บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านส ง เสริ ม การเกษตรของเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน และ 2) นําผลสํารวจมาใชในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การ
บริ ห ารงาน และการส ง เสริ ม การเกษตรในพื้น ที่ จั ง หวั ด แม ฮ องสอน ให ส อดคล อ งกั บ พระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลัก เกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประชากรที่ใชใ น
การศึกษา คือ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ในจังหวัดแมฮองสอน จํานวนทั้งสิ้น 30 คน และ
ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งผลการศึกษา
สรุปไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
ผลการศึกษา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ประกอบดวย เพศชาย รอยละ 53.33 มีอายุ
เฉลี่ ย 36.27 ป มากกว า ครึ่ ง เล็ ก น อ ย (ร อ ยละ 56.67) มี ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตร
ปฏิบัติการ รองลงมามีตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ มีอายุการทํางานในกรม
สงเสริมการเกษตรเฉลี่ย 10.60 ป มีอายุการทํางานในจังหวัดแมฮองสอน เฉลี่ย 6.67 ป สวนใหญ (รอยละ
80.00) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีรายไดรวมเฉลี่ย 20,284 บาทตอเดือน เปนรายได
จากเงินเดือนเฉลี่ย 19,493 บาทตอเดือน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มากกวาครึ่ง (รอยละ 53.33) มี
สถานภาพโสด สวนใหญ (รอยละ 83.33) มีภาระหนี้สินเงินกูจากสหกรณกรมสงเสริมการเกษตร และ
ธนาคารกรุงไทย โดยเหตุผลในการกูเงินสวนใหญ คือ กูยืมเพื่อการศึกษา รองลงมากูเพื่อซื้อหรือตอ
เติมที่อยูอาศัย
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สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มากกวาครึ่ง (รอยละ 36.67) รับผิดชอบเกษตรกรระหวาง 1,0012,000 ครัวเรือน เกือบทั้งหมด (รอยละ 93.33) ใชรถจักรยานยนต เปนพาหนะในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่เปาหมาย รองลงมาใชรถยนตเปนพาหนะ มีพื้นที่ปฏิบัติงานเปาหมายอยูหางไกลจากสํานักงาน
เฉลี่ย 77.77 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเฉลี่ย 4.20 ชั่วโมง สองในสาม (รอยละ 66.67) มีลักษณะพื้นที่ใน
การปฏิบัติงานทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สูง เกือบทั้งหมด (รอยละ 96.67) มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีสภาพ
เสนทางคมนาคมเปนถนนลูกรังและมีการขามลําธาร เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทั้งหมดมีบุคคล
เปาหมายเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง รองลงมาเปนคนไทยพื้นเมือง
ลักษณะที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน (รอยละ 63.33) เปนบานพักสวัสดิการของกรมสงเสริม
การเกษตร ส ว นใหญ มี ไ ฟฟ า (ร อ ยละ 93.33) น้ํ า ประปา (ร อ ยละ 83.33) และมี สั ญ ญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (รอยละ 66.67) แตมีระบบอินเตอรเน็ตไมถึงครึ่งหนึ่ง เชนเดียวกับพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสวนใหญ มีระบบโทรศัพทสาธารณะ (รอยละ 96.67) มีสัญญาณ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (รอยละ 96.67) มีไฟฟา (รอยละ 86.67) และมีระบบน้ําประปา (รอยละ 76.67)
ไม ค รบทุ ก หมู บ า น นอกจากนี้ พื้ น ที่ ก ว า หนึ่ ง ในสาม (ร อ ยละ 36.37) ทุ ก หมู บ า นไม มี ร ะบบ
อินเตอรเน็ต
ผลการสัม ภาษณ เกษตรกรกลุมเปา หมายที่รับผิดชอบของเจา หนาที่สง เสริมการเกษตรใน
จังหวัดแมฮองสอน สวนใหญเปนกลุมชนเผาประชากรกลุมเปาหมายทั้งหมด มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบสวนใหญเปนพื้นที่สูง มีระยะทางไกลการคมนาคมไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน สิ่งอํานวย
ความสะดวกแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนยังไมดีเทาที่ควรตองการพาหนะที่
เหมาะสมกับพื้นที่ เชนรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอเพื่อเขาพื้นที่ไดสะดวก สวนดานที่พักอาศัยนั้นในตัว
อํ า เภอนั้ น ไม มี ป ญ หาและบางพื้ นที่ อย า งอํา เภอปางมะผา จั ง หวัด แมฮ องสอน ที่เป นพื้ นที่ เข า ไป
