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บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกเปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการบรรยายประกอบ

กับตารางตามลําดับ ดังน้ี 

 1. ขอมูลเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ตอน 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 

ตอนท่ี 2  สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน  

ตอนท่ี 4   ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร   

ตอนท่ี 5   ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ   

  

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไป 

ตอนท่ี 2  สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตร ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน  

ตอนท่ี 4   ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร   

ตอนท่ี 5   ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน 

ผลการศึกษาปรากฏดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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ขอมูลเชิงปริมาณ 

 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 เพศ 

  ผลการศึกษา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ประกอบดวย เพศชาย จํานวนรอยละ 53.33 

และเพศหญิงจํานวนรอยละ 46.47 (ตารางที่ 4.1) 

 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามเพศ 

                     N = 30 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 16 53.33 

หญิง 14 46.67 

รวม 30 100.00 

 

 อายุ 

  ผลการศึกษา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีอายุเฉลี่ย 36.27 ป อายุสูงสุด 59 ป และอายุ

ตํ่าสุด 26 ป โดยผูใหขอมูลเกือบคร่ึง (รอยละ 46.67) มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รองลงมามีอายุ 41 ปขึ้น

ไป รอยละ 30.00 และอายุไมเกิน 30 ป รอยละ 23.33 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.2) 

 

ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามอายุ 

                      N = 30 

อายุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา - 30 ป 7 23.33 

31 – 40 ป 14 46.67 

41 ปขึ้นไป 9 30.00 

รวม 30 100.00 

อายุสูงสุด 59 ป  อายุตํ่าสุด 26 ป 

อายุเฉลี่ย 36.27 ป  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.38 
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ตําแหนงปจจุบันหรือชวยราชการในตําแหนง 

 ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวนรอยละ 56.67 มีตําแหนงนักวิชาการ

สงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  รองลงมาคือตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ คิดเปน

จํานวนรอยละ 26.67  ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน จํานวนรอยละ 6.67 ตําแหนงเจา

พนักงานการเกษตร จํานวนรอยละ 6.67 และตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร จํานวนรอยละ 

3.33 ตามลําดับ ซึ่งตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการและปฏิบัติการน้ันเปน

ขาราชการ เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน สวนตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร และตําแหนง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรเปนตําแหนงของพนักงานราชการที่ยังไมไดบรรจุ (ตารางที่ 4.3) 

 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตามตําแหนง 

                      N = 30 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 8 26.67 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 17 56.67 

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 2 6.67 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 1 3.33 

เจาพนักงานการเกษตร 2 6.67 

รวม 30 100.00 

 

อายุการทํางานในกรมสงเสริมการเกษตร 

 ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีอายุการทํางานในกรมสงเสริมการเกษตร

เฉลี่ย 10.60 ป อายุงานสูงสุด 33 ป และอายุงานตํ่าสุด 1 ป โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรอยละ 

66.67  มีอายุการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 10 ป รองลงมามีอายุการทํางาน 21 ปหรือมากกวา รอยละ 

26.67 และอายุการทํางาน 11 – 20 ป รอยละ 6.67 ตามลําดับ ตามลําดับ (ตารางที่ 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4  จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตามอายุการทํางานในกรมสงเสริม

การเกษตร 

                      N = 30 

อายุการทํางานในกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา - 10 ป  20 66.67 

11 – 20 ป 2 6.67 

21 ป หรือมากกวา 8 26.67 

รวม 30 100.00 

อายุงานสูงสุด 33 ป  อายุงานตํ่าสุด 1 ป 

อายุงานเฉลี่ย 10.60 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.45 

 

อายุการทํางานในจังหวัดแมฮองสอน 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีอายุการทํางานในจังหวัดแมฮองสอนเฉลี่ย 

6.67 ป อายุงานสูงสุด 27 ป และอายุงานตํ่าสุด 1 ป โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสวนใหญคือรอย

ละ70.00 มีอายุการทํางานในจังหวัดแมฮองสอนนอยกวาหรือเทากับ 7 ป รองลงมามีอายุการทํางานใน

จังหวัดแมฮองสอน มากกวา 7 ป รอยละ 30.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.5) 

 

ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของกลุมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตามอายุการทํางานในจังหวัด

แมฮองสอน 

                      N = 30 

อายุการปฏิบัติงานในจังหวัดแมฮองสอน จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา - 7 ป  21 70.00 

มากกวา 7 ป 9 30.00 

รวม 30 100.00 

อายุงานสูงสุด 27 ป  อายุงานตํ่าสุด 1 ป 

อายุงานเฉลี่ย 6.67 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.9 
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การศึกษา 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รอยละ 80.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทา  รองลงมามีการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี รอยละ 13.33 โดยมีเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรเพียงสวนนอยคือรอยละ 6.67 เทาน้ันที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท  (ตารางที่ 4.6) 

 

ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตามระดับการศึกษา 

                      N = 30 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 4 13.33 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 24 80.00 

ปริญญาโท 2 6.67 

รวม 30 100.00 

 

รายไดตอเดือน 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีรายไดรวมเฉลี่ย 20,284 บาทตอเดือน รายได

รวมสูงสุด 35,440 บาทตอเดือน และรายไดรวมตํ่าสุด 11,770 บาทตอเดือน โดยเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตร มากกวาคร่ึง (รอยละ 56.67) มีรายไดรวม 15,000 บาทตอเดือนหรือตํ่ากวา รองลงมามี

รายไดรวม 20,001 บาทตอเดือนหรือมากกวา  และรายไดรวมระหวาง 15,001-20,000 บาทตอเดือน 

ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแหลงที่มาของรายได พบวา  

  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีรายไดจากเงินเดือนเฉลี่ย 19,493 บาทตอเดือน สูงสุด 35,440 บาท 

และตํ่าสุด 11,1770 บาท โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร สวนใหญมีเงินเดือน 15,000 บาทตอเดือน

หรือตํ่ากวา รองลงมามีเงินเดือน 20,001 บาทตอเดือนหรือสูงกวา รอยละ 26.67 และเงินเดือนระหวาง 

15,001-20,000 บาทตอเดือน ตามลําดับ 

  ในสวนของรายไดจากแหลงอ่ืน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รอยละ 60.00 ไมมีรายได

จากแหลงอ่ืน ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่มีรายไดจากแหลงอ่ืน รอยละ 40.00 ทั้งหมดมี

รายไดจากแหลงอ่ืน 15,000 บาทตอเดือนหรือตํ่ากวา (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามรายได 

                      N = 30 

รายได (บาทตอเดือน) จํานวน รอยละ 

รายไดรวม   

ตํ่ากวา - 15,000 บาท 17 56.67 

15,001 - 20,000 บาท 5 16.66 

20,001 บาท หรือมากกวา 8 26.67 

รวม 30 100.00 

รายไดสูงสุด 35,440 บาท  รายไดตํ่าสุด 11,770 บาท 

รายไดเฉลี่ย 20,284 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9,284.46 

เงินเดือน (บาทตอเดือน)   

ตํ่ากวา - 15,000 บาท 18 60.00 

15,001 - 20,000 บาท 4 13.33 

20,001 บาท หรือมากกวา 8 26.67 

รวม 30 100.00 

รายไดสูงสุด 35,440 บาท  รายไดตํ่าสุด 11,770 บาท 

รายไดเฉลี่ย 19,493 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9,295.12 

 

รายไดอื่น ๆ (บาทตอเดือน)   

ไมมีรายไดอ่ืน 18 60.00 

มีรายไดอ่ืน   

ตํ่ากวา - 15,000 บาท 12 40.00 

รวม 30 100.00 
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สถานภาพการสมรส 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รอยละ 53.33 มีสถานภาพโสด รองลงมามี

สถานภาพสมรส รอยละ 30.00  และสถานภาพหยาราง รอยละ 16.67 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.8) 

 

ตารางท่ี 4.8 จํานวนและรอยละเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามสถานภาพการสมรส 

                      N = 30 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 16 53.33 

สมรส 9 30.00 

หยาราง 5 16.67 

รวม 30 100.00 

 

ภาระหน้ีสิน 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รอยละ 16.67 ไมมีภาระหน้ีสิน ในขณะที่สวน

ใหญ คือรอยละ 83.33 มีภาระหน้ีสินเงินกู โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสวนใหญ มีแหลงเงินกูจาก

สหกรณกรมสงเสริมการเกษตร (รอยละ 33.33) และธนาคารกรุงไทย (รอยละ 33.33) ในสัดสวน

เทากัน รองลงมามีภาระหน้ีสินจากเงินกูจากธนาคารออมสิน รอยละ 6.67  หน้ีสินบัตรเครดิต รอยละ 

6.67 และหน้ีสินจากการกูเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 3.33  

ตามลําดับ 

  ทั้งน้ีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เกือบหน่ึงในสาม (รอยละ 30.00) ใหเหตุผลในการกูยืมเพื่อ

การศึกษา รองลงมากูเพื่อซื้อหรือตอเติมที่อยูอาศัย รอยละ 20.00  กูเพื่อใชจายในครอบครัว รอยละ 

