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บทที ่5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

  การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน  มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน และ 2) นําผลสํารวจมาใชในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การ

บริหารงาน  และการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ใหสอดคลองกับพระราช

กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประชากรที่ใชใน

การศึกษา คือ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ในจังหวัดแมฮองสอน จํานวนทั้งสิ้น 30 คน และ

ใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร ซึ่งผลการศึกษา

สรุปไดดังน้ี 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 

  ผลการศึกษา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ประกอบดวย เพศชาย รอยละ 53.33 มีอายุ

เฉลี่ย 36.27 ป มากกวาคร่ึงเล็กนอย (รอยละ 56.67) มีตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร

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 มากกวาคร่ึง (รอยละ 53.33) มี

สถานภาพโสด สวนใหญ (รอยละ 83.33) มีภาระหน้ีสินเงินกูจากสหกรณกรมสงเสริมการเกษตร และ

ธนาคารกรุงไทย โดยเหตุผลในการกูเงินสวนใหญ คือ กูยืมเพื่อการศึกษา รองลงมากูเพื่อซื้อหรือตอ

เติมที่อยูอาศัย 
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  สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 

  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มากกวาคร่ึง (รอยละ 36.67) รับผิดชอบเกษตรกรระหวาง 1,001-

2,000 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

เปาหมายเปนชาวไทยภูเขาเผากะเหร่ียง รองลงมาเปนคนไทยพื้นเมือง  

  ลักษณะที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน (รอยละ 63.33) เปนบานพักสวัสดิการของกรมสงเสริม

การเกษตร สวนใหญมีไฟฟา (รอยละ 93.33) นํ้าประปา (รอยละ 83.33)   และมีสัญญาณ

โทรศัพทเคลื่อนที่  (รอยละ 66.67) แตมีระบบอินเตอรเน็ตไมถึงคร่ึงหน่ึง  เชนเดียวกับพื้นที่ปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสวนใหญ มีระบบโทรศัพทสาธารณะ (รอยละ 96.67) มีสัญญาณ

โทรศัพทเคลื่อนที่ (รอยละ 96.67) มีไฟฟา (รอยละ 86.67) และมีระบบนํ้าประปา (รอยละ 76.67)      

ไมครบทุกหมูบาน   นอกจากน้ีพื้นที่กวาหน่ึงในสาม (รอยละ 36.37) ทุกหมูบานไมมีระบบ

อินเตอรเน็ต 

  ผลการสัมภาษณ เกษตรกรกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใน

จังหวัดแมฮองสอน สวนใหญเปนกลุมชนเผาประชากรกลุมเปาหมายทั้งหมด มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบสวนใหญเปนพื้นที่สูง มีระยะทางไกลการคมนาคมไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน สิ่งอํานวย

ความสะดวกแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนยังไมดีเทาที่ควรตองการพาหนะที่

เหมาะสมกับพื้นที่ เชนรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอเพื่อเขาพื้นที่ไดสะดวก สวนดานที่พักอาศัยน้ันในตัว

อําเภอน้ันไมมีปญหาและบางพื้นที่อยางอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ที่เปนพื้นที่เขาไป

ปฏิบัติงานยังไมมีไฟฟาเขาถึง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรก็ไมสามารถใชสื่อในการนําเสนอหรือให

ความกับเกษตรกรได การรับขาวสารสวนใหญมาจากหนังสือราชการ และใชการติดตอทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส (Email) และทางโทรศัพท แตระบบอินเตอรเน็ตมีปญหาเร่ืองไฟฟาดับบอย สัญญาณ

อินเตอรเน็ตชาทําใหการรับขาวสารไมตอเน่ืองและไดรับขาวสารลาชา การติดตอสื่อสารกับเพื่อน

รวมงานตางอําเภอหรือตางหนวยงานเปนการติดตอประสานงานและปรึกษากันในเร่ืองงาน  

  ผลจากการศึกษา สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน

สอดคลองกับลักษณะทั่วไปของจังหวัดแมฮองสอน ที่มีประชากร 2 กลุม คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ

หรือคนไต และชาวไทยภูเขา หรือกลุมชาติพันธ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการสงเสริมเกษตร ลักษณะ
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พื้นที่สวนใหญของจังหวัดแมฮองสอนเปนทิวเขาสลับซับซอน ถนนมีลักษณะคดเคี้ยวลาดชันไปตาม

