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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  ในการวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน  เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใน

พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน เพื่อใชในการปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพ  การบริหารงาน  และการสงเสริม

การเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพัฒนาการสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน

ใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตร ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิด เอกสาร งานเขียนและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ มาเปนแนวทาง

ประกอบการพิจารณา แยกเปนประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1. ลักษณะทั่วไปของจังหวัดแมฮองสอน 

2. หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

3. ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

4. การจูงใจภายนอกและการจูงใจภายใน (Extrinsic and Intrinsic Motivation) 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Theories of Satisfaction) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

6. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ลักษณะท่ัวไปของจังหวัดแมฮองสอน 

  ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร 

  จังหวัดแมฮองสอน ต้ังอยูทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย 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 



 

7 

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 ซึ่งสูงจากระดับนํ้าทะเล

ประมาณ 2,005 เมตร 

  จังหวัดแมฮองสอนมีลักษณะรูปรางเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต ลักษณะภูมิประเทศ 

ประกอบดวยทิวเขาสูงสลับซับซอน ต้ังเรียงขนานกันเปนแนวเหนือจรดใต ทิวเขาสําคัญเรียงจาก

เหนือลงมา คือ ทิวเขาแดนลาว ทิวเขาถนนธงชัย ซึ่งแบงเปน 3 แนว  

  จังหวัดแมฮองสอนมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังน้ี 

  ทิศเหนือและทิศตะวันตก  ติดตอกับประเทศสหภาพพมา รวม 3 รัฐ คือ รัฐฉานตอนใต รัฐคะยา 

และรัฐคอทูเล โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แมนํ้าสาละวิน และแมนํ้าเมย เปนแนวพรมแดนกั้น

ระหวางประเทศ  

  ทิศใต  ติดตอกับอําเภอทาสองยาง จ.ตาก โดยมีแมนํ้ายวม และแมนํ้าเงา 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 เปนแมนํ้า

ประมาณ 157 กิโลเมตร (แยกเปนแมนํ้าสาละวิน 127 กิโลเมตร และแมนํ้าเมย 30 กิโลเมตร) 
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  แหลงนํ้าธรรมชาติท่ีสําคัญ 

1. แมนํ้าปาย ตนนํ้าอยูบริเวณทิวเขาถนนธงชัยบรรจบกับทิวเขาแดนลาว ในเขตอําเภอปาย 

สายนํ้าไหลลงสูทางทิศใต เมื่อผานตัวอําเภอปายแลวจะหักเหไปทางทิศตะวันตก ผาน

อําเภอเมืองแมฮองสอนมีความยาวชวงน้ีประมาณ 135 กิโลเมตร แลวไหลออกนอกเขต

ประเทศไทยไปลงแมนํ้าสาละวิน (แมนํ้าคง) ในประเทศพมา มีลํานํ้าสาขาที่สําคัญ เชน ลํา

นํ้าของ ลํานํ้าลาง ลํานํ้าแมสะงา ลํานํ้าแมสะงี และลํานํ้าแมสะมาด 

2. แมนํ้ายวม ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาทางตอนใตชองปากเกี๊ยะในอําเภอขุนยวม นํ้าไหลไปทาง

ทิศตะวันตก เมื่อเลยอําเภอขุนยวม ลํานํ้าจะหักเหไปทางทิศใต ผานอําเภอแมสะเรียง      

ยาวประมาณ 215 กิโลเมตร แลวจึงวกไปทางทิศตะวันตก ลงแมนํ้าเมย (พมาเรียกวา        

ตองยิบเจา) ที่สบเมยอันเปนบริเวณดานใตสุดของจังหวัด มีลํานํ้าสาขาที่สําคัญ เชน ลํานํ้า

แมลากะ ลํานํ้าแมลาหลวง ลํานํ้าแมสะเรียง และลํานํ้าแมเงา 

  ลักษณะภูมิอากาศ 

  จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยในฤดูรอนจะมีอากาศรอนจัด 

อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากน้ีจังหวัดแมฮองสอน มีหมอกปกคลุม

ตลอดทั้งป ทั้งน้ี มีสาเหตุเน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศที่เปนหุบเขาสูง มีพื้นที่อยูบนที่สูงเหนือ

ระดับนํ้าทะเล ทําใหมีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวันเน่ืองจากถูกแสงแดด สวนในตอนกลางคืนจะไดรับ

อิทธิพลจากลมภูเขา ทําใหอากาศเย็นลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเมื่อความรอนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้น

ปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทําใหเกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปในตอนกลางคืนสภาพภูมิอากาศ

จะมีความแตกตางกันอยางชัดเจนทั้ง 3 ฤดูกาล  

  ฤดูรอน  เร่ิมต้ังแตชวงระหวางกลางเดือนกุมภาพันธ - กลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศรอน

อบอาว  

  ฤดูฝน  เร่ิมต้ังแตชวงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตทําใหอากาศชุมชื้นฝนตกชุกมาก ซึ่งจะมีปริมาณมากที่สุดในเดือนสิงหาคม  

  ฤดูหนาว  เร่ิมต้ังแตชวงเดือนตุลาคม - 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.  อําเภอเมืองแมฮองสอน มี 6 ตําบล 68 หมูบาน 

 2.  อําเภอแมสะเรียง มี 7 ตําบล 77 หมูบาน 

 3.  อําเภอปาย มี 7 ตําบล 62 หมูบาน  

 4.  อําเภอขุนยวม มี 6 ตําบล 43 หมูบาน  

 5.  อําเภอแมลานอย มี 8 ตําบล 69 หมูบาน 

 6.  อําเภอสบเมย มี 6 ตําบล 58 หมูบาน 

 7.  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

พมาเขามาต้ังถิ่นฐานในจังหวัดแมฮองสอนหลายคร้ังหลายคราดวยกัน แบงตามสาเหตุที่เขา

มาไดเปน 3 กลุมใหญ คือ  

 หน่ึง พวกที่เขามาหักรางถางพงหาที่ทํากิน  

 สอง พวกที่หนีศึกสงครามเขามา  

 สาม คนในปกครองของอังกฤษที่เขามาทําไมและคาขาย  

2.  ชาวไทยภูเขา จะอาศัยและประกอบอาชีพอยูบนพื้นที่สูงมีจํานวนใกลเคียงกับคนเชื้อสาย

ไทยใหญ โดยชาวไทยภูเขาจะอยูในทุกอําเภอ มีทั้งหมด 576 กลุมบาน ประกอบดวยเผาตาง 

ๆ ดังน้ี  
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- กะเหร่ียง เปนชนเผาที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณรอยละ 79.3 

จะต้ังถิ่นฐานอยูทุกอําเภอ เปนกลุมชนที่อาศัยในดินแดนแถบน้ีมาชานาน บางหมูบาน

มีอายุมากกวา 100 ป กะเหร่ียงในแมฮองสอนมีสองกลุม คือ กะเหร่ียงโปว พบมากที ่ 

อ.แมสะเรียง อ.สบเมย กับกะเหร่ียงสะกอพบอยูทุกอําเภอ  

-  มูเซอ แบงออกเปน 2 กลุม คือ มูเซอแดง และมูเซอดํา  

-  ลีซอ พบไดใน อ.ปาย และ อ.ปางมะผา  

- ลัวะ เปนกลุมชนที่อาศัยในดินแดนลานนา รวมถึงแมฮองสอนมาต้ังแตโบราณ ปจจุบัน 

ชาวลัวะอพยพขึ้นไปอยูบนพื้นที่ภูเขาสูง ต้ังชุมชนเปนแนวยาวไปตามสันเขา พบได

มากที่เขตรอยตอ อ.แมลานอย กับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม  

- แมวหรือมง เปนกลุมชาวเขาที่มีประชากรนอยที่สุดในแมฮองสอน แตมีอยูทุกอําเภอ 

แบงออกเปน 2 กลุม คือ มงขาวและมงลาย ซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผูหญิงชาวมง

น่ันเอง  

-  ปาดอง หรือกะเหร่ียงคอยาว ปจจุบันมีอยูที่บานในสอย บานนํ้าเพียงดิน และบาน   

หวยเสือเฒา ในเขตอําเภอเมือง  

-  จีนฮอ เปนกลุมชาวจีนที่เปนอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยทางการเมืองเขามาใน

ประเทศไทย อยูที่ อ.ปาย อ.ปางมะผา และ อ.เมือง บางแหงต้ังเปนชุมชนถาวรมีเฉพาะ

ชาวจีนฮอเทาน้ัน เชน หมูบานสันติสุข อ.ปาย และหมูบานแมออ อ.เมือง  
 

  การคมนาคม 
 

1. ทางเคร่ืองบิน 

      เชียงใหม - แมฮองสอน                                แมฮองสอน- เชียงใหม  

TG.190 - ออก 11.00 น.ถึง 11.35 น.           TG.191 - ออก 11.55 น.ถึง 12.30 น. 

