
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
           การส่งเสริมการเกษตร คือ การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับแหล่งวิทยาการ
เพื่อท่ีจะกระจายความรู้ใหม่ๆ และหลักการที่ดีไปสู่เกษตรกร และท าให้เกษตรกรได้น าวิทยาการแผนใหม่ไปใช้
ในพื้นท่ีของตน  การส่งเสริมการเกษตร เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย 
กล่าวคือผลของการค้นคว้าวิจัยทางเกษตรกรรมจะไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริง  ถ้าไม่ได้น าผลเหล่านี้ไปมอบ
ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ 

ลักษณะของงานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตรเป็นแบบของการศึกษานอก
โรงเรียนท่ีรัฐหรือเอกชน ก็สามารถท าได้ เป็นการติดต่อสองทางระหว่าง สถาบันกับเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมเป็น ผู้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เรื่องท่ีจะส่งเสริมจะต้องเป็นความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกร 
เกษตรกรต้องมีโอกาสเรียนรู้ด้วยการกระท าของจริง ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้น มีวิธีปฏิบัติงานท่ี
ต่อเนื่องกัน เป็นการสร้างผู้น าในท้องถิ่นมีการติดตามผลงานหลังการปฏิบัติ และมีการรายงานผล เพื่อวางแผน
ปรับปรุงในปีต่อๆ ไป 

บทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมหรือพัฒนากร 
นักส่งเสริมเกษตรเป็นนักพัฒนาคนหนึ่ง ท่ีจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ใหม่ๆ เพื่อไปช่วยในการเพิ่มผลผลิตของ
เกษตรกร ดังนั้นนักส่งเสริมเกษตรจึงมีบทบาทดังนี้ 

1. เป็นผู้น าทางวิชาการ และเป็นผู้ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง หมายความว่าต้องมีความรู้และมีหูตา
กว้างไกล 

2. เป็นผู้ประสานงานทางวิชาการและการปฏิบัติ กล่าวคือนักส่งเสริมจะต้องประสาน เช่ือมโยง
ระหว่างสถาบัน(นักวิชาการ) กับเกษตรกรผู้ปฏิบัติ 

3. เป็นผู้แก้ปัญหาของชุมชน กล่าวคือนักส่งเสริมซึ่งเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกร ย่อมจะรู้ปัญหาของ
ชุมชน เขาจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ  

4. เป็นผู้เช่ือมโยงบุคคลและองค์การต่างๆ เข้าด้วยกัน กล่าวคือในการท างานในท้องถิ่น นอกจากจะ
เช่ือมโยงระหว่างนักวิชาการกับเกษตรกรแล้วจะต้องประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ด้วย 

ลักษณะของนักส่งเสริมที่พึงประสงค์ 
เนื่องจากงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายประเภท นักส่งเสริม

การเกษตรท่ีดีควรจะได้พิจารณาตัวเอง และเสริมสร้างให้มีคุณลักษณะดังนี้ไว้ด้วยคือ 
1. ต้องมีความรู้ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาของตนอย่างดี 
2. รู้หลักการถ่ายทอคความรู้ คือการฝึกอบรม การเรียน การสอน และการแนะน าต่างๆได้ดี ดังนั้นจึง

ต้องรู้ในเรื่องหลักการติดต่อส่ือสาร การใช้โสตทัศนูปกรณ์ หลักจิตวิทยาและสังคมชนบทด้วย 
3. เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบงานท่ีให้บริการแก่ประชาชน 
4. เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่ม และชอบดัดแปลงแก้ไขส่ิงต่างๆ 
5. เป็นผู้ท่ีน าเอาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. เป็นผู้ท่ีกระตุ้นให้เกษตรกรรู้จักปัญหา และแก้ไขปัญหาโดยท่ัวของเขาเอง หรือโดยการท างานเป็น

กลุ่ม 
7. เป็นผู้ส่ือสารระหว่างเกษตรกรในชุมชนกับโลกภายนอก 
8. ต้องร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสุข ร่วมทุกข์ กับเกษตรกรด้วยความสุจริตใจ อดทน และหนักแน่น 

วิธีการส่งเสริมการเกษตร 
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เทคนิคและวิธีการส่งเสริมเกษตร มีมากมายหลายชนิด นักส่งเสริมท่ีดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานของ
ผู้ฟัง และเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีอย่างถูกต้อง ให้เหมาะกับการเรียนของผู้ฟัง วิธีการส่งเสริมพอจะ
แยกออกเป็นพวกใหญ่ๆได้ 2 ประเภทคือ 

ก. แบ่งตามลักษณะการใช้ (use) ได้เเก่ 
1. การติดต่อส่ือสารแบบรายบุคคล (individual Contacts) เช่น 

- เจ้าหน้าท่ีไปพบเกษตรกรที่บ้าน (Farm Visit) 
- เกษตรกรไปพบเจ้าหน้าท่ีท่ีส านัก (office Call) 
- การติดต่อระหว่างกันทางโทรศัพท์ 
- การติดต่อกันทางจดหมาย 
- การสาธิตให้ดูผล 

