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การศึกษาศักยภาพการปฏิบัติหน้ าทีข่ องอาสาสมัครปศุสัตว์ ในจังหวัดสิงห์ บุรี
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ ก ษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุ ค คล ความเข้า ใจบทบาท
หน้าที่และศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ ปั ญหาอุปสรรค และความต้องการฝึ กอบรมเพิ่มเติมความรู ้
ของอาสาสมัครปศุสัตว์ในจังหวัดสิ งห์ บุรี จานวน 50 ราย สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครปศุสัตว์ในจังหวัดสิ งห์บุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ76
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 82 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ50 ปฏิบตั ิหน้าที่อาสาสมัคร
ปศุ สัตว์ 1-5 ปี ร้ อยละ84 มี ค วามเข้า ใจบทบาทหน้า ที่ ข องอาสาสมัค รปศุ สั ตว์อยู่ใ นระดับ มาก
มีศกั ยภาพการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดา้ นช่ วยประสานงานระหว่างเกษตรกรในพื้นที่กบั เจ้าหน้าที่ป ศุ สัตว์
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่คือไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆอย่าง
เพียงพออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.10 และมีความต้องการฝึ กอบรมเพิ่มเติมความรู ้ หลักสู ตรการ
เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20
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Abstract
The objective of this study was to study individual fundamental status, the understanding in
roles, duties and working potentiality, problems and obstacles and training needs of 50 livestock
volunteers in Sing Buri Province. The analysis tool was SPSS program in terms of frequency,
percent, and means.
The study revealed that most of the livestock volunteer were male 76 %, married 82 %, graduated
from secondary school 50 %, experienced in livestock volunteers 1-5 years 84 %. They understood
their roles and duties in high level, and they had the high potential in coordination between the
farmers and livestock officers in high level x 4.04. The problems and obstacles in their works were
inadequate of the benefit or incentive at high level x 4.10 and they need more training in terms of
basic livestock raising in high level x 4.20.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แต่ละหน่วยงานในสังกัด จัดทาเครื อข่าย
ประชาชนในระดับตาบล หมู่บา้ น ให้เข้มแข็งในลักษณะเดียวกับอาสาสาธารณสุ ขหมู่บา้ น (อสม.)
เพื่ อเข้า มาท างานร่ วมกันแบบบู ร ณาการกับ เจ้า หน้า ที่ รั ฐ อาสาสมัครของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน เช่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น
อาสาประมง อาสาสมัครชลประทาน เป็ นต้น ในส่ วนของกรมปศุสัตว์ก็มีอาสาสมัครเกษตรด้าน
ปศุสัตว์ที่เรี ยกว่าอาสาสมัครปศุสัตว์ (อสป.) อยูท่ วั่ ประเทศ ซึ่ งมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ในการปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัคร
ปศุสัตว์คืออาสาสมัครปศุสัตว์เป็ นเกษตรกรผูน้ าหรื อเป็ นเกษตรกรตัวอย่างด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่
อาสาสมัครปศุสัตว์สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดข่าวสารความรู้
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับปศุสัตว์ อาสาสมัครปศุสัตว์เป็ นผูป้ ระสานงานด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่และ
ปฏิบตั ิงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัดสิ งห์บุรีมีเกษตรกรอาสาสมัครปศุสัตว์ในพื้นที่และมีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ปฏิ บ ัติ ง านอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกับ อัต ราก าลัง เจ้า หน้า ที่ ป ศุ สั ต ว์ใ นพื้ น ที่ มี น้อ ย ไม่ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานในอย่างทัว่ ถึง อาสาสมัครปศุสัตว์จึงมีความสาคัญมากในการช่วยเหลืองาน ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาเรื่ องศักยภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อให้ทราบถึงความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่และศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ในด้านต่างๆ ปั ญหาอุปสรรค
ในการปฏิ บตั ิงานและความต้องการฝึ กอบรมเพิ่ม เติ มความรู ้ ของอาสาสมัครปศุสัตว์ แล้วนาผล
ที่ได้มาเป็ นข้อมูลในการกาหนดแบบแผนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครปศุสัตว์ในจังหวัดสิ งห์บุรี ให้ตรงกับปั ญหาและความต้องการ เพื่อให้อาสาสมัคร
ปศุ สั ตว์มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ง านช่ วยเหลื อ เจ้า หน้า ที่ ป ศุ สั ต ว์ใ นพื้ นที่ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของอาสาสมัครปศุสัตว์
2.เพื่ อ ศึ ก ษาความเข้า ใจบทบาทหน้า ที่ แ ละศัก ยภาพการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องอาสาสมัคร
ปศุสัตว์
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
4. เพื่อศึกษาความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมของอาสาสมัครปศุสัตว์
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ปั จ จุ บ ัน อาสาสมัค รปศุ สั ต ว์มี ค วามส าคัญ ในการช่ ว ยเหลื อ เจ้า หน้ า ที่ ป ศุ สั ต ว์ใ นการ
ปฏิ บ ัติ ง านในพื้ น ที่ แต่ อ าสาสมัค รปศุ สั ต ว์แ ต่ ล ะรายมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในบทบาทหน้ า ที่