TG.192 - ออก 13.50 น.ถึง 14.25 น.           TG.193 - ออก 14.45 น.ถึง 15.20 น. 

TG.196 - ออก 16.10 น.ถึง 16.45 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 เร่ิมตนจาก อําเภอเมืองแมฮองสอน ไปทางทิศเหนือ 

ผานอําเภอปางมะผา - อําเภอปาย ไปบรรจบทางหลวงแผนดินสายเชียงใหม - ฝาง ที่

บานแมมาลัย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ระยะทางยาวประมาณ 220 กิโลเมตร 

เปนถนนลาดยาวตลอดสาย ถนนคดเคี้ยวและสูงชันมากกวาทางหลวงแผนดิน

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 ตําบล หมูบาน 
ประชากร

(คน) 

ครัวเรือน

ท้ังหมด 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

เมือง  6 68 55,627 20,155 6,598 

ขุนยวม  6 43 21,750 6,828 5,182 

ปาย  7 62 30,065 11,168 6,283 

แมสะเรียง  7 77 51,423 18,119 7,041 

แมลานอย  8 69 34,499 9,653 7,387 

สบเมย  6 58 41,380 13,010 5,791 

ปางมะผา  4 38 20,251 6,307 3,510 

รวม  44 415 296,419 98,665 41,792 

 ท่ีมา  :  ปกครองจังหวัดแมฮองสอน กันยายน 2551  
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  การสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

วิสัยทัศนสํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน 

 

พัฒนาองคความรูสูการผลิตพืชปลอดภัย เพิ่มพูนรายไดเกษตรกร สงเสริมการทองเที่ยวเชิง

เกษตร ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการขององคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

2.  ประสานและดําเนินงานเกี่ยวกับการชวยเหลือภัยธรรมชาติ 

3.  ศึกษาพัฒนาและดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิต และการจัดการผลผลิต 

4.  ประสานงานและดําเนินโครงการพระราชดําริ 

5.  ศึกษาวิเคราะหสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรทุกระดับ 

6.  พัฒนาสารสนเทศและการประชาสัมพันธการเกษตร 

7.  สนับสนุนการดําเนินการของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1.  เสริมสรางและพัฒนาความรูแบบมีสวนรวม 

2.  สงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

3.  พัฒนาองคกรเกษตรกร เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และชองทางการตลาด 

4.  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีสวนรวม 

5.  สงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเกษตรกร 

 

อัตรากําลังเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับตําบล 

1.  สํานักงานเกษตรอําเภอปายมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน  4 ราย 

2.  สํานักงานเกษตรอําเภอปางมะผามีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 2 ราย 

3.  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 4 ราย 

4.  สํานักงานเกษตรอําเภอขุนยวมมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 4 ราย 



 

13 

5.  สํานักงานเกษตรอําเภอแมลานอยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 6 ราย 

6.   สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียงมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 6 ราย 

7.   สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจํานวน 4 ราย 

 

ขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเกษตรอําเภอ 

 

อําเภอ 
จํานวนเจาหนาท่ี

สงเสริมการเกษตร 
ตําบล หมูบาน 

ประชากร

(คน) 

ครัวเรือน

ท้ังหมด 

ครัวเรือน

เกษตรกร 

เมือง  4 6 68 55,627 20,155 6,598 

ขุนยวม  4 6 43 21,750 6,828 5,182 

ปาย  4 7 62 30,065 11,168 6,283 

แมสะเรียง  6 7 77 51,423 18,119 7,041 

แมลานอย  6 8 69 34,499 9,653 7,387 

สบเมย  3 6 58 41,380 13,010 5,791 

ปางมะผา  2 4 38 20,251 6,307 3,510 

รวม 30 44 415 296,419 98,665 41,792 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัด แมฮองสอน (2554) 

 

2.    หนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
 

  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

  มีหนาที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และชุมชน สงเสริมและประสาน

การถายทอดความรูดานการผลิตการจัดการผลผลิตพืช ประมงนํ้าจืดและปศุสัตวขั้นพื้นฐาน ใหบริการ

สงเสริมอาชีพการเกษตร และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร 

และวิสาหกิจของชุมชน ใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของนักวิชาการสงเสริมการเกษตร 

1.  รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ เกษตรกร และชุมชนเพื่อเปนขอมูล 

และแนวทางการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ 
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2.  สงเสริม ถายทอด และประสานการถายทอดความรูดานการผลิตการจัดการผลผลิตทางการ

เกษตรดานพืช ประมงนํ้าจืดและปศุสัตวขั้นพื้นฐาน และบริการสงเสริมอาชีพการเกษตร 

3.  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุมอาชีพการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู 

การมีสวนรวมและการสรางเครือขายของเกษตรกร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการ

ประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง 

4.  ใหคําปรึกษาแนะนํา และสนับสนุนใหเกษตรกรและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาการเกษตร 

5.  ดําเนินการตามแผนงานโครงการ และมาตรการสงเสริมการเกษตร 

6.  ประสานการแกไขปญหาการผลิตแกเกษตรกร และการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย

ธรรมชาติ 

7.  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

8.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ความหมายของการสงเสริมการเกษตร 

  ไดมีนักวิชาการสาขาการสงเสริมการเกษตรหลายทานไดใหความหมายของการสงเสริม

การเกษตร สรุปไดดังน้ี 

  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 นอกจากน้ี พงษศักด์ิ (2527: 33) ไดกลาวถึงการ

สงเสริมการเกษตรวา คือ การถายทอดหรือเผยแพร ประกอบกับการแนะนําหรือบริการความรู 

ประสบการณเกี่ยวกับศิลปะและวิทยาการแผนใหม ใหแกเกษตรกรที่ยังไมรูหรือยังไมเขาใจถูกตอง 

ตลอดจนใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเขาใจในปญหาตาง ๆ ใหเกษตรกรนําไปคิด 

ตกลงใจ และปฏิบัติงานตาม อันจะยังผลใหเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มรายได ทํานอง

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) 

คือกระบวนการในการใหการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งรวมทั้งการบริการแกบุคคลเปาหมายที่เปน

เกษตรกรและครอบครัว โดยใหบุคคลเปาหมายเหลาน้ีเรียนรูโดยการกระทําดวยตนเองและชวยตนเอง 

เพื่อใหบรรลุถึงการกินดีอยูดีของชุมชนโดยสวนรวม  ทั้งน้ี โดยมีพื้นฐานต้ังอยูบนการพัฒนา

ประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ ทํานอง (2525: 4) ที่กลาววา การสงเสริมการเกษตรเปนเร่ืองของ

การใหการศึกษากับคนทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร แมบาน และบุตรหลาน โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อเสนอและสนับสนุนใหบุคคลดังกลาวเขาใจ ตระหนัก และสามารถแกปญหาอัน

เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของตนเอง 

  จากความหมายของการสงเสริมการเกษตรดังกลาวขางตนพอจะสรุปเกี่ยวกับงานสงเสริม

การเกษตรไดวา งานสงเสริมการเกษตร คือ กระบวนการในการใหการศึกษาและเผยแพรวิธีการ

เกษตรหรือเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แนะ

แนวทางใหเกษตรกรนําวิธีการ และเทคโนโลยีเหลาน้ันไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเพิ่มผลผลิตและสราง

กําไรสูงสุด รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาและหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น อันกอใหเกิดการพัฒนา

ความเปนอยูของครอบครัวและชุมชน 

 

3. ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจะตองอาศัยการจูงใจเพื่อกระตุนในการทํางานใหคนไดทํางาน

อยางเต็มศักยภาพ การจูงใจเปนกระบวนที่เกิดขึ้นแกบุคคลในการใชความพยายาม (Effort) ผลักดันให

เกิดการกระทําอยางตอเน่ือง (Persistence) มีแนวทาง (Direction) ที่แนนอนเพื่อไปสูเปาหมาย (Goal) 

ที่ตองการ มีองคประกอบเกี่ยวของอยู 3 ประการ ไดแก ประการแรก คือความพยายามหรือตัวกระตุน 

(Arousal) ซึ่งเปนเร่ืองของแรงขับ (Drive) หรือใชพลังเพื่อใหเกิดการกระทํา ตัวอยางเชน ใชความ

พยายามทํางานเพื่อใหคนอ่ืนประทับใจ หรือพยายามทําในสิ่งที่ตนรักและเปนงานที่ชอบ เปนตน     

การที่บุคคลตองการตอบสนองแรงขับจึงกระตุนพฤติกรรมมุงความสําเร็จขึ้น ประการที่สอง ในการ

ตอบสนองตอแรงขับดังกลาว บุคคลน้ันจะเลือกแนวทางตางๆ (Direction) เพื่อปฏิบัติ เชน เพื่อทําให

คนอ่ืนประทับใจตน บุคคลน้ันจะเลือกแนวทางปฏิบัติดวยการทํางานมากขึ้นใหเกิดผลดี ทํางานใน