2. การติดต่อส่ือสารแบบกลุ่ม (Group Contacts) เช่น 
-การสาธิตวิธีท าในเรื่องต่างๆ 
-การประชุมต่างๆ 
-การบรรยาย 
-การอบรมสัมมนา 
-การประชุมอภิปราย 
-การประชุมดูผลของการสาธิต 
-การทัศนศึกษา 
-การสอนการเรียนในโรงเรียน 
-การบประชุมอื่น ๆ 

3. การติดต่อส่ือสารแบบมวลชน (Mass Contacts) 
-การท าป้ายประกาศ แจ้งความ 
-เอกสารใบปลิว 
-หนังสือเวียน 
-หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ 
-ภาพโฆษณา (Posters) 
-การจัดนิทรรศการ 
-วิทยุกระจายเสียง 
-โทรทัศน์ 

ข. แบ่งตามรูปร่างของอุปกรณ์ (Form) ได้แก่ 
1. การติดต่อส่ือสารแบบใช้ข้อความ (written Materials) เช่น 

-ป้ายประกาศ แจ้งความ 
-เอกสารใบปลิว 
-บทความทางหนังสือพิมพ์ 
-จดหมายส่วนตัว 
-จดหมายเวียน 
 
 
 
 



3 
 

2. การติดต่อส่ือสารแบบใช้ภาษาพูด (spoken Words) เช่น 
- การประชุมสัมมนาต่างๆ 
-เจ้าหน้าท่ีไปพบเกษตรกรที่บ้าน 
-เกษตรกรไปพบเจ้าหน้าท่ี 
-โทรศัพท์ 
-วิทย ุ

3. การติดต่อส่ือสารแบบใช้โสตทัศนูปกรณ์ (Visuals) เช่น 
-แผนภูมิ แผนผัง ตารางต่างๆ 
-ภาพยนตร์ สไลด์ ฟิล์มสตริฟ เทปโทรทัศน์ ฯลฯ 
-การจัดนิทรรศการ 
-ภาพโฆษณา (โปสเตอร์) 
-การให้ดูผลสาธิต 

4. การติดต่อแบบใช้ภาษาพูดควบคู่กับโสตอุปกรณ์ เช่น 
-การสาธิตวิธีท า 
-การประชุมให้ดูผลสาธิต 
-การประชุมต่างๆ ท่ีใช้โสตอุปกรณ์ช่วย 
-รายการทางโทรทัศน์ต่างๆ 
หมายเหตุ การส่งเสริมเกษตร โดยวิธีใดๆ ก็ตามดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ยังมีผลทางอ้อมท่ีจะท าให้

เกษตรกรข้างเคียงได้รับประโยชน์ไปด้วย กล่าวคือ เกษตรกรข้างเคียงอาจจะยอมรับ ปฏิบัติวิทยาการแผนใหม่
ด้วยทั้งๆ ท่ีตัวเองไม่ได้รับฟังจากปากของนักส่งเสริมโดยตรง แต่ทว่า เขาเหล่านั้นได้สนทนากับเพื่อนเกษตรกร
ด้วยกัน นักส่งเสริมเกษตรท่ีจะต้องเลือกใช้วิธีการส่งเสริมให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  เวลาสถานท่ี อุปกรณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยถือหลักง่ายๆ ว่าถ้าคนฟังมีมาก แต่มีเวลาน้อย เรื่องท่ีจะพูดก็ยาว จงใช้วิธีการบรรยาย แต่
ถ้าคนฟังมีน้อย และมีเวลามาก ควรใช้การส่งเสริมแบบกลุ่มเช่น ประชุมอภิปราย สาธิต ปฏิบัต  ฝึกในไร่ ฯลฯ 
ในการท่ีนักส่งเสริมจะเลือกใช้วิธีหนึ่งวิธีใด     ขอให้นึกถึงหลักความจริงเกี่ยวกับการจ าของมนุษย์ว่า 

การอ่าน เพียงครั้งเดียว มนุษย์จะจ าได้ 10% 
การฟัง เพียงครั้งเดียว มนุษย์จะจ าได้ 20% 
การเห็น เพียงครั้งเดียว มนุษย์จะจ าได้ 30% 
การฟังและเห็นคู่กัน มนุษย์จะจ าได้ 60% 

หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีส่งเสริม 
ก. ดูนโยบายทั่วๆ ไปของราชการ เช่น ความจ าเป็นรีบด่วนของเรื่องท่ีจะส่งเสริม ปัญหาของ

เกษตรกร จ านวนของเกษตรกร จ านวนของเจ้าหน้าท่ี เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ในระหว่างเดือน
มีนาคม เป็นระยะท่ีหนูออกท าลายข้าวในนาอย่างหนัก การส่งเสริมแนะน าเรื่องการปราบหนูนา อาจจะขอให้
ระดมก าลังกันท าอย่างรวดเร็ว โดยใช้การประชุม สาธิต การแถลงข่าวทางน.ส.พ. วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนการ
ใช้โสตอุปกรณ์ช่วยด้วย 