13.33 กูเพื่อชําระหน้ีสินเดิม รอยละ 10.00 และกูเพื่อซื้อยานพาหนะรถยนตหรือรถจักรยานยนต     

รอยละ 10.00 (ตารางที่ 4.9) 
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ตารางท่ี 4.9 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามภาระเงินกู 

                      N = 30 

การกูเงิน จํานวน รอยละ 

ไมกู 5 16.67 

กูเงิน 25 83.33 

แหลงเงินกู   

ธนาคารกรุงไทย 10 33.33 

ธนาคารออมสิน 2 6.67 

สหกรณกรมสงเสริมการเกษตร 10 33.33 

บัตรเครดิต 2 6.67 

อ่ืนๆ ไดแก ธกส. 1 3.33 

เหตุผลในการกูยืมเงิน   

กูเพื่อซื้อหรือตอเติมที่อยูอาศัย 6 20.00 

กูเพื่อซื้อพาหนะ รถยนต  จักรยานยนต 3 10.00 

กูเพื่อการศึกษา 9 30.00 

กูเพื่อชําระหน้ีสินเดิม 3 10.00 

กูเพื่อใชจายในครอบครัว 4 13.33 
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ตอนท่ี 2 สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

 

  จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีรับผิดชอบ 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รอยละ 36.67 รับผิดชอบครัวเรือนเกษตรกร

จํานวนระหวาง 1,001-2,000 ครัวเรือน รองลงมารับผิดชอบเกษตรกรมากกวา 2,000 ครัวเรือน รอยละ 

33.33  รับผิดชอบเกษตรกรระหวาง 1,5001-2,000 ครัวเรือน รอยละ 16.67 และรับผิดชอบเกษตรกร 

501-1,000 ครัวเรือน รอยละ 13.33 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.10) 

 

ตารางท่ี 4.10 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามจํานวนครัวเรือน

เกษตรกรที่รับผิดชอบ 

                      N = 30 

จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีรับผิดชอบ จํานวน รอยละ 

501 – 1,000   ครัวเรือน 4 13.33 

1,001 – 1,500 ครัวเรือน 11 36.67 

1,501 – 2,000  ครัวเรือน 5 16.67 

มากกวา 2,000 ครัวเรือน 10 33.33 

รวม 30 100.00 

 

  พาหนะท่ีใชในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเปาหมาย 

  ผลการศึกษาพบวา  เจาหนาที่สง เสริมการเกษตร  เกือบทั้งหมดคือรอยละ 93.33  ใช

รถจักรยานยนต เปนพาหนะในการปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย รองลงมาใชรถยนตเปนพาหนะ รอยละ 

73.33  และใชเรือเปนพาหนะ รอยละ 20.00 ตามลําดับ นอกจากน้ีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รอยละ 

50.00 ยังใชการเดินเทาเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมายอีกดวย  (ตารางที่ 4.11) 
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ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามพาหนะที่ใชในการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย 

                    N = 30 

พาหนะท่ีทานใชในการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

รถยนต 22 73.33 

รถจักรยานยนต 28 93.33 

เดิน 15 50.00 

เรือ 6 20.00 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

  ระยะทางไกลสุดจากสํานักงานถึงพื้นท่ีเปาหมาย 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีพื้นที่ปฏิบัติงานเปาหมายอยูหางจาก

สํานักงานระยะทางไกลที่สุด 150 กิโลเมตร ระยะใกลสุด 20 กิโลเมตร ระยะทางไกลเฉลี่ย 77.77 

กิโลเมตร  โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรอยละ 50.00 มีพื้นที่เปาหมายหางจากสํานักงานระหวาง 

41-80 กิโลเมตร รองลงมามีพื้นที่เปาหมายหางจากสํานักงานไมเกิน 40 กิโลเมตร รอยละ 20.00  

ระยะหางจากสํานักงานระหวาง 81-120 กิโลเมตร รอยละ 16.67 และระยะหางจากสํานักงาน 121 

กิโลเมตรหรือมากกวา รอยละ 13.33  ตามลําดับ (ตารางที่ 4.12) 

 

ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามระยะทางจากสํานักงานถึง

พื้นที่เปาหมาย 

                     N = 30 

ระยะทางท่ีไกลท่ีสุดจากสํานักงานเกษตรอําเภอ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา - 40 กิโลเมตร 6 20.00 

41 – 80 กิโลเมตร 15 50.00 

81 – 120 กิโลเมตร 5 16.67 

121 กิโลเมตร ขึ้นไป 4 13.33 

รวม 30 100.00 

คาสูงสุด 150 กิโลเมตร  คาตํ่าสุด  20 กิโลเมตร 

คาเฉลี่ย 77.77 กิโลเมตร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 38.12  
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  ระยะเวลาเดินทางจากสํานักงานถึงพื้นท่ีเปาหมายท่ีไกลสุด 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เดินทางจากสํานักงานถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน

เปาหมายที่อยูไกลที่สุดใชระยะเวลาเฉลี่ย 4.20 ชั่วโมง ระยะเวลาสูงสุด 11 ชั่วโมง และระยะเวลา

ตํ่าสุด 1 ชั่วโมง  โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รอยละ 46.67 ใชระยะเวลาระหวาง 2.01-4.00 

ชั่วโมง รองลงมาใชระยะเวลาไมเกิน 2.00 ชั่วโมง รอยละ 20.00 ใชระยะเวลาระหวาง 4.01-6.00 

ชั่วโมง รอยละ 20.00  และใชระยะเวลา 6.01 ชั่วโมงขึ้นไป รอยละ 13.33 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.13) 

 

ตารางท่ี 4.13 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามระยะเวลาจากสํานักงาน

ถึงพื้นที่เปาหมายที่อยูไกลสุด 

                     N = 30 

ระยะเวลาในการเดินทาง จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา - 2.00 ชั่วโมง 6 20.00 

2.01 – 4.00 ชั่วโมง 14 46.67 

4.01 – 6.00 ชั่วโมง 6 20.00 

6.01 ชั่วโมง ขึ้นไป 4 13.33 

รวม 30 100.00 

คาสูงสุด 11 ชั่วโมง  คาตํ่าสุด  1 ชั่วโมง 

คาเฉลี่ย 4.20 ชั่วโมง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.46  

 

  ลักษณะพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน 

 ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสวนใหญคือรอยละ 66.67 ปฎิบัติงานอยูใน

พื้นที่ที่มีลักษณะเปนทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สูง  รองลงมา มีลักษณะพื้นที่ในการปฏิบัติงานเฉพาะบน

พื้นที่สูง รอยละ 33.33 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน 

                      N = 30 

ลักษณะพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

พื้นที่สูง 10 33.33 

พื้นที่ราบและพื้นที่สูง 20 66.67 

รวม 30 100.00 

 

  สภาพเสนทางคมนาคมในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

  ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เกือบทั้งหมด (รอยละ 96.67) มีพื้นที่

ปฏิบัติงานที่มีสภาพเสนทางคมนาคมเปนถนนลูกรังและมีการขามลําธาร รองลงมา มีพื้นที่ปฏิบัติงาน

ที่มีเสนทางคมนาคมเปนถนนลาดยาง รอยละ 90.00  พื้นที่ที่เสนทางคมนาคมเปนถนนคอนกรีต  รอย

ละ 83.33  พื้นที่ที่เสนทางคมนาคมเปนถนนลูกรัง รอยละ 80.00 และพื้นที่ที่เสนทางคมนาคมเปน

ลักษณะถนนทางเทาของประชาชน  รอยละ 63.33 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.15) 

 

ตารางท่ี 4.15 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามเสนทางคมนาคมในพื้นที่

ปฏิบัติงาน 

                      N = 30 

สภาพเสนทางในการคมนาคม จํานวน รอยละ 

ถนนลูกรัง 24 80.00 

ถนนลูกรังและมีการขามลําธาร 29 96.67 

ถนนลาดยาง 27 90.00 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 25 83.33 

ถนนที่เปนลักษณะทางเทาของประชาชน 19 63.33 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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  ลักษณะบุคคลเปาหมายในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

 ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ทั้งหมด (รอยละ 100.00) มีบุคคลเปาหมาย

เปนชาวไทยภูเขาเผากะเหร่ียง  รองลงมาเปนคนไทยพื้นเมือง รอยละ 96.67  ชาวไทยภูเขาเผาละวา 

รอยละ46.67 ชาวไทยภูเขาเผามง รอยละ 40.00 ชาวไทยภูเขาเผามูเซอ รอยละ 26.67 ชาวไทยใหญ  

รอยละ 16.67 ชาวไทยภูเขาเผาลีซอ รอยละ 10.00 และชาวภูเขาเผาลั๊ว รอยละ 3.33 ตามลําดับ (ตารางที่ 

4.16) 

 

ตารางท่ี 4.16 จํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะบุคคลเปาหมายในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