โครงการสําคัญที่ไดรับมอบหมายใหหนักขึ้นเปนพิเศษ เปนตน โดยทางเลือกเหลาน้ีลวนเปนแนวทาง

ไปสูเปาหมายเดียวกัน และประการสุดทายก็คือ การรักษาระดับพฤติกรรมหรือการกระทําใหคงอยู
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อยางตอเน่ือง (Persistence) จนกวาจะสามารถบรรลุเปาหมายซึ่ง ณ จุดน้ันเปนการตอบสนองแรงขับ

ของบุคคล  

 

4. การจูงใจภายนอกและการจูงใจภายใน (Extrinsic and Intrinsic Motivation) 

  การจูงใจภายในเปนการจูงใจที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธโดยตรงระหวางงานกับผูปฏิบัติงาน 

โดยบุคคลผูน้ันเปนผูกําหนดขึ้นมาเอง เชน เกิดแรงจูงใจเพราะเห็นคุณคาและความสําคัญของงาน การ

ตองการความสําเร็จในงาน การอยากทํางานเพราะอยากทาทาย ความสามารถของตนเอง หรือกิจกรรม

นอกเหนือจากงาน เชน การรวมกิจกรรมดานกีฬา หรือทํางานอดิเรกของแตละคนลวนเกิดขึ้นจากการ

จูงใจภายในทั้งสิ้น (สุเทพ, 2549) 

  ในที่น้ีจะกลาวถึงทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพียง 2 ทฤษฎี โดยทฤษฎีเหลาน้ีตาง

พยายามระบุประเภทความตองการของมนุษย และศึกษาวาเงื่อนไขอยางไรที่ความตองการแตละ

ประเภทจะกอใหเกิดการจูงใจขึ้นแกบุคคลเพื่อใหปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ความตองการทางกายก็

ดี หรือทางจิตวิทยาก็ดีเปนสิ่งที่บุคคลสามารถตอบสนองไดโดยใชแรงจูงใจเฉพาะอยาง รายละเอียด

ในแตละทฤษฎีความตองการ ดังน้ี 

1. ทฤษฎีลําดับความตองการหรือทฤษฎีการจูงใจของอับราฮัม เอช.มาสโลว  (Abraham H. 

Maslow) (กิตติชาญ และคณะ, 2548)  เปนทฤษฎีที่มีการยอมรับกันอยางกวางขวาง ทฤษฎี

การจูงใจของมาสโลว มีดังน้ี 

1.1 ความตองการของคนสามารถนํามาเรียงลําดับตามความสําคัญไดจากความตองการ

ตํ่าสุดไปถึงสูงสุด คือ ความตองการทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย 

ความตองการทางดานสังคม ความตองการมีชื่อเสียง และความตองการใหเกิด

ความสําเร็จในชีวิต 

1.2 ความตองการที่ไดรับตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรมของคนตอไปอีก แต

จะสามารถจูงใจไดจากความตองการที่อยูสูงขึ้นไปที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 

1.3 ความตองการของคนจะซ้ําซอนกับความตองการอันหน่ึงอาจจะยังไมทันหมดไป ความ

ตองการอยางอ่ืนจะเกิดขึ้นมาไดในขั้นตอนน้ี ขอใหทําความเขาใจกับความตองการของ

มนุษยตามทฤษฎีของมาสโลว พอเปนสังเขป 

1.3.1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) หมายถึงความตองการใน

ปจจัยดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอด เชน ปจจัยสี่ ความตองการทางเพศ ฯลฯ     
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ความตองการทางดานรางกายน้ีจะมีผลตอพฤติกรรมของคน คือ เมื่อความ

ตองการทั้งหมดของคนยังไมไดรับตอบสนองเลย มาสโลวไดชี้ใหเห็นวาบุคคล

ใดก็ตามที่ยังอยูในภาวการณขาดแคลนอาหาร ก็จะมีความตองการอาหาร

มากกวาสิ่งอ่ืนใด ไมวาจะเปนเร่ืองความปลอดภัย การเขาสังคม ความมีชื่อเสียง 

หรือความสําเร็จในชีวิต  คือ เปนความตองการเบื้องตนเพื่อความอยูรอด 

(Survival) 

1.3.2 ความตองการดานความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความตองการที่จะให

มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต    ความตองการ

ความปลอดภัยจะอยูในระดับสูงขึ้นไป และจะมีความสําคัญก็ตอเมื่อความ

ตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัย

หมายถึงการใหความแนนอนในการทํางาน หรือการใหหลักประกันความมั่นคง

ในหนาที่การงาน รวมทั้งในดานการเงินแกคนงาน ในปจจัยน้ีจะเห็นวาสหภาพ

แรงงาน (Labor Union) ตางๆ จะพยายามใหเกิดการตอบสนองความตองการใน

ดานความปลอดภัย หรือความมั่นคงแกคนงานใหมากขึ้น ไมเพียงแตความ

ตองการที่จะเพิ่มคาจางใหสูงขึ้นเทาน้ัน แตก็ยังมีความตองการที่จะใหเพิ่มความ

มั่นคงของงาน และผลประโยชนอ่ืนๆ ดวย 

1.3.3 ความตองการดานสังคม (Social Needs) เมื่อความตองการทางดานรางกาย และ

ความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางดานสังคม ก็จะเร่ิม

เปนสิ่งจูงใจตอพฤติกรรมของคน ความตองการทางดานสังคม  ไดแก ความ

ตองการที่จะเปนสมาชิกของกลุม หรือรวมกับกลุม หรือความตองการอยูรวมกัน 

และไดรับการยอมรับจากกลุมและบุคคลอ่ืนๆ และมีความรูสึกวาตนเองเปน

สวนหน่ึงของกลุมอยูเสมอ   ความตองการเพื่อน เปนตน 

1.3.4 ความตองการมีชื่อเสียง หรืออยากเดนอยากดัง (Esteem Needs) ความตองการมี

ชื่อเสียงน้ีเปนความตองการในระดับสูงขึ้นไป อันไดแกความตองการใหบุคคล

อ่ืนใหความยกยองสรรเสริญ ซึ่งปรากฏออกมาในลักษณะของบทบาทและ

สถานภาพในสังคม ชื่อเสียง หรือสรางจุดเดนในเร่ืองตางๆ 

1.3.5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Need or Self Fulfillment) 

ความตองการประเภทน้ีเปนความตองการระดับสูงสุด คือ เปนความตองการที่

อยากใหเกิดความสําเร็จตามความคิดฝนตามอุดมการณ เชน บางคนตองการเปน

นักแสดง บางคนตองการเปนนักเขียนที่มีชื่อเสียง เปนตน  
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จากทฤษฎีของมาสโลว ปจจัยที่เปนความตองการระดับลาง เชน ความตองการทางรางกาย

ก็ดี หรือดานความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เปนความตองการที่มาจากสิ่งจูงใจภายนอก (Extrinsic 

Motivation) ในขณะที่ความตองการระดับสูง เชน ความตองการไดรับการยกยองนับถือ 

หรือความตองการความสําเร็จดังใจปรารถนาก็ดี มีลักษณะเปนสิ่งจูงใจจากภายใน 

(Intrinsic Motivation) มาสโลวเชื่อวามนุษยจะตองไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือ

ความตองการทางรางกายกอนจึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสูงขึ้น คือดานความมั่นคง

ปลอดภัย และความตองการทางสังคม ตามลําดับตอไป 

เมื่อไรก็ตามที่ความตองการเหลาน้ียังไมไดรับการตอบสนองก็จะเปนพลังที่สงผลกระทบ

ตอความคิดและพฤติกรรมของบุคคลน้ัน แตถาความตองการระดับใดไดรับการตอบสนอง

แลวความตองการระดับน้ันจะไมเปนแรงจูงใจอีก โดยผูน้ันจะแสวงหาความตองการระดับ

ที่สูงขึ้นตอไป ทั้งน้ียกเวนความตองการขั้นสูงสุด คือความตองการความสําเร็จดังใจ

ปรารถนา ที่ยังเปนแรงจูงใจอยูเสมอแมวาบุคคลจะไดรับการตอบสนองความตองการขั้นน้ี

แลวก็ตาม และผลวิจัยชี้วามนุษยแตละคนมีระดับความตองการที่เปนแรงจูงใจตางกัน ทั้งน้ี

มิใชทุกคนที่สามารถตอบสนองความตองการในระดับสูงจากการทํางาน 

2. ทฤษฎีปจจัยคูของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two-Factor) 

บางคนเรียกทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบอรก ซึ่งเปนทฤษฎีจูงใจเชิงเน้ือหาทฤษฎีหน่ึงที่มา

จากผลงานวิจัยของเฟรเดริค เฮอรซเบอรก (Federick Herzberg) เพื่อศึกษาถึงปจจัยหรือ

องคประกอบตางๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับงาน โดยเฉพาะปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 

เฮอรซเบอรกไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักบัญชีและวิศวกรในเขตเมือง   

พิสเบอรกของสหรัฐอเมริกาจํานวนประมาณ 200 คน โดยแนวทางการสัมภาษณน้ันเปน

การขอรองใหผูถูกสัมภาษณคิดถึงชวงการทํางานที่ตนมีความรูสึกดีเปนพิเศษ (Satisfied) 

และชวงที่รูสึกไมดีมากๆ ในการทํางาน (Dissatisfied) จากน้ันจึงนําคําตอบที่ไดมาวิเคราะห

ตามหลักวิชาการ พบคําตอบที่นาสนใจวา ปจจัยที่ทําใหคนเกิดความพึงพอใจตองาน เปน

คนละปจจัยกับปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจตองาน 

ปจจัยที่ทําใหคนมีความรูสึกที่ดี หรือเกิดความพึงพอใจตองานน้ัน พบวาสวนมากเปน

ประเด็นที่เกี่ยวกับตัวเน้ืองานที่ทํา (Job Content) สวนปจจัยที่ทําใหคนเกิดความรูสึกที่ไมดี

หรือเกิดความไมพึงพอใจตองาน ปรากฏวาสวนใหญเปนประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพที่อยู

ลอมรอบงานน้ัน (Job Context) เฮอรซเบอรก จึงสรุปวาปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจใน
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งาน (Job Satisfiers) น้ันจะสัมพันธลักษณะในเน้ืองาน โดยเฮอรซเบอรกเรียกปจจัยน้ีวา 

ปจจัยจูงใจ  (Motivators) ซึ่งประกอบดวย  ประเด็นสําคัญคือการไดมีความสําเ ร็จ 

(Achievement) การไดรับความยอมรับ  (Recognition) ความกาวหนา  (Advancement)      

ตัวงานเอง (Work itself) โอกาสเจริญเติบโตในตําแหนง (Possibility of Growth) การได

รับผิดชอบ  (Responsibility)  สวนปจจัยที่ทํ าให เกิดความไมพึงพอใจในงาน  ( Job 

dissatisfies) น้ันจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอกเน้ืองาน ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยน้ี

วา ปจจัยสุขอนามัย หรือปจจัยเพื่อการคงอยู (Maintenance Factors) ซึ่งประกอบดวย

ประเด็นสําคัญคือ สถานภาพ (Status) สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา (Relations with 

Supervisors) สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน  (Peer Relations) สัมพันธภาพกับ

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

การตอบสนองก็จะเปนสาเหตุใหบุคคลเกิดความไมพอใจในงาน แตถึงแมวาปจจัย

สุขอนามัยจะไดรับการตอบสนองก็จะเปนเพียงการชวยปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจ

ในงานเทาน้ัน และแมผูบริหารจะพยายามลดสิ่งที่ทําใหบุคคลไมพอใจในการทํางานลงมา

จนถึงระดับศูนยและพยายามตอบสนองความตองการเกี่ยวกับปจจัยสุขอนามัยเพียงใดก็

ตามก็เปนเพียงปองกันมิใหเกิดความไมพึงพอใจขึ้นเทาน้ัน แตจะไมสามารถนําไปสูความ

พอใจในงาน ดังน้ันทฤษฎีเฮอรซเบอรกจึงเสนอวา การใหบุคคลไดทํางานที่มีลักษณะที่ทา

ทายจึงจะเปนการจูงใจเขาใหทํางานอยางแทจริง 

 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Theories of Satisfaction) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยตรง บุญมั่น (2537) กลาวไววาความพึงพอใจในงานบุคคลใน

องคการมีผลตอความสําเร็จของงานและองคการน้ัน ถาหากบุคคลในองคการใดก็ตามมีความพึงพอใจ

ในงานก็จะเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผลงานและการปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน 
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ลาออกจากงานหรือ อาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมและปญหาทางวินัยไดอีกดวย แตในทางตรงกัน

ขามหากบุคคลใน องคการใดก็ตามมีความพึงพอใจในงานสูงจะมีผลทางบวกตอการปฏิบัติงาน 

นอกจากน้ีความพึงพอใจในงานยังเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มี

ความหมายที่ใกลเคียงกัน หลายๆ คนอาจะมองวาเปนเร่ืองเดียวกัน แตในความหมายแลวความพึง

พอใจเปนเร่ืองของความรูสึกของงาน หรือความรูสึกที่มีตองาน ซึ่งเปนเร่ืองของทัศนคติ  แตสําหรับ

แรงจูงใจน้ันเปนผลจากความรูสึก ที่บุคคลเกิดความตองการ หรือถูกกระตุนดวยแรงขับซึ่งกระตุนให

เกิดพฤติกรรมตาง ๆ  ตอการทํางานของแตละบุคคล จําแนกองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจใน

งานไว 10 ประการ ดังน้ี 

1) ความปลอดภัย ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน  การไดทํางานตามหนาที่อยางเต็ม

ความสามารถ และไดรับความเปนธรรม 

2) โอกาสความกาวหนาในงาน ไดแก การมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นและมีโอกาส

ไดรับสิ่งตอบแทนความสามารถในงานที่ทํา 

3) ความพอใจในการจัดการ ไดแก ความพึงพอใจในงานที่ทํา และความพึงพอใจในการ

จัดการ 

4) คาจาง ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพอใจในคาจาง รูสึกสมเหตุสมผลในสิ่งตอบแทนน้ันๆ 

5) ลักษณะงานที่ทํา ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานที่ทํา หากไดทํางานที่ตรงกับความ

ตองการและความถนัด 

6) การบังคับบัญชา มีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน 

7) ลักษณะทางสังคม หากผูปฏิบัติงานสามารถทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ ได อยางมีความสุข ก็จะ

เกิดความพึงพอใจในงาน 

8) การคมนาคมและการสื่อสารมีสวนชวยใหเกิดความพึงพอใจตอการทํางานมากนอยตางกันได 

9) สภาพการทํางาน ไดแก แสง เสียง หองนํ้า และชั่วโมงการทํางาน เปนตน สิ่งเหลาน้ีมีสวน

ชวยใหเกิดความพึงพอใจในงานมากนอยตางกันได 

10) สิ่งตอบแทน ไดแก เงินบําเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การรักษาพยาบาล และที่อยู

อาศัยก็มีสวนชวยใหเกิดความพึงพอใจในงานได 

  สมยศ  (2540) ไดกลาวไววาปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะมีองคประกอบ

ดังน้ี 

1) โอกาสความกาวหนา บุคลากรในองคกรตองการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงขึ้นไปสูระดับสูง 
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2) แรงจูงใจทางการเงิน บุคคลจะถูกจูงใจดวยเงินที่ไดมาจากคาตอบแทนตางๆ รวมถึง

สวัสดิการที่หนวยงานสามารถตอบสนองความพึงพอใจอยางเต็มที่ 

3) ความทาทายของงาน บุคลากรหลายคนถูกจูงใจดวยความทาทายของงานในสวนน้ีผูบริหาร

ควรที่จะทําใหงานเกิดความทาทาย แตสิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ ความทาทายสําหรับ

บุคลากรคนหน่ึง อาจจะไมเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับพนักงานอีกคน 

4) การมีสวนรวมในการวางแผน บุคลากรในหนวยงานจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

สูงขึ้น หากไดมีโอกาสไดมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน และมีสวนรวมในการ

จัดการดานสภาพแวดลอมปฏิบัติงาน 

5) ความรับผิดชอบและอํานาจ บุคลากรจํานวนมากมีความตองการที่จะมีความรับผิดชอบมาก

ขึ้น และมีความพึงพอใจในโอกาสที่จะมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งในดานน้ีผูบริหาร

สามารถใชการวางแผนการเลื่อนตําแหนง อํานาจความรับผิดชอบใหมากขึ้นเปนวิธีการ

สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

6) โอกาสในดานพัฒนาการสวนบุคคล ซึ่งสวนใหญแลวตองการพัฒนาในดานทักษะ 

ความสามารถทางวิชาชีพและประสบการณ เคร่ืองมือที่ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจใน

การปฏิบั ติงานที่สํ าคัญ  คือ  การใหสัญญา  การใหโอกาสบุคคลมีการพัฒนาทาง

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

7) ความมั่นคง ความตองการมั่นคงของบุคลากรแตละคนจะมีความแตกตางกัน ซึ่งเร่ืองของ

ความมั่นคงเปนแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงาน ใหทําหนาที่ดวยความพึงพอใจและบุคลากรจะ

แสวงหางานที่มีความมั่นคง 

8) สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ดี เปนภาพรวมของปจจัยทางกายภาพ หากไดปฏิบัติงาน

ในสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีมีอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย จะเกิดความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