ข. เลือกวิธีส่งเสริมโดยดูกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
1. แม่บ้านท่ีมีลูกมาก งานยุ่งย่อมจะไม่มีเวลาไปนั่งประชุม ดังนั้นจึงควรใช้จดหมายเวียน เอกสาร

ส่ิงพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ 
2. ชนกลุ่มน้อย เช่นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ตลอดจนชาวไทยมุสลิม ท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างออกไปอาจต้อง

ใช้ภาษาและผู้น าของเขาเอง 
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3. เกษตรกรท่ีมีการศึกษาต่ ายากจนและอยู่ในท่ีทุรกันดาร ควรใช้วิธีการไปเยี่ยมเยียน การให้ดูผล
สาธิต และการใช้เอกสารส่ิงพิมพ์ที่ง่ายๆ 

4. วิทยุ โทรทัศน์ น.ส.พ.และการจัดนิทรรศการ เหมาะส าหรับเกษตรกรท่ีท าเป็นงานอดิเรก และผู้ท่ี
อยู่ใกล้ๆ หรือผู้ท่ีอยู่ในเมือง 

5. คนท่ีมีการศึกษาดี และรักก้าวหน้า ควรใช้วิธีการประชุมอภิปราย การสาธิตวิธีท าและเอกสารต่าง ๆ 
ค. เลือกวิธีส่งเสริมโดยดูเนื้อหาของเร่ืองที่จะส่งเสริม เช่น 
1. ถ้าวิธีใหม่ท่ีก าลังส่งเสริมนั้นเป็นวิธีท่ีง่ายหรือคล้ายๆ กับของเก่า ควรใช้น.ส.พ. วิทยุ จดหมายเวียน

ก็ได้ แต่ถ้าเรื่องนั้นยากซับซ้อน ควรใช้การติดต่อเป็นราย บุคคลหรือเอกสารส่ิงพิมพ์ 
2. ถ้าเรื่องนั้นเป็นของใหม่ และเพิ่งเริ่มท าการส่งเสริมเป็นครั้งแรก ควรแนะน าส่งเสริมโดยใช้การสาธิต

วิธีการเยี่ยมเยียนท่ีบ้านเกษตรกร และการให้ดูผลสาธิต 
3. ถ้าเนื้อเรื่องนั้นต้องการให้เกิดทักษะในตัวผู้ชม ก็ควรใช้การสาธิตวิธี และการแสดงทางโทรทัศน์ 
ง. เลือกวิธีส่งเสริมโดยดูวิธีการสอน 
1. การท่ีนักส่งเสริมไปเยี่ยมบ้านของเกษตรกร จะสร้างความสัมพันธ์อย่างดีเยี่ยมท าให้ เจ้าหน้าท่ีรู้

ปัญหาของเกษตรกร  
2. เมื่อเกษตรกรไปเยี่ยมเจ้าหน้าท่ี จะประหยัดเงินของทางราชการ แต่เรื่องนี้ต้องกระตุ้นให้เขาปฏิบัติ 

เพราะปกติเกษตรกรจะไม่ค่อยไปหาเจ้าหน้าท่ี 
3. การติดต่อทางโทรศัพท์ สะดวกดีให้ประโยชน์เหมือนการเยี่ยมเยียน แต่ทว่าใช้กันน้อย เพราะ

เกษตรกรไม่มีโทรศัพท์ 
4. การติดต่อทางจดหมายอาจใช้ได้ ถ้าผู้รับผู้ส่งเป็นคนขยันเขียน 
5. การสาธิตวิธี มีประโยชน์ท่ีสุดในการสอนทักษะภาคปฏิบัติ 
6. การสาธิตผลลัพธ์ มีประโยชน์ในการอวดผลส าเร็จให้เกษตรกรเช่ือถือ แต่ทว่าลงทุนแพงมาก 
7. การประชุมต่างๆ ช่วยในการกระจายข่าวโดยการบรรยายและอภิปราย สมาชิกได้ เรียนพร้อมๆ กัน 

และลดต้นทุนของการไปเยี่ยมเป็นรายตัว 
8. โสตอุปกรณ์ ช่วยในการจ า เสริมสร้างความเข้าใจ ดึงดูดผู้ฟัง และท าให้การเสนอเรื่องเป็นขั้นตอนดี 
9. เอกสารส่ิงพิมพ์ ป้ายประกาศต่างๆ ช่วยแสดงตัวเลขข้อมูลต่างๆ เพื่อการอ้างอิง เหมาะท่ีจะใช้เสริม