ปฏิบัติงานยังไมมีไฟฟาเขาถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรก็ไมสามารถใชสื่อในการนําเสนอหรือให
ความกับเกษตรกรได การรับขาวสารสวนใหญมาจากหนังสือราชการ และใชการติดตอทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) และทางโทรศัพท แตระบบอินเตอรเน็ตมีปญหาเรื่องไฟฟาดับบอย สัญญาณ
อินเตอรเน็ตชาทําใหการรับขาวสารไมตอเนื่องและไดรับขาวสารลาชา การติดตอสื่อสารกับเพื่อน
รวมงานตางอําเภอหรือตางหนวยงานเปนการติดตอประสานงานและปรึกษากันในเรื่องงาน
ผลจากการศึกษา สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน
สอดคลองกับลักษณะทั่วไปของจังหวัดแมฮองสอน ที่มีประชากร 2 กลุม คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ
หรือคนไต และชาวไทยภูเขา หรือกลุมชาติพันธ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการสงเสริมเกษตร ลักษณะ
85

พื้นที่สวนใหญของจังหวัดแมฮองสอนเปนทิวเขาสลับซับซอน ถนนมีลักษณะคดเคี้ยวลาดชันไปตาม
แนวเขา ทําใหพื้นที่หางไกลระบบสาธารณูปโภคยังไมมีความพรอมซึ่งมีผลกระทบตอเดินทาง การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอกับหนวยงาน
อื่นลาชา ทําใหผลการปฏิบัติออกมาไมดีเทาที่ควร
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
ผลการศึกษา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.20) เมื่อพิจารณาแยกประเด็นความพึงพอใจใน 8
ดาน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับ
มาก ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล (คะแนนเฉลี่ย 3.77) และดานความมั่นคงในงาน (คะแนน
เฉลี่ย 3.41) ในขณะที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับปานกลาง ในดาน
ลักษณะงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.37) ดานการบังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย 3.24) ดานสภาพแวดลอมใน
สถานที่ทํางาน (คะแนนเฉลี่ย 3.15) ดานสวัสดิการและคาตอบแทน (คะแนนเฉลี่ย 3.02) ดานการ
รักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว (คะแนนเฉลี่ย 2.81) และดานความกาวหนา
(คะแนนเฉลี่ย 2.80) ตามลําดับ
ผลจากการสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก ความพึง พอใจของเจ า หนา ที่ สง เสริ ม การเกษตรในการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ในประเด็นดังตอไปนี้
ลักษณะงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจในลักษณะ
งานสงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย พอประมาณ ลักษณะของงานมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับตําแหนงหนาที่และความรูความสามารถ ปจจุบันงานหลักของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรคือการ
รับขึ้นทะเบียน และการรายงานขอมูลสวนงานดานการสงเสริม อบรม ใหความรูลดนอยลง ทําให
เจาหนาที่มีโอกาสในการแสดงความรูความสามารถลดลง งานสวนใหญที่จะไปรวมอยูที่เจาหนาที่
สงเสริมเกษตรประจําอําเภอ เนื่องจากบุคลากรมีจํานวนนอย
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจพอประมาณเพราะหนวยงาน
ตนสังกัดเปดโอกาสใหเจาหนาที่สงเสริมเกษตร ทุกอําเภอ ในจังหวัดแมฮองสอน ไดแสดงความรู
ความสามารถ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานโดยการนําเสนอ
ผลงานการประกวดของกรมสง เสริม ในเรื่องตา งๆ เชน การประกวดเกษตรตํ าบลดี เด น ประกวด
เกษตรกรดีเดนในพื้นที่รับผิดชอบ การประกวดกลุมวิสาหกิจชุมชนดีเดนในพื้นที่รับผิดชอบ เปนตน
การประกวดเปนสวนหนึ่งของนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตรที่สนับสนุนในการเลื่อนตําแหนง
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หนาที่การงานโดยการนําเสนอผลงงานที่โดดเดน การเลื่อนตําแหนงในสายงานเกษตรตําบลนั้นเลื่อน
ไปตามอายุ ก ารทํ า งาน แต ในการเลื่อนตํา แหนง ในระดับที่สูง ขึ้นนั้น ยัง มีค วามไมชัดเจนในการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้นไปเชน ตําแหนงเกษตรอําเภอ ตําแหนงหัวหนากลุม
ฝาย
การบั ง คั บ บั ญ ชา ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี แ นวทางการมอบหมายงานในเรื่ อ งที่ แ ตค นถนั ด มี ก าร