แนวเขา ทําใหพื้นที่หางไกลระบบสาธารณูปโภคยังไมมีความพรอมซึ่งมีผลกระทบตอเดินทาง การ

ปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําอําเภอกับหนวยงาน

อ่ืนลาชา 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  

  ผลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ในประเด็นดังตอไปน้ี 

  ลักษณะงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจในลักษณะ

งานสงเสริมการเกษตรที่ไดรับมอบหมาย พอประมาณ ลักษณะของงานมีความเหมาะสมสอดคลอง

กับตําแหนงหนาที่และความรูความสามารถ ปจจุบันงานหลักของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรคือการ

รับขึ้นทะเบียน และการรายงานขอมูลสวนงานดานการสงเสริม อบรม ใหความรูลดนอยลง ทําให

เจาหนาที่มีโอกาสในการแสดงความรูความสามารถลดลง งานสวนใหญที่จะไปรวมอยูที่เจาหนาที่

สงเสริมเกษตรประจําอําเภอ เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนนอย 

  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจังหวัดแมฮองสอนมีความพึงพอใจพอประมาณเพราะหนวยงาน

ตนสังกัดเปดโอกาสใหเจาหนาที่สงเสริมเกษตร ทุกอําเภอ ในจังหวัดแมฮองสอน ไดแสดงความรู

ความสามารถ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานโดยการนําเสนอ

ผลงานการประกวดของกรมสงเสริมในเร่ืองตางๆ เชน การประกวดเกษตรตําบลดีเดน ประกวด

เกษตรกรดีเดนในพื้นที่รับผิดชอบ การประกวดกลุมวิสาหกิจชุมชนดีเดนในพื้นที่รับผิดชอบ เปนตน

การประกวดเปนสวนหน่ึงของนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตรที่สนับสนุนในการเลื่อนตําแหนง
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หนาที่การงานโดยการนําเสนอผลงงานที่โดดเดน การเลื่อนตําแหนงในสายงานเกษตรตําบลน้ันเลื่อน

ไปตามอายุการทํางาน  แตในการเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นน้ัน ยังมีความไมชัดเจนในการ

คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้นไปเชน ตําแหนงเกษตรอําเภอ ตําแหนงหัวหนากลุม

ฝาย  

  การบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชามีแนวทางการมอบหมายงานในเร่ืองที่แตคนถนัด มีการ

ประเมินผลงานตามผลงานและตัวชี้วัด ตามงานที่ไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชาดูแลความเปนอยูของ

ผูใตบังคับบัญชา และเปดโอกาสใหปรึกษาปญหาหรือแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาอยาง

เต็มที่ 

  ความสัมพันธระหวางบุคคลความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานมีความสามัคคี สามารถพูดคุย

ขอความชวยเหลือหรือขอคําปรึกษาปญหาทั้งเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวกับเพื่อนรวมงานบางเร่ืองได  

  สิ่งแวดลอมในที่ทํางานในชวงฤดูรอนที่อากาศจะรอนมาก สวนเร่ืองวัสดุอุปกรณสํานักงานยัง

ไมเหมาะสมกับการทํางาน เชน คอมพิวเตอรเกา  อุปกรณในการทํางานสวนใหญจะมีอายุการใชงาน

นาน  ระบบอินเตอรเน็ตชา ทําใหการทํางาน และสื่อสารของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรน้ันไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร  

  ดานสวัสดิการและคาตอบแทน คาตอบแทนเปนไปตามระบบ การทํางานสวนใหญเปนพื้นที่

สูงควรจะมีคาตอบแทนที่สูงกวาพื้นที่ราบ หรือมีการเพิ่มคาครองชีพเน่ืองจากระยะทางและการเดิน

ทางไกล ควรจะมีคาเสี่ยงภัยหรือคาเบี้ยกันดารเพื่อนเปนขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่ ระบบการ

จายเงินบางคร้ังลาชา ควรจะพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับสภาพการทํางานของเจาหนาที่มากขึ้น มี

ความเหมาะสมของระบบการจัดสวัสดิการตางๆ และการใหความชวยเหลือเมื่อไดรับอุบัติเหตุ 

  ความมั่นคงในตําแหนงเจาหนาที่สง เสริมการเกษตรมีความมั่นคง เพียงพอที่จะเปน

หลักประกันใหกับครอบครัวไดพอประมาณ  การทํางานที่มีความเสี่ยงในพื้นที่มีเฉพาะเร่ืองการ

