บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริม การเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน เพื่อใชในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การบริหารงาน และการสงเสริม
การเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ใหส อดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลัก เกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพัฒนาการสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการปฏิบั ติง านสง เสริม การเกษตรของเจ า หนา ที่ส ง เสริ ม
การเกษตร ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิด เอกสาร งานเขียนและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ มาเปนแนวทาง
ประกอบการพิจารณา แยกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลักษณะทั่วไปของจังหวัดแมฮองสอน
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
การจูงใจภายนอกและการจูงใจภายใน (Extrinsic and Intrinsic Motivation)
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Theories of Satisfaction) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัดแมฮองสอน
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร
จังหวัดแมฮองสอน ตั้งอยูทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหวาง
เสนรุง (ละติจูด) ที่ 17 องศา 38 ลิปดา - 19 องศา 48 ลิปดาเหนือ และเสนแวง (ลองติจูด) ที่ 97 องศา
20 ลิปดา - 98 องศา 39 ลิปดาตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานครมากที่สุดในภาคเหนือ มีระยะทาง
ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,925,812.5 ไร
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ใหญเปนอันดับ 3 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 7 ของประเทศ มีความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ
250 กิโลเมตร และกวางประมาณ 95 กิโลเมตร
พื้นที่สวนใหญของจังหวัดแมฮองสอน เปนทิวเขาสูงสลับซับซอน และยังคงเปนปาไมตาม
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ โดยมีพื้นที่ปาไมที่เปนปาสงวนแหงชาติ ประมาณ 6,976,650 ไร คิดเปน
รอยละ 88.02 ที่อุดมสมบูรณ โดยมีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต ขนานกัน มีทิวเขาที่สําคัญ คือ
ทิวเขาแดนลาว อยูทางตอนเหนือสุดของจังหวัด เปนแนวแบงเขตแดนประเทศไทยกับประเทศ
สหภาพพมา และทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งประกอบดวยทิวเขาเรียงขนานกัน 3 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัย
ตะวันตก เปนแนวเขตแดนไทย - สหภาพพมา ทิวเขาทิศตะวันออกของจังหวัด เปนแนวแบงเขต
ระหวางจังหวัดแมฮองสอนกับเชียงใหม ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแมยะ อยูบริเวณทิวเขาถนน
ธงชัยตะวันออก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดในเขตอําเภอปาย ซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 2,005 เมตร
จั ง หวั ดแม ฮ องสอนมี ลั ก ษณะรูป รา งเรีย วยาวจากทิศ เหนือ จรดทิ ศ ใต ลั ก ษณะภูมิ ป ระเทศ
ประกอบดวยทิวเขาสูงสลับซับซอน ตั้งเรียงขนานกันเปนแนวเหนือจรดใต ทิวเขาสําคัญเรียงจาก
เหนือลงมา คือ ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งแบงเปน 3 แนว
จังหวัดแมฮองสอนมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดตอกับประเทศสหภาพพมา รวม 3 รัฐ คือ รัฐฉานตอนใต รัฐคะยา
และรัฐคอทูเล โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แมน้ําสาละวิน และแมน้ําเมย เปนแนวพรมแดนกั้น
ระหวางประเทศ
ทิศใต ติดตอกับอําเภอทาสองยาง จ.ตาก โดยมีแมน้ํายวม และแมน้ําเงา เปนแนวเขตจังหวัด
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.แมแตง อ.แมแจม อ.ฮอด และอ.อมกอย
จ.เชียงใหม โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเปนแนวเขตจังหวัด
โดยทุกอําเภอของจังหวัดแมฮองสอน จะมีแนวพรมแดนติดตอกับประเทศสหภาพพมา รวม
ความยาวประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเปนพรมแดนที่เปนพื้นดินประมาณ 326 กิโลเมตร เปนแมน้ํา
ประมาณ 157 กิโลเมตร (แยกเปนแมน้ําสาละวิน 127 กิโลเมตร และแมน้ําเมย 30 กิโลเมตร)
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แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ
1. แมน้ําปาย ตนน้ําอยูบริเวณทิวเขาถนนธงชัยบรรจบกับทิวเขาแดนลาว ในเขตอําเภอปาย
สายน้ําไหลลงสูทางทิศใต เมื่อผานตัวอําเภอปายแลวจะหักเหไปทางทิศตะวันตก ผาน
อําเภอเมืองแมฮองสอนมีความยาวชวงนี้ประมาณ 135 กิโลเมตร แลวไหลออกนอกเขต
ประเทศไทยไปลงแมน้ําสาละวิน (แมน้ําคง) ในประเทศพมา มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ เชน ลํา
น้ําของ ลําน้ําลาง ลําน้ําแมสะงา ลําน้ําแมสะงี และลําน้ําแมสะมาด
2. แมน้ํายวม ตนน้ําเกิดจากทิวเขาทางตอนใตชองปากเกี๊ยะในอําเภอขุนยวม น้ําไหลไปทาง
ทิศตะวันตก เมื่อเลยอํา เภอขุนยวม ลํา น้ําจะหักเหไปทางทิศ ใต ผานอําเภอแมสะเรีย ง
ยาวประมาณ 215 กิโลเมตร แลวจึงวกไปทางทิศตะวันตก ลงแมน้ําเมย (พมาเรียกวา
ตองยิบเจา) ที่สบเมยอันเปนบริเวณดานใตสุดของจังหวัด มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ เชน ลําน้ํา
แมลากะ ลําน้ําแมลาหลวง ลําน้ําแมสะเรียง และลําน้ําแมเงา
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยในฤดูรอนจะมีอากาศรอนจัด
อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแมฮองสอน มีหมอกปกคลุม
ตลอดทั้งป ทั้งนี้ มีสาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เปนหุบเขาสูง มีพื้นที่อยูบนที่สูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล ทําใหมีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด สวนในตอนกลางคืนจะไดรับ
อิทธิพลจากลมภูเขา ทําใหอากาศเย็นลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความรอนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้น
ปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทําใหเกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศ
จะมีความแตกตางกันอยางชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตชวงระหวางกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศรอน
อบอาว
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตชวงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใตทําใหอากาศชุมชื้นฝนตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตชวงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศหนาวเย็นมาก
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การแบงเขตการปกครองของจังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน แบงเขตการการปกครองออกเปน 7 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอแมสะ
เรียง อําเภอปาย อําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย อําเภอสบเมยและอําเภอปางมะผา มี 44 ตําบล
(ไมรวมตําบลจองคํา ซึ่งอยูในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน) มี 415 หมูบาน มีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 48 แหง ประกอบดวย
เขตการปกครองของจังหวัดแมฮองสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อําเภอเมืองแมฮองสอน มี 6 ตําบล 68 หมูบาน
อําเภอแมสะเรียง มี 7 ตําบล 77 หมูบาน
อําเภอปาย มี 7 ตําบล 62 หมูบาน
อําเภอขุนยวม มี 6 ตําบล 43 หมูบาน
อําเภอแมลานอย มี 8 ตําบล 69 หมูบาน
อําเภอสบเมย มี 6 ตําบล 58 หมูบาน
อําเภอปางมะผา มี 4 ตําบล 38 หมูบาน

สภาพทางสังคม
ประชากรในจังหวัดแมฮองสอน มี 2 กลุมใหญ ๆ คือ
1. คนไทยเชื้อสายไทยใหญ หรือคนไต เปนกลุมที่อยูบนพื้นที่ราบ และเปนประชากรสวน
ใหญของจังหวัด ชาวไทยใหญเรียกตัวเองวา “ไตโหลง” เรียกสั้น ๆ วา “ไต” พมา เรียกวา
“ฉาน” หรือ “ชาน” ชาวไทยใหญอพยพมาจากรัฐฉาน ซึ่งเปนบานเมืองเดิมในประเทศ
พมาเขามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดแมฮองสอนหลายครั้งหลายคราดวยกัน แบงตามสาเหตุที่เขา
มาไดเปน 3 กลุมใหญ คือ
หนึ่ง พวกที่เขามาหักรางถางพงหาที่ทํากิน
สอง พวกที่หนีศึกสงครามเขามา
สาม คนในปกครองของอังกฤษที่เขามาทําไมและคาขาย
2. ชาวไทยภูเขา จะอาศัยและประกอบอาชีพอยูบนพื้นที่สูงมีจํานวนใกลเคียงกับคนเชื้อสาย
ไทยใหญ โดยชาวไทยภูเขาจะอยูในทุกอําเภอ มีทั้งหมด 576 กลุมบาน ประกอบดวยเผาตาง
ๆ ดังนี้
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- กะเหรี่ยง เปนชนเผาที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณรอยละ 79.3
จะตั้งถิ่นฐานอยูทุกอําเภอ เปนกลุมชนที่อาศัยในดินแดนแถบนี้มาชานาน บางหมูบาน
มีอายุมากกวา 100 ป กะเหรี่ยงในแมฮองสอนมีสองกลุม คือ กะเหรี่ยงโปว พบมากที่
อ.แมสะเรียง อ.สบเมย กับกะเหรี่ยงสะกอพบอยูทุกอําเภอ
- มูเซอ แบงออกเปน 2 กลุม คือ มูเซอแดง และมูเซอดํา
- ลีซอ พบไดใน อ.ปาย และ อ.ปางมะผา
- ลัวะ เปนกลุมชนที่อาศัยในดินแดนลานนา รวมถึงแมฮองสอนมาตั้งแตโบราณ ปจจุบัน
ชาวลัวะอพยพขึ้นไปอยูบนพื้นที่ภูเขาสูง ตั้งชุมชนเปนแนวยาวไปตามสันเขา พบได
มากที่เขตรอยตอ อ.แมลานอย กับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม
- แมวหรือมง เปนกลุมชาวเขาที่มีประชากรนอยที่สุดในแมฮองสอน แตมีอยูทุกอําเภอ
แบงออกเปน 2 กลุม คือ มงขาวและมงลาย ซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผูหญิงชาวมง
นั่นเอง
- ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปจจุบันมีอยูที่บานในสอย บานน้ําเพียงดิน และบาน
หวยเสือเฒา ในเขตอําเภอเมือง
- จีนฮอ เปนกลุมชาวจีนที่เปนอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยทางการเมืองเขามาใน
ประเทศไทย อยูที่ อ.ปาย อ.ปางมะผา และ อ.เมือง บางแหงตั้งเปนชุมชนถาวรมีเฉพาะ
ชาวจีนฮอเทานั้น เชน หมูบานสันติสุข อ.ปาย และหมูบานแมออ อ.เมือง
การคมนาคม
1. ทางเครื่องบิน
เชียงใหม - แมฮองสอน
TG.190 - ออก 11.00 น.ถึง 11.35 น.
TG.192 - ออก 13.50 น.ถึง 14.25 น.
TG.196 - ออก 16.10 น.ถึง 16.45 น.