ประเมินผลงานตามผลงานและตัวชี้วัด ตามงานที่ไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชาดูแลความเปนอยูของ
ผูใตบังคับบัญชา และเปดโอกาสใหปรึกษาปญหาหรือแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาอยาง
เต็มที่
ความสัมพันธระหวางบุคคลความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานมีความสามัคคี สามารถพูดคุย
ขอความชวยเหลือหรือขอคําปรึกษาปญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวกับเพื่อนรวมงานบางเรื่องได
สิ่งแวดลอมในที่ทํางานในชวงฤดูรอนที่อากาศจะรอนมาก สวนเรื่องวัสดุอุปกรณสํานักงานยัง
ไมเหมาะสมกับการทํางาน เชน คอมพิวเตอรเกา อุปกรณในการทํางานสวนใหญจะมีอายุการใชงาน
นาน ระบบอินเตอรเน็ตชา ทําใหการทํางาน และสื่อสารของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรนั้นไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
ดานสวัสดิการและคาตอบแทน คาตอบแทนเปนไปตามระบบ การทํางานสวนใหญเปนพื้นที่
สูงควรจะมีคาตอบแทนที่สูงกวาพื้นที่ราบ หรือมีการเพิ่มคาครองชีพเนื่องจากระยะทางและการเดิน
ทางไกล ควรจะมีคาเสี่ยงภัยหรือคาเบี้ยกันดารเพื่อนเปนขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่ ระบบการ
จายเงินบางครั้งลาชา ควรจะพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพการทํางานของเจาหนาที่มากขึ้น มี
ความเหมาะสมของระบบการจัดสวัสดิการตางๆ และการใหความชวยเหลือเมื่อไดรับอุบัติเหตุ
ความมั่ น คงในตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรมี ค วามมั่ น คง เพี ย งพอที่ จ ะเป น
หลั ก ประกันใหกับ ครอบครัวได พ อประมาณ การทํา งานที่มีค วามเสี่ยงในพื้นที่มีเฉพาะเรื่องการ
เดินทางที่เปนพื้นที่หางไกล หากเปนชวงฤดูฝนจะเขาพื้นที่ยากลําบาก อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุจาก
การเดินทางได และมีความเสี่ยงในเรื่องขอกฎหมายและการถูกรองเรียนจากเกษตรกรไดถาเจาหนาที่
ทํางานผิดพลาด
การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตและไมมีผลกระทบตอ
ครอบครัว มีเวลาในการปฏิบัติงาน เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมไดรับการจัดสรร
อยางเหมาะสม
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ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร
ผลการศึกษา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 7 ดาน คือ 1) ปญหาการคมนาคม 2) ปญหาการสื่อสาร 3) ปญหา
ดานงบประมาณการดําเนินการ 4) ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ 5) ปญหาดานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น 6) ปญหาดานการบริหาร และ 7) ปญหาดานสุขภาพ พบวา
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรโดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.34) เมื่อพิจารณาแยกประเด็นปญหาและอุปสรรคทั้ง 7
ดาน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
ระดับมาก ในดานลักษณะทางกายภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) ดานการคมนาคม (คะแนนเฉลี่ย 3.45)
และดานการสื่อสาร (คะแนนเฉลี่ย 3.44) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหาและอุปสรรค
ระดับปานกลาง ดานงบประมาณการดําเนินการ (คะแนนเฉลี่ย 3.38) ดานความรวมมือกับหนวยงาน
อื่น (คะแนนเฉลี่ย 2.93) ดานการบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 2.81) และดานสุขภาพ (คะแนนเฉลี่ย 2.80)
ตามลําดับ
เมื่ อพิจารณาระดั บ ป ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหน า ที่
สงเสริมการเกษตร แยกตามรายละเอียดทั้ง 7 ดาน พบวา
ปญหาดานการคมนาคม
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานการคมนาคมระดับ
มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.45) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี
ปญหาระดับมาก ในประเด็นความเสี่ยงในการเดินทางไปในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.90) และ
สภาพถนนในการเดินทางไปในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.70) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรมีปญหาระดับปานกลาง ในประเด็นความพรอมใชงานของพาหนะในการเดินทางไปใน