เดินทางที่เปนพื้นที่หางไกล หากเปนชวงฤดูฝนจะเขาพื้นที่ยากลําบาก อาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุจาก

การเดินทางได และมีความเสี่ยงในเร่ืองขอกฎหมายและการถูกรองเรียนจากเกษตรกรไดถาเจาหนาที่

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

หนวยงานอ่ืน 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

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

ตามลําดับ  

  เมื่อพิจารณาระดับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่

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 การคมนาคมในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนน้ันมีปญหาในเร่ืองถนน

ซึ่งสวนใหญเปนถนนลูกรัง ไมสะดวกในการดินทาง ยิ่งในฤดูฝนน้ัน ทําใหลื่นและเปนอันตรายอยาง

มาก เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ  อีกทั้งจะเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ของพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนที่เปนพื้นที่สูง 

และวิถีชีวิตของชนเผาที่ต้ังหมูบานในปา ระยะทางจากอําเภอไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน บางพื้นที่เดิน
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ทางไกลมากวา 50 กิโลเมตร ตองใชเวลาหลายชั่วโมงกวาจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงานทําใหเสียเวลาในการ

ทํางาน อีกทั้งไมมีทางรถจึงตองใชวิธีการเดินเพื่อไปสูพื้นที่เปาหมาย ทําใหการคมนาคมเปนปญหา

มากที่สุดแนวทางในการแกปญหาคือ ควรจะมีรถของสํานักงานที่พรอมจะเขาถึงพื้นที่ได หรือบูรณา

การโดยการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนเชน หนวยงานทองถิ่น เทศบาล หรือองคการ

บริหารสวนตําบล 

 

  ปญหาดานการสื่อสาร 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานการสื่อสารระดับมาก  

(คะแนนเฉลี่ย 3.44) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา

ระดับมาก ในดานภาษาในการติดตอสื่อสารกับเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.73) สิ่ง

อํานวยความสะดวกในการใชสื่อสงเสริมการเกษตร เชน ไฟฟา (คะแนนเฉลี่ย 3.57) และการ

ติดตอสื่อสารกับเกษตรกรแบบเรงดวน เชน  การติดตอทางโทรศัพทหรือโทรศัพทเคลื่อนที่        

(คะแนนเฉลี่ย 3.47) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหาระดับปานกลาง ในประเด็น

ความสามารถในการอานภาษาไทยของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.40) ความสามารถ

ในการฟงภาษาไทยของเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย (คะแนนเฉลี่ย 3.30) และความสามารถในการใช

สื่อในการสงเสริมการเกษตร (คะแนนเฉลี่ย 3.17) ตามลําดับ  

  ผลจากการสัมภาษณพบวา พื้นที่อําเภอน้ันเปนพื้นที่ในหุบเขาทําใหในบางพื้นที่ไมมีสัญญาณ

โทรศัพท ทําใหการติดตอสื่อสารกับทางเกษตรกรในการติดตอเรงดวนน้ันเปนไปอยางยากลําบาก 

ตองใชการเขาพื้นที่ถึงจะสามารถติดตอสื่อสารกับเกษตรกรไดทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจายในการ

เดินทาง ซึ่งการแกไขที่สามารถทําไดคือ การประสานกับทางผูนําในพื้นที่เพื่อฝากประกาศหรือแจง

ขอมูลดานการเกษตรกับเกษตรกร  สวนการสื่อสารกับเกษตรกรน้ันซึ่งประชากรสวนใหญเปนชนเผา

ซึ่งมีภาษาถิ่นของตนเอง  แตละชนเผามีความแตกตางกันทําใหเกษตรกรยังไมเขาใจในสิ่งที่เจาหนาที่

สงเสริมการเกษตรพูดหรือการใหความรู จึงจําเปนตองอาศัยผูนําในชุมชนในการชวยแปลภาษาถิ่นให

เกษตรกรเขาในสิ่งที่เจาหนาที่ใหความรู  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชสื่อในการสงเสริม