9) ความตองการของบุคลากรที่มีความแตกตาง จะขึ้นอยูกับภูมิหลัง วัฒนธรรม การศึกษา 

ความทะเยอทะยาน เปนตน ความแตกตางเหลาน้ีจะทําใหความตองการของแตละบุคคล

แตกตางกัน 

10) ความตองการของบุคลากรที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บุคคลที่เพิ่งจะทํางานใหมๆ 

อาจจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติดวยเร่ืองความสําเร็จของงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

11) สภาวะทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคล และองคกรจะมี

ความซับซอนเพิ่มขึ้น 
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  ณัฐพงษ  (2526) ไดกําหนดแนวทางในการศึกษาขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยได

พิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สรุปไดวาจะตองประกอบดวย

ปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

1) สภาพการปฏิบัติงาน 

2) ความเพียงพอของรายได 

3) ความรวมมือของผูปฏิบัติงาน 

4) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

5) การติตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

6) สถานภาพและการยอมรับนับถือ 

7) ความมั่นคงปลอดภัย 

8) การระบุตนเองวาเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน 

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 ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชแนวคิดดังกลาวมาประกอบ

เพื่อทดสอบสมมติฐานวามีความเกี่ยวของกันกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล

ไดมากนอยเพียงใด 

 

 



 

23 

6. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดมีนักวิชาการไดแสดงขอคิดเห็นไวหลายๆ 

ทาน ซึ่งก็มีลักษณะที่คลายกันในดานการวัดคือความสามารถวัดไดจากผลการปฏิบัติงานซึ่งถือวาเปน

กระบวนการขั้นสุดทายที่สามารถประเมินได การวัดผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองบงชี้ถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไวซึ่งบางหนวยงานจะ

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI: key Performance Indicator) ไวโดยจะตองเปนตัวชี้วัดที่

สามารถแสดงใหเห็นถึงเปาหมาย ของงานเปรียบเทียบกับพันธกิจขององคกรซึ่งทั้งสองสิ่งที่กลาวมาน้ี

จะตองมีความสอดคลองกันดวย เพราะหากไมสอดคลองกับการปฏิบัติงานถือวาเปนตัวชี้วัดที่ไม

เหมาะสม จะทําใหเกิดผลเสียตอการบริหารงาน และทําใหการตัดสินใจผิดพลาด 

  ธงชัย (2541) ไดใหความหมายของคําวาประสิทธิภาพไววาประสิทธิภาพ หมายถึง 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

เพียงบุคลากรเทาน้ัน แตยังหมายความรวมถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารองคกรและความ

เปนผูนําอีกดวย เพราะในการพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ จะรวมความสนใจอยูที่การประเมินผล

ที่เกิดขึ้นของผูนําหรือผูบริหารคนใดคนหน่ึง ผลที่เกิดขึ้นจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะที่

สําคัญที่สุดของความมีประสิทธิภาพคือความสัมพันธของความมีประสิทธิภาพที่มีตอองคกร โดย
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สวนรวม ไดชี้ใหเห็นถึงตัวแปรผัน 3 อยาง สาเหตุ สอดแทรก และผลผลิตที่มีประโยชนในความมี

ประสิทธิภาพ ดังความสัมพันธ ดังน้ี 
 

               

 

                                                                                                                                  
 

รูปท่ี 2.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรผันสาเหตุ ตัวแปรผันสอดแทรก และตัวแปรผันผลผลิต 

 

  ความสัมพันธทั้ง 3 ตัวเปนไปตามภาพที่ 2.1 ระดับหรือภาวะของตัวแปรผันสอดแทรกถูกสราง

ขึ้นมาโดยตัวแปรผันสาเหตุเปนสวนใหญ และตัวแปรผันสอดแทรกเหลาน้ีมี อิทธิพลตอตัวแปรผัน

ผลผลิต สมาชิกขององคการที่พยายามจะปรับปรุงตัวแปรผันสอดแทรกใหดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลง

ตัวแปรผันเหลาน้ี โดยตรงจะประสบความสําเร็จนอยกวาการเปลี่ยนแปลงตัวแปรผัน สาเหตุโดยตรง

ในทํานองเดียวกันความพยายามปรับปรุงตัวแปรผันผลผลิตใหดีขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงตัวแปรผัน

สอดแทรกจะมีประสิทธิภาพนอยกวาการเปลี่ยนแปลงตัวแปรผันสาเหตุดวย 

  ในการสงเสริมประสิทธิภาพของสวนราชการตางๆ กลาวถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะ

หมายถึง การทํางานที่ประหยัด ไดผลงานที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุมคากับการใชทรัพยากรในดาน

การเงิน คน อุปกรณ และเวลา และประสิทธิภาพสามารถเองในดานตาง ๆ ไดแก 

1)   ดานคาใชจายหรือตนทุนการผลิต เชนการใชทรัพยากรทั้งเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู

อยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 

2)    ดานกระบวนการบริหาร เชน การทํางานที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่

สะดวกสบายกวาเดิม 

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 

ฝายบริหาร-สหภาพ

แรงงาน 

การออกจากงาน ฯลฯ 
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3)   ดานผลลัพธ เชน การทํางานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไรทันเวลา 

ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางาน และบริการเปนที่พอใจของประชาชน 

  สําหรับประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบน้ันไดกลาวไว ดังน้ี 

1) เปรียบเทียบกับองคกรที่ทํางานอยางเดียวกันหรือคลายกัน 

2) เปรียบเทียบกับผลงานของตนเองในอดีต ในแงของมูลคาหรือผลิตภาพ หรือสินทรัพยซึ่ง

การเปรียบเทียบโดยวิธีน้ีจะใชวัดประสิทธิภาพในชวงระยะเวลาที่ตางกัน 

3) เปรียบเทียบกับศักยภาพ ขีดความสามารถของตนเองในแตละชวงเวลา ใชเปรียบเทียบวา

เราทํางานไดเต็มขีดความสามารถหรือไม 

4) เปรียบเทียบความรวดเร็วในการทํางาน 

5) เปรียบเทียบคุณภาพของงาน 

6) เปรียบเทียบกับความพอใจผูทํางาน 

  สําหรับระบบราชการไทยน้ันมีการแลกเปลี่ยนมาเร่ือยๆ ตามลําดับ แตก็ยังมีปญหาและขอ

วิพากษเสมอวา ระบบราชการเปนระบบที่ไรประสิทธิภาพ เพราะเมื่อวัดผลแลวจะพบวาเกิดความไม

คุมทุนโดยประเมินจากผลลัพธที่ได ซึ่งพอจะสรุปสภาพปญหาตางๆ เชน ปญหาจากความไมมี

ประสิทธิภาพของขาราชการ ที่ใชทรัพยากรเปนจํานวนมากแตไดผลงานนอย และขาดคุณภาพการ

ดําเนินงานมีความลาชา มีขั้นตอนที่ซับซอนและมากมาย มีการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับคุณภาพ

ของการบริการไมดี ขาราชการขาดการพัฒนาตนเอง สายการบังคับบัญชายาว เน่ืองจากระบบราชการ

เปนระบบที่รวมอํานาจไวสวนกลาง ไมมีการกระจายอํานาจ การตัดสินใจขึ้นอยูกับอํานาจของ

ผูบังคับบัญชาระดับสูง ขั้นตอนการปฏิบัติจึงยาวและลาชาในกระบวนการตัดสินใจ เทคโนโลยี

ลาสมัยหรือขาราชการไมสามารถพัฒนาการใชเทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ

งานดานเอกสารไมจําเปนมีมาก ทําใหเกิดปญหาลาชา 

  หลังจากที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการคร้ังใหญเมื่อปพ.ศ. 2545 ทางสถาบันพัฒนาขาราชการ

พลเรือน (สพข.) ไดมุงเนนที่การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการและไดกลาวถึงความมีประสิทธิภาพ

ไววาเปนการเปรียบเทียบกันระหวางปจจัยนําเขา กับผลผลิต ซึ่งเปนการสรางผลผลิตในระดับที่สูง

กวาปจจัยนําเขา ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดไดโดยนําปจจัยเขาจริงหารดวยผลผลิตจริง หากได

คาที่นอยกวา แสดงวามีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของปจจัยนําเขาซึ่งหมายถึงองคกรน้ีมี

ประสิทธิภาพ สัดสวนน้ีสามารถทําใหดีขึ้นไดโดยการปรับปรุงผลิตภาพ คือการทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 
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ขณะที่ปจจัยนําเขาคงที่ หรือโดยการประหยัด คือรักษาระดับผลผลิตใหคงที่ แตจะลดปจจัยนําเขาลง 

สวนความมีประสิทธิผล คือการเปรียบเทียบระหวาง วัตถุประสงคกับผลลัพธของโครงการซึ่ง

หมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดต้ังใจไวลวงหนาของโครงการน้ันๆ วาไดผลลัพธตาม

วัตถุประสงคที่ไดต้ังไวเพียงไร ความมีประสิทธิผลจะมีความเกี่ยวของกับผลผลิตและผลลัพธและได