พื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.00) และความเพียงพอของพาหนะในการเดินทางไปในพื้นที่เปาหมาย
(คะแนนเฉลี่ย 2.83) ตามลําดับ
ผลจากการสัมภาษณพบวา การคมนาคมในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนนั้นมีปญหาในเรื่องถนน
ซึ่งสวนใหญเปนถนนลูกรัง ไมสะดวกในการดินทาง ยิ่งในฤดูฝนนั้น ทําใหลื่นและเปนอันตรายอยาง
มาก เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งจะเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนที่เปนพื้นที่สูง
และวิถีชีวิตของชนเผาที่ตั้งหมูบานในปา ระยะทางจากอําเภอไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน บางพื้นที่เดิน
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ทางไกลมากวา 50 กิโลเมตร ตองใชเวลาหลายชั่วโมงกวาจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงานทําใหเสียเวลาในการ
ทํางาน อีกทั้งไมมีทางรถจึงตองใชวิธีการเดินเพื่อไปสูพื้นที่เปาหมาย ทําใหการคมนาคมเปนปญหา
มากที่สุดแนวทางในการแกปญหาคือ ควรจะมีรถของสํานักงานที่พรอมจะเขาถึงพื้นที่ได หรือบูรณา
การโดยการขอรั บ การสนั บสนุ นจากหนวยงานอื่ นเชน หนวยงานทองถิ่น เทศบาล หรือองคก าร
บริหารสวนตําบล
ปญหาดานการสื่อสาร
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานการสื่อสารระดับมาก
(คะแนนเฉลี่ย 3.44) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา
ระดับมาก ในดานภาษาในการติดตอสื่อสารกับเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.73) สิ่ง
อํ า นวยความสะดวกในการใช สื่ อ ส ง เสริ ม การเกษตร เช น ไฟฟ า (คะแนนเฉลี่ ย 3.57) และการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ เกษตรกรแบบเร ง ด ว น เช น การติ ด ต อ ทางโทรศั พ ท ห รื อ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่
(คะแนนเฉลี่ ย 3.47) ในขณะที่ เจ า หนา ที่สง เสริม การเกษตรมีปญหาระดับ ปานกลาง ในประเด็ น
ความสามารถในการอานภาษาไทยของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.40) ความสามารถ
ในการฟงภาษาไทยของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.30) และความสามารถในการใช
สื่อในการสงเสริมการเกษตร (คะแนนเฉลี่ย 3.17) ตามลําดับ
ผลจากการสัมภาษณพบวา พื้นที่อําเภอนั้นเปนพื้นที่ในหุบเขาทําใหในบางพื้นที่ไมมีสัญญาณ
โทรศัพท ทําใหการติดตอสื่อสารกับทางเกษตรกรในการติดตอเรงดวนนั้นเปนไปอยางยากลําบาก
ตองใชการเขาพื้นที่ถึงจะสามารถติดตอสื่อสารกับเกษตรกรไดทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายในการ
เดินทาง ซึ่งการแกไขที่สามารถทําไดคือ การประสานกับทางผูนําในพื้นที่เพื่อฝากประกาศหรือแจง
ขอมูลดานการเกษตรกับเกษตรกร สวนการสื่อสารกับเกษตรกรนั้นซึ่งประชากรสวนใหญเปนชนเผา
ซึ่งมีภาษาถิ่นของตนเอง แตละชนเผามีความแตกตางกันทําใหเกษตรกรยังไมเขาใจในสิ่งที่เจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรพูดหรือการใหความรู จึงจําเปนตองอาศัยผูนําในชุมชนในการชวยแปลภาษาถิ่นให
เกษตรกรเขาในสิ่งที่เจาหนาที่ใหความรู ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชสื่อในการสงเสริม
การเกษตรนั้ นเป นป ญหาหามากเนื่ องจากเกี่ย วกั บ ดา นไฟฟา การคมนาคม เพราะสื่อสง เสริม ใน
บางอยางตองใชไฟฟา บางอยางนั้นมีขนาดกลางถึงใหญ ทําใหการขนไมสะดวกจึงไมสามารถใชสื่อ
ในการสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ปญหาดานงบประมาณการดําเนินการ
ผลการวิจัยพบวา เจ าหน าที่ สง เสริมการเกษตร มีปญหาและอุป สรรคดา นงบประมาณการ
ดําเนินการระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.38) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่
ส ง เสริ ม การเกษตรมี ป ญ หาระดั บ มาก ในด า นงบประมาณที่ ไ ด รั บ ไม ต รงกั บ ความต อ งการของ
เกษตรกรในพื้นที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.57) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหาระดับปานกลาง
ในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการสงเสริมการเกษตรที่ไดรับจากกรมสงเสริมการเกษตร
(คะแนนเฉลี่ย 3.37) และความเพียงพอของงบประมาณในการสงเสริมการเกษตรที่ไดรับจาก อปท.