การเกษตรน้ันเปนปญหาหามากเน่ืองจากเกี่ยวกับดานไฟฟา การคมนาคม เพราะสื่อสงเสริมใน

บางอยางตองใชไฟฟา บางอยางน้ันมีขนาดกลางถึงใหญ ทําใหการขนไมสะดวกจึงไมสามารถใชสื่อ

ในการสงเสริมการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ปญหาดานงบประมาณการดําเนินการ 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณการ

ดําเนินการระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.38) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่

สงเสริมการเกษตรมีปญหาระดับมาก ในดานงบประมาณที่ไดรับไมตรงกับความตองการของ

เกษตรกรในพื้นที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.57) ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหาระดับปานกลาง 

ในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการสงเสริมการเกษตรที่ไดรับจากกรมสงเสริมการเกษตร 

(คะแนนเฉลี่ย 3.37) และความเพียงพอของงบประมาณในการสงเสริมการเกษตรที่ไดรับจาก อปท. 

(คะแนนเฉลี่ย 3.20) ตามลําดับ  

  ผลจากการสัมภาษณพบวา งบประมาณมาลาชา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจึงใชงบประมาณ

อยางเรงรีบ ทําใหไมตรงกับวัตถุประสงคของกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาในแตละคร้ัง 

บางคร้ังงบประมาณมาในชวงฤดูฝนการทําโครงการในพื้นที่ที่หางไกลหรือพื้นที่สูงทําไดยาก และ 

รวมถึงงบประมาณที่ไดรับมานอยตองใชอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินงานของเจาหนาที่ ทํา

ใหผลการปฏิบัติมักจะไมมีประสิทธิภาพ การแกไขปญหาไมสามารถทําไดเน่ืองจากขึ้นอยูกับทางกรม

หรือระดับกระทรวงในการจัดสรรงบประมาณ 

 

  ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานลักษณะทางกายภาพ

ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรมีปญหาระดับมาก ในประเด็นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (คะแนนเฉลี่ย 4.10) 

ความทุรกันดารของสภาพภูมิประเทศ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และพื้นที่ในการสงเสริมการเกษตรมีความ

เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคคิดตอ เชน ไขเลือดออก ไขมาลาเลีย ฯลฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.77) ตามลําดับ 

(ตารางที่ 4.21) 

  ผลจากการสัมภาษณพบวา ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ราบและมีพื้นที่สูง พื้นที่เปนหุบเขา ความ

ทุรกันดาร ทําใหการเดินทางลําบาก และในพื้นที่ในบางพื้นที่เขาลําบาก บางพื้นที่ไมสามารถใช

รถจักรยานยนตเขาไปได ตองเดินเทาเขาไปจึงจะสามารถเขาถึงพื้นที่ปฏิบัติงานได การทํางานจึง

ยากลําบาก มีปญหาในฤดูฝนเปนสวนใหญเพราะสภาพพื้นที่น้ันเปนพื้นที่ปาจึงมีทั้งเร่ืองโรคตางๆ 

การเดินทาง ความเสี่ยงในเร่ืองนํ้าปาไหลหลาก ทําใหเปนขอจํากัดในการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่

ลักษณะที่เปนพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน อีกทั้งอยูติดแนวชายแดนทําใหอาจมีความเสี่ยงในเร่ืองโรค

ระบาดที่มากับแมลงและสัตว และอาจมีความเสี่ยงในเร่ืองกองกําลังตางชาติที่ติดกับชายแดนแต
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ประเด็นน้ีเปนปญหาที่นอยมากถึงไมมี  การสงเสริมการเกษตรในพื้นที่เหลาน้ีจึงไมประสบผลสําเร็จ

เทาที่ควร 

 

  ปญหาดานความรวมมือกับหนวยงานอื่น 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานความรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.93)  

  ผลจากการสัมภาษณพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไมมีปญหาเร่ืองการปฏิบัติงานรวมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ ในพื้นที่ 

 

  ปญหาดานการบริหาร 

  ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคดานการบริหารระดับปาน

กลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.81) ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดปญหา พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี

ปญหาระดับมาก ในประเด็นนโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงมีผลตอการปฏิบัติงานพื้นที่ (คะแนน

เฉลี่ย 3.73)  ในขณะที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหาระดับปานกลาง ในประเด็นนโยบายของ

ผูบริหารระดับอําเภอขัดกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ (คะแนนเฉลี่ย 2.67) และเจาหนาที่สงเสริม