นําเสนอกรอบแนวความคิดในเร่ืองการวัดผลการปฏิบัติงาน (ประหยัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) ไว

ดังน้ี 

  ความมีประสิทธิภาพในสวนน้ีเปนประสิทธิภาพของบุคลากรในองคการที่สํานักงานขาราชการ

พลเรือนไดกําหนดไววาในการปฏิบัติงานเมื่อผลงานหรือโครงการที่ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลแลวจะทําใหพัฒนาองคกร ในที่น้ีหมายถึงภาคสวนของราชการก็จะเกิดองคกรแหงการ

เรียนรู โดยจะมีการนําขอมูลผลการปฏิบัติงานมาทําการวิเคราะหเพื่อใหมีการปรับปรุงการทํางานใหดี

ขึ้นกวาเดิม และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางทันกับเหตุการณ  

รวมถึงทําใหสามารถปรับตัวในการใชเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  จากทฤษฎีแรงจูงใจทั้งหลายที่ไดกลาวมาแลวจะพบวา มีเน้ือหาสาระสําคัญสวนใหญที่

คลายคลึงกัน จะแตกตางบางก็เพียงประเด็นปลีกยอยเทาน้ัน โดยแตละทฤษฎีก็ยังคงมีการศึกษาวิจัย

เพิ่มเติมอยูตอไปไมจบไมสิ้น ดังน้ันในฐานะหัวหนางานที่มีประสิทธิผลจึงตองรูจักประยุกตประเด็น

การจูงใจที่ทุกทฤษฎีมีความเห็นสอดคลองกันนําไปใชกับผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม แตมิได

หมายความวาทุกประเด็นดังกลาวจะสามารถใชไดกับทุกคนเพียงแตมีความเปนไปไดสูงเทาน้ัน  

  อยางไรก็ตามจากภาพดังกลาวแมวาแรงจูงใจจะมีความสําคัญตอผลงาน (Job Performance) ที่

ออกมาก็ตาม แตทฤษฎีความคาดหวังยอมรับวายังมีปจจัยอ่ืนที่มีความสําคัญไมนอยตอผลงานเชนกัน 

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 ดังน้ันการ
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ไมเขาใจหนาที่ที่แทจริงจึงเปนปญหาพฤติกรรมองคการอยางหน่ึงที่ทําใหพนักงานมี

แรงจูงใจถดถอยลงและองคการไดผลงานที่ไมดีดวยเชนกัน 

3)  การไดรับโอกาสในการทํางาน (Opportunities of Perform Job) แมวาพนักงานจะมีความรู

ความสามารถสูง ต้ังใจที่จะทํางาน แตถาไมมีโอกาสไดใชความสามารถ เชน ถูกกําหนดให

อยูในงานที่ไมตรงกับความสามารถที่มี ถูกกีดกันไมใหมีโอกาสแสดงความสามารถเพราะ

เหตุจากการเมืองภายใน ถูกใหรับผิดชอบงานสําคัญโดยไมใหทรัพยากรสนับสนุนการ

ทํางาน เปนตน เหลาน้ีลวนเปนเร่ืองของโอกาสทั้งสิ้นซึ่งมีสวนกระทบตอผลงานและ

กําลังใจของพนักงานทิ้งสิ้น 

  จึงสามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญในที่น้ีไดวา ทฤษฎีความคาดหวังถือวาแรงจูงใจเปนเพียง

ปจจัยหน่ึงที่กระทบตอผลงาน แตเมื่อแรงจูงใจรวมกับปจจัยอ่ืน เชน ทักษะและความสามารถของ

พนักงาน ความสามารถเขาใจตอบทบาทหนาที่รับผิดชอบของพนักงานและการไดรับโอกาสดีที่

เหมาะสมแลว เชื่อไดวาผลงานของพนักงานยอมดีตามไปดวย (สุเทพ, 2550) 

  การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

  ปญหาในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร 

 ปญญา (2527: 227-232) กลาววาปญหาที่ทําใหการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรยังไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควรไดแก 

1. ปญหาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปญหาทางดานน้ี เชน ปญหาที่เกษตรกรไมสามารถจะ

แกไขได เพียงแตหาทางปองกันปรับปรุงใหดีขึ้นเทาน้ัน ปญหาดังกลาวไดแกปญหาสภาพ

ของดินไมเหมาะสมเปนกรดมากเกินไป เปนดางมากเกินไป ดินเค็ม ดินเปนพิษ ดินขาด

ความอุดมสมบูรณ ดินมีความลาดชัน ดินมีสมรรถนะในการผลิตตํ่า นํ้าเปนพิษ มีแหลงนํ้า

จํากัด การตกของฝนที่ไมสม่ําเสมอกอใหเกิดความยากลําบากตอการจัดระบบการปลูกพืช 

ตลอดจนปญหาดานโรค แมลงศัตรูพืชและวัชพืชดวย 

2. ปญหาจากปจจัยการผลิตเกษตร ปจจัยการผลิตทางเกษตรยังจัดหาไดยาก มีราคาแพง ขาด

มาตรฐาน ยกตัวอยาง เชน ปุยเคมี ประเทศไทยยังตองสั่งซื้อปุยมาจากตางประเทศเปน

จํานวนมากดวยราคาแพง ทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรเปน นอกจากน้ันทัศนคติความ

เชื่อและคานิยมของเกษตรกร ก็เปนปจจัยที่สําคัญอยางมากตอการดําเนินงานสงเสริม



 

28 

การเกษตร เพราะเกษตรกรจะไมเชื่อในความรูที่เจาหนาที่สงเสริมนําไปให ขัดตอความเชื่อ 

และทัศนคติของเกษตรกร 

3. ปญหาจากเกษตรกรเอง เกษตรกรไทยมีการศึกษาตํ่า มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าหรือที่เรียกวา

ยากจน มีหน้ีสิน ขาดที่ดินทํากิน เกษตรกรละทิ้งนาไรของตนเองและอพยพเขาไปใช

แรงงานในเมืองหรือยังตลาดแรงงานตางประเทศ เกษตรกรยากจนมีมากที่สุดมากกวา

เกษตรระดับปานกลาง  และเกษตรกรระดับสูงมีนอยที่สุดโดยมากจะเปนนายทุน 

นอกจากน้ันยังมีปญหาดานสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร เกษตรกรขาดแคลน

อาหารที่เปนโภชนะที่มีคุณคา จึงทําใหรางกายออนแอ มีโรคและเจ็บปวย 

4. ปญหาจากสื่อที่ใชในการสงเสริม การใชสื่อในการสงเสริมการเกษตรมีมากมายปญหาที่พบ

จากสื่อที่ใชอยางเชนสื่อสิ่งพิมพ เกษตรกรเปนจํานวนมากมีการศึกษาตํ่า อานหนังสือไม

ออก เรียกวาลืมหนังสือไปแลวทั้งๆ ที่เคยจบประถมศึกษาปที่ 4 หรือตํ่ากวาน้ัน ดังน้ันสื่อที่

ใชดานสิ่งพิมพจึงมีปญหา นอกจากน้ันสื่อทางดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

ถึงแมจะใชอยางกวางขวางและเปนประโยชนมาก เพราะเกษตรกรไดเห็นทั้งภาพและไดยิน

ทั้งเน้ือหาสาระแตปญหาอยูที่วาเกษตรกรสนใจรายการที่ออกแคไหน รายการที่ออกอยูใน

ชวงเวลาที่เหมาะสมกับเกษตรกรเพียงใด การใชสื่อตางๆ น้ันมีความตอเน่ืองกันอยางไร 

ความไมเขาใจบทบาทของเจาหนาที่สงเสริมก็เปนปญหาอีกปญหาหน่ึงที่มีผลตอการทําการ

สงเสริม เจาหนาที่สงเสริมที่ใหมคิดวาตนเองเปนเจาหนาที่ของบานเมือง การติดตอพูดจา

กับเกษตรกรอาจขาดการใหเกียรติและไมไดคิดวาตนเองมีบทบาทใหบริการความรูทาง

เกษตรแกเกษตรกร จึงทําใหเกษตรกรไมชอบพฤติกรรมแสดงออกของเจาหนาที่สงเสริม 

การขาดความตอเน่ืองในการสงเสริม ปญหาน้ีเปนปญหาที่นาเห็นใจเจาหนาที่สงเสริม

เพราะการอยูในชนบทจะตองรับงานหลายงานนอกเหนือจากงานที่เปนความรับผิดชอบ

โดยตรง ทําใหตองเสียเวลาไปกับงานอ่ืนๆ ซึ่งโดยมากจะเปนเร่ืองถูกเชิญไปประชุม ชวย

บรรยายความรูการเกษตร ดังน้ันงานหลักที่ทําอยูจึงขาดความตอเน่ือง การเขาหาและพบ

เกษตรกรจึงนอย 

การฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรกอนที่จะใหออกไปประจํา ณ ตําบลใดตําบลหน่ึง