แมฮองสอน- เชียงใหม
TG.191 - ออก 11.55 น.ถึง 12.30 น.
TG.193 - ออก 14.45 น.ถึง 15.20 น.
TG.197 - ออก 17.05 น.ถึง 17.40 น.

2. ทางรถยนต
2.1 ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 108 จากจังหวัดเชียงใหม – ผานอําเภอหางดง – อําเภอ
สันปาตอง – อําเภอดอยหลอ – อําเภอจอมทอง – อําเภอฮอด – อําเภอแมสะเรียง –
อําเภอแมลานอย – อําเภอขุนยวม – อําเภอเมืองแมฮองสอน รวมระยะทางประมาณ
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380 กิโลเมตร เปนถนนลาดยางตลอดเสนทาง ถนนมีลักษณะคดเคี้ยว ลาดชันขึ้นลงไป
ตามแนวเขา มีจํานวนโคงมากถึง 1,864 โคง ใชเวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง
2.2 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1095 เริ่มตนจาก อําเภอเมืองแมฮองสอน ไปทางทิศเหนือ
ผานอําเภอปางมะผา - อําเภอปาย ไปบรรจบทางหลวงแผนดินสายเชียงใหม - ฝาง ที่
บานแมมาลัย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ระยะทางยาวประมาณ 220 กิโลเมตร
เป น ถนนลาดยาวตลอดสาย ถนนคดเคี้ ย วและสู ง ชั น มากกว า ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข 108 ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
2.3 ทางหลวงหมายเลข 1085 จากอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผานอําเภอทาสองยาง - อําเภอ
สบเมย - อําเภอแมสะเรียง - อําเภอแมลานอย - อําเภอขุนยวม - อําเภอเมืองแมฮองสอน
รวมระยะทางประมาณ 397 กิโลเมตร เปนถนนลาดยางตลอดเสนทาง ถนนมีลักษณะ
คดเคี้ยว เปนบางชวง เสนทางคอนขางเปลี่ยวเพราะมีคนใชนอย จึงไมควรเดินทาง
ชวงเวลากลางคืน แตเปนเสนทางที่สวยงามมาก เพราะปาทั้ง 2 ขางทางยังมีความ
สมบูรณมาก ใชเวลาเดินทางจากอําเภอแมสอด ถึงอําเภอเมืองแมฮองสอน ประมาณ 8 10 ชั่วโมง
ขอมูลดานประชากร
อําเภอ
เมือง
ขุนยวม
ปาย
แมสะเรียง
แมลานอย
สบเมย
ปางมะผา
รวม

ตําบล

หมูบาน

6
6
7
7
8
6
4
44

68
43
62
77
69
58
38
415

ประชากร
(คน)
55,627
21,750
30,065
51,423
34,499
41,380
20,251
296,419

ที่มา : ปกครองจังหวัดแมฮองสอน กันยายน 2551

11

ครัวเรือน
ทั้งหมด
20,155
6,828
11,168
18,119
9,653
13,010
6,307
98,665

ครัวเรือน
เกษตรกร
6,598
5,182
6,283
7,041
7,387
5,791
3,510
41,792

การสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน
วิสัยทัศนสํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน
พัฒนาองคความรูสูการผลิตพืชปลอดภัย เพิ่มพูนรายไดเกษตรกร สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
เกษตร ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการขององคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการชวยเหลือภัยธรรมชาติ
ศึกษาพัฒนาและดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต และการจัดการผลผลิต
ประสานงานและดําเนินโครงการพระราชดําริ
ศึกษาวิเคราะหสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรทุกระดับ
พัฒนาสารสนเทศและการประชาสัมพันธการเกษตร
สนับสนุนการดําเนินการของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

ประเด็นยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.

เสริมสรางและพัฒนาความรูแบบมีสวนรวม
สงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน
พัฒนาองคกรเกษตรกร เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และชองทางการตลาด
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีสวนรวม
สงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเกษตรกร

อัตรากําลังเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบล
1.
2.
3.
4.

สํานักงานเกษตรอําเภอปายมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 4 ราย
สํานักงานเกษตรอําเภอปางมะผามีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 2 ราย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 4 ราย
สํานักงานเกษตรอําเภอขุนยวมมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 4 ราย
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5. สํานักงานเกษตรอําเภอแมลานอยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 6 ราย
6. สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียงมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 6 ราย
7. สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 4 ราย
ขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเกษตรอําเภอ
จํานวนเจาหนาที่
ตําบล หมูบาน
สงเสริมการเกษตร
เมือง
4
6
68
ขุนยวม
4
6
43
ปาย
4
7
62
แมสะเรียง
6
7
77
แมลานอย
6
8
69
สบเมย
3
6
58
ปางมะผา
2
4
38
รวม
30
44
415
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด แมฮองสอน (2554)
อําเภอ

ประชากร ครัวเรือน ครัวเรือน
(คน)
ทั้งหมด เกษตรกร
55,627 20,155
6,598
21,750
6,828
5,182
30,065 11,168
6,283
51,423 18,119
7,041
34,499
9,653
7,387
41,380 13,010
5,791
20,251
6,307
3,510
296,419 98,665 41,792

2. หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
หนาที่ความรับผิดชอบ
มีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และชุมชน สงเสริมและประสาน
การถายทอดความรูดานการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ประมงน้ําจืดและปศุสัตวขั้นพื้นฐาน ใหบริการ
สงเสริมอาชีพการเกษตร และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร
และวิสาหกิจของชุมชน ใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร
1. รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ เกษตรกร และชุมชนเพื่อเปนขอมูล
และแนวทางการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
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2. สงเสริม ถายทอด และประสานการถายทอดความรูดานการผลิตการจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรดานพืช ประมงน้ําจืดและปศุสัตวขั้นพื้นฐาน และบริการสงเสริมอาชีพการเกษตร
3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุมอาชีพการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู
การมีสวนรวมและการสรางเครือขายของเกษตรกร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการ
ประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง
4. ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และสนับ สนุ นใหเกษตรกรและชุม ชนมีสวนร วมในการจัดทํ า
แผนพัฒนาการเกษตร
5. ดําเนินการตามแผนงานโครงการ และมาตรการสงเสริมการเกษตร
6. ประสานการแกไขปญหาการผลิตแกเกษตรกร และการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย
ธรรมชาติ
7. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ความหมายของการสงเสริมการเกษตร
ได มี นั ก วิ ช าการสาขาการส ง เสริม การเกษตรหลายทา นไดใ หค วามหมายของการสง เสริ ม
การเกษตร สรุปไดดังนี้
กรมสงเสริมการเกษตร (2523: 22) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมการเกษตร คือ การนํา
ความรูตางๆ ตลอดจนประสบการณในการเกษตรไปถายทอดเผยแพรและแนะนําใหแกเกษตรกรดวย
วิธีการตางๆ เพื่อชักจูงใหเกษตรกรไดนําไปเปลี่ยนแปลงแกไขวิธีปฏิบัติของตนใหดีขึ้น และใชโดย
ประหยัด กับรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวดวย ซึ่งสอดคลองกับปญญา (2529: 83) ซึ่งกลาววา
การสงเสริมการเกษตร มาจากคําวา Agriculturel Extension หมายถึง การบริการ การใหหรือถายทอด
ความรูทางดานการเกษตรไปยังเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ใหมีความรูทางดานการเกษตร อันจะ
เปนผลดีตออาชีพหรือตอการเกษตรโดยสวนรวม นอกจากนี้ พงษศักดิ์ (2527: 33) ไดกลาวถึงการ
สง เสริ ม การเกษตรว า คื อ การถ า ยทอดหรือ เผยแพร ประกอบกับ การแนะนํ า หรือบริก ารความรู
ประสบการณเกี่ยวกับศิลปะและวิทยาการแผนใหม ใหแกเกษตรกรที่ยังไมรูหรือยังไมเขาใจถูกตอง
ตลอดจนใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเขาใจในปญหาตาง ๆ ใหเกษตรกรนําไปคิด
ตกลงใจ และปฏิบัติง านตาม อันจะยัง ผลใหเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการผลิตและเพิ่มรายได ทํา นอง
เดียวกับ บุญธรรม (2536: 28) ไดกลาววา การสงเสริมการเกษตร คือการนําความรู วิธีการและเทคนิค
ใหม ๆ ทางการเกษตรไปแนะนําเผยแพรใหแกประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร แลวติดตามให
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คําแนะนําชวยเหลือจนบังเกิดผลสําเร็จ ขณะเดียวกันก็นําเอาปญหาตางๆ ทางการเกษตรมาวิเคราะห
หาแนวทางแกไข
ในขณะที่ ดิเรก (2527: 10) ไดกลาววา การสงเสริมการเกษตร (Agricultural Extension Work)
คือกระบวนการในการให ก ารศึก ษานอกโรงเรี ยน ซึ่ง รวมทั้ง การบริก ารแกบุค คลเปาหมายที่เป น
เกษตรกรและครอบครัว โดยใหบุคคลเปาหมายเหลานี้เรียนรูโดยการกระทําดวยตนเองและชวยตนเอง
เพื่ อ ให บ รรลุ ถึ ง การกิ น ดี อ ยู ดี ข องชุ ม ชนโดยส ว นรวม ทั้ ง นี้ โดยมี พื้ น ฐานตั้ ง อยู บ นการพั ฒ นา
ประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ ทํานอง (2525: 4) ที่กลาววา การสงเสริมการเกษตรเปนเรื่องของ
การให ก ารศึ ก ษากั บ คนทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เกษตรกร แม บ า น และบุ ต รหลาน โดยมี
จุดมุ งหมายเพื่ อเสนอและสนั บสนุ นใหบุคคลดัง กลาวเขา ใจ ตระหนั ก และสามารถแกปญหาอัน
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของตนเอง
จากความหมายของการส งเสริม การเกษตรดัง กลา วขา งตนพอจะสรุป เกี่ย วกับ งานสง เสริ ม
การเกษตรไดวา งานสงเสริมการเกษตร คื อ กระบวนการในการใหการศึก ษาและเผยแพรวิธีการ
เกษตรหรือเทคโนโลยีก ารเกษตรใหแกเกษตรกร และผูที่เกี่ย วของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แนะ
แนวทางใหเกษตรกรนําวิธีการ และเทคโนโลยีเหลานั้นไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลผลิตและสราง
กําไรสูงสุด รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาและหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น อันกอใหเกิดการพัฒนา
ความเปนอยูของครอบครัวและชุมชน
3. ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจะตองอาศัยการจูงใจเพื่อกระตุนในการทํางานใหคนไดทํางาน
อยางเต็มศักยภาพ การจูงใจเปนกระบวนที่เกิดขึ้นแกบุคคลในการใชความพยายาม (Effort) ผลักดันให
เกิดการกระทําอยางตอเนื่อง (Persistence) มีแนวทาง (Direction) ที่แนนอนเพื่อไปสูเปาหมาย (Goal)
ที่ตองการ มีองคประกอบเกี่ยวของอยู 3 ประการ ไดแก ประการแรก คือความพยายามหรือตัวกระตุน
(Arousal) ซึ่งเปนเรื่องของแรงขับ (Drive) หรือใชพลังเพื่อใหเกิดการกระทํา ตัวอยางเชน ใชความ
พยายามทํางานเพื่อใหคนอื่นประทับใจ หรือพยายามทําในสิ่งที่ตนรักและเปนงานที่ชอบ เปนตน
การที่บุคคลตองการตอบสนองแรงขับจึงกระตุนพฤติกรรมมุงความสําเร็จขึ้น ประการที่สอง ในการ
ตอบสนองตอแรงขับดังกลาว บุคคลนั้นจะเลือกแนวทางตางๆ (Direction) เพื่อปฏิบัติ เชน เพื่อทําให
คนอื่นประทับใจตน บุคคลนั้นจะเลือกแนวทางปฏิบัติดวยการทํางานมากขึ้นใหเกิดผลดี ทํางานใน
โครงการสําคัญที่ไดรับมอบหมายใหหนักขึ้นเปนพิเศษ เปนตน โดยทางเลือกเหลานี้ลวนเปนแนวทาง
ไปสูเปาหมายเดียวกัน และประการสุดทายก็คือ การรักษาระดับพฤติกรรมหรือการกระทําใหคงอยู
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อยางตอเนื่อง (Persistence) จนกวาจะสามารถบรรลุเปาหมายซึ่ง ณ จุดนั้นเปนการตอบสนองแรงขับ
ของบุคคล
4. การจูงใจภายนอกและการจูงใจภายใน (Extrinsic and Intrinsic Motivation)
การจูงใจภายในเปนการจูงใจที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธโดยตรงระหวางงานกับผูปฏิบัติงาน
โดยบุคคลผูนั้นเปนผูกําหนดขึ้นมาเอง เชน เกิดแรงจูงใจเพราะเห็นคุณคาและความสําคัญของงาน การ
ตองการความสําเร็จในงาน การอยากทํางานเพราะอยากทาทาย ความสามารถของตนเอง หรือกิจกรรม
นอกเหนือจากงาน เชน การรวมกิจกรรมดานกีฬา หรือทํางานอดิเรกของแตละคนลวนเกิดขึ้นจากการ
จูงใจภายในทั้งสิ้น (สุเทพ, 2549)
ในที่นี้จะกลาวถึงทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพียง 2 ทฤษฎี โดยทฤษฎีเหลานี้ตาง
พยายามระบุประเภทความตองการของมนุษ ย และศึก ษาวา เงื่อนไขอยางไรที่ความตองการแตล ะ
ประเภทจะกอใหเกิดการจูงใจขึ้นแกบุคคลเพื่อใหปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ความตองการทางกายก็
ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดีเปนสิ่งที่บุคคลสามารถตอบสนองไดโดยใชแรงจูงใจเฉพาะอยาง รายละเอียด
ในแตละทฤษฎีความตองการ ดังนี้
1. ทฤษฎีลําดับความตองการหรือทฤษฎีการจูงใจของอับราฮัม เอช.มาสโลว (Abraham H.
Maslow) (กิตติชาญ และคณะ, 2548) เปนทฤษฎีที่มีการยอมรับกันอยางกวางขวาง ทฤษฎี
การจูงใจของมาสโลว มีดังนี้
1.1 ความตองการของคนสามารถนํามาเรียงลําดับตามความสําคัญไดจากความตองการ
ต่ํา สุดไปถึ งสู ง สุด คื อ ความตองการทางดานรา งกาย ความตองการความปลอดภั ย
ความต อ งการทางด า นสั ง คม ความต อ งการมี ชื่ อ เสี ย ง และความต อ งการให เ กิ ด
ความสําเร็จในชีวิต
1.2 ความตองการที่ไดรับตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของคนตอไปอีก แต
จะสามารถจูงใจไดจากความตองการที่อยูสูงขึ้นไปที่ยังไมไดรับการตอบสนอง
1.3 ความตองการของคนจะซ้ําซอนกับความตองการอันหนึ่งอาจจะยังไมทันหมดไป ความ
ตองการอยางอื่นจะเกิดขึ้นมาไดในขั้นตอนนี้ ขอใหทําความเขาใจกับความตองการของ
มนุษยตามทฤษฎีของมาสโลว พอเปนสังเขป
1.3.1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) หมายถึงความตองการใน
ป จ จั ย ดํ า รงชี วิ ต เพื่ อ ความอยู ร อด เช น ป จ จั ย สี่ ความต อ งการทางเพศ ฯลฯ
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1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