มี ศ ัก ยภาพในการปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ และมี ปั ญ หาในการปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป ดัง นั้น จึ ง ควร
มีการศึกษาศักยภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ในจังหวัดสิ งห์บุรี เพื่อรวบรวมข้อมูล
มาวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ให้ตรงตามปั ญหา
และความต้องการ เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ผลผลิ ต (Output) ได้ท ราบถึ งความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การปฏิ บตั ิ งานตามบทบาท
หน้าที่ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน และความต้องการฝึ กอบรมเพิม่ เติมความรู ้ของอาสาสมัคร
ปศุสัตว์
ผลลัพ ธ์ (Outcome) น ามาใช้ เ ป็ นข้อ มู ล ในการก าหนดแบบแผนการพัฒ นาศัก ยภาพ
อาสาสมัครปศุสัตว์ให้ตรงกับปั ญหาและความต้องการของอาสาสมัครปศุสัตว์
ผลกระทบ (Impact) อาสาสมัครปศุสัตว์มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขอบเขตของกำรวิจัย
เป็ นการศึ กษาข้อมูลสภาพพื้นฐานส่ วนบุ คคล ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานและความต้องการฝึ กอบรมเพิ่มเติมความรู ้ของอาสาสมัคร
ปศุ สั ต ว์ใ นจัง หวัด สิ ง ห์ บุ รี โดยเป็ นการศึ ก ษาเฉพาะอาสาสมัค รปศุ สั ต ว์ที่ เ ข้า ร่ ว มการประชุ ม
อาสาสมัครปศุสัตว์ประจาปี 2559 จานวน 50 คน
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาค้นคว้าผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาประมวลผล เพื่อนามาใช้
เป็ นแนวทางในการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
วีระ และคณะ (2552) รายงานผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของอาสาปศุสัตว์
ในจังหวัดสุ พรรณบุรีพบว่าอาสาปศุสัตว์ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.9 เป็ นเพศชายอายุเฉลี่ย 41.21±11.45 ปี
จบการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษา มี ส ถานภาพสมรส มี อ าชี พ หลัก ท านา พื้ น ที่ ถื อ ครองเฉลี่ ย
17.69±18.86 ไร่ รายได้เฉลี่ ย 5,639.10±3,473.99 บาทต่อเดื อน มีประสบการณ์ เป็ นอาสาปศุ สั ตว์
เฉลี่ย 4.53±5.28 ปี มีความรู ้ ดา้ นปศุสัตว์อยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็ นต่อบทบาทหน้าที่ของ
อาสาปศุสัตว์อยูใ่ นระดับมาก และการปฏิบตั ิงานของอาสาปศุสัตว์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ประเทืองทิพย์ เสื อเอก ( 2550 ) รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและความ
ต้องการฝึ กอบรมของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่าอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย อายุ เ ฉลี่ ย 42.2 การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 มี ส ถานภาพสมรส
ประกอบอาชี พหลัก ทาไร่ /และทาอาชี พเลี้ ยงสัตว์ รายได้จากการประกอบอาชี พต่อเดื อนโดยเฉลี่ ย
7,458 บาท มีตาแหน่งเป็ นอาสาปศุสัตว์ มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานปานกลาง ( = 15.25 คะแนน)
มี ค วามต้อ งการฝึ กอบรมมาก ( = 46.66 คะแนน) มี ปั ญ หาการปฏิ บ ัติ อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
อาสาปศุ สัตว์ (อสป.) ที่ มีอายุและระดับการศึ ก ษาต่า งกัน มี พฤติ กรรมการปฏิ บ ตั ิ งานและความ
ต้องการฝึ กอบรมไม่แตกต่างกัน แต่อาสาปศุสัตว์ที่ระดับความรู ้ ต่างกันมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
และความต้องการฝึ กอบรมแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่จบต่ากว่าประถมศึกษามีพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
มากกว่ากลุ่มที่จบการศึกษาระดับ ปวช./อนุ ปริ ญญา และโดยกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
และระดับ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 มี ค วามต้อ งการฝึ กอบรมมากกว่ า กลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาต่ า กว่ า
ประถมศึกษา
จากข้อสรุ ปที่ได้แสดงว่า อาสาสมัครปศุสัตว์ (อสป.) ภาคใต้ มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้า ที่ ไ ม่ สู ง (ปานกลาง) แต่ มี ค วามต้อ งการฝึ กอบรมเพิ่ ม เติ ม มาก ดัง นั้น หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องควรเร่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็ จ
มากขึ้น พร้อมทั้งให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ควรจะได้รับอย่างเหมาะสม ยุติธรรมซึ่ งจะส่ งผล
ต่อการบรรลุเป้ าของกรมปศุสัตว์ต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
รู ปแบบกำรวิจัย
การศึกษาศักยภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ในจังหวัดสิ งห์บุรีในครั้งนี้ เป็ น
การศึกษาวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึ งข้อมูลที่เป็ นจริ ง และเป็ นปั จจุบนั สามารถนาผล
การศึ ก ษามาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการก าหนดแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพของอาสาสมัค รปศุ สั ต ว์
ในจังหวัดสิ งห์บุรีโดยมีวธิ ี การและขั้นตอนการศึกษาวิจยั ดังนี้
ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะอาสาสมัครปศุสัตว์ในจังหวัดสิ งห์บุรี ที่ยงั ปฏิบตั ิ
หน้าที่และเข้าร่ วมการประชุม ประจาปี งบประมาณ 2559 จานวน 50 ราย
เครื่องมือทีใ่ ช้
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผศู ้ ึกษาสร้ างและพัฒนาขึ้นโดย
กาหนดกรอบแนวคิ ดและก าหนดผังการสร้ างแบบสอบถาม จากเนื้ อหา ทฤษฏี และผลงานวิจยั
ที่ เกี่ ย วข้องแล้วนาไปปรึ ก ษาผูท้ ี่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า นการออกแบบสอบถามทางสั ง คมศาสตร์