(คะแนนเฉลี่ย 3.20) ตามลําดับ
ผลจากการสัมภาษณพบวา งบประมาณมาลาชา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจึงใชงบประมาณ
อยา งเร งรี บ ทํ า ใหไ ม ตรงกับ วั ตถุป ระสงคข องกับ งบประมาณที่ไ ดรับ การจัดสรรมาในแตละครั้ ง
บางครั้งงบประมาณมาในชวงฤดูฝนการทําโครงการในพื้นที่ที่หางไกลหรือพื้นที่สูงทําไดยาก และ
รวมถึงงบประมาณที่ไดรับมานอยตองใชอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินงานของเจาหนาที่ ทํา
ใหผลการปฏิบัติมักจะไมมีประสิทธิภาพ การแกไขปญหาไมสามารถทําไดเนื่องจากขึ้นอยูกับทางกรม
หรือระดับกระทรวงในการจัดสรรงบประมาณ
ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานลักษณะทางกายภาพ
ระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 3.96) ซึ่ ง เมื่อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดป ญ หา พบว า เจ า หน า ที่ส ง เสริ ม
การเกษตรมีปญหาระดับมาก ในประเด็นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (คะแนนเฉลี่ย 4.10)
ความทุรกันดารของสภาพภูมิประเทศ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และพื้นที่ในการสงเสริมการเกษตรมีความ
เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคคิดตอ เชน ไขเลือดออก ไขม าลาเลีย ฯลฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.77) ตามลําดับ
(ตารางที่ 4.21)
ผลจากการสัมภาษณพบวา ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ราบและมีพื้นที่สูง พื้นที่เปนหุบเขา ความ
ทุรกันดาร ทํ า ให การเดิ นทางลํ า บาก และในพื้นที่ใ นบางพื้นที่เขา ลํา บาก บางพื้ นที่ ไ มส ามารถใช
รถจักรยานยนตเขาไปได ตองเดินเทาเขาไปจึงจะสามารถเขาถึงพื้นที่ปฏิบัติงานได การทํางานจึง
ยากลําบาก มีปญหาในฤดูฝนเปนสวนใหญเพราะสภาพพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ปาจึงมีทั้งเรื่องโรคตางๆ
การเดินทาง ความเสี่ยงในเรื่องน้ําปาไหลหลาก ทําใหเปนขอจํากัดในการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่
ลักษณะที่เปนพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน อีกทั้งอยูติดแนวชายแดนทําใหอาจมีความเสี่ยงในเรื่องโรค
ระบาดที่ม ากับแมลงและสัตว และอาจมีค วามเสี่ย งในเรื่องกองกํา ลัง ตา งชาติที่ติดกับชายแดนแต
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ประเด็นนี้เปนปญหาที่นอยมากถึงไมมี การสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เหลานี้จึงไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร
ปญหาดานความรวมมือกับหนวยงานอื่น
ผลการวิจัย พบวา เจา หนาที่สง เสริม การเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น ๆ ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.93)
ผลจากการสัมภาษณพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไมมีปญหาเรื่องการปฏิบัติงานรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
ปญหาดานการบริหาร
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานการบริหารระดับปาน
กลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.81) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี
ปญหาระดับมาก ในประเด็นนโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงมีผลตอการปฏิบัติงานพื้นที่ (คะแนน
เฉลี่ย 3.73) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหาระดับปานกลาง ในประเด็นนโยบายของ
ผู บ ริ หารระดั บ อํ า เภอขั ด กั บ การปฏิ บั ติง านในพื้น ที่ (คะแนนเฉลี่ ย 2.67) และเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม
การเกษตรมีปญหาระดับนอย ในประเด็นการขัดแยงกับผูบริหาร (คะแนนเฉลี่ย 2.03) ตามลําดับ
ผลจากการสัมภาษณพบวา การบริหารงานของผูบริหารระดับอําเภอและระดับผูบริหารระดับ
จังหวัดไมมีปญหา เพราะผูบริหารเขาใจระบบและกระบวนการทํางานในพื้นที่ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางเรียบรอย
ปญหาดานสุขภาพ
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานสุขภาพระดับปาน
กลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.80) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี
ปญหาระดับปานกลาง ในดานสุขภาพจิต คือ ความเหงา การคิดถึงบานคิดถึงครอบครัว (คะแนนเฉลี่ย
2.97) และปญหาสุขภาพรางกายที่ไมแข็งแรงสมบูรณพอที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย (คะแนน