พวกภาพยนตร์ สไลด์ วิทยุและโทรทัศน์ 
10. บทความในหนังสือพิมพ์ดีเพราะถึงชนกลุ่มใหญ่ ลงทุนไม่แพง 
11. จดหมายเวียน ช่วยในการส่งข่าวเฉพาะเรื่องไปยังเกษตรกรเฉพาะคน 
12. วิทยุ เป็นวิธีส่งเสริมท่ีรวดเร็วท่ีสุด ใช้เพื่อการประกาศข่าวสารส าหรับชนหมู่มาก และใช้ในการ

ออกค าส่ังค าเตือน ข่าวโรคระบาด อุทกภัยวาตะภัยต่าง ๆ 
13. โทรทัศน์ ท าให้ผู้ชมได้เห็นไอ้ฟังส่ิงของท่ีจะแสดง เหมาะสมกับชาวเมือง แต่อาจไม่ถึงคนในชนบท

ไกล ๆ 
14. งานนิทรรศการและงานออนร้าน ช่วยในการเผยแพร่โฆษณา มากกว่าท่ีจะสอนวิทยาการแผนใหม่

แก่ผู้ชม 
ประสิทธิภาพของวิธีต่าง ๆ 
จากผลของการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของวิธีการส่งเสริมต่างๆ  เหล่านี้ในสหรัฐอเมริกา 

พบว่าการส่งเสริมแบบรายบุคคลจะท าให้เกษตรกรปฏิบัติตาม 25% การส่งเสริมแบบกลุ่มเกษตรกรจะปฏิบัติ
ตาม 33% แต่เกษตรกรเพียง 23% จะปฏิบัติตามค าแนะน าจากส่ือมวลชน อย่างไรก็ดีเกษตรกร 19% จะ
ปฏิบัติตามเพื่อนบ้านข้างเคียง เมื่อพูดถึงวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะแล้ว จะพบว่า การสาธิตวิธีท า (Method 
Demon station) เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ส่วนการใช้โทรศัพท์เป็นวิธีท่ีไม่ดีเลย ดังตารางต่อไปนี้ 
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วิธีการส่งเสริม                                                 % เกษตรกรปฏิบัติตาม 
1. การสาธิตวิธี                                                            18.2 
2. การประชุมต่างๆ                                                      14.6 
3. เจ้าหน้าท่ีไปเยี่ยมเกษตรกร                                         10.8 
4. บทความ สารคดีใน น.ส.พ.                                             9.7 
5. ป้ายประกาศ แจ้งความ                                                8.5 
6. เกษตรกรไปเยี่ยมเจ้าหน้าท่ี                                             6.5 
7. การสาธิตผล                                                                   6.1 
8. จดหมายเวียน                                                                 3.0 
9. วิทย ุ                                                                           1.2 
10. การโต้ตอบทางจดหมาย                                                  1.1 
11. การจัดนิทรรศการและปิดโปสเตอร์ต่างๆ                              0.9 
12. การติดต่อทางโทรศัพท์                                                   0.3 
13. ผลทางอ้อม (คือเกษตรกรสนทนาและเลียนแบบกัน)                19.0 

                                                                          รวม   100.0% 
 
การเริ่มต้นโครงการส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมต้องเริ่มต้นจากปัญหา และความต้องการ

ของเกษตรกรดังนั้นในการส่งเสริมในเรื่องใด ๆควรพิจารณาหลักการดังนี้ 
1. ระบุปัญหาต่างๆ ให้หมดแล้วจัดอันดับหาตัวปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด ควรเริ่มจากปัญหาท่ีง่ายก่อน 
2. เลือกสถานท่ีด าเนินการ เพื่อจะอวดผลงานของการแก้ปัญหานั้นๆ 
3. วางแผนแก้ปัญหานั้น ๆ 

-ติดต่อผู้น าในท้องถิ่น 
-ช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยตัวเอง แนะน าตามหลักวิชาการ 
-ไม่มีการบังคับ ด าเนินตามหลักประชาธิปไตย 
-ท าแผนปฏิบัติงาน และเริ่มแก้ปัญหา 

4. ท ารายงานและประเมินผล หาข้อบกพร่องเพื่อการปรับปรุงโครงการต่อไป 
การยอมรับวิทยาการแผนใหม่โดยเกษตรกร 
กระบวนหรือวิธีการยอมรับวิทยาการแผนใหม่โดยเกษตรกรเป็นเป้าหมายอันสุดท้าย  ท่ีนัก

ส่งเสริมการเกษตรต้องการจะเห็นการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ของเกษตรกรมีอยู่ 5 ขั้นคือ 
1. ขั้นเรียนรู้ถึงวิทยาการใหม่ ( Awareness ) ในระยะนี้นักส่งเสริมควรใช้ส่ือมวลชนให้มาก ตลอดจน

เพื่อนบ้านข้างเคียง เจ้าหน้าท่ีและคนเดินตลาด เพื่อกระตุ้นให้ต่ืนตัวและรู้จักกับของใหม่ ๆ 
2. ขั้นเกิดความสนใจ (interest) ในระยะนี้เกษตรกรจะมีความสนใจในวิทยาการแล้ว และพยายามจะ