ความต อ งการทางด า นร า งกายนี้จ ะมี ผ ลต อพฤติก รรมของคน คื อ เมื่ อ ความ
ตองการทั้งหมดของคนยังไมไดรับตอบสนองเลย มาสโลวไดชี้ใหเห็นวาบุคคล
ใดก็ ต ามที่ ยั ง อยู ใ นภาวการณ ข าดแคลนอาหาร ก็ จ ะมี ค วามต อ งการอาหาร
มากกวาสิ่งอื่นใด ไมวาจะเปนเรื่องความปลอดภัย การเขาสังคม ความมีชื่อเสียง
หรื อ ความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต คื อ เป น ความต อ งการเบื้ อ งต น เพื่ อ ความอยู ร อด
(Survival)
ความตองการดานความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความตองการที่จะให
มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต ความตองการ
ความปลอดภั ย จะอยู ใ นระดั บ สู ง ขึ้ น ไป และจะมี ค วามสํ า คั ญก็ ต อ เมื่อ ความ
ตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัย
หมายถึงการใหความแนนอนในการทํางาน หรือการใหหลักประกันความมั่นคง
ในหนาที่การงาน รวมทั้งในดานการเงินแกคนงาน ในปจจัยนี้จะเห็นวาสหภาพ
แรงงาน (Labor Union) ตางๆ จะพยายามใหเกิดการตอบสนองความตองการใน
ด า นความปลอดภั ย หรือ ความมั่นคงแกค นงานใหม ากขึ้ น ไม เพีย งแตค วาม
ตองการที่จะเพิ่มคาจางใหสูงขึ้นเทานั้น แตก็ยังมีความตองการที่จะใหเพิ่มความ
มั่นคงของงาน และผลประโยชนอื่นๆ ดวย
ความตองการดานสังคม (Social Needs) เมื่อความตองการทางดานรางกาย และ
ความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางดานสังคม ก็จะเริ่ม
เปนสิ่งจูงใจตอพฤติกรรมของคน ความตองการทางดา นสังคม ไดแก ความ
ตองการที่จะเปนสมาชิกของกลุม หรือรวมกับกลุม หรือความตองการอยูรวมกัน
และไดรับการยอมรับจากกลุมและบุคคลอื่นๆ และมีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งของกลุมอยูเสมอ ความตองการเพื่อน เปนตน
ความตองการมีชื่อเสียง หรืออยากเดนอยากดัง (Esteem Needs) ความตองการมี
ชื่อเสียงนี้เปนความตองการในระดับสูงขึ้นไป อันไดแกความตองการใหบุคคล
อื่ นให ค วามยกยองสรรเสริ ญ ซึ่ง ปรากฏออกมาในลัก ษณะของบทบาทและ
สถานภาพในสังคม ชื่อเสียง หรือสรางจุดเดนในเรื่องตางๆ
ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Need or Self Fulfillment)
ความตองการประเภทนี้เปนความตองการระดับสูงสุด คือ เปนความตองการที่
อยากใหเกิดความสําเร็จตามความคิดฝนตามอุดมการณ เชน บางคนตองการเปน
นักแสดง บางคนตองการเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียง เปนตน
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จากทฤษฎีของมาสโลว ปจจัยที่เปนความตองการระดับลาง เชน ความตองการทางรางกาย
ก็ดี หรือดานความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เปนความตองการที่มาจากสิ่งจูงใจภายนอก (Extrinsic
Motivation) ในขณะที่ความตองการระดับสูง เชน ความตองการไดรับการยกยองนับถือ
หรื อ ความต อ งการความสํ า เร็ จ ดั ง ใจปรารถนาก็ ดี มี ลั ก ษณะเป น สิ่ ง จู ง ใจจากภายใน
(Intrinsic Motivation) มาสโลวเชื่อวามนุษยจะตองไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือ
ความต อ งการทางร า งกายก อ นจึ ง จะเกิ ด แรงจู ง ใจในระดั บ สูง ขึ้ น คื อ ด า นความมั่ น คง
ปลอดภัย และความตองการทางสังคม ตามลําดับตอไป
เมื่อไรก็ตามที่ความตองการเหลานี้ยังไมไดรับการตอบสนองก็จะเปนพลังที่สงผลกระทบ
ตอความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น แตถาความตองการระดับใดไดรับการตอบสนอง
แลวความตองการระดับนั้นจะไมเปนแรงจูงใจอีก โดยผูนั้นจะแสวงหาความตองการระดับ
ที่ สู ง ขึ้ นต อ ไป ทั้ ง นี้ ย กเว นความตอ งการขั้ นสู ง สุ ด คื อความตอ งการความสํา เร็จ ดัง ใจ
ปรารถนา ที่ยังเปนแรงจูงใจอยูเสมอแมวาบุคคลจะไดรับการตอบสนองความตองการขั้นนี้
แลวก็ตาม และผลวิจัยชี้วามนุษยแตละคนมีระดับความตองการที่เปนแรงจูงใจตางกัน ทั้งนี้
มิใชทุกคนที่สามารถตอบสนองความตองการในระดับสูงจากการทํางาน
2. ทฤษฎีปจจัยคูของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two-Factor)
บางคนเรียกทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก ซึ่งเปนทฤษฎีจูงใจเชิงเนื้อหาทฤษฎีหนึ่งที่มา
จากผลงานวิจัยของเฟรเดริค เฮอรซเบอรก (Federick Herzberg) เพื่อศึกษาถึงปจจัยหรือ
องคประกอบตางๆ ที่ เชื่ อมโยงเกี่ยวกับงาน โดยเฉพาะปจจัยที่ทํา ใหเกิดความพึงพอใจ
เฮอรซเบอรกไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรในเขตเมือง
พิสเบอรกของสหรัฐอเมริกาจํานวนประมาณ 200 คน โดยแนวทางการสัมภาษณนั้นเปน
การขอรองใหผูถูกสัมภาษณคิดถึงชวงการทํางานที่ตนมีความรูสึกดีเปนพิเศษ (Satisfied)
และชวงที่รูสึกไมดีมากๆ ในการทํางาน (Dissatisfied) จากนั้นจึงนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะห
ตามหลักวิชาการ พบคําตอบที่นาสนใจวา ปจจัยที่ทําใหคนเกิดความพึงพอใจตองาน เปน
คนละปจจัยกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจตองาน
ปจจัย ที่ ทํา ให ค นมี ค วามรู สึกที่ดี หรือเกิดความพึง พอใจตองานนั้น พบวา สวนมากเปน
ประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเนื้องานที่ทํา (Job Content) สวนปจจัยที่ทําใหคนเกิดความรูสึกที่ไมดี
หรือเกิดความไมพึงพอใจตองาน ปรากฏวาสวนใหญเปนประเด็นที่เกี่ย วกับสภาพที่อยู
ลอมรอบงานนั้น (Job Context) เฮอรซเบอรก จึงสรุปวาปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจใน
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งาน (Job Satisfiers) นั้นจะสัมพันธลักษณะในเนื้องาน โดยเฮอรซเบอรกเรียกปจจัยนี้วา
ป จ จั ย จู ง ใจ (Motivators) ซึ่ ง ประกอบด ว ย ประเด็ น สํ า คั ญ คื อ การได มี ค วามสํ า เร็ จ
(Achievement) การได รั บ ความยอมรั บ (Recognition) ความก า วหน า (Advancement)
ตัวงานเอง (Work itself) โอกาสเจริญเติบโตในตําแหนง (Possibility of Growth) การได
รั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) ส ว นป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความไม พึ ง พอใจในงาน (Job
dissatisfies) นั้นจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอกเนื้องาน ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยนี้
วา ปจจั ยสุ ข อนามัย หรื อปจจัยเพื่อการคงอยู (Maintenance Factors) ซึ่ง ประกอบด วย
ประเด็ น สํ า คั ญ คื อ สถานภาพ (Status) สั ม พั น ธ ภ าพกั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา (Relations with
Supervisors) สั ม พั น ธ ภ าพกั บ เพื่ อ นร ว มงาน (Peer
Relations) สั ม พั น ธ ภ าพกั บ
ผูใตบังคับบัญชา (Relations with Subordinates) คุณภาพของการควบคุมบังคับบัญชา
(Quality of Supervision) นโยบายและการบริหารของบริษัท (Company Policy and
Administration) ความมั่นคงในงาน (Job Security) สภาพการทํางาน (Working Condition)
และคาจาง (Pay) เมื่อเอาประเด็นปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยรวมกัน จึงเรียกวาทฤษฎี
ปจจัยคูหรือทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory)
เฮอรซเบอรก เชื่อวาปจจัยสุขอนามัยเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญยิ่งของงานที่จะรักษาคนไว
ในองคการในลักษณะที่ทําใหเขาพอที่จะทํางานได กลาวคือ ถาปจจัยสุขอนามัยไมไดรับ
การตอบสนองก็ จ ะเป นสาเหตุใ ห บุค คลเกิดความไมพ อใจในงาน แตถึง แม วา ปจจั ย
สุขอนามัยจะไดรับการตอบสนองก็จะเปนเพียงการชวยปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจ
ในงานเทานั้น และแมผูบริหารจะพยายามลดสิ่งที่ทําใหบุคคลไมพอใจในการทํางานลงมา
จนถึงระดับศูนยและพยายามตอบสนองความตองการเกี่ยวกับปจจัยสุขอนามัยเพียงใดก็
ตามก็เปนเพียงปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจขึ้นเทานั้น แตจะไมสามารถนําไปสูความ
พอใจในงาน ดังนั้นทฤษฎีเฮอรซเบอรกจึงเสนอวา การใหบุคคลไดทํางานที่มีลักษณะที่ทา
ทายจึงจะเปนการจูงใจเขาใหทํางานอยางแทจริง
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Theories of Satisfaction) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน และแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยตรง บุญมั่น (2537) กลาวไววาความพึงพอใจในงานบุคคลใน
องคการมีผลตอความสําเร็จของงานและองคการนั้น ถาหากบุคคลในองคการใดก็ตามมีความพึงพอใจ
ในงานก็จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลงานและการปฏิบัติงานต่ํา คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน
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ลาออกจากงานหรือ อาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมและปญหาทางวินัยไดอีกดวย แตในทางตรงกัน
ขา มหากบุ ค คลใน องค ก ารใดก็ ตามมีความพึง พอใจในงานสูง จะมีผลทางบวกตอการปฏิบัติง าน
นอกจากนี้ ค วามพึ ง พอใจในงานยั ง เปนเครื่อ งหมายแสดงถึง ประสิท ธิ ภาพของการปฏิ บัติง าน มี
ความหมายที่ใกลเคียงกัน หลายๆ คนอาจะมองวาเปนเรื่องเดียวกัน แตในความหมายแลวความพึง
พอใจเปนเรื่องของความรูสึกของงาน หรือความรูสึกที่มีตองาน ซึ่งเปนเรื่องของทัศนคติ แตสําหรับ
