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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การสงเสริมการเกษตรจัดไดวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการ

เกษตร  เพราะเหตุที่วา งานสงเสริมการเกษตรเปนงานที่บริการความรู ขอมูลขาวสารตางๆที่เกี่ยวของ

กับการเกษตรแกเกษตรกร แลวติดตาม ใหคําแนะนําชวยเหลือเกษตรกรจนเกิดผลสําเร็จ ขณะเดียวกัน  

การสงเสริมการเกษตรยังเปนกระบวนการในการรับขอมูล รับปญหาและอุปสรรคในการประกอบ

อาชีพของเกษตรกร  บุญธรรม (2540: 26) กลาววา งานสงเสริมการเกษตรเปนการใหการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนที่ตองเสริมดวยการบริการสนับสนุนอยางใกลชิดและเปนการถายทอดความรูและ

ทักษะใหแกบุคคลเปาหมาย คือตัวเกษตรกร สมาชิกในครอบครัว ที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ

ทันที อีกทั้งยังชวยใหเกษตรกรไดเรียนรูและเขาใจสถานการณ หรือปญหาในการทําการเกษตรของ

ตน ตลอดจนทางเลือกที่เหมาะสม ในการทําการเกษตรและนําไปปฏิบัติได   

  กรมสงเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป 

การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร การ

ควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกรเพื่อสราง

รายไดและความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

หน่ึงคือ สงเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ประการที่สองคือฝกอาชีพเกษตรกร และ

ใหบริการทางการเกษตร  ประการที่สามคือ พัฒนา สงเสริม และประสานการถายทอดความรูดานการ

ผลิต และการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว แกเกษตรกร และประการสุดทายคือปฏิบัติการ

อ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2545) ผูที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการ

ถายทอดความรูน้ีคือ  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล ซึ่งหนาที่ความรับผิดชอบน้ีเปนสวน

หน่ึงในหนาที่ความรับผิดชอบน้ีเปนสวนหน่ึงในหนาที่ความรับผิดชอบที่กลาวไวในระเบียบกรม

สงเสริมการเกษตรที่วาดวยแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบล 

พุทธศักราช 2552  (กรมสงเสริมการเกษตร, 2552)   
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 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2544 เห็นชอบใหมีแผนปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการดําเนินงาน  กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดมี

การปรับเปลี่ยนระบบสงเสริมการเกษตรเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว โดยมีหลักการ

ดําเนินงานคือ  เพื่อใหเกษตรกรเปนผูกําหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง ใหเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรทําหนาที่สนับสนุนอํานวยความสะดวก  และประสานงานระหวางเจาหนาที่ของรัฐ องคกร

ตางๆ  ตลอดจนเขาไปเรียนรูรวมกับเกษตรกร  โดยใหศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลเปนกลไกในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ การเสนอขอรับงบประมาณ ใหเปนไปในลักษณะ

ลางสูบน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2545) มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักงาน

เกษตรอําเภอ โดยตําแหนงเกษตรอําเภอและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกระดับไดปรับเปลี่ยนเปน

สายงานวิชาการทั้งหมด กําหนดใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่มีตําแหนงเปน เจาพนักงาน

การเกษตร  เจาพนักงานเคหะกิจเกษตร เจาหนาที่บริหารงานเกษตร ปรับเปลี่ยนตําแหนงไปเปน  

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  ซึ่งในการปรับเปลี่ยนดังกลาว  ไดกําหนดใหเฉพาะเจาหนาที่ที่สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีตามวุฒิการศึกษาที่สํานักงานขาราชการพลเรือน (กพ.) กําหนดระบบ

สงเสริมการเกษตรไดปรับปรุงมาโดยตลอด และปจจุบันเปนการปฏิบัติงานภายใตกรอบตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน  มีปญหาในการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตรอยูหลายปญหา  เพราะจังหวัดแมฮองสอนมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีความแตกตางกัน ซึ่ง

มีลักษณะเปนภูเขาและมีที่ราบสลับกันไป อีกทั้งยังมีความแตกตางในดานภาษาเพราะในจังหวัด

แมฮองสอน  มีประชากรที่มีเชื้อชาติแตกตางกัน  ทําใหมีการใชภาษาที่แตกตางกันไปตามชุมชน ความ

ไมพรอมในดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ในบางพื้นที่ยังไมมีไฟฟาใช  เร่ืองการคมนาคมที่มีความ

แตกตางกัน ทําใหการปฏิบัติงานดานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนมีความแตกตาง

กัน การใชสื่อในการสงเสริมการเกษตรมีความแตกตางกันตามพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   

  จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีขอสงสัยวาการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในแตละพื้นที่ของจังหวัดแมฮองสอนเปนอยางไร  มีเงื่อนไขหรือปญหาอะไรบางที่ทําให

การปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค หรือไมเปนไปตามเปาหมายที่คาดไว  

รวมถึงเงือนไขหรือปญหาน้ีมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนหรือไม  อยางไร  เมื่อทราบถึงเงื่อนไขและปญหาที่พบก็จะทํา

ใหสามารถพัฒนาการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ได ทําใหการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรบรรลุ

วัตถุประสงค  และสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานบางประการ ดานเศรษฐกิจและสังคมของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตร 

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดแนวทางการพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ในจังหวัดแมฮองสอน ใหมี

ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่พัฒนาหรือเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

2. ทราบแนวทางในการสนับสนุนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพใหกับเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในดานการทํางานเพื่อทําใหการสงเสริมการเกษตรมีประสิทธิภาพ อันเปน

ประโยชนตอเกษตรกรมากที่สุด 

 

ขอบเขตการวิจัย 
         

   ดานประชากร 
 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในสํานักงาน

เกษตรอําเภอ 7 อําเภอ ในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานเคหกิจเกษตร และ

เจาพนักงานการเกษตร รวมทั้งสิ้น 30 คน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สภาพการปฎิบัติงานของเจาหนาท่ี  ความพึงพอใจ 
     

1. จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่รับผิดชอบ 

2. พาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย 

3. ระยะทางไกลสุดจากสํานักงานถึงพื้นที่

เปาหมาย 

4. ระยะเวลาเดินทางจากสํานักงานถึงพื้นที่

เปาหมายที่ไกลสุด 

5. ลักษณะพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 

6. สภาพเสนทางคมนาคมในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

7. ลักษณะบุคคลเปาหมายในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

8. ลักษณะที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

9. สิ่งอํานวยความสะดวกในที่พักอาศัยในพื้นที่

ปฏิบัติงาน 

10. สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

 1. ดานลักษณะงาน 

2. ดานความกาวหนา 

3. ดานการบังคับบัญชา 

4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

6. ดานสวัสดิการและคาตอบแทน 

7. ดานความมั่นคงในการทํางาน 

8. ดานความสมดุลระหวางชีวิตการ

ทํางานกับชีวิตสวนตัว 

 

  

 

 

นิยามศัพท 

  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร หมายถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบล

ประกอบดวย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตรและเจาพนักงานเคหกิจเกษตร 

ประจําสํานักงานเกษตรอําเภอ ในจังหวัดแมฮองสอน 

  เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรจังหวัดแมฮองสอนที่มีอาชีพทางดานการเกษตร และเปนเปาหมาย

ในการสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร 

  ระบบสงเสริมการเกษตร หมายถึง ระบบที่กรมสงเสริมปรับปรุงและประกาศใชเมื่อตุลาคม 

2545 ประกอบดวยระบบการทํางานในพื้นที่และระบบสนับสนุนการทํางานในพื้นที่ ซึ่งเปน

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีความตอเน่ือง

เชื่อมโยงและเปนไปในทางเดียวกัน 
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  งานสงเสริมการเกษตร หมายถึง การนําความรูตางๆ ตลอดจนประสบการณในการเกษตรไป

ถายทอดเผยแพรและแนะนําใหแกเกษตรกรดวยวิธีการตางๆ เพื่อชักจูงใหเกษตรกรไดนําไป

เปลี่ยนแปลงแกไขวิธีปฏิบัติของตนใหดีขึ้น และใชโดยประหยัด กับรูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ไวดวย โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ หมายถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ

ตําบลที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งอยูในประเภทวิชาการ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หมายถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ

ตําบลที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งอยูในประเภทวิชาการ 

เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน หมายถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบลที่

เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งอยูในประเภททั่วไป 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร หมายถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบลที่เปน

พนักงานราชการที่เปนเปนลูกจางประจําไมไดบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ วุฒิที่ใชในการ

ทํางานคือปริญญาตรี 

เจาพนักงานการเกษตร หมายถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบลที่เปนพนักงาน

ราชการที่เปนลูกจางประจําไมไดบรรจุเปนขาราชการวุฒิที่ใชในการทํางานคือวุฒิประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 

 

 

 