                      N = 30 

ลักษณะบุคคลเปาหมาย จํานวน รอยละ 

เผากะเหร่ียง 30 100.00 

ชนพื้นเมือง 29 96.67 

เผาละวา 14 46.67 

เผามง 12 40.00 

เผามูเซอ 8 26.67 

ไทยใหญ 5 16.67 

ลีซอ 3 10.00 

ลั๊วะ 1 3.33 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

  ลักษณะท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

  ผลการศึกษาพบวา ลักษณะที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสวน

ใหญ (รอยละ 63.33) เปนบานพักสวัสดิการของกรมสงเสริมการเกษตร รองลงมาเปนพักอาศัยของ

ตนเอง รอยละ 16.67  บานพักอาศัยของคูสมรส รอยละ 13.33 และบานพักสวัสดิการของหนวยงาน

ราชการอ่ืน ๆ รอยละ 6.67 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามลักษณะที่พักอาศัยในพื้นที่

ปฏิบัติงาน 

                      N = 30 

  ลักษณะท่ีพักอาศัย จํานวน รอยละ 

บานพักสวัสดิการของกรมสงเสริมการเกษตร 19 63.33 

บานพักสวัสดิการของหนวยงานราชการอ่ืนๆ 2 6.67 

บานของตนเอง 5 16.67 

บานคูสมรส 4 13.33 

รวม 30 100.00 

 

  สิ่งอํานวยความสะดวกในท่ีพักอาศัยในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

  ผลการศึกษาพบวา สิ่งอํานวยความสะดวกในที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตร สวนใหญ (รอยละ 93.33) ที่พักอาศัยมีไฟฟา รองลงมา มีนํ้าประปา รอยละ 83.33 

มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ รอยละ 66.67 มีอินเตอรเน็ต รอยละ 43.33 และมีโทรศัพทสาธารณะ   

รอยละ 23.33 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.18) 

 

ตารางท่ี 4.18 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสิ่งอํานวยความสะดวกในที่พักอาศัยในพื้นที่

ปฏิบัติงาน 

                      N = 30 

สิ่งอํานวยความสะดวกในท่ีอาศัยของ 

เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 

จํานวน รอยละ 

ไฟฟา 28 93.33 

นํ้าประปา 25 83.33 

สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ 20 66.67 

อินเตอรเน็ต 13 43.33 

โทรศัพทสาธารณะ 7 23.33 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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  สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

  ผลการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ซึ่ง

ประกอบ นํ้าประปา  ไฟฟา  อินเตอรเน็ต โทรศัพทสาธารณะ และสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ (ตารางที่ 

4.19) พบวา 

- นํ้าประปา : พื้นที่ปฏิบัติงานที่มีนํ้าประปาครบทุกหมูบานเพียงจํานวนรอยละ 20.00 ในขณะ

ที่พื้นที่ปฏิบัติงานรอยละ 76.67 มีนํ้าประปาไมครบทุกหมูบาน และมีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียง

รอยละ 10.00 ที่ทุกหมูบานไมมีนํ้าประปา 

- ไฟฟา : พื้นที่ปฏิบัติงานมีไฟฟาใชครบทุกหมูบานรอยละ 13.33 ในขณะที่พื้นที่สวนใหญ 

(รอยละ 86.67) มีไฟฟาใชไมครบทุกหมูบาน 

- อินเตอรเน็ต : พื้นที่ปฏิบัติงานมีอินเตอรเน็ตไมครบทุกหมูบานรอยละ 63.33 และพื้นที่กวา

หน่ึงในสาม (รอยละ 36.37) ทุกหมูบานไมมีระบบอินเตอรเน็ต 

- โทรศัพทสาธารณะ : พื้นที่ปฏิบัติงานมีโทรศัพทสาธารณะไมครบทุกหมูบานรอยละ 96.67 

โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงรอยละ 3.33 เทาน้ันที่ทุกหมูบานมีโทรศัพทสาธารณะ 

- สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี : พื้นที่ปฏิบัติงานเกือบทั้งหมดมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ไม

ครบทุกหมูบาน (รอยละ 96.67) โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงรอยละ 3.33 เทาน้ันที่ทุกหมูบาน

มีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ 
  

ตารางท่ี 4.19 จํานวนและรอยละของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําแนกตามสิ่งอํานวยความสะดวกใน

พื้นที่ปฏิบัติงาน 

                      N = 30 

สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นท่ีปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

นํ้าประปามีครบทุกหมูบาน 6 20.00 

นํ้าประปามีไมครบทุกหมูบาน 23 76.67 

ไมมีนํ้าประปาใชเลยทุกหมูบาน 3 10.00 

ไฟฟามีครบทุกหมูบาน 4 13.33 

ไฟฟามีไมครบทุกหมูบาน 26 86.67 

อินเตอรเน็ตมีไมครบทุกหมูบาน 19 63.33 

ไมมีอินเตอรเน็ตใชเลยทุกหมูบาน 11 36.37 

โทรศัพทสาธารณะมีครบทุกหมูบาน 1 3.33 

โทรศัพทสาธารณะมีไมครบทุกหมูบาน 29 96.67 
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ตารางท่ี 4.19 (ตอ)   

สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นท่ีปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่มีครบทุกหมูบาน 1 3.33 

สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่มีไมครบทุกหมูบาน 29 96.67 
   

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

ตอนท่ี 3   ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร 

ในจังหวัดแมฮองสอน 

  ผลการศึกษา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ใน 8 ดาน คือ 1) ดานลักษณะงาน 2) ดานความกาวหนา 3) ดาน           

การบังคับบัญชา 4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 5) ดานสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน 6) ดาน

สวัสดิการและคาตอบแทน 7) ดานความมั่นคงในงาน  และ 8) ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการ

ทํางานและชีวิตสวนตัว  พบวา  

  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรโดยภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.20) เมื่อพิจารณาแยกประเด็นความพึงพอใจใน 8 ดาน 

พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ระดับมากใน

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (คะแนนเฉลี่ย 3.77)  และดานความมั่นคงในงาน (คะแนนเฉลี่ย 

3.41) ในขณะที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ระดับปานกลางในดานลักษณะ

งาน (คะแนนเฉลี่ย 3.37) ดานการบังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย 3.24) ดานสภาพแวดลอมในสถานที่

ทํางาน (คาคะแนนเฉลี่ย3.15) ดานสวัสดิการและคาตอบแทน (คะแนนเฉลี่ย 3.02) ดานการรักษาดุลย

ภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว (คะแนนเฉลี่ย 2.81) และดานความกาวหนา (คะแนน

เฉลี่ย 2.80) ตามลําดับ  

  เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตร แยกตามประเด็นยอยทั้ง 8 ดาน พบวา   

  

  ดานลักษณะงาน 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจลักษณะงานสงเสริมการเกษตร 

ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 3.37) ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นยอยลักษณะงาน พบวา เจาหนาที่



 

57 

สงเสริมการเกษตรพึงพอใจ  ระดับมาก ในประเด็นความเหมาะสมของงานในตําแหนงหนาที่กับ

ความรูความสามารถ (คะแนนเฉลี่ย 3.83) การไดใชความรู ความสามารถและความคิดริเร่ิมในการ

ทํางานไดอยางเต็มที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.67) และงานที่ทํามีสวนชวยสงเสริมใหมีเกียรติและสรางชื่อเสียง

ใหกับตนเอง (คะแนนเฉลี่ย 3.50) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจ ระดับปาน

กลาง ในประเด็น ความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย (คะแนนเฉลี่ย 2.93) และงานที่

ไดรับมอบหมายไมอยูในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (คะแนนเฉลี่ย 2.90) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.20) 

  ดานความกาวหนา 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจดานความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 2.80) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอยดาน

ความกาวหนา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพึงพอใจ ระดับปานกลางในประเด็นการเปดโอกาส

ใหแสดงความสามารถเต็มที่ เพื่อความเจริญกาวหนาในการทํางาน (คะแนนเฉลี่ย 3.10) ความยุติธรรม

ในการพิจารณาความดีความชอบจากผูบังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย 2.83) และโอกาสในการเลื่อนยศ

และตําแหนงใหสูงขึ้น (คะแนนเฉลี่ย 2.80) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจ 

ระดับนอยในประเด็นการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานในดานศึกษาตอ การฝกอบรม หรือดู

งานเพื่อเพิ่มพูนความรู (คะแนนเฉลี่ย 2.47) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.20) 

 

  ดานการบังคับบัญชา 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจดานการบังคับบัญชา 

ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 3.24) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย

ดานการบังคับบัญชา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพึงพอใจ ระดับปานกลางในประเด็นการเปด

โอกาสของผูบังคับบัญชาใหปรึกษาบัญหา (คะแนนเฉลี่ย 3.37) ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็นในการทํางานอยางเต็มที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.33) การลงโทษตามความเปนจริงและตาม

ลักษณะความผิดเมื่อทํางานผิดพลาด (คะแนนเฉลี่ย 3.33) ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของ

นโยบายการทํางานของหนวยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.27) ความเอาใจใสของผูบังคับบัญชาในเร่ือง

สวัสดิการความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด (คะแนนเฉลี่ย 3.17) การไดรับมอบหมายงาน

ที่ตองใชความรูความสามารถสูงเสมอจากผูบังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย 3.13)  และการประเมินผลงาน

อยางเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย 3.07) ตามลําดับ  (ตารางที่ 4.20) 

 



 

58 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจดานความสัมพันธระหวาง

บุคคลในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ระดับมาก(คะแนนเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพึงพอใจ ระดับมากในประเด็น

ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันของเพื่อนรวมงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.90) ความสนิทสนมเปนกันเองทั้ง

ในและนอกเวลาทํางานของเพื่อนรวมงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.90) การที่เพื่อนรวมงานไมมีการแบงพรรค

แบงพวก อันเปนอุปสรรคในการทํางาน (คะแนนเฉลี่ย 3.80) ความรวมมือและชวยเหลือในการ

ปฏิบัติงานเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.73) และการที่สามารถพูดคุยหรือปรึกษากับ

เพื่อนรวมงานไดเมื่อมีปญหาสวนตัว (คะแนนเฉลี่ย 3.53) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.20) 

 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 3.15) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอยดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพึงพอใจ ระดับมากในประเด็นความ

เพียงพอของแสงสวางในสถานที่ทํางานตอการทํางาน (คะแนนเฉลี่ย 3.77) การไมมีเสียงรบกวนหรือ

กลิ่นเหม็นในการทํางานอันจะทําใหสุขภาพและจิตใจที่เสื่อมโทรมลง (คะแนนเฉลี่ย 3.67) ในขณะที่

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง ในประเด็นความทันสมัยของเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (คะแนนเฉลี่ย 2.93) การมีอุปกรณที่มีสภาพดีสามารถใช

ปฏิบัติงานไดของหนวยงาน (คะแนนเฉลี่ย 2.80) และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจ 

ระดับนอยในประเด็นความเหมาะสมของอุณหภูมิในหองทํางานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเฉลี่ย 

2.57) ตามลําดับ  (ตารางที่ 4.20) 

 

ดานสวัสดิการและคาตอบแทน 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจดานสวัสดิการและคาตอบแทน

ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 3.15) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย

ดานสวัสดิการและคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพึงพอใจ ระดับ

ปานกลางในประเด็นความเหมาะสมของคาจางหรือเงินเดือนที่ไดรับกับคาครองชีพในปจจุบัน 

(คะแนนเฉลี่ย 3.17) ความสะดวกในการเบิกจายเงินทุกประเภทจากหนวยงานตนสังกัด (คะแนนเฉลี่ย 

3.10) การเลื่อนเงินเดือนดวยความยุติธรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.97) การไดรับการชวยเหลือจากหนวยงาน
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เมื่อไดรับอุบัติเหตุ (คะแนนเฉลี่ย 2.97) และความเพียงพอในการจัดสวัสดิการตาง ๆ เชนนํ้าด่ืม 

หองนํ้า โรงอาหาร สถานที่ออกกําลังกาย ของหนวยงาน (คะแนนเฉลี่ย 2.90) ตามลําดับ (ตารางที่ 

4.20) 

ดานความมั่นคงในการทํางาน 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจดานความมั่งคงในการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตร ระดับมาก(คะแนนเฉลี่ย 3.41) เมื่อพิจารณาในประเด็นยอยดานความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพึงพอใจ ระดับมากในประเด็นตําแหนงหนาที่การงาน

เปนหลักประกันใหกับครอบครัวได (คะแนนเฉลี่ย 3.93) และความมั่นคงของงานที่ไมตองเสี่ยงตอ

การถูกใหออก  ปลดออก  หรือไลออก (คะแนนเฉลี่ย 3.47) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี

ความพึงพอใจ ระดับปานกลางประเด็นความปลอดภัยจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของงานที่ทํา 

(คะแนนเฉลี่ย 2.83) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.20) 

 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจดานความสมดุลระหวางชีวิต

การทํางานกับชีวิตสวนตัวในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 2.81) 

เมื่อพิจารณาในประเด็นยอยดานความสมดุล พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจ 

ระดับปานกลางในประเด็นความเหมาะสมของการปฏิบัติงานทีไ่มเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตและ

ครอบครัว (คะแนนเฉลี่ย 3.07) ความเหมาะสมของเวลาในการทํางานกับเวลาสวนตัว เวลาครอบครัว

และสังคม (คะแนนเฉลี่ย 2.90) การไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (คะแนนเฉลี่ย 

2.80) และความเหมาะสมของการมีเวลาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (คะแนนเฉลี่ย 2.70)  ในขณะที่

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจ ระดับนอยในประเด็นการสนับสนุนใหมีการโอน/ยาย 

ระหวางหนวยงานเพื่อใหไดสถานที่ทํางานใกลบาน (คะแนนเฉลี่ย 2.60) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.20) 
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ตารางท่ี 4.20 จํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ดานลักษณะงาน 
     

3.37 ปาน

กลาง  
     

(0.79) 

1.  ความเหมาะสมของ

งานในตําแหนงหนาที่กับ

ความรูความสามารถ 

3 19 8 - - 3.83 มาก 

(10.00) (63.33) (26.67) - - (0.59) 
 

       
2. การไดใชความรู  

ความสามารถและ

ความคิดริเร่ิมในการ

ทํางานไดอยางเต็มที่ 

1 19 9 1 - 3.67 มาก 

(3.33) (63.33) (30.00) (3.33) - (0.61) 
 

       

3. ความเหมาะสมของ

ปริมาณงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

2 2 18 8 - 2.93 ปาน

กลาง (6.67) (6.67) (60.00) (26.67) - (0.78) 

       
4. งานที่ทานทําอยูใน

ขณะน้ีมีสวนชวยสงเสริม

ใหทานมีเกียรติและสราง

ชื่อเสียงใหกับตัวทาน 

2 16 9 1 2 3.50 มาก 

(6.67) (53.33) (30.00) (3.33) (6.67) (0.94) 
 

       

       
5. งานที่ทานไดรับ

มอบหมายไมอยูใน

ขอบเขตงานที่ทาน

รับผิดชอบ 

- 2 23 5 - 2.90 ปาน

กลาง - (6.67) (76.67) (16.67) - (0.48) 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ดานความกาวหนา 
     

2.80 ปาน

กลาง  
     

(0.82) 

6. โอกาสในการเลื่อนยศ

และตําแหนงใหสูงขึ้น 

- 1 24 3 2 2.80 ปาน

กลาง - (3.33) (80.00) (10.00) (6.67) (0.61) 

7. การเปดโอกาสให

แสดงความสามารถ

เต็มที่ เพื่อความ

เจริญกาวหนาในการ

ทํางาน 

- 6 21 3 - 3.10 ปาน

กลาง - (20.00) (70.00) (10.00) - (0.55) 

       

       

8. ความยุติธรรมในการ

พิจารณาความดี

ความชอบจาก

ผูบังคับบัญชา 

- 8 14 3 5 2.83 ปาน

กลาง - (26.67) (46.67) (10.00) (16.67) (1.02) 

       

9. การสนับสนุนและ

สงเสริมจากหนวยงาน

ในดานศึกษาตอ  การ

ฝกอบรมหรือดูงานเพื่อ

เพิ่มพูนความรู 

- 3 13 9 5 2.47 นอย 

- (10.00) (43.33) (30.00) (16.67) (0.90) 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ดานการบังคับบัญชา 
     

3.24 ปาน

กลาง  
     

(0.97) 

10. ความเอาใจใสของ

ผูบังคับบัญชาในเร่ือง

สวัสดิการความเปนอยู

ของทานอยางใกลชิด 

3 8 12 5 2 3.17 ปาน

กลาง (10.00) (26.67) (40.00) (16.67) (6.67) (3.17) 

       

       
11. การเปดโอกาสของ

ผูบังคับบัญชาใหปรึกษา

บัญหา 

5 8 12 3 2 3.37 ปาน

กลาง (16.67) (26.67) (40.00) (10.00) (6.67) (1.10) 

       
12. ความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพของ

นโยบายการทํางานของ

หนวยงาน 

2 11 12 3 2 3.27 ปาน

กลาง (6.67) (36.67) (40.00) (10.00) (6.67) (0.98) 

       

13. การไดรับมอบหมาย

งานที่ตองใชความรู

ความสามารถสูงเสมอ

จากผูบังคับบัญชา 

- 8 18 4 - 3.13 ปาน

กลาง - (26.67) (60.00) (13.33) - (0.63) 

       

       
14. ผูบังคับบัญชาเปด

โอกาสใหทานแสดง

ความคิดเห็นในการ

ทํางานอยางเต็มที่ 

3 10 12 4 1 3.33 ปาน

กลาง (10.00) (33.33) (40.00) (13.33) (3.33) (0.96) 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

15. การลงโทษตามความ

เปนจริงและตามลักษณะ

ความผิด เมื่อทานทํางาน

ผิดพลาด 

1 15 9 3 2 3.33 ปาน

กลาง (3.33) (50.00) (30.00) (10.00) (6.67) (0.96) 