ตรวจสอบ แก้ไขแบบสอบถาม พร้อมทั้งผ่านการทดสอบกับอาสาสมัครปศุสัตว์นอกเหนื อจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 10 ราย แล้วนามาหาค่าความเชื่ อถื อได้ จากนั้นนาไปเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม
อาสาสมัครปศุสัตว์ในจังหวัดสิ งห์บุรีที่อยูใ่ นกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ศึกษาซึ่ งประกอบด้วยคาถามปลาย
ปิ ดและปลายเปิ ด โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของอาสาสมัครปศุสัตว์
ตอนที่ 2 ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และศักยภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
ตอนที่ 4 ความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมของอาสาสมัครปศุสัตว์
แบบสอบถามตอนที่ 2, 3, 4 แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด โดยใช้มาตรประมาณค่ า
Rating scale (สุ พกั ตร์ พิบูลย์, 2542) มีคาตอบให้เลื อก 5 คาตอบ โดยให้ผตู้ อบเลื อกตอบเพียงข้อ
เดียว มีเกณฑ์การให้คะแนนตอนที่ 2, 3, 4 ดังนี้
ตอนที่ 2 ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และศักยภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
เข้าใจบทบาทหน้าที่, มีศกั ยภาพปฏิบตั ิหน้าที่มากที่สุด
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
เข้าใจบทบาทหน้าที่, มีศกั ยภาพปฏิบตั ิหน้าที่มาก
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
เข้าใจบทบาทหน้าที่, มีศกั ยภาพปฏิบตั ิหน้าที่ปานกลาง
มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
เข้าใจบทบาทหน้าที่, มีศกั ยภาพปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ย
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
เข้าใจบทบาทหน้าที่, มีศกั ยภาพปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ยที่สุด
มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
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ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่มาก
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ย
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
มีปัญหาอุปสรรคในปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ยที่สุด
มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
ตอนที่ 4 ความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมของอาสาสมัครปศุสัตว์
ต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิม่ เติมมากที่สุด
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
ต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมมาก
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมปานกลาง
มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมน้อย
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมน้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
การแปลความหมายความหมาย ตอนที่ 2, 3, 4 ใช้วิ ธี น าค่ า เฉลี่ ย ของน้ า หนัก ความคิ ด
มาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ ดังนี้
ตอนที่ 2 ความเข้าใจบทบาทและศักยภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21- 5.00 คะแนน หมายถึง เข้าใจบทบาทหน้าที่และมีศกั ยภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่มากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41- 4.20 คะแนน หมายถึง เข้าใจบทบาทหน้าที่และมีศกั ยภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง เข้าใจบทบาทหน้าที่และมีศกั ยภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง เข้าใจบทบาทหน้าที่และมีศกั ยภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง เข้าใจบทบาทหน้าที่และมีศกั ยภาพ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ยที่สุด
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ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21- 5.00 คะแนน
หมายถึง มีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่มากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41- 4.20 คะแนน
หมายถึง มีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่มาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61- 3.40 คะแนน
หมายถึง มีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81- 2.60 คะแนน
หมายถึง มีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00- 1.80 คะแนน
หมายถึง มีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่นอ้ ยที่สุด
ตอนที่ 4 ความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมของอาสาสมัครปศุสัตว์
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 คะแนน
หมายถึง มีความต้องการฝึ กอบรม
ความรู ้เพิ่มเติมมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 คะแนน
หมายถึง มีความต้องการฝึ กอบรม
ความรู ้เพิ่มเติมมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 คะแนน
หมายถึง มีความต้องการฝึ กอบรม
ความรู ้เพิม่ เติมปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 คะแนน
หมายถึง มีความต้องการฝึ กอบรม
ความรู ้เพิ่มเติมน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 คะแนน
หมายถึง มีความต้องการฝึ กอบรม
ความรู ้เพิ่มเติมน้อยที่สุด
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ ข้อมู ล โดยการให้อาสาสมัครปศุ สัตว์ ที่ เข้า ร่ วมการประชุ ม ประจาปี 2559 จานวน
50 ราย ตอบแบบสอบถามโดยผูท้ าการศึ กษาชี้ แจงรายละเอี ย ดของข้อมูล แบบสอบถามแล้วให้
อาสาสมัครปศุสัตว์ในกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามตามที่กาหนดแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด
ระยะเวลำดำเนินกำร
ธันวาคม 2558 – กรกฎาคม 2559