หาข่าวเพิ่มเติม ดังนั้นนักส่งเสริมควรใช้ส่ือสารแบบมวลชนให้เพื่อน เจ้าหนัาท่ี และคนเดินตลาดไปกระตุ้นให้
เกิดความสนใจยิ่งขึ้น 

3. ขั้นไตร่ตรองและประเมินผล (Evaluation) ในระยะนี้เกษตรกรจะช่ังใจไตร่ตรองดูว่าวิทยาการใหม่ 
ๆ นี้จะดีหรือเลวอย่างไร ในช่วงนี้นักส่งเสริมควรใช้เพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าท่ีตลอดจนคนเดินตลาดไปติดต่อ
กระตุ้นให้เกษตรกรเห็นชอบในวิทยาการใหม ่ๆ 

4. ขั้นทดลอง (Trial) ในระยะนี้เกษตรกรจะทดลองท าดูเพียงเล็กน้อย หากเพื่อนฝูงว่าดีก็จะท าตาม
มากขึ้น ดังนั้นเราควรส่งเพื่อนของเขา หรือเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนคนเดินตลาดไปสนับสนุน เพื่อกระตุ้นให้เขา
ยอมรับของใหม่ ๆ 
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5. ขั้นยอมรับปฏิบัติตาม (Adoption) เป็นระยะท่ีเกษตรกรมั่นใจแล้วว่า วิทยาการแผนใหม่นี้ดีแน่ เขา
ก็จะยอมรับและปฏิบัติตาม เพื่อนและนักส่งเสริมตลอดจนส่ือมวลชน และคนเดินตลาดก็ยังมีความส าคัญมาก 
ท่ีจะกระตุ้นให้เขาปฏิบัติตามค าแนะน าใหม่ ๆ นี้ 

ตามปรกติในกระบวนการยอมรับวิทยาการแผนใหม่นี้จะมีเกษ่ตรกรอยู่ 6 กลุ่มด้วยกันคือ 
ก. พวกหัวใจสู้ ซึ่งจะยอมรับและปฏิบัติทันที มีอยู่ 2.5% 
ข. พวกขอดูท่าที ซึ่งรีรอจะยอมรับแต่ไม่กล้าเส่ียง มีอยู่ 13.5% 
ค. พวกเบ่ิงตาลังเล เช่ือครึ่งไม่เช่ือครึ่ง ไม่มั่นใจ มีอยู่ 34.0% 
ง. พวกหันเหหัวดื้อ ไม่แน่ใจ หัวดื้อและเฉย ๆ มีอยู่ 34.0% 
จ. พวกงอมือ จ่ับเจ่า ไม่ค่อยมีความรู้ เฉื่อยชา มีอยู่ 13.5% 
ฉ. พวกไม่เอาไหนเลย การศึกษาต่ า ยากจนเฉ่ือยชา มีอยู่ 2.5% 

ดังนั้นในการส่งเสริมเกษตร นักส่งเสริมต้องพยายามค้นหาผู้น าการเปล่ียนแปลง และพวกหัวไวใจสู้ให้
พบ แล้วใช้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชนนั้น ๆ 

ปัจจัยที่ควบคุมการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ 
ก. นักส่งเสริมจะท าให้เกษตรกรยอมรับวิทยาการแผนใหม่ได้เร็วถ้านักส่งเสริมมีลักษณะดังนี้ 

-มีความรู้จริง ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
-มีความสามารถในการถ่ายทอด 
-มีการวางตัวดี ท่าทาง และทัศนคฅิต่องานดี 
-เลือกเครื่องมือส่ือสารดี 

ข. เกษตรกรจะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ได้เร็วขึ้น ถ้าเกษตรกรมีลักษณะดังนี้ 
-มีอายุน้อย เป็นคนทันสมัย 
-มีการศึกษาดี และมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง 
-มีการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเกษตรอยู่เสมอ 
-มีเนื้อที่ท าการเกษตรมาก 
-มีความสามารถในการรับข่าวดี 
-มีเพื่อนข้างเคียงซึ่งรักความก้าวหน้า 

ค. เกษตรกรจะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ได้เร็ว ถ้าวิทยาการนั้นมักษณะดังนี้ 
-ไม่ขัดต่อส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชน 
-เหมาะกับสังคมและความต้องการของเกษตรกร 
-ปฏิบัติง่ายเป็นประจ าวัน 
-ให้ความพอใจและมีผลตอบแทนสูง 

ง. เกษตรกรจะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ได้เร็ว ถ้าวิธีการส่งเสริมมีลักษณะดังนี้ 
-เหมาะกับบุคคลและโอกาส 
-เป็นการสาธิต และปฏิบัติ 
-ใช้เทคนิคหลายอย่างประกอบกัน 

จ. เกษตรกรจะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ได้เร็ว ถ้าส่ิงแวดล้อมอื่นๆ สนับสนุนดีเช่น 
-มีสถาบันการเงินพอเพียง เช่น ธกส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพฯ 
-มีสถาบันตลาดดี เช่น สหกรณ์ องค์การตลาดฯ 
-มีสถานีทดลอง ศูนย์วิจัย โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ ๆ 
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บทที่ 2 
เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย 