แรงจูงใจนั้นเปนผลจากความรูสึก ที่บุคคลเกิดความตองการ หรือถูกกระตุนดวยแรงขับซึ่งกระตุนให
เกิดพฤติกรรมตาง ๆ ตอการทํางานของแตละบุคคล จําแนกองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจใน
งานไว 10 ประการ ดังนี้
1) ความปลอดภั ย ได แ ก ความมั่ น คงในการทํ า งาน การได ทํ า งานตามหน า ที่ อ ย า งเต็ ม
ความสามารถ และไดรับความเปนธรรม
2) โอกาสความกาวหนาในงาน ไดแก การมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นและมีโอกาส
ไดรับสิ่งตอบแทนความสามารถในงานที่ทํา
3) ความพอใจในการจั ดการ ไดแก ความพึง พอใจในงานที่ทํา และความพึง พอใจในการ
จัดการ
4) คาจาง ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพอใจในคาจาง รูสึกสมเหตุสมผลในสิ่งตอบแทนนั้นๆ
5) ลักษณะงานที่ทํา ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่ทํา หากไดทํางานที่ตรงกับความ
ตองการและความถนัด
6) การบังคับบัญชา มีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน
7) ลักษณะทางสังคม หากผูปฏิบัติงานสามารถทํางานรวมกับคนอื่นๆ ได อยางมีความสุข ก็จะ
เกิดความพึงพอใจในงาน
8) การคมนาคมและการสื่อสารมีสวนชวยใหเกิดความพึงพอใจตอการทํางานมากนอยตางกันได
9) สภาพการทํางาน ไดแก แสง เสียง หองน้ํา และชั่วโมงการทํางาน เปนตน สิ่งเหลานี้มีสวน
ชวยใหเกิดความพึงพอใจในงานมากนอยตางกันได
10) สิ่งตอบแทน ไดแก เงิ นบําเหน็จตอบแทนเมื่ อออกจากงาน การรักษาพยาบาล และที่อยู
อาศัยก็มีสวนชวยใหเกิดความพึงพอใจในงานได
สมยศ (2540) ไดกลาวไววาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะมีองคประกอบ
ดังนี้
1) โอกาสความกาวหนา บุคลากรในองคกรตองการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงขึ้นไปสูระดับสูง
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2) แรงจู ง ใจทางการเงิ น บุ ค คลจะถู ก จู ง ใจด วยเงิ น ที่ ไ ด ม าจากค า ตอบแทนต า งๆ รวมถึ ง
สวัสดิการที่หนวยงานสามารถตอบสนองความพึงพอใจอยางเต็มที่
3) ความทาทายของงาน บุคลากรหลายคนถูกจูงใจดวยความทาทายของงานในสวนนี้ผูบริหาร
ควรที่ จ ะทํ า ให ง านเกิ ด ความท า ทาย แต สิ่ ง ที่ ค วรระมั ด ระวั ง คื อ ความท า ทายสํ า หรั บ
บุคลากรคนหนึ่ง อาจจะไมเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับพนักงานอีกคน
4) การมีสวนรวมในการวางแผน บุคลากรในหนวยงานจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สูง ขึ้ น หากได มี โอกาสไดมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติง าน และมีสวนรวมในการ
จัดการดานสภาพแวดลอมปฏิบัติงาน
5) ความรับผิดชอบและอํานาจ บุคลากรจํานวนมากมีความตองการที่จะมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น และมีค วามพึ ง พอใจในโอกาสที่จะมีความรับ ผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่ง ในดา นนี้ผูบ ริหาร
สามารถใชการวางแผนการเลื่อนตําแหนง อํานาจความรับผิดชอบใหมากขึ้นเปนวิธีการ
สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
6) โอกาสในด า นพั ฒ นาการส ว นบุ ค คล ซึ่ ง ส ว นใหญ แ ล ว ต อ งการพั ฒ นาในด า นทั ก ษะ
ความสามารถทางวิชาชีพและประสบการณ เครื่องมือที่ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ ง านที่ สํ า คั ญ คื อ การให สั ญ ญา การให โ อกาสบุ ค คลมี ก ารพั ฒ นาทาง
ความสามารถเพิ่มขึ้น
7) ความมั่นคง ความตองการมั่นคงของบุคลากรแตละคนจะมีความแตกตางกัน ซึ่งเรื่องของ
ความมั่นคงเปนแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน ใหทําหนาที่ดวยความพึงพอใจและบุคลากรจะ
แสวงหางานที่มีความมั่นคง
8) สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ดี เปนภาพรวมของปจจัยทางกายภาพ หากไดปฏิบัติงาน
ในสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีมีอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย จะเกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
9) ความตองการของบุคลากรที่มีความแตกตาง จะขึ้นอยูกับภูมิหลัง วัฒนธรรม การศึกษา
ความทะเยอทะยาน เปนตน ความแตกตางเหลานี้จะทําใหความตองการของแตละบุคคล
แตกตางกัน
10) ความตองการของบุคลากรที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บุคคลที่เพิ่งจะทํางานใหมๆ
อาจจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติดวยเรื่องความสําเร็จของงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
11) สภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคล และองคกรจะมี
ความซับซอนเพิ่มขึ้น
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ณั ฐพงษ (2526) ได กํ า หนดแนวทางในการศึ ก ษาขวัญ และกํ า ลั ง ใจในการทํา งาน โดยได
พิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สรุปไดวาจะตองประกอบดวย
ปจจัยตาง ๆ ดังนี้
1) สภาพการปฏิบัติงาน
2) ความเพียงพอของรายได
3) ความรวมมือของผูปฏิบัติงาน
4) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
5) การติตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
6) สถานภาพและการยอมรับนับถือ
7) ความมั่นคงปลอดภัย
8) การระบุตนเองวาเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน
9) โอกาสความกาวหนา
10) ความสามารถของผูรวมงาน
11) ความสําเร็จของการทํางานรวมกันเปนกลุม
12) ความพึงพอใจในการทํางานรวมกันเปนกลุม
13) ความเปนมิตรและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
14) การอุทิศตนเพื่องานของบุคคลในหนวยงาน
15) สภาพความพึงพอใจในหนวยงาน
16) สภาพความพอใจในงาน
17) ความสอดคลองระหวางงานกับความถนัด
18) ความเหมาะสมของปริมาณงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
19) ความยุติธรรมในระบบงาน
20) สวัสดิการในหนวยงาน
จากแนวคิดของนักวิชาการที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวามีปจจัยอยูหลายปจจัยที่กอใหเกิด
ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใชแนวคิดดังกลาวมาประกอบ
เพื่อทดสอบสมมติฐานวามีค วามเกี่ยวของกันกับประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล
ไดมากนอยเพียงใด
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6. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดมีนักวิชาการไดแสดงขอคิดเห็นไวหลายๆ
ทาน ซึ่งก็มีลักษณะที่คลายกันในดานการวัดคือความสามารถวัดไดจากผลการปฏิบัติงานซึ่งถือวาเปน
กระบวนการขั้นสุดทายที่สามารถประเมินได การวัดผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องบงชี้ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไวซึ่งบางหนวยงานจะ
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI: key Performance Indicator) ไวโดยจะตองเปนตัวชี้วัดที่
สามารถแสดงใหเห็นถึงเปาหมาย ของงานเปรียบเทียบกับพันธกิจขององคกรซึ่งทั้งสองสิ่งที่กลาวมานี้
จะตองมีความสอดคลองกันดวย เพราะหากไมสอดคลองกับการปฏิบัติง านถือวาเปนตัวชี้วัดที่ไ ม
เหมาะสม จะทําใหเกิดผลเสียตอการบริหารงาน และทําใหการตัดสินใจผิดพลาด
ธงชัย (2541) ไดใ หค วามหมายของคําวา ประสิท ธิภาพไววา ประสิท ธิภาพ หมายถึ ง การ
เปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไปกับผลที่ไดจากการทํางานวาดีขึ้นอยางไร แคไหนในขณะที่กําลังทํางาน
ตามเปาหมายขององคการ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2538) กลาวถึง ประสิทธิภาพในระบบราชการวา
มีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยมีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่วัดไดหลายมิติตามแต
วัตถุประสงคที่ตองการพิจารณา คือ
1) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ไดแก การใชทรัพยากรทั้งเงิน คน
วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด
2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ ไดแก การทํางานที่ถูกตอง ไดมาตรฐาน รวดเร็ว และ
ใชเทคนิคที่สะดวกกวาเดิม
3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การทํางานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชนตอ
สังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางานและบริการเปนที่พอใจ
ของลูกคาหรือผูมารับบริการ
สมยศ (2540) ไดใหความเห็นไววาความมีประสิทธิภาพในองคกรไมไดหมายถึงแตเฉพาะแต
เพียงบุคลากรเทานั้น แตยังหมายความรวมถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารองคกรและความ
เปนผูนําอีกดวย เพราะในการพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ จะรวมความสนใจอยูที่การประเมินผล
ที่เกิดขึ้นของผูนําหรือผูบริหารคนใดคนหนึ่ง ผลที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะที่
สําคัญที่สุดของความมีประสิทธิภาพคือความสัมพันธของความมีประสิทธิภาพที่มีตอองคกร โดย
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สวนรวม ไดชี้ใหเห็นถึงตัวแปรผัน 3 อยาง สาเหตุ สอดแทรก และผลผลิตที่มีประโยชนในความมี
ประสิทธิภาพ ดังความสัมพันธ ดังนี้
ตัวแปรผันสาเหตุ
- กลยุทธของความเปน
ผูนํา
- ทักษะและแบบการ
ตัดสินใจของฝาย
บริหารปรัชญา
- เปาหมาย นโยบาย
และโครงสรางของ
องคการ วิทยาการ
ฯลฯ