เฉลี่ย 2.63)
ผลจากการสัมภาษณพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรแตละอําเภอในจังหวัดแมฮองสอน ไม
มีปญหาดานสุขภาพที่มีผลกระทบตอการทํางาน
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ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ไมมีขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านส ง เสริ ม การเกษตรของเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน มีวัตถุป ระสงคเพื่อสํารวจความพึง พอใจของเจา หนาที่สงเสริม
การเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน และนําผลสํารวจมาใชในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การ
บริ ห ารงาน และการส ง เสริ ม การเกษตรในพื้น ที่ จั ง หวั ด แม ฮ องสอน ให ส อดคล อ งกั บ พระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งผลจากการศึกษาครั้ง
นี้สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน
สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน จากการศึกษา
พบว า สภาพพื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น พื้ น ที่ ร าบและพื้ น ที่ สู ง สลั บ กั น ด า นการคมนาคมในพื้ น ที่
ปฏิบัติงานยังเดินทางยากลําบากและใชเวลาในการเดินทางนาน เนื่องจากพื้นที่เปาหมายอยูไกลจาก
สํานักงานซึ่งจากการศึกษานี้พบวาระยะไกลสุดคือ 150 กิโลเมตร การคมนาคมในการปฏิบัติงานพื้นที่
ตองใชพาหนะในรูปแบบที่แตกตางกันไปเนื่องจากสภาพพื้นที่ มีทั้งการใชรถจักรยายนต รถยนต เรือ
และการเดิน สวนของบุคคลเปาหมายหรือเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรที่เปนชนเผา ซึ่งสวนใหญ
จะเป น กะเหรี่ ย ง ชนพื้ น เมื อ ง และมี ช นเผ า ต า งๆ ตามลํ า ดั บ ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดแก น้ําประปา ไฟฟา โทรศัพทสาธารณะ อินเตอรเน็ตและสัญญาณ
โทรศัพทยังมีไมครบทุกพื้นที่ จํานวนเกษตรกรที่รับผิดชอบสวนใหญรับผิดชอบเกษตรกรมากกวา
1,000 ครัวเรือนซึ่งเจา หนา ที่สงเสริมการเกษตร 1 คนตองรับผิดชอบเกษตรกรมากกวา 1,000
ครั วเรื อนทํ า ใหก ารทํ างานมี ความล าชา หรือภาระหนัก กวาแนวทางที่หนวยงานไดจัดตั้งขึ้น กรม
สง เสริ ม การเกษตร (2553) กล า วว า การจัดอัตรากํา ลัง ใหเพิ่ม อัตรากํา ลั ง หลายระดับ ทั่วประเทศ
โดยเฉพาะระดับอําเภอ โดยกําหนดใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 1 คนตอเกษตรกร 1,000
ครอบครัวโดยเรียกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบลวาเกษตรตําบล
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
ผลการศึกษา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.20) เมื่อพิจารณาแยกประเด็นความพึงพอใจใน 8
ดาน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับ
มาก ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล และดา นความมั่นคงในงาน เนื่องดวยเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอนมีจํานวนนอยการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยากลําบากตองมีการ
ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ทํ า งานเป น ที ม ทํ า ให เ จ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรในอํ า เภอเดี ย วกั น จะมี
ความสัมพันธที่ดี แมกระทั้งในตางอําเภอก็มีความสนิทสนมกันเพราะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทั้ง
จังหวั ดแมฮองสอนมีจํา นวนนอยตองคอยปรึก ษาหารือกันในเรื่องการปฏิบัติงานแลกเปลี่ย นแนว
ทางการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา เปนตนทําใหมีความคุนเคยกัน ความมั่นคงในงานนั้นสวนใหญ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญจึงทําใหมีความมั่นคงใน
งานสูง แตยังมีความเสี่ยงในขอกฎระเบียบที่อาจทําใหตองออกจากราชการ ในขณะที่มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับปานกลาง ในดานลักษณะงาน ดานการบังคับบัญชา ดาน
สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิต
การทํางานและชีวิตสวนตัว และดานความกาวหนา ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โสพิศ
ปญญาบุ ตร (2535) ไดศึก ษาเปรีย บเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติง านของเกษตรตํา บลในพื้นที่
ชลประทานและพื้นที่อาศัยน้ําฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏวาเกษตรตําบลทั้งสองกลุมมีขวัญ