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 ไมมีขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ ในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

 

อภิปรายผล 

 

  การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน  มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน และนําผลสํารวจมาใชในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ การ

บริหารงาน  และการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ใหสอดคลองกับพระราช

กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งผลจากการศึกษาคร้ัง

น้ีสามารถนํามาอภิปรายไดดังน้ี 

 

  สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน 
 
  สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน จากการศึกษา

พบวาสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานเปนพื้นที่ราบและพื้นที่สูงสลับกัน ดานการคมนาคมในพื้นที่

ปฏิบัติงานยังเดินทางยากลําบากและใชเวลาในการเดินทางนาน เน่ืองจากพื้นที่เปาหมายอยูไกลจาก

สํานักงานซึ่งจากการศึกษาน้ีพบวาระยะไกลสุดคือ 150 กิโลเมตร การคมนาคมในการปฏิบัติงานพื้นที่

ตองใชพาหนะในรูปแบบที่แตกตางกันไปเน่ืองจากสภาพพื้นที่ มีทั้งการใชรถจักรยายนต รถยนต เรือ 

และการเดิน สวนของบุคคลเปาหมายหรือเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรที่เปนชนเผา ซึ่งสวนใหญ

จะเปนกะเหร่ียง ชนพื้นเมือง และมีชนเผาตางๆ ตามลําดับ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดแก นํ้าประปา ไฟฟา โทรศัพทสาธารณะ อินเตอรเน็ตและสัญญาณ

โทรศัพทยังมีไมครบทุกพื้นที่  จํานวนเกษตรกรที่รับผิดชอบสวนใหญรับผิดชอบเกษตรกรมากกวา 

1,000 ครัวเรือนซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 1 คนตองรับผิดชอบเกษตรกรมากกวา 1,000 

ครัวเรือนทําใหการทํางานมีความลาชาหรือภาระหนักกวาแนวทางที่หนวยงานไดจัดต้ังขึ้น กรม

สงเสริมการเกษตร (2553) กลาววา การจัดอัตรากําลัง ใหเพิ่มอัตรากําลังหลายระดับทั่วประเทศ

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 และดานความมั่นคงในงาน เน่ืองดวยเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอนมีจํานวนนอยการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยากลําบากตองมีการ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทํางานเปนทีมทําให เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในอําเภอเดียวกันจะมี

ความสัมพันธที่ดี  แมกระทั้งในตางอําเภอก็มีความสนิทสนมกันเพราะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทั้ง

จังหวัดแมฮองสอนมีจํานวนนอยตองคอยปรึกษาหารือกันในเร่ืองการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนแนว

ทางการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา เปนตนทําใหมีความคุนเคยกัน ความมั่นคงในงานน้ันสวนใหญ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญจึงทําใหมีความมั่นคงใน

งานสูง แตยังมีความเสี่ยงในขอกฎระเบียบที่อาจทําใหตองออกจากราชการ ในขณะที่มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับปานกลาง ในดานลักษณะงาน ดานการบังคับบัญชา  ดาน

สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน  ดานสวัสดิการและคาตอบแทน  ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิต

การทํางานและชีวิตสวนตัว และดานความกาวหนา ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ      โสพิศ  

ปญญาบุตร (2535) ไดศึกษาเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเกษตรตําบลในพื้นที่

ชลประทานและพื้นที่อาศัยนํ้าฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฏวาเกษตรตําบลทั้งสองกลุมมีขวัญ

กําลังใจอยูในระดับที่แตกตางกันในเร่ืองผูบังคับบัญชา ความมั่นคงปลอดภัย ลักษณะของเกษตรกร

และลักษณะภูมิประเทศและทั้งสองกลุมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับที่เหมือนกัน 2 ระดับคือระดับดีใน

เร่ืองเพื่อนรวมงาน ความพอใจในงาน ศักด์ิศรีอาชีพ  สุขภาพของผูปฏิบัติงาน ลักษณะครอบครัว 

(ด้ังเดิม) และหนวยงานอ่ืน และระดับพอใชในเร่ืองสภาพการทํางาน โอกาสกาวหนา สวัสดิการ ความ

พอเพียงในรายได  การเมือง 

 

  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร 

  จากการศึกษาพบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตรโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.34) เมื่อพิจารณาแยกประเด็น