: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง 
SWOT Analysis of Agricultural Extension System in Thailand: A Case Study of the 

Central Region 
 

พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง 
โชตนา ล่ิมสอน 

เสาวลักษณ์ ฤทธิ์อนันต์ชัย 
ชัยกร สีเหนี่ยง 

 
บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) 

ของระบบส่งเสริมการเกษตรซึ่งด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีภาคกลาง โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย 
สุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นท่ี ใน 3 จังหวัด จ านวน 48 คน ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเพื่อ
จ าแนก จุดอ่อนจุดแข็ง     ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
ระดับต้น และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ 10 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ใช้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพ (SWOT analysis) ของระบบส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันมีจุดแข็งและจุดอ่อนในมุมมองของ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้           1) โครงสร้างองค์กร 2) บุคลากร 3) นโยบาย 4) 
ทรัพยากร และ 5) อื่นๆ ขณะท่ีอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรสามารถสรุปได้ 4 
ด้าน คือ 1) การเมือง 2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 3) การแข่งขันทางการเกษตร และ 4) การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นกลยุทธ์การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ TOWS matrix สามารถ
ก าหนดได้ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) การส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร 2) การส่งเสริมโดยใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยการให้ข้อมูลข่าวสาร 3) การสร้างนโยบายผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม 4) ใช้เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อลดการใช้ก ลังคนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้อาสาสมัคร หรือหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูล
พื้นฐาน       5) ปรับและลดขั้นตอนการท างานให้ทันสมัย รวดเร็ว และ 6) ระบุตัวช้ีวัดในการท างานท่ีชัดเจน 
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร 
 