7

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว นามาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ สภาพพื้นฐานส่ วน
บุ ค คลของอาสาสมัค รปศุ สั ต ว์ แสดงผลโดยใช้ค่ า สถิ ติ ค วามถี่ ( Frequencies ) และค่ า ร้ อ ยละ
( Percentage ) ด้านความเข้าใจบทบาทและศักยภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ ปัญหา
อุปสรรคในการปฏิ บตั ิหน้าที่ และความต้องการฝึ กอบรมเพิ่มเติมความรู้ของอาสาสมัครปศุสัตว์
แสดงผลการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติความถี่ (Prequencies) ค่าเฉลี่ย ( Arithmetic mean ) หลังจาก
วิเคราะห์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว ดาเนินการเขียนรายงานผลการศึกษาและเผยแพร่ การศึกษา
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บทที่ 4
ผลและวิจำรณ์ ผล
จากการศึกษาศักยภาพการปฏิ บตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ในจังหวัดสิ งห์บุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ศักยภาพในการปฏิบตั ิ
หน้า ที่ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ และความต้อ งการฝึ กอบรมเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ข อง
อาสาสมัครปศุสัตว์ ผลการศึกษาดังตาราง และรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของอาสาสมัครปศุสัตว์
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของอาสาสมัครปศุสัตว์
n = 50
______________________________________________________________________________
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
______________________________________________________________________________
1. เพศ
ชาย
38
76.00
หญิง
12
24.00
2. อายุ
20 – 30 ปี
4
8.00
31 – 40 ปี
5
10.00
41 – 50 ปี
19
38.00
51 – 60 ปี
16
32.00
มากกว่า 60 ปี
6
12.00
3. สถานภาพ
โสด
6
12.00
สมรส
41
82.00
หม้าย/หย่าร้าง
3
6.00
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
1
2.00
ประถมศึกษา
18
36.00
มัธยมศึกษา
25
50.00
อาชีวะศึกษา
5
10.00
ปริ ญญาตรี
1
2.00
______________________________________________________________________________
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ตำรำงที่ 1 ข้อมูลสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของอาสาสมัครปศุสัตว์ (ต่อ)
n = 50
______________________________________________________________________________
รายการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
______________________________________________________________________________
5. อาชีพหลัก
ทานา
24
48.00
ทาไร่
1
2.00
เลี้ยงสัตว์
17
34.00
ค้าขาย
6
12.00
รับจ้าง
2
4.00
6. ตาแหน่งทางสังคม
ผูใ้ หญ่บา้ น
1
2.00
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
10
20.00
สมาชิก อบต./เทศบาล
3
6.00
ไม่มีตาแหน่งทางสังคม
36
72.00
7. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่
อาสาสมัครปศุสัตว์
1 – 5 ปี
42
84.00
มากกว่า 5 ปี
8
16.00
8. สาเหตุของการมาเป็ นอาสาสมัครปศุสัตว์
สมัครเอง
11
22.00
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ชกั ชวน
34
68.00
ผูน้ าหมู่บา้ น/ท้องถิ่นชักชวน
4
8.00
_____________________________________________________________________________
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของอาสาสมัครปศุสัตว์ พบว่า
1. เพศ อาสาสมัครปศุสัตว์ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 76 รองลงมาเป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 24
2. อายุ อาสาสมัครปศุสัตว์ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38 อายุระหว่าง
51–60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32 อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ12 อายุระหว่าง 31–40 ปี คิดเป็ นร้อยละ
10 และอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8
3. สถานภาพ อาสาสมัค รปศุ สั ต ว์ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 12 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 6
4. ระดับ การศึ ก ษา อาสาสมัครปศุ สัตว์ ส่ วนใหญ่ เรี ย นจบการศึ ก ษาระดับมัธ ยมศึ ก ษา
คิดเป็ นร้อยละ 50 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 36 จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ10 จบการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษาและจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เท่ากัน
คิดเป็ นร้อยละ 2
5. อาชี พ หลัก ของอาสาสมั ค รปศุ สั ต ว์ ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ ท านา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48
อาชี พเลี้ ยงสัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 34 อาชี พค้าขาย คิดเป็ นร้ อยละ12 อาชี พรับจ้างคิดเป็ นร้ อยละ 4
และอาชีพทาไร่ คิดเป็ นร้อยละ 2
6. ตาแหน่งทางสังคม อาสาสมัครปศุสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มีตาแหน่งทางสังคม คิดเป็ นร้อยละ
72 ตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 20 ตาแหน่ งสมาชิ ก อบต./เทศบาล คิดเป็ น ร้ อยละ 6
และตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 2
7. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อาสาสมัครปศุสัตว์ ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบตั ิหน้าที่
1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 84 และมีระยะเวลาปฏิบตั ิหน้าที่มากกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16
8. สาเหตุของการมาเป็ นอาสาสมัค รปศุสัตว์ ส่ วนใหญ่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ชักชวน คิดเป็ น
ร้อยละ 68 สมัครเอง คิดเป็ นร้อยละ 22 และผูน้ าหมู่บา้ น/ท้องถิ่น ชักชวน คิดเป็ นร้อยละ 8
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ตอนที่ 2 ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
n=50
____________________________________________________________________________
ระดับความเข้าใจบทบาทหน้าที่
รายการ
___________________________________________________
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย แปลผล
________________________________________________________________________________________
1. อาสาสมัครปศุสตั ว์เป็ นเกษตรกร 0
17
22
9
0
3.24
มาก
ตัวอย่างด้านการปศุสตั ว์ในพื้นที่
2. อาสาสมัครปศุสตั ว์สามารถ
7
2
17
0
0
3.80
มาก
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
และถ่ายทอด ข่าวสาร ความรู ้
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การปศุสตั ว์ให้กบั เกษตรกร
เพื่อนบ้านได้
3. อาสาสมัครปศุสตั ว์เป็ น
16 25
9
0
0
4.14 มาก
ผูป้ ระสานงานด้านการปศุสตั ว์
ในพื้นที่
4. อาสาสมัครปศุสตั ว์
16 24
10
0
0
4.12
มาก
ปฏิบตั ิงานอื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์
_________________________________________________________________________________________________________