ปญหาและอุปสรรคทั้ง 7 ดาน พบวา เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับมาก ในดานลักษณะทางกายภาพ ดานการคมนาคม และดานการ
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สื่อสาร เน่ืองจากสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานเปนพื้นที่ราบและพื้นที่สูงสลับกัน ดานการคมนาคมใน

พื้นที่ปฏิบัติงานยังเดินทางยากลําบากและใชเวลาในการเดินทางนาน เน่ืองจากพื้นที่เปาหมายอยูไกล

จากสํานักงานซึ่งจากการศึกษาน้ีพบวาระยะไกลสุดคือ 150 กิโลเมตร ทําใหมีความเสี่ยงในการ

เดินทางในชวงฤดูฝนเน่ืองจากถนนสวนใหญเปนถนนลูกรัง  ทําใหในฤดูฝนถนนลื่นทําใหเกิด

อันตรายกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรได การคมนาคมในการปฏิบัติงานพื้นที่ตองใชพาหนะใน

รูปแบบที่แตกตางกันไปเน่ืองจากสภาพพื้นที่ มีทั้งการใชรถจักรยายนต รถยนต เรือ และการเดิน สวน

ของบุคคลเปาหมายหรือเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรที่เปนชนเผา ซึ่งสวนใหญจะเปนกะเหร่ียง

และชนพื้นเมือง และมีชนเผาตาง ๆ ทําใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหาในการสื่อสารกับ

เกษตรกรตองใชผูนําในหมูบานเปนลามหรือแปลความหมายใหกับเกษตรกรอีกคร้ังทําใหความหมาย

อาจคลาดเคลื่อนได สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรไดแก ไฟฟา โทรศัพท

สาธารณะและสัญญาณโทรศัพทซึ่งในปจจุบันสิ่งอํานวยความสะดวกเหลาน้ีมีความจําเปนในการ

สงเสริมการเกษตรเพราะจําเปนในการติดตอสื่อสาร การใชสื่อสงเสริมการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับ

ปญญา  หิรัญรัศมี (2529) กลาววาปญหาที่ทําใหการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรยังไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควรไดแก  ปญหาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปญหาจากเกษตรกรเอง เกษตรกร

ไทยมีการศึกษาตํ่า ปญหาจากสื่อที่ใชในการสงเสริม การใชสื่อในการสงเสริมการเกษตรมีมากมาย

ปญหาที่พบจากสื่อที่ใชอยางเชนสื่อสิ่งพิมพ เกษตรกรเปนจํานวนมากมีการศึกษาตํ่า อานหนังสือไม

ออก เรียกวาลืมหนังสือไปแลวทั้งๆ ที่เคยจบประถมศึกษาปที่ 4 หรือตํ่ากวาน้ัน ดังน้ันสื่อที่ใชดาน

สิ่งพิมพจึงมีปญหา นอกจากน้ันสื่อทางดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ถึงแมจะใชอยาง

กวางขวางและเปนประโยชนมาก เพราะเกษตรกรไดเห็นทั้งภาพและไดยินทั้งเน้ือหาสาระแตปญหา

อยูที่วาเกษตรกรสนใจรายการที่ออกแคไหน และจากการศึกษาเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีปญหา

และอุปสรรคระดับปานกลาง ดานงบประมาณการดําเนินการ  ดานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ดาน

การบริหาร และดานสุขภาพ ตามลําดับ ปญหาดานการดําเนินการน้ันขึ้นอยูกับนโยบายของภาครัฐทํา

ใหเปนปญหาที่อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับดานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน การบริหารงาน 

น้ันปญหาเหลาน้ีขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางตัวบุคคลทําใหปญหาในระดับการปฏิบัติงานนอย 

สวนในดานสุขภาพเจาหนาที่สวนใหญน้ันไมมีปญหาเร่ืองสุขภาพ แตมีปญหาที่สอดคลองกับสภาพ

กับการคมนาคม สภาพทั่วไปของพื้นที่ ที่ตองเสี่ยงในการเดินทาง ในสวนอ่ืนไมปญหา 
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ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 

 จากทฤษฎีปจจัยคูหรือทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory)ของเฮอรซเบอรก ไดกลาววา

ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) น้ันจะสัมพันธลักษณะในเน้ืองาน โดยเฮอรซ