       

       
16. การประเมินผลงาน

อยางเปนธรรมจาก

ผูบังคับบัญชา 

2 8 14 2 4 3.07 ปาน

กลาง (6.67) (26.67) (46.67) (6.67) (13.33) (1.08) 

       
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

    
3.77 มาก 

 
     

(0.66) 
 

17. ความรวมมือและ

ชวยเหลือในการ

ปฏิบัติงานเปนอยางดี

จากเพื่อนรวมงาน 

2 18 10 - - 3.73 มาก 

(6.67) (60.00) (33.33) - - (0.58) 
 

       

       
18. ความเคารพนับถือ

ซึ่งกันและกันของเพื่อน

รวมงาน 

4 19 7 - - 3.90 มาก 

(13.33) (63.33) (23.33) - - (0.61) 
 

       
19. ความสนิทสนมเปน

กันเองทั้งในและนอก

เวลาทํางานของเพื่อน

รวมงาน 

3 21 6 - - 3.90 มาก 

(10.00) (70.00) (20.00) - - (0.55) 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

20. การที่เพื่อนรวมงาน

ของทานไมมีการแบง

พรรคแบงพวก อันเปน

อุปสรรคในการทํางาน 

6 13 10 1 - 3.80 มาก 

(20.00) (43.33) (33.33) (3.33) - (0.81) 
 

       

       
21. การที่ทานสามารถ

พูดคุยหรือปรึกษากับ

เพื่อนรวมงานได  เมื่อมี

ปญหาสวนตัว 

- 19 8 3 - 3.53 มาก 

- (63.33) (26.67) (10.00) - (0.68) 
 

       

       
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

    
3.15 ปาน

กลาง  
     

(0.88) 

22. ความเพียงพอของ

แสงสวางในสถานที่

ทํางานตอการทํางาน 

2 19 9 - - 3.77 มาก 

(6.67) (63.33) (30.00) - - (0.57) 
 

       
23. การไมมีเสียงรบกวน

หรือกลิ่นเหม็นในการ

ทํางานอันจะทําให

สุขภาพและจิตใจที่เสื่อม

โทรมลง 

- 20 10 - - 3.67 มาก 

- (66.67) (33.33) - - (0.48) 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

24. การมีอุปกรณที่มี

สภาพดีสามารถใช

ปฏิบัติงานไดของ

หนวยงานของทาน 

- 6 14 8 2 2.80 ปาน

กลาง - (20.00) (46.67) (26.67) (6.67) (0.85) 

       

25. ความทันสมัยของ

เคร่ืองมือหรืออุปกรณใน

การปฏิบัติงานของ

หนวยงานของทาน 

2 2 18 8 - 2.93 ปาน

กลาง (6.67) (6.67) (60.00) (26.67) - (0.78) 

       

       
26. ความเหมาะสมของ

อุณหภูมิในหองทํางาน

ในการปฏิบัติงาน 

- 3 17 4 6 2.57 นอย 

- (10.00) (56.67) (13.33) (20.00) (0.94) 
 

       
ดานสวัสดิการและคาตอบแทน 

    
3.02 ปาน

กลาง  
     

(0.92) 

27. ความเหมาะสมของ

คาจางหรือเงินเดือนที่

ไดรับกับ   คาครองชีพ

ในปจจุบัน 

3 7 14 4 2 3.17 ปาน

กลาง (10.00) (23.33) (46.67) (13.33) (6.67) (1.02) 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

28. ความเพียงพอของ

การจัดสวัสดิการตาง ๆ  

เชน  หองนํ้า โรงอาหาร  

สถานที่ ออกกําลังกาย  

นํ้าด่ืมใหของหนวยงาน

ของทาน 

- 6 17 5 2 2.90 ปาน

กลาง - (20.00) (56.67) (16.67) (6.67) (0.80) 

       

       

       

29. การเลื่อนเงินเดือน

ดวยความยุติธรรม 

- 11 12 2 5 2.97 ปาน

กลาง - (36.67) (40.00) (6.67) (16.67) (1.07) 

30. ความสะดวกในการ

เบิกจายเงินทุกประเภท

จากหนวยงานของทาน 

1 7 18 2 2 3.10 ปาน

กลาง (3.33) (23.33) (60.00) (6.67) (6.67) (0.84) 

       
31. การไดรับการ

ชวยเหลือจากหนวยงาน

เมื่อทานไดรับอุบัติเหตุ 

1 6 16 5 2 2.97 ปาน

กลาง (3.33) (20.00) (53.33) (16.67) (6.67) (0.89) 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ดานความมั่นคงในการทํางาน 
    

3.41 มาก 

 
     

(1.17) 
 

32. ความมั่นคงของงานที่

ทําใหทานไมตองเสี่ยงตอ

การถูกใหออก  ปลดออก  

หรือไลออก 

4 13 9 1 3 3.47 มาก 

(13.33) (43.33) (30.00) (3.33) (10.00) (1.11) 
 

       

       
33. ตําแหนงหนาที่การงาน

ของทานเปนหลักประกัน

ใหกับครอบครัวของทาน

ได 

10 13 4 1 2 3.93 มาก 

(33.33) (43.33) (13.33) (3.33) (6.67) (1.11) 
 

       

34. ความปลอดภัยจาก

อันตรายตอชีวิตและ

ทรัพยสินของงานที่ทานทํา 

1 7 12 6 4 2.83 ปาน

กลาง (3.33) (23.33) (40.00) (20.00) (13.33) (1.05) 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 

                

ประเด็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 
  

2.81 ปาน

กลาง  
     

(0.95) 

35. การไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

- 6 15 6 3 2.80 
ปาน

กลาง - (20.00) (50.00) (20.00) (10.00) (0.89) 

36.  ความเหมาะสมของ

การปฏิบัติงานที่ไมเปน

อุปสรรคตอการดําเนิน

ชีวิตและครอบครัว 

- 9 17 1 3 3.07 ปาน

กลาง - (30.00) (56.67) (3.33) (10.00) (0.87) 

       

       
37. ความเหมาะสมของ

เวลาในการทํางานกับเวลา

สวนตัว เวลาครอบครัว

และสังคม 

- 8 14 5 3 2.90 ปาน

กลาง - (26.67) (46.67) (16.67) (10.00) (0.92) 

       

       
38. ความเหมาะสมของ

การมีเวลาออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

- 6 14 5 5 2.70 ปาน

กลาง - (20.00) (46.67) (16.67) (16.67) (0.99) 

       
39. การสนับสนุนใหมีการ

โอน/ยาย ระหวาง

หนวยงานเพื่อใหได

สถานที่ทํางานใกลบาน 

1 6 7 12 4 2.60 นอย 

(3.33) (20.00) (23.33) (40.00) (13.33) (1.07) 
 

       
            

 
ภาพรวม 

     
3.20 ปาน

กลาง             (0.94) 
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ตอนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร 

  ผลการศึกษา ระดับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 7 ดาน คือ 1) ปญหาการคมนาคม 2) ปญหาการสื่อสาร       

3) ปญหาดานงบประมาณการดําเนินการ 4) ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ 5) ปญหาดานความ

รวมมือกับหนวยงานอ่ืน 6) ปญหาดานการบริหาร และ 7) ปญหาดานสุขภาพ  พบวา  

  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรโดย

ภาพรวมอยูใน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.34) เมื่อพิจารณาแยกประเด็นปญหาและอุปสรรคทั้ง 

7 ดาน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร 

ระดับมากในดานลักษณะทางกายภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) ดานการคมนาคม (คะแนนเฉลี่ย 3.45) และ

ดานการสื่อสาร (คะแนนเฉลี่ย 3.44)  ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหาและอุปสรรค 

ระดับปานกลางดานงบประมาณการดําเนินการ (คะแนนเฉลี่ย 3.38) ดานความรวมมือกับหนวยงาน

อ่ืน (คะแนนเฉลี่ย 2.93) ดานการบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 2.81) และดานสุขภาพ (คะแนนเฉลี่ย 2.80)  

ตามลําดับ  

  เมื่อพิจารณาระดับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตร แยกตามรายละเอียดทั้ง 7 ดาน พบวา   

  

  ปญหาดานการคมนาคม 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานการคมนาคม ระดับ

มาก(คะแนนเฉลี่ย 3.45) ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นยอยปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี

ปญหา ระดับมากในประเด็นความเสี่ยงในการเดินทางไปในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.90) และ

สภาพถนนในการเดินทางไปในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.70) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรมีปญหา ระดับปานกลางในประเด็นความพรอมใชงานของพาหนะในการเดินทางไปใน

พื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.00) และความเพียงพอของพาหนะในการเดินทางไปในพื้นที่เปาหมาย 

(คะแนนเฉลี่ย 2.83) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.21) 

 

  ปญหาดานการสื่อสาร 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานการสื่อสาร ระดับมาก

(คะแนนเฉลี่ย 3.44) ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นยอยปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา 
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ระดับมากในดานภาษาในการติดตอสื่อสารกับเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.73) สิ่ง