กําลังใจอยูในระดับที่แตกตางกันในเรื่องผูบังคับบัญชา ความมั่นคงปลอดภัย ลักษณะของเกษตรกร
และลักษณะภูมิประเทศและทั้งสองกลุมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับที่เหมือนกัน 2 ระดับคือระดับดีใน
เรื่องเพื่อนรวมงาน ความพอใจในงาน ศักดิ์ศรีอาชีพ สุขภาพของผูปฏิบัติงาน ลักษณะครอบครัว
(ดั้งเดิม) และหนวยงานอื่น และระดับพอใชในเรื่องสภาพการทํางาน โอกาสกาวหนา สวัสดิการ ความ
พอเพียงในรายได การเมือง
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร
จากการศึก ษาพบวา เจ า หน า ที่สง เสริมการเกษตร มีป ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิบัติง าน
สงเสริมการเกษตรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.34) เมื่อพิจารณาแยกประเด็น
ปญหาและอุ ป สรรคทั้ ง 7 ด า น พบวา เจา หนา ที่ สง เสริม การเกษตร มี ป ญหาและอุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับมาก ในดานลักษณะทางกายภาพ ดานการคมนาคม และดานการ
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สื่อสาร เนื่องจากสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานเปนพื้นที่ราบและพื้นที่สูงสลับกัน ดานการคมนาคมใน
พื้นที่ปฏิบัติงานยังเดินทางยากลําบากและใชเวลาในการเดินทางนาน เนื่องจากพื้นที่เปาหมายอยูไกล
จากสํานักงานซึ่งจากการศึกษานี้พ บวาระยะไกลสุดคือ 150 กิโลเมตร ทํา ใหมีความเสี่ยงในการ
เดิ น ทางในช วงฤดู ฝ นเนื่ องจากถนนส วนใหญ เปน ถนนลูก รัง ทํา ใหใ นฤดู ฝนถนนลื่นทํ า ให เกิ ด
อันตรายกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรได การคมนาคมในการปฏิบัติงานพื้นที่ตองใชพาหนะใน
รูปแบบที่แตกตางกันไปเนื่องจากสภาพพื้นที่ มีทั้งการใชรถจักรยายนต รถยนต เรือ และการเดิน สวน
ของบุคคลเปาหมายหรือเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรที่เปนชนเผา ซึ่งสวนใหญจะเปนกะเหรี่ยง
และชนพื้นเมือง และมีชนเผาตาง ๆ ทํา ใหเจาหนาที่สง เสริมการเกษตรมีปญหาในการสื่อสารกับ
เกษตรกรตองใชผูนําในหมูบานเปนลามหรือแปลความหมายใหกับเกษตรกรอีกครั้งทําใหความหมาย
อาจคลาดเคลื่อนได สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดแก ไฟฟา โทรศัพท
สาธารณะและสัญญาณโทรศัพทซึ่งในปจจุบันสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้มีความจําเปนในการ
สงเสริมการเกษตรเพราะจําเปนในการติดตอสื่อสาร การใชสื่อสงเสริมการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับ
ปญญา หิ รัญรั ศ มี (2529) กล า วว า ปญหาที่ทํา ใหก ารดํา เนินงานสง เสริม การเกษตรยัง ไมป ระสบ
ความสําเร็จเทาที่ควรไดแก ปญหาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปญหาจากเกษตรกรเอง เกษตรกร
ไทยมีการศึกษาต่ํา ปญหาจากสื่อที่ใชในการสงเสริม การใชสื่อในการสงเสริมการเกษตรมีมากมาย
ปญหาที่พบจากสื่อที่ใชอยางเชนสื่อสิ่งพิมพ เกษตรกรเปนจํานวนมากมีการศึกษาต่ํา อานหนังสือไม
ออก เรียกวาลืมหนังสือไปแลวทั้งๆ ที่เคยจบประถมศึกษาปที่ 4 หรือต่ํากวานั้น ดังนั้นสื่อที่ใชดาน
สิ่งพิ มพจึงมีปญหา นอกจากนั้นสื่อทางดานวิทยุก ระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ถึง แมจะใชอยา ง
กวางขวางและเปนประโยชนมาก เพราะเกษตรกรไดเห็นทั้งภาพและไดยินทั้งเนื้อหาสาระแตปญหา
อยูที่วาเกษตรกรสนใจรายการที่ออกแคไหน และจากการศึกษาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา
และอุปสรรคระดับปานกลาง ดานงบประมาณการดําเนินการ ดานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ดาน
การบริหาร และดานสุขภาพ ตามลําดับ ปญหาดานการดําเนินการนั้นขึ้นอยูกับนโยบายของภาครัฐทํา
ใหเปนปญหาที่อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับดานความรวมมือกับหนวยงานอื่น การบริหารงาน
นั้นปญหาเหลานี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางตัวบุคคลทําใหปญหาในระดับการปฏิบัติงานนอย
สวนในดานสุขภาพเจาหนาที่สวนใหญนั้นไมมีปญหาเรื่องสุขภาพ แตมีปญหาที่สอดคลองกับสภาพ
กับการคมนาคม สภาพทั่วไปของพื้นที่ ที่ตองเสี่ยงในการเดินทาง ในสวนอื่นไมปญหา
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
จากทฤษฎีปจจัยคูหรือทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory)ของเฮอรซเบอรก ไดกลาววา
ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) นั้นจะสัมพันธลักษณะในเนื้องาน โดยเฮอรซ