จากตารางที่ 2 ข้อมู ล ความเข้า ใจในบทบาทหน้าที่ ข องอาสาสมัครปศุ สัตว์ พบว่า มี ค วามเข้า ใจ
บทบาทหน้าที่โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. อาสาสมัค รปศุ สั ต ว์ เ ป็ นผู ้ป ระสานงานด้ า นการปศุ สั ต ว์ใ นพื้ น ที่ อ ยู่ ใ นระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย4.14
2. อาสาสมัค รปศุ สั ต ว์ป ฏิ บ ัติ ง านอื่ น ๆตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากเจ้า หน้ า ที่ ป ศุ สั ต ว์
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12
3.อาสาสมัครปศุ สัตว์สามารถช่ วยเหลื อเจ้า หน้า ที่ ประชาสัม พันธ์ และถ่ า ยทอดข่าวสาร
ความรู ้ แ ละเทคโนโลยี เ กี่ ย วกับ การปศุ สั ต ว์ใ ห้ ก ั บ เกษตรกรเพื่ อ นบ้ า นได้ อ ยู่ ใ นระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.80
4. อาสาสมัค รปศุ สั ตว์เป็ นเกษตรกรตัวอย่า งด้า นการปศุ สั ตว์ใ นพื้ นที่ อยู่ใ นระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.24
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ตำรำงที่ 3 ข้อมูลศักยภาพการในปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
n=50
______________________________________________________________________________
ระดับศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
รายการ
____________________________________________________________
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย แปลผล
_____________________________________________________________________________
1. ทาหน้าที่เป็ นแกนนา
2 9
26
8
5
2.90 ปานกลาง
หรื อตัวอย่างในการใช้
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่
2. ทาหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์
4
งานต่างๆของกรมปศุสตั ว์
ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่
3. ทาหน้าที่ช่วยประสานงาน
12
ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่
กับเจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์
4. ทาหน้าที่ช่วยฉี ดวัคซีน
0
ป้ องกันโรคสัตว์ให้กบั
เกษตรกรในพื้นที่
5. ทาหน้าที่เฝ้ าระวังโรค
3
และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์
กรณี เกิดสัตว์ป่วยตาย
อย่างไม่ทราบสาเหตุ
6. ทาหน้าที่ช่วยสารวจ
0
ข้อมูลสัตว์ในหมู่บา้ น
7. ทาหน้าที่ช่วยสารวจผล
0
กระทบจากภัยพิบตั ิในพื้นที่
8. ทาหน้าที่ช่วยติดตามข้อมูล 0
สัตว์โครงการ ธคก.ฯ

23

19

3

1

3.52

มาก

26

11

0

0

4.04

มาก

5

16

18

11

2.30

น้อย

27

17

3

0

3.60

มาก

6

22

17

5

2.58

น้อย

0

12

20

27

2.0

น้อย

0

6

17

27

1.58

น้อยที่สุด

__________________________________________________________________________
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จากตารางที่ 3 ข้อมูลศักยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ พบว่ามีศกั ยภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1.ทาหน้าที่ช่วยประสานงานระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ กบั เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.04
2. ทาหน้าที่ เฝ้ าระวังโรคและแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์กรณี เกิ ดสัตว์ป่วย ตาย อย่างไม่ทราบ
สาเหตุ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.60
3. ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ ง านต่ า งๆของกรมปศุ สั ต ว์ใ ห้ ก ับ เกษตรกรในพื้ น ที่
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.52
4. ทาหน้าที่เป็ นแกนนาหรื อตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.90
5. ทาหน้าที่ช่วยสารวจข้อมูลสัตว์ในหมู่บา้ น อยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.58)
6. ท าหน้า ที่ ช่ ว ยฉี ด วัค ซี น ป้ องกัน โรคสั ต ว์ใ ห้ ก ับ เกษตรกรในพื้ น ที่ อยู่ใ นระดับ น้ อ ย
ค่าเฉลี่ย 2.30
7. ทาหน้าที่ช่วยสารวจผลกระทบจากภัยพิบตั ิในพื้นที่ อยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.0
8. ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยติ ด ตามข้ อ มู ล สั ต ว์ ใ นโครงการธนาคารโค-กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร
ตามพระราชดาริ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.58
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ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์
n=50
_____________________________________________________________________________
ระดับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่
รายการ
____________________________________________________________
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย แปลผล
____________________________________________________________________________
1.ไม่ได้รับความสนับสนุนจาก 0
0
10
29 11
1.98 น้อย
สมาชิกในครอบครัวในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
2. ไม่ได้รับความร่ วมมือ
1
9 25
15
0
2.92 ปานกลาง
จากเกษตรกร/เพื่อนบ้าน
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
3. ไม่ได้รับการสนับสนุน
0
7 28
15
0
2.84 ปานกลาง
ปั จจัยต่างๆที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. ไม่ได้รับการถ่ายทอด
0
0 15
32
2
2.24 น้อย
ความรู ้ ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่
5 .ไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ 15
25 28
0
0
4.10 มาก
อย่างเพียงพอ
__________________________________________________________________________________________