อํานวยความสะดวกในการใชสื่อสงเสริมการเกษตร เชน ไฟฟา (คะแนนเฉลี่ย 3.57) และการ

ติดตอสื่อสารกับเกษตรกรแบบเรงดวน เชน การติดตอทางโทรศัพทหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ (คะแนน

เฉลี่ย 3.47) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา ระดับปานกลางในประเด็นความสามารถ

ในการอานภาษาไทยของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.40) ความสามารถในการฟง

ภาษาไทยของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.30) และความสามารถในการใชสื่อในการ

สงเสริมการเกษตร (คะแนนเฉลี่ย 3.17) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.21) 

 

  ปญหาดานงบประมาณการดําเนินการ 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณการ

ดําเนินการ ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 3.38) ซึ่งเมื่อพิจารณาในในประเด็นยอยปญหา พบวา 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา ระดับมากในดานงบประมาณที่ไดรับไมตรงกับความตองการ

ของเกษตรกรในพื้นที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.57)  ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา ระดับปาน

กลางในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการสงเสริมการเกษตรที่ไดรับจากกรมสงเสริม

การเกษตร (คะแนนเฉลี่ย 3.37) และความเพียงพอของงบประมาณในการสงเสริมการเกษตรที่ไดรับ

จาก อปท. (คะแนนเฉลี่ย 3.20) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.21) 

 

  ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานลักษณะทางกายภาพ 

ระดับมาก(คะแนนเฉลี่ย 3.96) ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นยอยปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรมีปญหา ระดับมากในประเด็นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (คะแนนเฉลี่ย 4.10) 

ความทุรกันดารของสภาพภูมิประเทศ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และพื้นที่ในการสงเสริมการเกษตรมีความ

เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคคิดตอ เชน ไขเลือดออก ไขมาลาเลีย ฯลฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.77) ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4.21) 

 

  ปญหาดานความรวมมือกับหนวยงานอื่น 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานความรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ  ระดับปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 2.93) (ตารางที่ 4.21) 
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  ปญหาดานการบริหาร 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานการบริหาร ระดับ

ปานกลาง(คะแนนเฉลี่ย 2.81) ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นยอยปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรมีปญหา ระดับมากในประเด็นนโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงมีผลตอการปฏิบัติงาน

พื้นที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.73)  ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา ระดับปานกลางในประเด็น

นโยบายของผูบริหารระดับอําเภอขัดกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ (คะแนนเฉลี่ย 2.67) และเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตรมีปญหา ระดับนอยในประเด็นการขัดแยงกับผูบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 2.03) 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4.21) 

 

  ปญหาดานสุขภาพ 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานสุขภาพ ระดับปาน

กลาง(คะแนนเฉลี่ย 2.80) ซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นยอยปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี

ปญหา ระดับปานกลางในดานสุขภาพจิต คือ ความเหงา การคิดถึงบานคิดถึงครอบครัว (คะแนนเฉลี่ย 

2.97) และปญหาสุขภาพรางกายที่ไมแข็งแรงสมบูรณพอที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย (คะแนน

เฉลี่ย 2.63)  ตามลําดับ (ตารางที่ 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ย ระดับปญหาในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร 

                

ประเด็นในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับปญหา 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ปญหา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ดานการคมนาคม 
     

3.45 มาก 

 
     

(1.09) 
 

1. สภาพถนนในการ

เดินทางไปในพื้นที่

เปาหมาย 

6 13 8 2 1 3.7 มาก 

(20.00) (43.33) (26.67) (6.67) (3.33) (0.99) 
 

       
2. ความเสี่ยงในการ

เดินทางไปในพื้นที่

เปาหมาย 

7 14 8 1 - 3.9 มาก 

(23.33) (46.67) (26.67) (3.33) - (0.80) 
 

       
3. ความเพียงพอของ

พาหนะในการเดินทาง

ไปในพื้นที่เปาหมาย 

3 6 7 11 3 2.83 ปาน

กลาง (10.00) (20.00) (23.33) (36.67) (10.00) (1.18) 

      
 

4.  ความพรอมใชงาน

ของพาหนะในการ

เดินทางไปในพื้นที่

เปาหมาย 

2 8 11 6 3 3 ปาน

กลาง (6.67) (26.67) (36.67) (20.00) (10.00) (1.08) 

      

 

5. ระยะทางไกลในการ

เดินทางไปในพื้นที่

เปาหมาย 

7 14 5 4 - 3.8 มาก 

(23.33) (46.67) (16.67) (13.33) - (0.96) 
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ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 

                

ประเด็นในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับปญหา 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ปญหา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ดานการสื่อสาร 
     

3.44 มาก 

 
     

(1.03) 
 

6. ดานภาษาในการ

ติดตอสื่อสารกับ

เกษตรกรในพื้นที่

เปาหมาย 

11 6 9 2 2 3.73 มาก 

(36.67) (20.00) (30.00) (6.67) (6.67) (1.23) 
 

       

7. ความสามารถในการ

ใชสื่อในการสงเสริม

การเกษตร 

1 7 18 4 - 3.17 ปาน

กลาง (3.33) (23.33) (60.00) (13.33) - (0.70) 

      
 

8. สิ่งอํานวยความ

สะดวกในการใชสื่อ

สงเสริมการเกษตร 

เชน ไฟฟา 

6 7 15 2 - 3.57 มาก 

(20.00) (23.33) (50.00) (6.67) - (0.90) 
 

       

9. การติดตอสื่อสารกับ

เกษตรกรแบบเรงดวน

(เชนการติดตอทาง

โทรศัพท

,โทรศัพทมือถือ) 

5 12 7 4 2 3.47 มาก 

(16.67) (40.00) (23.33) (13.33) (6.67) (1.14) 
 

       

       

10. ความสามารถใน

การอานภาษาไทยของ

เกษตรกรในพื้นที่

เปาหมาย 

7 8 7 6 2 3.4 ปาน

กลาง (23.33) (26.67) (23.33) (20.00) (6.67) (1.25) 
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ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 

 
     

    

ประเด็นในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับปญหา 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ปญหา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

11. ความสามารถใน

การฟงภาษาไทยของ

เกษตรกรในพื้นที่

เปาหมาย 

1 13 10 6 - 3.3 ปาน

กลาง (3.33) (43.33) (33.33) (20.00) - (0.84) 

       

ดานงบประมาณการดําเนินงาน 
    

3.38 ปาน

กลาง  
     

(1.09) 

12. ความเพียงพอของ

งบประมาณในการ

สงเสริมการเกษตรที่

ไดรับจากกรมสงเสริม

การเกษตร 

8 4 11 5 2 3.37 ปาน

กลาง (26.67) (13.33) (36.67) (16.67) (6.67) (1.25) 

      
 

      

 

13. ความเพียงพอของ

งบประมาณในการ

สงเสริมการเกษตรที่

ไดรับจาก อปท. 

3 8 12 6 1 3.2 ปาน

กลาง (10.00) (26.67) (40.00) (20.00) (3.33) (1.00) 

      

 

14. ปญหาดาน

งบประมาณที่ไดรับไม

ตรงกับความตองการ

ของเกษตรกรในพื้นที่ 

6 10 9 5 - 3.57 มาก 

(20.00) (33.33) (30.00) (16.67) - (1.01) 
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ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 

 
     

    

ประเด็นในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับปญหา 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ปญหา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ดานลักษณะทางกายภาพ 
     

3.96 มาก 

 
     

(0.97) 
 

15. ความทุรกันดารของ

สภาพภูมิประเทศ 

11 12 3 4 - 4 มาก 

(36.67) (40.00) (10.00) (13.33) - (1.02) 
 

16. ความแปรปรวนของ

สภาพภูมิอากาศ 

10 15 3 2 - 4.1 มาก 

(33.33) (50.00) (10.00) (6.67) - (0.84) 
 

17.  พื้นที่ในการสงเสริม

การเกษตรมีความเสี่ยง

ตอการติดเชื้อโรคคิดตอ

เชน ไขเลือดออก ไข

มาลาเลีย  

8 12 5 5 - 3.77 มาก 

(26.67) (40.00) (16.67) (16.67) - (1.04) 
 

       

       

ดานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ 
    

2.93 ปาน

กลาง  
     

(0.58) 

18. การใหความรวมมือ

จากหนวยงานอ่ืน 

- 4 20 6 - 2.93 ปาน

กลาง - (13.33) (66.67) (20.00) - (0.58) 

 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 

        

ประเด็นในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับปญหา 
คะแนน

เฉลี่ย 

(S.D) 

ระดับ

ปญหา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

ดานการบริหาร 
     

2.81 ปาน

กลาง  
     

(1.31) 

19. นโยบายของ

ผูบริหารระดับอําเภอ

ขัดกับการปฏิบัติงาน

ในพื้นที ่

2 4 11 8 5 2.67 ปาน

กลาง (6.67) (13.33) (36.67) (26.67) (16.67) (1.12) 

      

 