ตัวแปรผันสอดแทรก
ความผูกพันตอเปาหมาย
แรงจูงใจและของขวัญของ
สมาชิกทักษะของการเปน
ผูนํา การติดตอสื่อสาร
การยุติความขัดแยง
การตัดสินใจและการ
แกปญหา ฯลฯ

ตัวแปรผันผลผลิต
การผลิต (ผลผลิต)
ตนทุน ยอดขาย กําไร
ความสัมพันธระหวาง
ฝ า ยบริ ห าร-สหภาพ
แรงงาน
การออกจากงาน ฯลฯ

รูปที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรผันสาเหตุ ตัวแปรผันสอดแทรก และตัวแปรผันผลผลิต
ความสัมพันธทั้ง 3 ตัวเปนไปตามภาพที่ 2.1 ระดับหรือภาวะของตัวแปรผันสอดแทรกถูกสราง
ขึ้นมาโดยตัวแปรผันสาเหตุเปนสวนใหญ และตัวแปรผันสอดแทรกเหลานี้มี อิทธิพลตอตัวแปรผัน
ผลผลิต สมาชิกขององคการที่พยายามจะปรับปรุงตัวแปรผันสอดแทรกใหดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลง
ตัวแปรผันเหลานี้ โดยตรงจะประสบความสําเร็จนอยกวาการเปลี่ยนแปลงตัวแปรผัน สาเหตุโดยตรง
ในทํานองเดียวกันความพยายามปรับปรุงตัวแปรผันผลผลิตใหดีขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงตัวแปรผัน
สอดแทรกจะมีประสิทธิภาพนอยกวาการเปลี่ยนแปลงตัวแปรผันสาเหตุดวย
ในการสงเสริมประสิทธิภาพของสวนราชการตางๆ กลาวถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะ
หมายถึ ง การทํ า งานที่ ป ระหยั ด ได ผ ลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุม คา กับ การใชท รัพ ยากรในดา น
การเงิน คน อุปกรณ และเวลา และประสิทธิภาพสามารถเองในดานตาง ๆ ไดแก
1) ดานคาใชจายหรือตนทุนการผลิต เชนการใชทรัพยากรทั้งเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู
อยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด
2) ดานกระบวนการบริหาร เชน การทํางานที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่
สะดวกสบายกวาเดิม
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3) ด า นผลลั พ ธ เช น การทํ า งานที่มีคุณ ภาพ เกิดประโยชนต อสัง คม เกิดผลกํา ไรทันเวลา
ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางาน และบริการเปนที่พอใจของประชาชน
สําหรับประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบนั้นไดกลาวไว ดังนี้
1) เปรียบเทียบกับองคกรที่ทํางานอยางเดียวกันหรือคลายกัน
2) เปรียบเทียบกับผลงานของตนเองในอดีต ในแงของมูลคาหรือผลิตภาพ หรือสินทรัพยซึ่ง
การเปรียบเทียบโดยวิธีนี้จะใชวัดประสิทธิภาพในชวงระยะเวลาที่ตางกัน
3) เปรียบเทียบกับศักยภาพ ขีดความสามารถของตนเองในแตละชวงเวลา ใชเปรียบเทียบวา
เราทํางานไดเต็มขีดความสามารถหรือไม
4) เปรียบเทียบความรวดเร็วในการทํางาน
5) เปรียบเทียบคุณภาพของงาน
6) เปรียบเทียบกับความพอใจผูทํางาน
สําหรับระบบราชการไทยนั้นมีการแลกเปลี่ยนมาเรื่อยๆ ตามลําดับ แตก็ยังมีปญหาและขอ
วิพากษเสมอวา ระบบราชการเปนระบบที่ไรประสิทธิภาพ เพราะเมื่อวัดผลแลวจะพบวาเกิดความไม
คุมทุนโดยประเมินจากผลลัพธที่ได ซึ่ง พอจะสรุป สภาพปญหาตา งๆ เชน ปญหาจากความไมมี
ประสิทธิภาพของขาราชการ ที่ใชทรัพยากรเปนจํานวนมากแตไดผลงานนอย และขาดคุณภาพการ
ดําเนินงานมีความลาชา มีขั้นตอนที่ซับซอนและมากมาย มีการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับคุณภาพ
ของการบริการไมดี ขาราชการขาดการพัฒนาตนเอง สายการบังคับบัญชายาว เนื่องจากระบบราชการ
เป น ระบบที่ ร วมอํ า นาจไว ส ว นกลาง ไม มีก ารกระจายอํ า นาจ การตัดสิ นใจขึ้น อยูกั บ อํา นาจของ
ผูบั ง คั บ บั ญชาระดั บ สู ง ขั้ นตอนการปฏิบัติจึง ยาวและล าช า ในกระบวนการตั ดสิ นใจ เทคโนโลยี
ลาสมัยหรือขาราชการไมสามารถพัฒนาการใชเทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
งานดานเอกสารไมจําเปนมีมาก ทําใหเกิดปญหาลาชา
หลังจากที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญเมื่อปพ.ศ. 2545 ทางสถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน (สพข.) ไดมุงเนนที่การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและไดกลาวถึงความมีประสิทธิภาพ
ไววาเปนการเปรียบเทียบกันระหวางปจจัยนําเขา กับผลผลิต ซึ่งเปนการสรางผลผลิตในระดับที่สูง
กวาปจจัยนําเขา ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดไดโดยนําปจจัยเขาจริงหารดวยผลผลิตจริง หากได
คาที่นอยกวา แสดงวามีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของปจจัยนําเขาซึ่ง หมายถึงองคกรนี้มี
ประสิทธิภาพ สัดสวนนี้สามารถทําใหดีขึ้นไดโดยการปรับปรุงผลิตภาพ คือการทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
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ขณะที่ปจจัยนําเขาคงที่ หรือโดยการประหยัด คือรักษาระดับผลผลิตใหคงที่ แตจะลดปจจัยนําเขาลง
ส ว นความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล คื อการเปรี ย บเที ย บระหวา ง วั ตถุ ป ระสงคกั บ ผลลัพ ธข องโครงการซึ่ ง
หมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งใจไวลวงหนาของโครงการนั้นๆ วาไดผลลัพธตาม
วัตถุประสงคที่ไดตั้งไวเพียงไร ความมีประสิทธิผลจะมีความเกี่ยวของกับผลผลิตและผลลัพธและได
นําเสนอกรอบแนวความคิดในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงาน (ประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) ไว
ดังนี้
ความมีประสิทธิภาพในสวนนี้เปนประสิทธิภาพของบุคลากรในองคการที่สํานักงานขาราชการ
พลเรื อ นได กํ า หนดไว ว า ในการปฏิ บั ติ ง านเมื่ อ ผลงานหรื อ โครงการที่ ป ฏิ บั ติ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลแลวจะทําใหพัฒนาองคกร ในที่นี้หมายถึงภาคสวนของราชการก็จะเกิดองคกรแหงการ
เรียนรู โดยจะมีการนําขอมูลผลการปฏิบัติงานมาทําการวิเคราะหเพื่อใหมีการปรับปรุงการทํางานใหดี
ขึ้นกวาเดิม และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางทันกับเหตุการณ
รวมถึงทําใหสามารถปรับตัวในการใชเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากทฤษฎี แ รงจู ง ใจทั้ ง หลายที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว จะพบว า มี เ นื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ส ว นใหญ ที่
คลายคลึงกัน จะแตกตางบางก็เพียงประเด็นปลีกยอยเทานั้น โดยแตละทฤษฎีก็ยังคงมีการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมอยูตอไปไมจบไมสิ้น ดังนั้นในฐานะหัวหนางานที่มีประสิทธิผลจึงตองรูจักประยุกตประเด็น
การจูงใจที่ทุกทฤษฎีมีความเห็นสอดคลองกันนําไปใชกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม แตมิได
หมายความวาทุกประเด็นดังกลาวจะสามารถใชไดกับทุกคนเพียงแตมีความเปนไปไดสูงเทานั้น
อยางไรก็ตามจากภาพดังกลาวแมวาแรงจูงใจจะมีความสําคัญตอผลงาน (Job Performance) ที่
ออกมาก็ตาม แตทฤษฎีความคาดหวังยอมรับวายังมีปจจัยอื่นที่มีความสําคัญไมนอยตอผลงานเชนกัน
ไดแก
1) ทักษะและความสามารถของพนักงาน (Skills and Abilities of Employees) ซึ่งเปนความ
จริงวาแตละคนจะเหมาะสมกับงานไมเหมือนกันเพราะมีความแตกตางกันทางดานทักษะ
และความสามารถ จึงเกิดหลักการบริหารวา “Put the Right Man on the Right Job” หรือ
“จัดคนใหตรงกับงาน” ซึ่งจะเห็นไดงายจากการคัดนักกีฬา เชน นักบาสเกตบอลตองสูง
คลองแคลวแข็งแรง แตนักยิมนาสติกไมสูงแตคลองแคลงแข็งแรงและทรงตัวดี เปนตน
2) การรับรูบทบาทของตนเอง (Role Perceptions) ทฤษฎีความคาดหวังเห็นวาถาพนักงานมี
ความรูความเขาใจตองานที่รับผิดชอบไดดีจะทําใหผลงานดีไปดวย กลาวคือ ความเขาใจ
บทบาทหนาที่ในงานของพนักงานตองตรงกับบทบาทหนาที่ซึ่งกําหนดโดยงาน ดังนั้นการ
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ไม เ ข า ใจหน า ที่ ที่ แท จ ริ ง จึง เปน ปญ หาพฤติ ก รรมองค ก ารอย า งหนึ่ง ที่ทํ า ใหพ นั ก งานมี
แรงจูงใจถดถอยลงและองคการไดผลงานที่ไมดีดวยเชนกัน
3) การไดรับโอกาสในการทํางาน (Opportunities of Perform Job) แมวาพนักงานจะมีความรู
ความสามารถสูง ตั้งใจที่จะทํางาน แตถาไมมีโอกาสไดใชความสามารถ เชน ถูกกําหนดให
อยูในงานที่ไมตรงกับความสามารถที่มี ถูกกีดกันไมใหมีโอกาสแสดงความสามารถเพราะ
เหตุจากการเมืองภายใน ถูกใหรับผิดชอบงานสําคัญโดยไมใหทรัพยากรสนับสนุนการ
ทํา งาน เป นต น เหล า นี้ ลวนเปนเรื่องของโอกาสทั้ง สิ้นซึ่ง มีสวนกระทบตอผลงานและ
กําลังใจของพนักงานทิ้งสิ้น
จึงสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญในที่นี้ไดวา ทฤษฎีความคาดหวังถือวาแรงจูงใจเปนเพียง
ปจจัยหนึ่งที่กระทบตอผลงาน แตเมื่อแรงจูงใจรวมกับปจจัยอื่น เชน ทักษะและความสามารถของ
พนัก งาน ความสามารถเขา ใจตอบทบาทหนาที่รับ ผิดชอบของพนัก งานและการไดรับ โอกาสดีที่
เหมาะสมแลว เชื่อไดวาผลงานของพนักงานยอมดีตามไปดวย (สุเทพ, 2550)
การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ปญหาในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
ปญญา (2527: 227-232) กลาววาปญหาที่ทําใหการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรไดแก
1. ปญหาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปญหาทางดานนี้ เชน ปญหาที่เกษตรกรไมสามารถจะ
แกไขได เพียงแตหาทางปองกันปรับปรุงใหดีขึ้นเทานั้น ปญหาดังกลาวไดแกปญหาสภาพ
ของดินไมเหมาะสมเปนกรดมากเกินไป เปนดางมากเกินไป ดินเค็ม ดินเปนพิษ ดินขาด
ความอุดมสมบูรณ ดินมีความลาดชัน ดินมีสมรรถนะในการผลิตต่ํา น้ําเปนพิษ มีแหลงน้ํา
จํากัด การตกของฝนที่ไมสม่ําเสมอกอใหเกิดความยากลําบากตอการจัดระบบการปลูกพืช
ตลอดจนปญหาดานโรค แมลงศัตรูพืชและวัชพืชดวย
2. ปญหาจากปจจัยการผลิตเกษตร ปจจัยการผลิตทางเกษตรยังจัดหาไดยาก มีราคาแพง ขาด
มาตรฐาน ยกตัวอยาง เชน ปุย เคมี ประเทศไทยยังตองสั่งซื้อปุยมาจากตา งประเทศเปน
จํานวนมากดวยราคาแพง ทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรเปน นอกจากนั้นทัศนคติความ
เชื่ อและค า นิ ย มของเกษตรกร ก็เปนปจจัย ที่สํา คัญอยา งมากตอการดํา เนินงานสง เสริม
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การเกษตร เพราะเกษตรกรจะไมเชื่อในความรูที่เจาหนาที่สงเสริมนําไปให ขัดตอความเชื่อ
และทัศนคติของเกษตรกร
3. ปญหาจากเกษตรกรเอง เกษตรกรไทยมีการศึกษาต่ํา มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําหรือที่เรียกวา
ยากจน มี หนี้ สิ น ขาดที่ ดินทํา กิน เกษตรกรละทิ้ง นาไรข องตนเองและอพยพเขา ไปใช
แรงงานในเมืองหรือยัง ตลาดแรงงานตา งประเทศ เกษตรกรยากจนมีม ากที่สุดมากกว า
เกษตรระดั บ ปานกลาง และเกษตรกรระดั บ สู ง มี น อ ยที่ สุ ด โดยมากจะเป น นายทุ น
นอกจากนั้ นยั ง มี ป ญหาด า นสุข ภาพอนามัย ที่เกิด ขึ้นกับ เกษตรกร เกษตรกรขาดแคลน
อาหารที่เปนโภชนะที่มีคุณคา จึงทําใหรางกายออนแอ มีโรคและเจ็บปวย
4. ปญหาจากสื่อที่ใชในการสงเสริม การใชสื่อในการสงเสริมการเกษตรมีมากมายปญหาที่พบ
จากสื่อที่ใชอยางเชนสื่อสิ่งพิมพ เกษตรกรเปนจํานวนมากมีการศึกษาต่ํา อานหนังสือไม
ออก เรียกวาลืมหนังสือไปแลวทั้งๆ ที่เคยจบประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวานั้น ดังนั้นสื่อที่
ใชดา นสิ่ง พิมพจึงมีปญหา นอกจากนั้นสื่อทางดานวิทยุก ระจายเสียงและวิท ยุโทรทัศ น
ถึงแมจะใชอยางกวางขวางและเปนประโยชนมาก เพราะเกษตรกรไดเห็นทั้งภาพและไดยิน
ทั้งเนื้อหาสาระแตปญหาอยูที่วาเกษตรกรสนใจรายการที่ออกแคไหน รายการที่ออกอยูใน
ชวงเวลาที่เหมาะสมกับเกษตรกรเพียงใด การใชสื่อตางๆ นั้นมีความตอเนื่องกันอยางไร
ความไมเขาใจบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมก็เปนปญหาอีกปญหาหนึ่งที่มีผลตอการทําการ
สงเสริม เจาหนาที่สงเสริมที่ใหมคิดวาตนเองเปนเจาหนาที่ของบานเมือง การติดตอพูดจา
กับเกษตรกรอาจขาดการใหเกียรติและไมไดคิดวาตนเองมีบทบาทใหบริการความรูทาง
เกษตรแกเกษตรกร จึงทําใหเกษตรกรไมชอบพฤติกรรมแสดงออกของเจาหนาที่สงเสริม
การขาดความตอเนื่องในการสง เสริม ปญหานี้เปนปญหาที่นา เห็นใจเจาหนาที่สงเสริม
เพราะการอยูในชนบทจะตองรับงานหลายงานนอกเหนือจากงานที่เปนความรับผิดชอบ
โดยตรง ทําใหตองเสียเวลาไปกับงานอื่นๆ ซึ่งโดยมากจะเปนเรื่องถูกเชิญไปประชุม ชวย
บรรยายความรูการเกษตร ดังนั้นงานหลักที่ทําอยูจึงขาดความตอเนื่อง การเขาหาและพบ
เกษตรกรจึงนอย
การฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรกอนที่จะใหออกไปประจํา ณ ตําบลใดตําบลหนึ่ง
ยังมีนอย โดยมากจะจัดปฐมนิเทศใหบางกอนสงออกไปประจําตําบลโดยระดับจังหวัดหรือ
ระดับอําเภอ และเรื่องปฐมนิเทศมักจะเปนเรื่องที่ไมเจาะลึกถึงบทบาทหนาที่สิ่งที่เจาหนาที่
ควรทํา ชี้ปญหาวิเคราะหและแนะแนวทางของการดําเนินงานใหสําเร็จ
28