ยังมีนอย โดยมากจะจัดปฐมนิเทศใหบางกอนสงออกไปประจําตําบลโดยระดับจังหวัดหรือ

ระดับอําเภอ และเร่ืองปฐมนิเทศมักจะเปนเร่ืองที่ไมเจาะลึกถึงบทบาทหนาที่สิ่งที่เจาหนาที่

ควรทํา ชี้ปญหาวิเคราะหและแนะแนวทางของการดําเนินงานใหสําเร็จ 
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5. ปญหาจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ในที่น้ีจะขอให

กําหนดใหแคบลงไปในระดับทองถิ่นคือระดับตําบล ซึ่งทําหนาที่โดยตรงกับเกษตร

ทั้งหมด เจาหนาที่สงเสริมเกษตรระดับตําบลโดยทั่วไปแลวจะสําเร็จวุฒิ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปญหาที่พบสวนใหญจะเกิดจากความรูความสามารถของเจาหนาที่มี

ไมเพียงพอ เน่ืองจากการศึกษาที่ไดรับมายังไมเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของเกษตรกรและ

ประสบการณความรูตางๆ ในหลายๆ กรณีก็ยังสูเกษตรกรไมได นอกจากน้ันยังมีปญหา

ทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาทองถิ่นที่เจาหนาที่ไมทราบ พูดไมได จึงเปนชองวางในการ

ติดตอกับเกษตรกร  โดยเฉพาะทางภาคใต 

6. ปญหาดานรัฐ ปญหาแรกคือปญหาดานนโยบาย ไดมีการกําหนดนโยบายของหนวยงานคือ 

กรมสงเสริมการเกษตรใหสัมพันธกับนโยบายการพัฒนาเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แตนโยบายดังกลาวเปนเพียงนโยบายซึ่งหนวยงานระดับกรมสงเสริม

การเกษตรไดมีการวางแผนงานไวเปนอยางดีถึงขึ้นเปนแผนปฏิบัติการ แตเมื่อรัฐบาลมี

นโยบายใหมที่เรงดวน โดยมีผลกระทบมาจากสภาพการเมืองภายในและภายนอกประเทศ 

อยางเร่ืองของขาว มันสําปะหลัง เปนตน รัฐบาลจะมีคําสั่งดวนเปลี่ยนแปลงนโยบายใหลด

พื้นที่การปลูกขาว หรือมันสําปะหลัง และเรงใหสงเสริมการปลูกพืชอ่ืนๆ ทดแทน เชน ถั่ว

เหลือง ถั่วเขียว เปนตน การเปลี่ยนแปลงนโยบายอยางเรงดวนมีผลตอการดําเนินงาน

สงเสริม เจาหนาที่สงเสริมเองปรับตัวเองลําบาก เพราะระหวางน้ันกําลังดําเนินงานสงเสริม

อยางหน่ึงอยู และเมื่อมีนโยบายใหมก็จําเปนตองไปขอรองแกมบังคับเกษตรกรใหรับ

นโยบายใหม ซึ่งเกษตรกรเองก็ปรับรับไมได ปญหากลับมาวาเจาหนาที่สงเสริมทําไม

สําเร็จ ไมดําเนินการตามนโยบายของรัฐมีความผิด 

  นอกจากน้ันยังมีปญหาดานการเกษตร รัฐบาลยังไมสามารถจัดหาสินเชื่อเพื่อการเกษตรได

เพียงพอ เกษตรกรยังตองการความชวยเหลือดานเงินทุน สินเชื่อที่เกษตรกรไดรับจากธนาคารพาณิชย

หรือธนาคารของรัฐ หรือจากสหกรณการเกษตรยังอยูในอัตราดอกเบี้ยที่สูง ทําใหเกษตรกรมีโอกาส

เสียกรรมสิทธิ์ในที่ดีหรือทรัพยสินในเมื่อไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

  ปญหาดานการตลาดสินคาเกษตร  รัฐไมสามารถจะชวยเหลือเกษตรกรได  สหกรณการเกษตร

ที่รัฐพยายามสนับสนุนใหมีขึ้นทุกจังหวัดแทบทุกอําเภอยังไมสามารถแกไขปญหาได พอคาคนกลาง

ยังสามารถกําหนดราคาของการซื้อขายไวได 
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  การจัดที่ทํากินใหแกเกษตรกรที่ขาดที่ ดินทํากิน รัฐยังไมสามารถดําเนินการได แมจะมี

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เกษตรกรก็ยังตองเชาที่ทํากิน เกษตรกรบุกรุก

ทําลายปาเขตสงวนตางๆ เพื่อหาที่ทํากินใหมที่ดีกวาที่เคยเชา เกษตรกรไมกลาลงทุนใสปุยปรับปรุง

ดินเน่ืองจากไมใชที่ดินของตนเอง จึงทําใหไดผลผลิตตํ่า 

 

  แนวทางพัฒนาการสงเสริมการเกษตร 

  แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรที่ควรจะทําน้ันพิจารณาไดในสวนสําคัญๆ ดังน้ี 

(ปญญา, 2529:233-249) 

ก. ดานรัฐ รัฐควรกําหนดนโยบายที่แนนอนเปนนโยบายหลักไว ซึ่งอาจกําหนดนโยบายดังน้ี 

1. นโยบายดานการสงเสริมการผลิต รัฐควรจะไดวางแนวทางของการผลิตทางเกษตรไว 

โดยศึกษาจากความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ พิจารณาจากราคาที่

เปนอยู ความรูความสามารถของเกษตรกรวาทางภาคไหน เกษตรกรมีความสามารถใน

การผลิตอะไรบาง ควรมีการแบงเขตเศรษฐกิจอยางแนนอนโดยรัฐพรอมที่จะเขาไป

ชวยเหลือทุกๆ ดาน เมื่อเวลาเกิดปญหา เชน ถาเกษตรกรผลิตตามที่รัฐไดกําหนดไว 

การมีปญหาดานราคา ดานตลาดการขายราคาไมยุติธรรม รัฐจะเขาดําเนินการชวยเหลือ

เกษตรกรทันทีโดยจะชวยรับซื้อหรือจะโดยวิธีใดวิธีหน่ึงก็ตองทํา เปนตน 

2. นโยบายดานรัฐกับเจาหนาที่สงเสริม รัฐไดจัดต้ังหนวยงานที่รับผิดชอบการสงเสริม

การเกษตรโดยตรง คือกรมสงเสริมการเกษตร รัฐไดใหอัตรากําลังเจาหนาที่ตางๆ เขา

ทําการสงเสริมการเกษตรถึงระดับที่มีประจําตําบล ซึ่งเจาหนาที่ตางๆ ที่เขามาทํางาน

ถูกคัดเลือกกันมาอยางดี  แตอาจจะมีคุณวุฒิยังไมสูงนักจึงทําใหขาดความรู

ความสามารถในเร่ืองบางอยาง ซึ่งรัฐควรจะไดใหการสนับสนุนในดานโครงการตางๆ 

โดยทําใหเปนเร่ืองจําเปนบังคับ และใหเงินสนับสนุนในชวยตอไปน้ี 

2.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศ (Orientation) ควรจัดใหมีการอบรมเจาหนาที่สงเสริมโดย

ใหความรูดานตางๆ ชี้ใหเห็นปญหาวิเคราะหประเด็นสําคัญๆ ของสังคมชนบท 

เศรษฐกิจชนบท 

2.2 สงเสริมใหไปประชุมหรือเขาสัมมนา (Meeting and Seminar) โดยเฉพาะการ

สัมมนาหรือการประชุมที่จะเปนประโยชนตอการทํางาน 



 

31 

2.3 จัดใหมีการฝกอบรม (Training) ใหแกเจาหนาที่สงเสริม โดยเฉพาะเร่ืองการ

เพิ่มพูนความรู และเทคโนโลยีใหมๆ 

2.4 วิธีการใหไปดูงาน (Fieldtrip) 

2.5 วิธีการใหไปศึกษาตอ (Upgrading) รัฐควรใหหนวยงานไดกําหนดแนวทางในการ

ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไปศึกษาตอใหสูงขึ้นในระดับปริญญาตรี เพราะ

การไปศึกษาตอเมื่อเจาหนาที่สําเร็จการศึกษาแลวจะชวยทําใหเกิดความมั่นใจและ

มีความรูความสามารถมากขึ้นตอการทํางาน 

3. นโยบายดานการสงเสริมดานอํานวยความสะดวกตอการสงเสริม  การสงเสริม

การเกษตรที่ประสบความสําเร็จน้ันเจาหนาที่สงเสริมตองมีเคร่ืองมืออุปกรณดานตางๆ 

พรอม เชน ยานพาหนะ เคร่ืองมือสื่อสาร เคร่ืองมือจัดทําเอกสาร ตลอดจนเงิน

งบประมาณ คานํ้ามัน เบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาที่พัก เปนตน สิ่งตางๆ ดังกลาวเปน