เบอรกเรียกปจจัยน้ีวา ปจจัยจูงใจ (Motivators) สวนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job 

dissatisfies) น้ันจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอกเน้ืองาน ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยน้ีวา ปจจัย

สุขอนามัย หรือปจจัยเพื่อการคงอยู (Maintenance factors) จากการศึกษาในคร้ังน้ีทั้งในเชิงปริมาณ

และการสัมภาษณเชิงลึกพบวาปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfiers) หรือปจจัยน้ีวา 

ปจจัยจูงใจ (Motivators) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางซึ่งไดแก ดานลักษณะงาน (คะแนนเฉลี่ย 

3.37) ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว (คะแนนเฉลี่ย 2.81) และ ดาน

ความกาวหนา  (คะแนนเฉลี่ย 2.80) ซึ่งมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับปาน

กลาง ซึ่งปจจัยที่กลาวมาขางตนน้ันมีคะแนนเฉลี่ยและจากการสัมภาษณเชิงลึกความพึงพอใจอยูใน

ระดับที่ตํ่า หากดูในระดับประเด็นยอยจะพบอีกวาในแตละดานจะมีระดับความพึงพอใจนอย โดยอีก

ปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) น้ันจะเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่อยูนอก

เน้ืองาน ซึ่งเฮอรซเบอรก เรียกปจจัยน้ีวา ปจจัยสุขอนามัย หรือปจจัยเพื่อการคงอยู ซึ่งจากการศึกษา

คร้ังน้ีทั้งในเชิงปริมาณและการสัมภาษณเชิงลึกระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

ซึ่งไดแก ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (คะแนนเฉลี่ย 3.77)  ดานความมั่นคงในงาน (คะแนนเฉลี่ย 

3.41) ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรระดับมาก 

สวนดานลักษณะงาน  (คะแนนเฉลี่ย 3.37) ดานการบังคับบัญชา  (คะแนนเฉลี่ย  3.24) ดาน

สภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน (คะแนนเฉลี่ย3.15) ดานสวัสดิการและคาตอบแทน (คะแนนเฉลี่ย 

3.02) ดานการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว (คะแนนเฉลี่ย 2.81) และดาน

ความกาวหนา (คะแนนเฉลี่ย 2.80) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตรระดับปานกลาง   
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 

  จากการผลการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยขอเสนอแนะขอคิดเห็นบางประการ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

การสงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอนพื้นที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับพื้นที่งานวิจัย เพื่อใหการ

สงเสริมการเกษตรในพื้นที่เหลาน้ันมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  อีกทั้งพัฒนาเกษตรกรใหมีความ

เข็มแข็ง ทันตอเทคโนโลยีโดยพัฒนาตามวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียม และสอดคลองกับพื้นที่ 

1. กรมสงเสริมการเกษตรควรมีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เชน รถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ เพื่อความสะดวกในการ

เขาพื้นที่ๆยากลําบาก การสนับสนุนคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและใหมใหสอดคลองกับ

นโยบายการทํางาน 

2. กรมสงเสริมการเกษตรควรมีการศึกษาดานคาตอบแทนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร(เบี้ย

เลี้ยง)ในพื้นที่สูงกับพื้นที่ราบ ซึ่งการเดินทางในพื้นที่ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตองมี

คาใชจายในการเดินทางเพราะเมื่อเขาในพื้นที่คาใชจายในดานตาง ๆ ก็จะสูงขึ้นยกตัวอยาง

เชน คานํ้ามันเชื้อเพลิงนํ้ามันพื้นราบราคาลิตรละ 36 บาท แตเมื่อเขาในพื้นที่น้ันนํ้ามันลิตร

ละ 45-50 บาทเปนตน ควรมีการทบทวนเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

3. ควรมีการบรรจุใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยูแลวและเปนคนในพื้นที่เปน

ขาราชการประจําเพื่อการสงเสริมการเกษตรมีความตอเน่ือง  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาความสําเร็จหรือปจจัยที่มีผลตอการใชระบบสงเสริมการเกษตร(MRCF) ในพื้นที่ตาม

แนวชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยง 

2. แนวทางการจัดการการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร โดยใชผลการปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตัวชี้วัดของหนวยงานสงเสริมการเกษตร 

 