5. ป ญ หาจากเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตร เจ า หนา ที่ สง เสริม การเกษตร ในที่ นี้ จะขอให
กํ า หนดให แ คบลงไปในระดับ ท อ งถิ่ น คื อ ระดั บ ตํ า บล ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ โ ดยตรงกั บ เกษตร
ทั้งหมด เจาหนาที่สงเสริมเกษตรระดับตําบลโดยทั่วไปแลวจะสําเร็จวุฒิ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปญหาที่พบสวนใหญจะเกิดจากความรูความสามารถของเจาหนาที่มี
ไมเพียงพอ เนื่องจากการศึกษาที่ไดรับมายังไมเปนที่เลื่อมใสศรั ทธาของเกษตรกรและ
ประสบการณความรูตางๆ ในหลายๆ กรณีก็ยังสูเกษตรกรไมได นอกจากนั้นยังมีปญหา
ทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาทองถิ่นที่เจาหนาที่ไมทราบ พูดไมได จึงเปนชองวางในการ
ติดตอกับเกษตรกร โดยเฉพาะทางภาคใต
6. ปญหาดานรัฐ ปญหาแรกคือปญหาดานนโยบาย ไดมีการกําหนดนโยบายของหนวยงานคือ
กรมสงเสริมการเกษตรใหสัมพันธกับนโยบายการพัฒนาเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แตนโยบายดังกลาวเปนเพียงนโยบายซึ่งหนวยงานระดับกรมสงเสริม
การเกษตรไดมีการวางแผนงานไวเปนอยางดีถึงขึ้นเปนแผนปฏิบัติการ แตเมื่อรัฐบาลมี
นโยบายใหมที่เรงดวน โดยมีผลกระทบมาจากสภาพการเมืองภายในและภายนอกประเทศ
อยางเรื่องของขาว มันสําปะหลัง เปนตน รัฐบาลจะมีคําสั่งดวนเปลี่ยนแปลงนโยบายใหลด
พื้นที่การปลูกขาว หรือมันสําปะหลัง และเรงใหสงเสริมการปลูกพืชอื่นๆ ทดแทน เชน ถั่ว
เหลื อง ถั่ วเขี ย ว เป นต น การเปลี่ย นแปลงนโยบายอยา งเรง ดวนมีผลตอการดํา เนินงาน
สงเสริม เจาหนาที่สงเสริมเองปรับตัวเองลําบาก เพราะระหวางนั้นกําลังดําเนินงานสงเสริม
อย า งหนึ่ง อยู และเมื่ อมีนโยบายใหมก็จํา เปนตองไปขอรองแกมบัง คับเกษตรกรใหรับ
นโยบายใหม ซึ่ ง เกษตรกรเองก็ป รับ รับ ไมไ ด ปญหากลับ มาวาเจา หนา ที่สงเสริม ทํา ไม
สําเร็จ ไมดําเนินการตามนโยบายของรัฐมีความผิด
นอกจากนั้นยังมีปญหาดานการเกษตร รัฐบาลยังไมสามารถจัดหาสินเชื่อเพื่อการเกษตรได
เพียงพอ เกษตรกรยังตองการความชวยเหลือดานเงินทุน สินเชื่อที่เกษตรกรไดรับจากธนาคารพาณิชย
หรือธนาคารของรัฐ หรือจากสหกรณการเกษตรยังอยูในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ทําใหเกษตรกรมีโอกาส
เสียกรรมสิทธิ์ในที่ดีหรือทรัพยสินในเมื่อไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
ปญหาดานการตลาดสินคาเกษตร รัฐไมสามารถจะชวยเหลือเกษตรกรได สหกรณการเกษตร
ที่รัฐพยายามสนับสนุนใหมีขึ้นทุกจังหวัดแทบทุกอําเภอยังไมสามารถแกไขปญหาได พอคาคนกลาง
ยังสามารถกําหนดราคาของการซื้อขายไวได
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การจั ด ที่ ทํ า กิ น ให แ ก เ กษตรกรที่ ข าดที่ ดิ น ทํ า กิ น รั ฐ ยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได แม จ ะมี
สํานัก งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เกษตรกรก็ยังตองเชาที่ทํากิน เกษตรกรบุกรุก
ทําลายปาเขตสงวนตางๆ เพื่อหาที่ทํากินใหมที่ดีกวาที่เคยเชา เกษตรกรไมกลาลงทุนใสปุยปรับปรุง
ดินเนื่องจากไมใชที่ดินของตนเอง จึงทําใหไดผลผลิตต่ํา
แนวทางพัฒนาการสงเสริมการเกษตร
แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรที่ควรจะทํานั้นพิจารณาไดใ นสวนสํา คัญๆ ดัง นี้
(ปญญา, 2529:233-249)
ก. ดานรัฐ รัฐควรกําหนดนโยบายที่แนนอนเปนนโยบายหลักไว ซึ่งอาจกําหนดนโยบายดังนี้
1. นโยบายดานการสงเสริมการผลิต รัฐควรจะไดวางแนวทางของการผลิตทางเกษตรไว
โดยศึกษาจากความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ พิจารณาจากราคาที่
เปนอยู ความรูความสามารถของเกษตรกรวาทางภาคไหน เกษตรกรมีความสามารถใน
การผลิตอะไรบาง ควรมีการแบงเขตเศรษฐกิจอยางแนนอนโดยรัฐพรอมที่จะเขาไป
ชวยเหลือทุกๆ ดาน เมื่อเวลาเกิดปญหา เชน ถาเกษตรกรผลิตตามที่รัฐไดกําหนดไว
การมีปญหาดานราคา ดานตลาดการขายราคาไมยุติธรรม รัฐจะเขาดําเนินการชวยเหลือ
เกษตรกรทันทีโดยจะชวยรับซื้อหรือจะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตองทํา เปนตน
2. นโยบายดานรัฐกับเจาหนาที่สงเสริม รัฐไดจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบการสงเสริม
การเกษตรโดยตรง คือกรมสงเสริมการเกษตร รัฐไดใหอัตรากําลังเจาหนาที่ตางๆ เขา
ทําการสงเสริมการเกษตรถึงระดับที่มีประจําตําบล ซึ่งเจาหนาที่ตางๆ ที่เขามาทํางาน
ถู ก คั ด เลื อ กกั น มาอย า งดี แต อ าจจะมี คุ ณ วุ ฒิ ยั ง ไม สู ง นั ก จึ ง ทํ า ให ข าดความรู
ความสามารถในเรื่องบางอยาง ซึ่งรัฐควรจะไดใหการสนับสนุนในดานโครงการตางๆ
โดยทําใหเปนเรื่องจําเปนบังคับ และใหเงินสนับสนุนในชวยตอไปนี้
2.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศ (Orientation) ควรจัดใหมีการอบรมเจาหนาที่สงเสริมโดย
ใหความรูดานตางๆ ชี้ใหเห็นปญหาวิเคราะหประเด็นสําคัญๆ ของสังคมชนบท
เศรษฐกิจชนบท
2.2 สงเสริมใหไปประชุมหรือเขาสัมมนา (Meeting and Seminar) โดยเฉพาะการ
สัมมนาหรือการประชุมที่จะเปนประโยชนตอการทํางาน
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2.3 จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรม (Training) ให แ ก เ จ า หน า ที่ ส ง เสริม โดยเฉพาะเรื่ อ งการ
เพิ่มพูนความรู และเทคโนโลยีใหมๆ
2.4 วิธีการใหไปดูงาน (Fieldtrip)
2.5 วิธีการใหไปศึกษาตอ (Upgrading) รัฐควรใหหนวยงานไดกําหนดแนวทางในการ
ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไปศึกษาตอใหสูงขึ้นในระดับปริญญาตรี เพราะ
การไปศึกษาตอเมื่อเจาหนาที่สําเร็จการศึกษาแลวจะชวยทําใหเกิดความมั่นใจและ
มีความรูความสามารถมากขึ้นตอการทํางาน
3. นโยบายด า นการส ง เสริ ม ด า นอํ า นวยความสะดวกต อ การส ง เสริ ม การส ง เสริ ม
การเกษตรที่ประสบความสําเร็จนั้นเจาหนาที่สงเสริมตองมีเครื่องมืออุปกรณดานตางๆ
พร อ ม เช น ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร เครื่ อ งมื อ จั ด ทํ า เอกสาร ตลอดจนเงิ น
งบประมาณ ค า น้ํ า มั น เบี้ย เลี้ย ง คา เดินทาง คา ที่พัก เปนตน สิ่ง ตา งๆ ดัง กลา วเปน
เครื่องชวยเสริมใหงานสงเสริมการเกษตรประสบความสําเร็จ
ข. ดานการติดตอสื่อสาร
การติ ด ต อ สื่ อ สารเป น ส ว นที่ สํ า คั ญ มากส ว นหนึ่ ง ของงานส ง เสริ ม การเกษตร ในการ
ติดตอสื่อสารนั้นประกอบดวย 4 องคประกอบดวยกันคือ ผูสงสาร (Source) สาร (Message)
สื่อ (Medium หรือ Channel) และผูรับสาร (Receiver) ซึ่งสามารถแสดงองคป ระกอบ
ดังกลาวไดดังนี้
ผูสงสาร