เคร่ืองชวยเสริมใหงานสงเสริมการเกษตรประสบความสําเร็จ 

ข. ดานการติดตอสื่อสาร 

การติดตอสื่อสารเปนสวนที่สําคัญมากสวนหน่ึงของงานสงเสริมการเกษตร ในการ

ติดตอสื่อสารน้ันประกอบดวย 4 องคประกอบดวยกันคือ ผูสงสาร (Source) สาร (Message) 

สื่อ (Medium หรือ Channel) และผูรับสาร (Receiver) ซึ่งสามารถแสดงองคประกอบ

ดังกลาวไดดังน้ี 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.2  แผนผังแสดงองคประกอบของการติดตอสื่อสาร 

 

ผูสงสาร หมายถึง ตนตอของสารหรือตัวผูสงสาร โดยอาจจะเปนเจาหนาที่สงเสริมคนเดียว

หรือเปนกลุมก็ได หรืออาจจะเปนองคกร สถาบันตางๆ 

สาร หมายถึง ขอความหรือ คําพูด หรือการเคลื่อนไหวของรางกายที่ผูสงสารตองการให

ผูรับสารไดทราบ 

ผูสงสาร สาร สื่อ ผูรับสาร 
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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. การติดตอสื่อสารภายในตัวบุคคลเอง (Intrapersonal Communication) เปนการ

ติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นเองของบุคคล บุคคลอ่ืนๆ อาจจะไมทราบ เชน เกษตรกรไดจด

บันทึกสิ่งที่เจาหนาที่สงเสริมไดมาใหความรูไวหรือเกษตรกรใชเทปเสียงอัดรายการ

วิทยุทางเกษตร 

2. การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล  (Interpersonal Communication) หมายถึงการ

ติดตอสื่อสารระหวางบุคคลตอบุคคล หรือบุคคลตอกลุมบุคคลในลักษณะของการ

เผชิญหนากัน (Face-to-Face) โดยที่ทั้งผูสงและผูรับสารสามารถที่จะโตกันตอขาวสาร

ไดทันที อยางเชน เจาหนาที่สงเสริมใหคําปรึกษาแกเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร เปน

ตน เรียกวาการติดตอสื่อสารแบบยุคลวิถีหรือการติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two 

Way Communication) 

3. การติดตอสื่อสารแบบมวลชน (Mass Communication) หมายถึงการติดตอสื่อสารโดย

มีการใชสื่อเพื่อใหผูรับสารเปนจํานวนมาก ๆ ไดรับสาร เชน การออกขาวเกษตร 

วิทยุกระจายเสียง เกษตรกรทั่วประเทศไดรับในเวลาเดียวกันเมื่อเปดเคร่ืองรับวิทยุฟง 

การติดตอสื่อสารลักษณะน้ีเรียกกวาแบบทางเดียว (One Way Communication) 

ค. ดานเจาหนาท่ี 

การพัฒนาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรน้ันตองเกิดจากความรวมมือหลายๆ ฝายดวยกันอัน

ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร รัฐ  หนวยงานภายนอก และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่

สงเสริมการเกษตรเอง เจาหนาที่สงเสริมควรจะทําใจและยอมรับสถานการณเพื่อการพัฒนา

ดังน้ี 

1. ตองมีความรักในอาชีพอยางแทจริง 

2. ตองปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

3. ตองเปนผูใฝหาความรูเสมอ 

4. ตองเขาใจบทบาทของตนเอง 
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ง. ดานเกษตรกร 

เกษตรกรในรุนปจจุบัน สิ่งที่นาจะทําไดคือการใหการศึกษาแบบไมเปนทางการ ในรูปของ

การใชสื่อเสียงตามสายในหมูบาน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือการสอนใหแก

เกษตรกรเปนกลุมๆ เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูในบางเร่ืองที่จะเปนประโยชนตอการ

ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพของเกษตรกร การใหความรูทางดานโภชนาการ สิ่งที่ควรจะ

เนนกับเกษตรกรใหมากคือ จริยธรรม วาเกษตรกรควรมีจริยธรรมอยางไร 

หลักจริยธรรมหรือหลักธรรมที่ดีของเกษตร (ทํานอง  สิงคาลวณิช, 2528 : 665) 

1. หลักธรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จ 

2. ธรรมสําหรับรวมชุมชน 

3. ธรรมสําหรับการทํามาหาเลี้ยงชีพ 

 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  บุปผา (2524) ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชวิธีการสงเสริมแบบตาง ๆ ของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรระดับอําเภอในภาคตะวันออก พบวาวิธีการสงเสริมที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับ

อําเภอใชมากที่สุดใชคือ การเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่บาน ไรนา สวนวิธีการสงเสริมที่ใชนอยที่สุดคือ 

การฉายภาพน่ิง 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 งานสงเสริมและการบริหารวิชาการเกษตรน้ัน ฝายวิชาการไดปฏิบัติ

กิจกรรมถายทอดความรูในรูปแบบกลุมและรายบุคคลมากกวาการถายทอดแบบความรูมวลชน สวน

งานแผนงานและการประเมินผลน้ัน การฝกอบรมรายปกษและการประชุมรายปกษเปนกิจกรรมที่ฝาย

วิชาการปฏิบัติมากกวาการปฏิบัติกิจกรรมการวางแผนงานและโครงการติดตามนิเทศและประเมินผล

งานการวิจัย ปญหา การปฏิบัติงานของฝายวิชาการที่ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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ประจําตําบลประสบคือ วิชาการบางอยางไมไดไปจากฝายวิชาการไมเหมาะสมกับพื้นที่ในทองถิ่นน้ัน 

ขาดผลงานวิจัยที่จะนําไปใช การจัดทําและดําเนินงานตามแผนงานและโครงการตางๆ ยังไมมี

ประสิทธิภาพ ฝายวิชาการไมคอยมีการติดตามนิเทศ และประเมินฝายวิชาการฝายวิชาการไมคอย

ปรับปรุงการฝกอบรมรายปกษ และมีการปฏิบัติตามระเบียบวาระการประชุมรายปกษนอย 

  พงศชัย (2538) ไดวิจัยเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของเกษตรตําบลในจังหวัดเชียงใหม 

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

ปญหาการไมมีคาตอบแทนและเกษตรหมูบานมีภารกิจอ่ืนมาก การใหบริการงานขาวสารแกเกษตรกร

ไดรับขอมูลลาชา   ขอมูลไมชัดเจน  และแหลงขอมูลที่ทันสมัยในทองถิ่นมีนอย  การสงเสริม

การเกษตรตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร ขาดงบประมาณหรืองบประมาณโอนมาลาชา  

โครงการสงเสริมขาดความตอเน่ืองและขาดความชัดเจน  และเกิดความซ้ําซอนเพราะมีหลาย

หนวยงานรับผิดชอบ  การรายงาน  มีแบบฟอรมรายงานมากยุงยากซับซอนและมีประเภทการรายงาน

มากเกินไป  การเผยแพรและประชาสัมพันธ  การปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมไดรับวัสดุและ

งบประมาณลาชา  และกิจกรรมไมตรงกับความตองการของเกษตรกร  และวัสดุอุปกรณไมมีคุณภาพ 

  โสพิศ (2535) ไดศึกษาเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเกษตรตําบลในพื้นที่

ชลประทานและพื้นที่อาศัยนํ้าฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาระดับขวัญกําลังใจของเกษตรตําบล

ทั้งสองกลุมมีขวัญกําลังใจในระดับที่แตกตางกัน โดยเกษตรตําบลในพื้นที่ชลประทานมีขวัญกําลังใจ

อยูในระดับดี สวนเกษตรตําบลในพื้นที่อาศัยนํ้าฝนมีขวัญกําลังใจอยูในระดับพอใช  เมื่อเปรียบตาม

ปจจัยที่มีผลกระทบตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ปรากฏวาเกษตรตําบลทั้งสองกลุมมีขวัญ

กําลังใจอยูในระดับที่แตกตางกันในเร่ืองผูบังคับบัญชา  ความมั่นคงปลอดภัย ลักษณะของเกษตรกร

และลักษณะภูมิประเทศและทั้งสองกลุมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับที่เหมือนกัน 2 ระดับคือระดับดีใน

เร่ืองเพื่อนรวมงาน ความพอใจในงาน  ศักด์ิศรีอาชีพ สุขภาพของผูปฏิบัติงาน ลักษณะครอบครัว
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(ด้ังเดิม) และหนวยงานอ่ืน และระดับพอใชในเร่ืองสภาพการทํางาน  โอกาสกาวหนา สวัสดิการ 

ความพอเพียงในรายได  การเมือง 

  จากงานวิจัยดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอในการปฏิบัติงานสงเสริม

การเกษตรของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาและ

ปรับปรุงงานดานการสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน  ตอไป 

 