20. การขัดแยงกับ

ผูบริหาร 

- 3 5 12 10 2.03 นอย 

- (10.00) (16.67) (40.00) (33.33) (0.96) 
 

21. นโยบายของภาครัฐ

ที่เปลี่ยนแปลงมีผลตอ

การปฏิบัติงานพื้นที่ 

12 3 12 1 2 3.73 มาก 

(40.00) (10.00) (40.00) (3.33) (6.67) (1.23) 
 

       
ดานสุขภาพ 

     
2.8 ปาน

กลาง  
     

(0.94) 

22. ทานมีสุขภาพรางกาย

ที่ไมแข็งแรงสมบูรณที่

จะปฏิบัติงานในพื้นที่

เปาหมาย 

- 2 16 11 1 2.63 ปาน

กลาง - (6.67) (53.33) (36.67) (3.33) (0.67) 

      

 

23. ปญหาดานสุขภาพ 

จิตคือความเหงา การ

คิดถึงบาน ครอบครัว 

3 6 11 7 3 2.97 ปาน

กลาง (10.00) (20.00) (36.67) (23.33) (10.00) (1.13) 

              

ภาพรวม           3.34 ปาน

กลาง             (1.11) 



 

77 

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ   

  ไมมีขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

  ขอมูลเชิงคุณภาพ 

  ผลจากการสัมภาษณเชิงลึก ทั้ง 7 อําเภอไดผลวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรอําเภอแมฮองสอนปรากฏดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

  สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

  เกษตรกรกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

เปนชนพื้นเมือง ชาวไต (ไทใหญ) ชาวเขาเผาตางๆ ไดแก มง (แมว) ปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) ลีซอ 

มูเซอ แตเกษตรกรกลุมเปาหมายสวนใหญเปนกลุมชนเผาปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) สภาพพื้นที่

ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบมีระยะทางในการปฏิบัติงานน้ันหางไกลจากตัวอําเภอมาก การเดินทางไปหา

เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายในบางพื้นที่ ตองใชเวลาในการเดินทางนาน มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปน

พื้นที่สูงการคมนาคมไมสะดวกตอการเดินทางไปปฏิบัติงาน และถนนเปนถนนลูกรัง พื้นที่ธุระ

กันดาร  การเดินทางจะลําบากในชวงฤดูฝน  สภาพการปฏิบัติงานในดานสิ่งอํานวยความสะดวกการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่แกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนยังไมดีเทาที่ควรและมีสภาพเกา 

เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปนพื้นที่สูงอยูหางไกลจากอําเภอ จึงมีความตองการพาหนะที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

เชนรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอเพื่อเขาพื้นที่ไดสะดวก หากสภาพของพาหนะไมพรอมหรือไมสมบูรณ

อาจกอใหเกิดอันตรายกับตัวเจาหนาที่สงเสริมได บางคร้ังตองอาศัยการสนับสนุนรถยนตของ

หนวยงานสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล) เพื่อใหเขาถึงพื้นที่ในการปฏิบัติงาน

ได สวนดานที่พักอาศัยน้ันในตัวอําเภอน้ันไมมีปญหา สภาพพื้นที่บางพื้นที่อยางอําเภอปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน ที่เปนพื้นที่เขาไปปฏิบัติงานยังไมมีไฟฟาเขาถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรก็ไม

สามารถใชสื่อในการนําเสนอหรือใหความกับเกษตรกรได  ในดานการรับขาวสารดานการเกษตร 

สวนใหญน้ันรับจากหนังสือราชการ รองลงมาไดรับจากอินเตอรเน็ต ทีวี  สวนดานการรับขาวสาร

ดานอ่ืนๆ จะไดจากทีวีเปนสวนใหญ ตอมาคืออินเตอรเน็ต แตระบบอินเตอรเน็ตมีปญหาเร่ืองไฟฟา

ดับบอย สัญญาณอินเตอรเน็ตชาทําใหการรับขาวสารไมตอเน่ืองและไดรับขาวสารลาชา สภาพการ

ปฏิบัติงานในดานการติดตอสื่อสารกับหนวยบังคับบัญชา สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน ใชการ

ติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส (Email) และทางโทรศัพท ไดมีการใหความรวมมือระดับปานกลาง 

บางคร้ังการปฏิบัติงานระดับจังหวัดไมมีความตอเน่ือง  สภาพการปฏิบัติงานในดานการติดตอสื่อสาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
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กับเพื่อนรวมงานตางอําเภอหรือตางหนวยงานไดมีการประสานอยางดี  สวนใหญเปนการติดตอ

ประสานงานและปรึกษากันในเร่ืองงาน 

 

  ผลจากการสัมภาษณความพึงพอใจของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

1)   ดานลักษณะงาน 

 จากการสัมภาษณเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจใน

ลักษณะงานสงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย ปานกลาง ลักษณะของงานมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับตําแหนงหนาที่และความรูความสามารถ ปจจุบันงานหลักของ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรคือการรับขึ้นทะเบียน สวนงานดานการสงเสริม อบรม ให

ความรูลดนอยลง และงานสวนใหญที่ไมเกี่ยวของกับการสงเสริมการเกษตรจะไปรวมอยูที่

เจาหนาที่สงเสริมเกษตร เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนนอย ทําใหการทําหนาที่ของนัก

สงเสริมการเกษตรดานการสงเสริมการเกษตรลดนอยลง  การขึ้นทะเบียนและการรายงาน

ขอมูลจะมากขึ้น ทําใหมุมมองของเกษตรกรที่ทีตอนักสงเสริมการเกษตรเปลี่ยนแลงไป

จากเดิม   ในดานโอกาสแสดงความรูความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรคือการอบรมเกษตรกรในพื้นที่ และการใหความรูแก

เกษตรกรเน่ืองจากงานปจจุบันงานหลักคือการขึ้นทะเบียน และการรายงานขอมูล ทําให

เจาหนาที่มีโอกาสในการแสดงความรูความสามารถลดลง  

2) ดานความกาวหนา 

 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจปานกลางเพราะ

หนวยงานตนสังกัดเปดโอกาสใหเจาหนาที่สง เสริมเกษตร ทุกอําเภอ ในจังหวัด

แมฮองสอน ไดแสดงความรูความสามารถ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเจริญกาวหนาใน

ตําแหนงหนาที่การงานโดยการนําเสนอผลงานการประกวดของกรมสงเสริมในเร่ืองตางๆ 

เชน การประกวดเกษตรตําบลดีเดน ประกวดเกษตรกรดีเดนในพื้นที่รับผิดชอบ การ

ประกวดกลุมวิสาหกิจชุมชนดีเดนในพื้นที่รับผิดชอบ เปนตนการประกวดเปนสวนหน่ึง

ของนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตรที่สนับสนุนในการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงาน

โดยการนําเสนอผลงงานที่โดดเดน การเลื่อนตําแหนงในสายงานเกษตรตําบลน้ันเลื่อนไป

ตามอายุการทํางาน  แตในการเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นน้ัน ยังมีความไมชัดเจนใน
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การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้นไปเชน ตําแหนงเกษตรอําเภอ 

ตําแหนงหัวหนากลุมฝาย  

ขอเสนอแนะของผูใหสัมภาษณบางทานกลาววาหนวยงานตนสังกัดควรมีแนวทาง

สงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรโดยมี

รายละเอียดของความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน และตรงกับสายงาน รวมถึงควรจะมีการ

สอบเพื่อวัดระดับความรูความสามารถเพื่อเลื่อนระดับในหนาที่ ในสวนเจาหนาสงเสริม

การเกษตรที่เปนพนักงานราชการซึ่งยังไมไดบรรจุเปนขาราชการควรมีการบรรจุการเขา

เปนขาราชการเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่เปนพนักงาน

ราชการ ซึ่งสวนใหญเปนคนในพื้นที่ 

3) ดานการบังคับบัญชา 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจปานกลาง อยูใน

ระดับปานกลาง  คือผูบังคับบัญชาของมีแนวทางการมอบหมายงาน การประเมินผลที่มี

ความชัดเจนในเร่ืองการทํางาน  การมอบหมายงานในเร่ืองที่แตคนถนัด การประเมินผล

งานตามผลงานและตัวชี้วัด ตามงานที่ไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชาใสใจดูแลความ

เปนอยูของผูใตบังคับบัญชา และเปดโอกาสใหปรึกษาปญหาหรือแสดงความคิดเห็นใน

การแกไขปญหาอยางเต็มที่ และทุกคนเทาเทียมกัน  

4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจปานกลาง ถึงใน

ระดับมาก  เพราะความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานมีความสามัคคี สามารถพูดคุยขอ

ความชวยเหลือหรือขอคําปรึกษาปญหาทั้งเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวกับเพื่อนรวมงานบาง

เร่ืองได กลาวคือความสัมพันธในระดับอําเภอน้ันมีความใกลชิดกันทําใหมีความสนิทสนม

กัน  สามารถปรึกษาหารือทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวได  แตมีบางสวนที่บางคนที่ไม