จากตารางที่ 4 ข้อมูลปั ญหาอุปสรรคในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ พบว่ามีปัญหา
อุปสรรคโดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. ไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆอย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10
2. ไม่ได้รับความร่ วมมือจากเกษตรกร/เพื่อนบ้านในการปฏิบตั ิหน้าที่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.92
3. ไม่ได้รับการสนับสนุ นปั จจัยต่างๆที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.84
4. ไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู ้ ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ อยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.24
5. ไม่ได้รับความสนับสนุ นจากสมาชิ กในครอบครัวในการปฏิบตั ิหน้าที่ อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.98
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ตอนที่ 4 ความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมของอาสาสมัครปศุสัตว์
ตารางที่ 5 ข้อมูลความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติมของอาสาสมัครปศุสัตว์
n=50
_____________________________________________________________________________
ระดับความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติม
รายการ
_________________________________________________________
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย แปลผล
_____________________________________________________________________________
1. หลักสูตรโรคและ
15 23 12
0
0
4.06
มาก
การรักษาโรคเบื้องต้น
2. หลักสูตรการผสมเทียม

8
2

26
23

16
23

0
2

0
2

3.84
3.50

มาก
มาก

3. หลักสูตรป้ องกันโรค
พิษสุนขั บ้า
4. หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์
18 24
8
0
0
4.20
มาก
เบื้องต้น
5. หลักสูตรปลูกพืช
0 7 22
19
2
3.32
ปานกลาง
อาหารสัตว์
6. หลักสูตรการเป็ น
0 10 27
13 0
2.94
ปานกลาง
วิทยากร
________________________________________________________________________________________