เบอรกเรียกปจจัยนี้วา ปจจัยจูงใจ (Motivators) สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job
dissatisfies) นั้นจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอกเนื้องาน ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยนี้วา ปจจัย
สุขอนามัย หรือปจจัยเพื่อการคงอยู (Maintenance factors) จากการศึกษาในครั้งนี้ทั้งในเชิงปริมาณ
และการสัมภาษณเชิงลึกพบวาปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) หรือปจจัยนี้วา
ปจจัยจูงใจ (Motivators) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางซึ่งไดแก ดานลักษณะงาน (คะแนนเฉลี่ย
3.37) ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว (คะแนนเฉลี่ย 2.81) และ ดาน
ความกาวหนา (คะแนนเฉลี่ย 2.80) ซึ่งมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับปาน
กลาง ซึ่งปจจัยที่กลาวมาขางตนนั้นมีคะแนนเฉลี่ยและจากการสัมภาษณเชิงลึกความพึงพอใจอยูใน
ระดับที่ต่ํา หากดูในระดับประเด็นยอยจะพบอีกวาในแตละดานจะมีระดับความพึงพอใจนอย โดยอีก
ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) นั้นจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอก
เนื้องาน ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยนี้วา ปจจัยสุขอนามัย หรือปจจัยเพื่อการคงอยู ซึ่งจากการศึกษา
ครั้งนี้ทั้งในเชิงปริมาณและการสัมภาษณเชิงลึกระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ซึ่งไดแก ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (คะแนนเฉลี่ย 3.77) ดานความมั่นคงในงาน (คะแนนเฉลี่ย
3.41) ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับมาก
ส ว นด า นลั ก ษณะงาน (คะแนนเฉลี่ ย 3.37) ด า นการบั ง คั บ บั ญ ชา (คะแนนเฉลี่ ย 3.24) ด า น
สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน (คะแนนเฉลี่ย3.15) ดานสวัสดิการและคาตอบแทน (คะแนนเฉลี่ย
3.02) ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว (คะแนนเฉลี่ย 2.81) และดาน
ความกาวหนา (คะแนนเฉลี่ย 2.80) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตรระดับปานกลาง
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
จากการผลการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอแนะขอคิดเห็นบางประการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอนพื้นที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับพื้นที่งานวิจัย เพื่อใหการ
สงเสริมการเกษตรในพื้นที่เหลานั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อีกทั้งพัฒนาเกษตรกรใหมีความ
เข็มแข็ง ทันตอเทคโนโลยีโดยพัฒนาตามวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และสอดคลองกับพื้นที่
1. กรมสงเสริมการเกษตรควรมีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เชน รถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ เพื่อความสะดวกในการ
เข า พื้นที่ ๆยากลํ า บาก การสนับ สนุนคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและใหมใหส อดคลองกับ
นโยบายการทํางาน
2. กรมสงเสริมการเกษตรควรมีการศึกษาดานคาตอบแทนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร(เบี้ย
เลี้ยง)ในพื้นที่สูงกับพื้นที่ราบ ซึ่งการเดินทางในพื้นที่ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตองมี
คาใชจายในการเดินทางเพราะเมื่อเขาในพื้นที่คาใชจายในดานตาง ๆ ก็จะสูงขึ้นยกตัวอยาง
เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันพื้นราบราคาลิตรละ 36 บาท แตเมื่อเขาในพื้นที่นั้นน้ํามันลิตร
ละ 45-50 บาทเปนตน ควรมีการทบทวนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่
3. ควรมีการบรรจุใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยูแลวและเปนคนในพื้นที่เปน
ขาราชการประจําเพื่อการสงเสริมการเกษตรมีความตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาความสําเร็จหรือปจจัยที่มีผลตอการใชระบบสงเสริมการเกษตร(MRCF) ในพื้นที่ตาม
แนวชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยง
2. แนวทางการจัดการการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร โดยใชผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของหนวยงานสงเสริมการเกษตร
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