สาร

สื่อ

ผูรับสาร

รูปที่ 2.2 แผนผังแสดงองคประกอบของการติดตอสื่อสาร
ผูสงสาร หมายถึง ตนตอของสารหรือตัวผูสงสาร โดยอาจจะเปนเจาหนาที่สงเสริมคนเดียว
หรือเปนกลุมก็ได หรืออาจจะเปนองคกร สถาบันตางๆ
สาร หมายถึง ขอความหรือ คําพูด หรือการเคลื่อนไหวของรางกายที่ผูสงสารตองการให
ผูรับสารไดทราบ
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สื่อ หมายถึง พาหะหรือตัวกลางที่จะนําสารจาผูสงสารไปยังผูรับสาร เชน วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน เอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ
ผูรับสาร ไดแก เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรหรือบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป
การติดตอสื่อสารโดยทั่ว ๆ ไป ทํากัน 3 แบบ คือ
1. การติ ด ต อ สื่ อ สารภายในตั ว บุ ค คลเอง (Intrapersonal Communication) เป น การ
ติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นเองของบุคคล บุคคลอื่นๆ อาจจะไมทราบ เชน เกษตรกรไดจด
บันทึกสิ่งที่เจาหนาที่สงเสริมไดมาใหความรูไวหรือเกษตรกรใชเทปเสียงอัดรายการ
วิทยุทางเกษตร
2. การติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งบุ ค คล (Interpersonal Communication) หมายถึ ง การ
ติดตอสื่อสารระหวา งบุคคลตอบุค คล หรือบุคคลตอกลุมบุคคลในลักษณะของการ
เผชิญหนากัน (Face-to-Face) โดยที่ทั้งผูสงและผูรับสารสามารถที่จะโตกันตอขาวสาร
ไดทันที อยางเชน เจาหนาที่สงเสริมใหคําปรึกษาแกเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร เปน
ตน เรีย กวาการติดตอสื่อสารแบบยุคลวิถีหรือการติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two
Way Communication)
3. การติดตอสื่อสารแบบมวลชน (Mass Communication) หมายถึงการติดตอสื่อสารโดย
มี ก ารใช สื่ อ เพื่ อให ผูรับ สารเปนจํา นวนมาก ๆ ได รับ สาร เช น การออกขา วเกษตร
วิทยุกระจายเสียง เกษตรกรทั่วประเทศไดรับในเวลาเดียวกันเมื่อเปดเครื่องรับวิทยุฟง
การติดตอสื่อสารลักษณะนี้เรียกกวาแบบทางเดียว (One Way Communication)
ค. ดานเจาหนาที่
การพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรนั้นตองเกิดจากความรวมมือหลายๆ ฝายดวยกันอัน
ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร รัฐ หนวยงานภายนอก และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรเอง เจาหนาที่สงเสริมควรจะทําใจและยอมรับสถานการณเพื่อการพัฒนา
ดังนี้
1. ตองมีความรักในอาชีพอยางแทจริง
2. ตองปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
3. ตองเปนผูใฝหาความรูเสมอ
4. ตองเขาใจบทบาทของตนเอง
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ง. ดานเกษตรกร
เกษตรกรในรุนปจจุบัน สิ่งที่นาจะทําไดคือการใหการศึกษาแบบไมเปนทางการ ในรูปของ
การใชสื่อเสียงตามสายในหมูบาน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือการสอนใหแก
เกษตรกรเปนกลุมๆ เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูในบางเรื่องที่จะเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพของเกษตรกร การใหความรูทางดานโภชนาการ สิ่งที่ควรจะ
เนนกับเกษตรกรใหมากคือ จริยธรรม วาเกษตรกรควรมีจริยธรรมอยางไร
หลักจริยธรรมหรือหลักธรรมที่ดีของเกษตร (ทํานอง สิงคาลวณิช, 2528 : 665)
1. หลักธรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จ
2. ธรรมสําหรับรวมชุมชน
3. ธรรมสําหรับการทํามาหาเลี้ยงชีพ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บุ ป ผา (2524) ได ทํ า การวิ จัย เรื่ องการใชวิธีก ารสง เสริม แบบตา ง ๆ ของเจา หนา ที่สง เสริ ม
การเกษตรระดับอําเภอในภาคตะวันออก พบวาวิธีการสงเสริมที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับ
อําเภอใชมากที่สุดใชคือ การเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่บาน ไรนา สวนวิธีการสงเสริมที่ใชนอยที่สุดคือ
การฉายภาพนิ่ง ปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสงเสริมแบบตาง ๆ ปรากฏวาสวนใหญมาจากเกษตรกร
การขาดวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตาง ๆ รวมทั้งตัวเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ระดับอําเภอ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอไดเสนอแนะแนวทางปรับปรุงที่จะทําใหการ
สงเสริมไดผลดี คือ การสงเสริมควรสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการตางๆ อยางเพียงพอ และควรจัดการอบรมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ ทันสมัย ใหแก
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ
ปรีชา (2532) ไดวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลที่มีผลตอการปฏิบัติงานของฝายวิชาการของสํานักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันตกของ
ประเทศ พบวาความคิดเห็นคือ งานสงเสริมและการบริหารวิชาการเกษตรนั้น ฝายวิชาการไดปฏิบัติ
กิจกรรมถายทอดความรูในรูปแบบกลุมและรายบุคคลมากกวาการถายทอดแบบความรูมวลชน สวน
งานแผนงานและการประเมินผลนั้น การฝกอบรมรายปกษและการประชุมรายปกษเปนกิจกรรมที่ฝาย
วิชาการปฏิบัติมากกวาการปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนงานและโครงการติดตามนิเทศและประเมินผล
งานการวิจัย ปญหา การปฏิบัติงานของฝายวิชาการที่ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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ประจําตําบลประสบคือ วิชาการบางอยางไมไดไปจากฝายวิชาการไมเหมาะสมกับพื้นที่ในทองถิ่นนั้น
ขาดผลงานวิ จัย ที่ จ ะนํ า ไปใช การจั ด ทํา และดํา เนินงานตามแผนงานและโครงการตา งๆ ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพ ฝายวิชาการไมคอยมีการติดตามนิเทศ และประเมินฝายวิชาการฝายวิชาการไมคอย
ปรับปรุงการฝกอบรมรายปกษ และมีการปฏิบัติตามระเบียบวาระการประชุมรายปกษนอย
พงศชั ย (2538) ไดวิจัย เกี่ย วกับ ขวัญในการปฏิบัติงานของเกษตรตํา บลในจังหวัดเชีย งใหม
พบวา เกษตรตําบลกลุมมีแรงจูงใจในดานสวัสดิการและดานโอกาสกาวหนา แตเมื่อพิจารณาโดย
อาศัยฐานคะแนนคาเฉลี่ย (Mean) ของเกษตรตําบล ปรากฏวาแรงจูงใจในดานการนิเทศงานและดาน
ผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูงกวาคะแนนเฉลี่ย สวนขวัญในการปฏิบัติงานของเกษตรตําบลตามเกณฑ
ที่กําหนดไวพบวาอยูในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา สวัสดิการ การนิเทศ
งานและโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานของเกษตรตําบลมีความสัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงาน
ยกเวนเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ลําดวน (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นตอบทบาทในงานสงเสริมการเกษตรของเกษตร
ตําบลในจังหวัดอุดรธานี พบวาในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร เกษตรตําบลประสบปญหาอยูใน
ระดับมาก ไดแกบทบาทในการคัดเลือกเกษตรหมูบานเพื่อชวยในการสงเสริมการเกษตร ไดประสบ
ปญหาการไมมีคาตอบแทนและเกษตรหมูบานมีภารกิจอื่นมาก การใหบริการงานขาวสารแกเกษตรกร
ได รั บ ข อมู ล ล า ช า ข อ มู ล ไม ชั ด เจน และแหล ง ขอ มู ล ที่ ทัน สมั ย ในท อ งถิ่น มี น อ ย การส ง เสริ ม
การเกษตรตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร ขาดงบประมาณหรืองบประมาณโอนมาลาชา
โครงการส ง เสริ ม ขาดความต อ เนื่ อ งและขาดความชั ด เจน และเกิ ด ความซ้ํ า ซ อ นเพราะมี ห ลาย
หนวยงานรับผิดชอบ การรายงาน มีแบบฟอรมรายงานมากยุงยากซับซอนและมีประเภทการรายงาน
มากเกินไป การเผยแพรและประชาสัมพันธ การปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมไดรับวัสดุและ
งบประมาณลาชา และกิจกรรมไมตรงกับความตองการของเกษตรกร และวัสดุอุปกรณไมมีคุณภาพ
โสพิศ (2535) ไดศึกษาเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเกษตรตําบลในพื้นที่
ชลประทานและพื้นที่อาศัยน้ําฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาระดับขวัญกําลังใจของเกษตรตําบล
ทั้งสองกลุมมีขวัญกําลังใจในระดับที่แตกตางกัน โดยเกษตรตําบลในพื้นที่ชลประทานมีขวัญกําลังใจ
อยูในระดับดี สวนเกษตรตําบลในพื้นที่อาศัยน้ําฝนมีขวัญกําลังใจอยูในระดับพอใช เมื่อเปรียบตาม
ป จจั ย ที่ มี ผลกระทบต อขวั ญกํ า ลั ง ใจในการปฏิบัติง าน ปรากฏวา เกษตรตํา บลทั้ง สองกลุม มีข วั ญ
กําลังใจอยูในระดับที่แตกตางกันในเรื่องผูบังคับบัญชา ความมั่นคงปลอดภัย ลักษณะของเกษตรกร
และลักษณะภูมิประเทศและทั้งสองกลุมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับที่เหมือนกัน 2 ระดับคือระดับดีใน
เรื่องเพื่อนรวมงาน ความพอใจในงาน ศักดิ์ศ รีอาชีพ สุขภาพของผูปฏิบัติงาน ลักษณะครอบครัว
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(ดั้งเดิม) และหนวยงานอื่น และระดับพอใชในเรื่องสภาพการทํางาน โอกาสกาวหนา สวัสดิการ
ความพอเพียงในรายได การเมือง
จากงานวิจัยดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอในการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตรของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาและ
ปรับปรุงงานดานการสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ตอไป
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