จากตารางที่ 5 ข้อมูลความต้องการฝึ กอบรมความรู ้ เพิ่มเติ มของอาสาสมัครปศุสัตว์ พบว่ามีความ
ต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติม โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. หลักสู ตรการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20
2.หลักสู ตรโรคและการรักษาโรคเบื้องต้นมีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06
3. หลักสู ตรการผสมเทียม มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84
4. หลักสู ตรป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.50
5. หลักสู ตรการปลูกพืชอาหารสัตว์ มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.32
6. หลักสู ตรการเป็ นวิทยากร มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.94
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บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาศัก ยภาพการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องอาสาสมัค รปศุ สั ต ว์ใ นจัง หวัดสิ ง ห์ บุ รี
สรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลสภำพพืน้ ฐำนส่ วนบุคคลของอำสำสมัครปศุสัตว์ ในจังหวัดสิ งห์ บุรี
อาสาสมัค รปศุ สั ต ว์ใ นจัง หวัด สิ ง ห์ บุ รี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย ร้ อ ยละ 76.00
มีอายุระหว่าง 41- 50 ปี ร้อยละ 38.00 สถานภาพสมรส ร้อยละ 82.00 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 50 มีอาชีพหลักทานา ร้อยละ 48.00 ไม่ได้ดารงตาแหน่งอื่นๆทางสังคม ร้อยละ72
มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ 1-5 ปี ร้อยละ 84.00 เป็ นอาสาสมัครปศุสัตว์เพราะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
ชักชวน ร้อยละ 68.00 แสดงให้เห็นอาสาสมัครปศุสัตว์ส่วนใหญ่มีอายุในวัยกลางคน มีอาชีพหลัก
ทานา มีเพียงส่ วนน้อยที่มีตาแหน่งอื่นๆทางสังคม ส่ วนมากเป็ นอาสาสมัครปศุสัตว์เพราะเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ชกั ชวน แต่มีหลายรายที่สมัครด้วยตนเองและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ยงั ไม่นาน
ควำมเข้ ำ ใจบทบำทหน้ ำที่และศั กยภำพในกำรปฏิบั ติหน้ ำที่ของอำสำสมัครปศุ สัตว์ ใน
จังหวัดสิ งห์ บุรี
อาสาสมัครปศุสัตว์ท้ งั หมดมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่อยูใ่ นระดับมากโดยมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ดา้ นอาสาสมัครปศุสัตว์เป็ นผูป้ ระสานงานด้ านการปศุสัตว์ในพื้นที่ ค่าเฉลี่ ย
4.14 รองลงมาอาสาสมัค รปศุ สัตว์ปฏิ บตั ิ งานอื่ นๆตามที่ ไ ด้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์
ค่าเฉลี่ ย 4.12 อาสาสมัครปศุสัตว์สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดข่าวสาร
ความรู ้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ให้กบั เพื่อนบ้านได้ ค่าเฉลี่ย 3.80 และอาสาสมัครปศุสัตว์
เป็ นเกษตรกรตัวอย่างด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ ค่าเฉลี่ ย 3.24 แสดงให้เห็ นว่าอาสาสมัครปศุสัตว์
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
อาสาสมัค รปศุ สัตว์มี ศกั ยภาพในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ มาก ด้านช่ วยประสานงาน
ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่กบั เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 ทาหน้าที่เฝ้ าระวังโรค
และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ กรณี เกิดสัตว์ป่วยตายอย่างไม่ทราบสาเหตุอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.60
ทาหน้าที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ งานต่างๆของกรมปศุ สัตว์ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ ย 3.52 ทาหน้าที่เป็ นแกนนาหรื อตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ให้กบั เกษตรกร
ในพื้นที่อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.90 ทาหน้าที่ช่วยสารวจข้อมูลสัตว์ในหมู่บา้ นอยูใ่ นระดับ
น้อย ค่าเฉลี่ย 2.58 ทาหน้าที่ช่วยฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคสัตว์ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ ย 2.30 ทาหน้าที่ ช่วยสารวจผลประทบจากภัยพิบตั ิ ในพื้นที่ อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ ย 2.00
