ำการเกษตร
เฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน ร้อยละ
88.4 มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้แรงงานจ้าง ร้อยละ 9.8
มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุม่ เฉลีย่ 12 ปี สถานภาพ
ภายในกลุม่ ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุม่ ร้อยละ 65.2 และ
มีการเป็นสมาชิกกลุม่ อืน่ ๆ ร้อยละ 98.2 โดยส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 90.2 มีการติดต่อ
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม การเกษตรเฉลี่ ย 7 ครั้ ง /ปี
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมด้านเคหกิจเกษตรในปี
พ.ศ. 2558–2560 ในโครงการเคหกิจเกษตรเพื่อความ
มั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ร้อยละ 71.4
โดยแม่บา้ นเกษตรกรทีไ่ ด้รบั การอบรม ส่วนใหญ่เข้ารับ
การอบรมในประเด็นเคหกิจเกษตรเพือ่ ความมัน่ คงด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน ร้อยละ 28.6 และมี
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านเคหกิจเกษตรมากกว่า
1 ช่องทาง ร้อยละ 100 โดยเปิดรับจากช่องทาง
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสื่ อ กิ จ กรรมมากที่ สุ ด

ส.วก.ท.

ร้อยละ100 ได้แก่ โทรทัศน์ และการจัดสนทนากลุ่ม
ร้อยละ 100 เมื่อเรียงล�ำดับตามความต้องการช่องทาง
ส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร พบว่า แม่บ้านเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความต้องการได้รับการส่งเสริมด้านเคหกิจ
เกษตรจากช่องทางสือ่ กิจกรรมมากทีส่ ดุ เป็นอันดับหนึง่
รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอันดับสุดท้าย แม่บ้านเกษตรกร
ส่วนใหญ่มคี วามรูด้ า้ นเคหกิจเกษตร ประเด็นเคหกิจเกษตร
เพื่ อ ความมั่ น คงด้ า นอาหารในครั ว เรื อ นและชุ ม ชน
ประเด็นการจัดการบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นการด้านการเพิ่มรายได้ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ประเด็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาความรู้ด้านเคหกิจเกษตรรวมทุกประเด็น
แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับมาก และระดับ
ปานกลาง และมีการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตรมากกว่า
ร้อยละ 50 ในทุกประเด็น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
กลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านเคหกิจเกษตร และศึกษา
ถึงความต้องการในการพัฒนาด้านเคหกิจเกษตรของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร รวมถึงการ
ศึกษาความคิดเห็นของแม่บา้ นเกษตรกรต่อการถ่ายทอด
ความรูด้ า้ นเคหกิจเกษตรของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงาน
ส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนิน
งานของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร

ข้อเสนอแนะ

กิตติกรรมประกาศ

ประจ�ำแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ เป็นแบบอย่างในการด�ำเนินงาน
ด้านเคหกิจเกษตรตามบริบทในพื้นที่ เป็นตัวกลางใน
การประสานงานระหว่างแม่บา้ นเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่
และควรมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้พัฒนาด้านเคหกิจ
เกษตรประจ�ำอ�ำเภอ เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้าน
เคหกิจเกษตร รวมถึงเป็นจุดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณแม่บ้านเกษตรกรรวมทั้งทุกคน
ควรวางแผนก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริม ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูล เพื่อนร่วมงานใน
เคหกิจเกษตร ในกลุ่มยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่น ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กรมส่งเสริมการเกษตร
ใหม่ ด�ำเนินการคัดเลือกแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ ที่ช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดี

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

145

>>

การปฎิบัติเคหกิจเกษตรของแม่บ้าน จังหวัดภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง
Butsaraket, J. 2013. The Operation of Maenoi Farmer Women Group in Loei Province. MS Thesis,
Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand. (in Thai)
Department of Agricultural Extension. 2007. Academic Seminar Documents in Home Economics
of Project Love Family for Thai Society, There is Happiness. Department of Agricultural
Extension, Bangkok, Thailand. (in Thai)
Department of Agricultural Extension. 2013. Operation Manuals Agricultural Extension Officer of
Home Economics and Agricultural Extension. Agricultural Cooperatives of Thailand,
Bangkok, Thailand. (in Thai)
Meesing, I. 2003. Demand of Farmer Housewife Members in Khon Kaen Province. MS Thesis,
Khonkaen University, Khonkaen, Thailand. (in Thai)
Phuket Provincial Agricultural Extension Office. 2017. Data Report Farmer Organization 2017.
Phuket: Phuket Provincial Agricultural Extension Office, Phuket, Thailand. (in Thai)
Rattanacharoen, N. 2012. Experience Professional in Agricultural Extension Unit 7 Media in
Agricultural Extension. Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand.
(in Thai)
Sriwiphan, P. 2011. Home Economics Development of Department of Agricultural Extension. MS
Thesis, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi, Thailand. (in Thai)
Suealuea, A. 2007. Attitude Toward Support Home Economics of Agricultural Farm Women
Group Members, Samphantha District, Tak Province. MS Thesis, Sukhothai Thammathirat
Open University, Nonthaburi, Thailand. (in Thai)

146

Agricultural Sci. J. 2018 Vol. 49 (2)