สามารถปรึกษาและมีความขัดแยงกันบางในบางคน  ในสวนความสัมพันธในระดับตาง

อําเภอน้ันเน่ืองจากสํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอนน้ันมีจํานวนเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรระดับตําบลนอย  ทําใหรูจักกันหมดในจังหวัดทําใหการประสานงานหรือการ

ปรึกษาเร่ืองงานน้ันเปนไปอยางดี 
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5) ดานสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน   

 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจปานกลาง ดาน

สิ่งแวดลอมในที่ทํางานในเร่ืองแสงและอุณหภูมิเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึง

พอใจ แตชวงฤดูรอนที่อากาศจะรอนมาก สวนเร่ืองวัสดุอุปกรณสํานักงานยังไมเหมาะสม

กับการทํางาน เชน คอมพิวเตอรน้ันเกา  อุปกรณในการทํางานสวนใหญจะมีอายุการใช

งานนาน  ระบบอินเตอรเน็ตชา ทําใหการทํางาน และสื่อสารของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรน้ันไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  

6) ดานสวัสดิการและคาตอบแทน  

 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจปานกลาง เพราะการ

ใหคาตอบแทนเปนไปตามระบบ แตความเปนจริงพื้นที่ในการทํางานสวนใหญเปนพื้นที่

สูงควรจะมีคาตอบแทนที่สูงกวาพื้นที่ราบ เน่ืองจากการทํางานมีความยากลําบาก เร่ืองของ

ระยะทางและการเดินทาง ควรจะมีคาเสี่ยงภัยหรือคาเบี้ยกันดารเพื่อนเปนขวัญและกําลังใจ

แกเจาหนาที่ ระบบการจายเงินบางคร้ังลาชา ควรจะพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพ

การทํางานของเจาหนาที่มากขึ้น   หนวยงานมีระบบการจัดสวัสดิการตางๆ เชน นํ้าด่ืม โรง

อาหาร สถานออกกําลังกาย  และการใหความชวยเหลือเมื่อทานไดรับอุบัติเหตุไดอยาง

เหมาะสม 

7) ดานความมั่นคงในงาน 

 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจปานกลาง ใน

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบันซึ่งมีความมั่นคง (ไมเสี่ยงตอการถูกไลออกและ ปลดออก) 

เพียงพอที่จะเปนหลักประกันใหกับครอบครัวพอประมาณ  แตมีเร่ืองการทํางานที่มีความ

เสี่ยงในพื้นที่น้ันมีเฉพาะเร่ืองการเดินทางที่เปนพื้นที่หางไกล ถนนลูกรัง หากเปนชวงฤดู

ฝนจะเขาพื้นที่ยากลําบาก อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได อาจมีความเสี่ยงใน

เร่ืองขอกฎหมายและการถูกรองเรียนจากเกษตรกรไดถาเจาหนาที่ทํางานผิดพลาด ในสวน

ของพนักงานราชการควรมีการบรรจุการเขาเปนขาราชการเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแก

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่เปนพนักงานราชการ  ซึ่งสวนใหญเปนคนในพื้นที่ 
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8) ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจปานกลาง ดานการ

รักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิต

และไมมีผลกระทบตอครอบครัว  เวลาในการปฏิบัติงาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับ

ครอบครัวและสังคมไดรับการจัดสรรอยางเหมาะสมแตมีบางสวนที่เปนเขาหนาที่สงเสริม

การเกษตรที่เดินทางมาบรรจุเพื่อปฏิบัติหนาที่สงเสริมการเกษตรที่อยูตางจังหวัด 

 

  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร   

1) ดานการคมนาคม 

  การคมนาคมในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนน้ันมีปญหาในเร่ืองถนนซึ่งสวนใหญเปน

ถนนลูกรัง ไมสะดวกในการดินทาง ยิ่งในฤดูฝนน้ัน ทําใหถนนลื่น ถนนเปนดินเละซึ่งเปน

อันตรายอยางมาก เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งจะเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของพื้นที่จังหวัด

แมฮองสอนที่เปนพื้นที่สูง และวิถีชีวิตของชนเผาที่ต้ังหมูบานในปา ระยะทางจากอําเภอ

ไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน บางพื้นที่เดินทางไกลมากวา 50 กิโลเมตร ตองใชเวลาหลายชั่วโมง

กวาจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงานทําใหเสียเวลาในการทํางาน อีกทั้งไมมีทางรถจึงตองใชวิธีการ

เดินเพื่อไปสูพื้นที่เปาหมาย ทําใหการคมนาคมมีปญหามากที่สุด 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการแกปญหาคือ กรมสงเสริมการเกษตรควรจะสนับสนุนรถ

ของสํานักงานที่พรอมจะเขาถึงพื้นที่ได หรือบูรณาการโดยการขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานอ่ืนเชน หนวยงานทองถิ่น เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 

2) ดานการสื่อสาร  

 พื้นที่อําเภอน้ันเปนพื้นที่ในหุบเขาทําใหในบางพื้นที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท ทําให

การติดตอสื่อสารกับทางเกษตรกรในการติดตอเรงดวนน้ันเปนไปอยางยากลําบาก ตองใช

การเขาพื้นที่ถึงจะสามารถติดตอสื่อสารกับเกษตรกรไดทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายใน

การเดินทาง ซึ่งการแกไขที่สามารถทําไดคือ การประสานกับทางผูนําในพื้นที่เพื่อฝาก

ประกาศหรือแจงขอมูลดานการเกษตรกับเกษตรกร ทําใหการติดตอสื่อสารกับเกษตรกร

น้ันอาจจะคาดเคลื่อนเน่ืองจากขอความที่สงไปไมครบถวนสมบูรณ  สวนการสื่อสารกับ

เกษตรกรน้ันซึ่งประชากรสวนใหญเปนชนเผาซึ่งมีภาษาถิ่นของตนเอง  แตละชนเผามี

ความแตกตางกันทําใหเกษตรกรยังไมเขาใจในสิ่งที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรพูดหรือ
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การใหความรู จึงจําเปนตองอาศัยผูนําในชุมชนในการชวยแปลภาษาถิ่นใหเกษตรกรเขาใน

สิ่งที่ เจาหนาที่ใหความรู ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชสื่อในการสงเสริม

การเกษตรน้ันเปนปญหาหามากเน่ืองจากเกี่ยวกับดานไฟฟา การคมนาคม เพราะสื่อ

สงเสริมในบางอยางตองใชไฟฟา บางอยางน้ันมีขนาดกลางถึงใหญ ทําใหการขนไม

สะดวกจึงไมสามารถใชสื่อในการสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ดานงบประมาณการดําเนินงาน 

 ไดรับงบประมาณมาลาชา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจึงใชงบประมาณอยางเรงรีบ 

ทําใหไมตรงกับวัตถุประสงคของกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาในแตละคร้ัง 

บางคร้ังงบประมาณมาในชวงฤดูฝนการทําโครงการในพื้นที่ที่หางไกลหรือพื้นที่สูงทําได

ยาก และผลการปฏิบัติมักจะไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงงบประมาณที่ไดมานอยตองใชอยาง

จํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินงานของเจาหนาที่  การแกไขปญหาไมสามารถทําได

เน่ืองจากขึ้นอยูกับทางกรมหรือระดับกระทรวงในการจัดสรรงบประมาณ 

4) ดานลักษณะทางกายภาพ 

ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ราบและมีพื้นที่สูง พื้นที่เปนหุบเขา ความทุรกันดาร ทําให

การเดินทางลําบาก และในพื้นที่ในบางพื้นที่ เขาลําบาก บางพื้นที่ไมสามารถใช

รถจักรยานยนตเขาไปได ตองเดินเทาเขาไปจึงจะสามารถเขาถึงพื้นที่ปฏิบัติงานได การ

ทํางานจึงยากลําบาก มีปญหาในฤดูฝนเปนสวนใหญเพราะสภาพพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ปาจึงมี

ทั้งเร่ืองโรคตางๆ การเดินทาง ความเสี่ยงในเร่ืองนํ้าปาไหลหลาก ทําใหเปนขอจํากัดใน

การสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ลักษณะที่เปนพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน อีกทั้งอยูติดแนว

ชายแดนทําใหอาจมีความเสี่ยงในเร่ืองโรคระบาดที่มากับแมลงและสัตว  และอาจมีความ

เสี่ยงในเร่ืองกองกําลังตางชาติที่ติดกับชายแดนแตประเด็นน้ีเปนปญหาที่นอยมากถึงไมมี  

การสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เหลาน้ีจึงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 

5) ดานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ  

 ไมมีปญหาเร่ืองการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ในพื้นที่ 
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6) ดานการบริหาร 

 การบริหารงานของผูบริหารระดับอําเภอและระดับผูบริหารระดับจังหวัดไมมีปญหา 

เพราะผูบริหารเขาใจระบบและกระบวนการทํางานในพื้นที่ทําใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางเรียบรอย    

7) ดานสุขภาพ 

 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรแตละอําเภอในจังหวัดแมฮองสอน ไมมีปญหาดาน

สุขภาพ  

 