และทาหน้าที่ช่วยติดตามข้อมูลสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ อยู่
ในระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.58 แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครปศุสัตว์มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
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ได้ดี ที่ สุ ดคื อท าหน้า ที่ ช่ วยประสานงานระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ กบั เจ้า หน้า ที่ ปศุ สัตว์
ซึ่ งสอดคล้องกับความเข้าใจในบทบาทที่รับผิดชอบด้านช่วยประสานงานด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่
ซึ่ งเข้าใจอยู่ในระดับมาก ส่ วนศักยภาพในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้านช่ วยติ ดตามข้อมูลสัตว์โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ ย 1.58 เนื่ องจาก
สัตว์ในโครงการฯ ของจังหวัดสิ งห์ บุรีมีจานวนน้อย จึงไม่จาเป็ นต้องให้อาสาสมัครปศุสัตว์ช่วย
ติดตามข้อมูล
ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ ำทีข่ องอำสำสมัครปศุสัตว์ ในจังหวัดสิ งห์ บุรี
อาสาสมัครปศุสัตว์ส่วนใหญ่ มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้านไม่ได้รับ
สวัสดิการต่างๆอย่างเพียงพอ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านไม่ได้รับความร่ วมมือจากเกษตรกร/
เพื่อนบ้านในการปฏิบตั ิหน้าที่ อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.92 ด้านไม่ได้รับการสนับสนุนปั จจัย
ต่างๆที่จาเป็ นในการปฏิ บตั ิหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ ย 2.84 ด้านไม่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้ ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ อยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.24 และด้านไม่ได้รับความสนับสนุ นจาก
สมาชิ กในครอบครัวในการปฏิบตั ิหน้าที่ อยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.98 แสดงให้เห็นว่าสวัสดิ การ
ด้านต่างๆที่สนับสนุนให้อาสาสมัครปศุสัตว์ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ควำมต้ องกำรฝึ กอบรมเพิม่ เติมควำมรู้ ของอำสำสมัครปศุสัตว์ ในจังหวัดสิ งห์ บุรี
อาสาสมัครปศุสัตว์ส่วนใหญ่ มีความต้องการฝึ กอบรมความรู ้ เพิ่มเติ ม หลักสู ตร
การเลี้ ยงสัตว์เบื้ องต้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 4.20 รองลงมาหลักสู ตรโรคและการรั กษาโรค
เบื้ องต้น อยู่ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี่ ย 4.06 หลัก สู ตรการผสมเที ยม อยู่ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี่ ย 3.84
หลักสู ตรปลูกพืชอาหารสัตว์อ ยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ ย 3.32 และหลักสู ตรการเป็ นวิทยากร
อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.94 แสดงให้เห็นว่า ความรู ้เรื่ องการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น และความรู้
เรื่ องโรคและการรักษาโรคเบื้องต้น มีความสาคัญเป็ นอันดับแรกและรองลงมา จึงจาเป็ นต้องพัฒนา
ความรู ้ดา้ นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ส่ วนหลักสู ตรการเป็ นวิทยากร มีความสาคัญเป็ นลาดับสุ ดท้าย แต่ก็
มีอาสาสมัครปศุสัตว์หลายรายมีความต้องการฝึ กอบรมความรู ้เพิ่มเติม
ข้ อเสนอแนะ
1. อาสาสมัครปศุสัตว์ ยังไม่ได้รับสวัสดิการที่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจใน
การปฏิ บตั ิหน้าที่ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นด้านสวัสดิ การ
ต่างๆเพิ่มเติม
2. การจัด ฝึ กอบรมเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งควรพิ จ ารณาจัด หลัก สู ต รให้
สอดคล้องกับความต้องการของอาสาสมัครปศุสัตว์อย่างแท้จริ ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและเพิ่ม
ศัก ยภาพของอาสาสมัค รปศุ สั ต ว์ใ นการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ เจ้ า หน้ า ที่ ป ศุ สั ต ว์ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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