บทน า 
 

ระบบส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย มีการด าเนินการตามระบบ T &V System มาต้ังแต่
ปี 2520 เป็นต้นมา ได้มีการน าแนวคิดของการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ท้ังการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ และร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้ในระบบ รวมท้ังการน าศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล(ศบกต.) มาเป็นกลไกในการด าเนินงานในพื้นท่ี การใช้อาสาสมัครเกษตรเป็น
ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีในการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบส่งเสริการเกษตรมาเป็นล าดับ
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โดยใน ปี 2551 ได้มีการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี 4 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน มีพื้นฐานของ
ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยี่ยน (Training and Visiting System) และยังคงใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล(ศบกต.) เป็นกลไกในการด าเนินงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน/
เกษตรกรอย่างสอดคล้อง กับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นประกอบไปด้วย 2 ระบบย่อยคือ ระบบปฏิบัติงานใน
พื้นท่ี มีองค์ประกอบหลัก ในการท างานในระดับอ าเภอเน้นเรื่องกระบวนการท างานของเจ้าหน้าท่ี และใน
ระดับต าบลเน้นการประสานเช่ือมโยงท่ีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล(ศบกต.)
และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553) อย่างไรก็ตามในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา
การให้และจัดหาเงินอุดหนุนส าหรับการส่งเสริมการเกษตรภาครัฐถูกต้ังค าถามไปท่ัวโลก (Swanson,2009 
อ้างถึงใน Glendenning and Babu, 2011) เนื่องจากความยากล าบากในการจัดบริการส่งเสริมการเกษตร
ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความซับซ้อนของการผลิตทางการเกษตร สภาพแวดล้อมของนโยบายท่ี
กว้างขวาง ความเช่ือมโยงท่ีอ่อนแอระหว่างระบบส่งเสริมและการวิจัย ความยากล าบากในการส่งผลกระทบต่อ
เจตนา ความอ่อนแอท่ีเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นและการสนับสนุนทางการเมือง หน้าท่ีอื่ นๆ ท่ีมี
มากกว่าการถ่ายทอดความรู้ และความท้าทายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางการคลัง  (Willett et al.,2001 
อ้างถึงใน Glendenning and Babu, 2011) การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถือเป็นนวัตกรรมในการหลีก
หนีจากวิธีการส่ังจากบนลงล่าง (Top-down methods) ของเงินงบประมาณและการให้บริการส่งเสริม
การเกษตร ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของระบบ
ส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีภาคกลาง ขอบเขตของการ
วิจัยการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระบบการส่งเสริมการเกษตรของรัฐด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในเขต
พื้นท่ีภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายในระบบการผลิต และเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทานเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งต้ังแต่ในยุคแรกของการส่งเสริมการเกษตรมักจะมุ่งเน้นการพัฒนาในพื้นท่ีดังกล่าว เพราะเป็นพื้นท่ี
เข้าถึงการพัฒนาและมักจะได้รับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบก่อน  แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องระบบ
ส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย มีการด าเนินการตามระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visiting 
System) มาต้ังแต่ป ี2520 เป็นต้นมา ได้มีการน าแนวคิดของการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ท้ังการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้ในระบบ รวมท้ังการน าศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล(ศบกต.) มาเป็นกลไกในการด าเนินงานในพื้นท่ี การใช้
อาสาสมัครเกษตรเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีในการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบส่งเสริม
การเกษตรมาเป็นล าดับโดยใน ปี 2551 ได้มีการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งท่ี 4 และใช้มาจนถึง
ปัจจุบัน มีพื้นฐานของระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visiting System) และยังคงใช้
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล(ศบกต.) เป็นกลไกในการด าเนินงานยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของภาคชุมชน/เกษตรกรอย่างสอดคล้องกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 2 ระบบ
ย่อย คือ ระบบปฏิบัติงานในพื้นท่ีมีองค์ประกอบหลัก ในการท างานในระดับอ าเภอ เน้นเรื่องกระบวนการ
ท างานของเ จ้าหน้า ท่ี  และในระดับต าบลเน้นการประสานเ ช่ือมโยง ท่ีศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล(ศบกต.) และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553) 
อย่างไรก็ตาม Birner et al. (2006) ได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุดส าหรับการให้บริการตาม
ความต้องการ จุดประสงค์ และเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของวิธีการ
ส่งเสริมการเกษตรขึ้นอยู่กับ 1) สภาพแวดล้อมทางนโยบาย 2) ความสามารถของผู้ให้บริการท่ีมีศักยภาพ 3) 
ประเภทของระบบการท าฟาร์มและการเข้าถึงตลาดของกลุ่มเป้าหมาย และ            4) ธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่น รวมท้ังความสามารถในการให้ความร่วมมือ วิธีการส่งเสริมการเกษตรท่ีแตกต่างกันสามารถท างานได้ดี
ในเงื่อนไขท่ีแตกต่างกันนอกจากนี้ Birner et al.(2006) ระบุว่า คุณลักษณะของงานส่งเสริมการเกษตร 
ประกอบด้วย 1) บทบาทในการก ากับดูแลงานส่งเสริมการเกษตรในด้านการเงิน และการจัดหาหนทางเล้ียงชีพ 
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2) ความสามารถและการจัดการในแง่ของความสามารถของคนท างาน แรงจูงใจในการปฏิบัติภารกิจ แนว
ทางการจัดการองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร และ 3) เครื่องมือในการท าหน้าท่ีส่งเสริม ท้ังในแง่ของจ านวน
ผู้รับบริการ เนื้อหาเฉพาะด้าน การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ขณะท่ี Hoffmann et al.(2000) กล่าวไว้ว่า องค์กร
ส่งเสริมการเกษตรในภาครัฐมักมีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้อ งกับประเด็นทางด้านเทคนิค ซึ่งท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหาร การควบคุม การศึกษาและงานให้ค าปรึกษาโดยอยู่ภายในหน่วยงานทางเทคนิค 
ได้แก่ กฎหมายการเกษตร เศรษฐศาสตร์ฟาร์ม การผลิตและการตลาดพืช การผลิตสัตว์ หรือการจัดการ
บ้านเรือนและโภชนาการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานส่งเสริมการเกษตรกว้างขวาง
วสันต์ กู้เกียรติกูล และคณะ (2545) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) พบว่า องค์ประกอบ
ระบบส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติงานในพื้นท่ี การควบคุมงาน และการประเมิน
ระบบการท างาน ซึ่งองค์ประกอบของระบบส่งเสริมการเกษตรจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ไม่แสดง
ความแตกต่างกันมากนัก ยังคงอยู่ในกรอบท่ีจ ากัด นอกจากนี้วิวัฒนาการของระบบการส่งเสริมการเกษตรจาก
อดีตถึงปัจจุบัน ยังแสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงของระบบมีไม่มากนัก Ernestet al.(2010) ได้ศึกษาระบบ
การบูรณาการส่งเสริมการเกษตร จากหลากหลายองค์กรในบริบทของนโยบาย กระจายอ านาจในกานา พบว่า 
ปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรส่งเสริมการเกษตรในระดับท้องถิ่น คือความสามารถในการ
ประสานกิจกรรม และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นผ่านเวทีต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องสร้างความสัมพันธ์
แบบท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการท างานและความไว้วางใจจากองค์กรท่ีมีทรัพยากรท่ีสามารถแลกเปล่ียน
และแบ่งปันกันได้  ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถเพิ่มความสามารถองค์กรส่งเสริมการเกษตรในการช่วยเหลือ
เกษตรกร วิธีการวิจัยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบการออกแบบและการวิเคราะห์การบริการ
ด้านการส่งเสริมการเกษตร (Framework for designing and analyzing agricultural advisory services) 
ของ Birner et al (2006) ในการศึกษาระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ได้แก่ กรอบ
เงื่อนไข และลักษณะของระบบส่งเสริมการเกษตร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เฉพาะใน 3 จังหวัดพื้นท่ีภาคกลางท่ีราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ี
มีความหลากหลายในระบบการผลิต และเป็นพื้นท่ีในเขตชลประทานเป็นส่วนใหญ่ โดยต้ังแต่ในยุคแรกของการ
ส่งเสริมการเกษตร นั้นมักจะมุ่งเน้นการพัฒนาในพื้นท่ีดังกล่าว เพราะเป็นพื้นท่ีเข้าถึงการพัฒนาและมักจะ
ได้รับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบก่อน มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นท่ี ท้ังระดับปฏิบัติการและ
ผู้บริหารระดับต้น จ านวน 228 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) สุ่มนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นท่ี จ านวน 48 คน ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเพื่อจ าแนกจุดอ่อนจุดแข็ง สุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ส าหรับการสัมภาณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับต้น และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรระดับปฏิบัติการ 10 คน และการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นระบบการส่งเสริม
การเกษตร โครงสร้างองค์กร นโยบายขององค์กร ทัศนคติต่อองค์กร รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการส่งเสริม 
บทบาทหน้าท่ี ขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงาน ทิศทางการส่งเสริม ข้อจ ากัด และ จุดแข็ง และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOTanalysis) และการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary analysis) ศึกษาข้อมูล หลักการ เนื้อหา และวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเกษตรในประเทศไทยและสากล ได้แก่ หนังสือวารสารและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นตรวจสอบความ
เท่ียงตรงด้วยการใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจัยและอภิปรายการวิเคราะห์ SWOT เป็นการ
วิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ขององค์กรเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
ของการวิเคราะห์คือ ศักยภาพ (Potential) และความสามารถ (Capacity) ขององค์กรซึ่งสามารถน าผลท่ีได้ไป
ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในอนาคต ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของ
ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง สามารถอธิบายโดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้  
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1. ด้านโครงสร้างองค์กร  
- จุดแข็ง มีการวางโครงสร้างหน่วยงานในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ

ท้องถิ่น จนถึงต าบล โดยมีการแบ่งหน้าท่ีเป็นล าดับขั้นตอน มีส านักงานเกษตรอ าเภอในทุกอ าเภอซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีมีบุคลากรในระดับพื้นท่ี และศูนย์บริการฯ แผนต าบลฯ เป็นโครงสร้างท่ีสามารถพัฒนาไปสู่การมี
ส่วนร่วมและให้บริการระดับพื้นท่ี  

- จุดอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในระดับปฏิบัติการรู้สึกว่าผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญ
ของผู้ปฎิบัติงานในพื้นท่ี เน้นแต่งานแต่ไม่ดูแลบุคลากร โดยบุคลากรในระดับพื้นท่ีมักไม่มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อทิศทางขององค์กรเป็นการบริหารจากบนลงล่าง (Top-down approach) เจ้าหน้าท่ีในกรม
หรือในหน่วยงานระดับท่ีไม่ใช่ท้องถิ่นมีมาก ต าแหน่งต่างๆ จะอยู่ในกรมมากกว่าจะกระจายออกมา เปล่ียน
ผู้บังคับบัญชาบ่อยเกินไป         การวางตัวบุคลากรในการท างานไม่เหมาะสมกับงาน ด้านการท างานทีเป็น
ขั้นตอนมากเกินไปและไม่สามารถท าข้ามข้ันตอนได้เพราะมีระเบียบท่ีล้าสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น
ท าให้การท างานล่าช้า เปิดโอกาสให้บุคลากรในระดับพื้นท่ีมีความก้าวหน้าทางวิชาการน้อย ขาดความชัดเจน
ของทิศทางองค์กรและความต่อเนื่องของงาน  

2. ด้านบุคลากร 
- จุดแข็ง มีบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะมีบุคลกรในระดับต าบลซึ่งใกล้ชิดเกษตรกรมาก

ท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่มีคุณภาพและความสามารถมาก ในขณะท่ีรุ่นเก่ามีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งน่าจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีกับเกษตรกรได้ดี มีคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
(ศบกต.) ท่ีมาจากคนในพื้นท่ี 

- จุดอ่อน เจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมการเกษตร 
ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีอาวุโสไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันได้ เจ้าหน้าท่ีระดับต าบลน้อยไม่เพียงพอต่อภาระงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่สามารถท างานถ่ายทอดความรู้ได้เต็มท่ี ส่วนใหญ่จะได้รับมอบหมายงานเกี่ยวข้องกับ
นโยบายเร่งด่วน เจ้าหน้าท่ีท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพต่ า และมีภาคีร่วมในการท างานน้อย  

3. ด้านนโยบาย 
- จุดแข็ง มีการปรับตัวของนโยบายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมีนโยบาย เช่น  

Smart farmerซึ่ งเป็นนโยบายท่ีเท่าทันการเปล่ียนแปลง 
- จุดอ่อน นโยบายไม่ชัดเจนเปล่ียนแปลงบ่อย ไม่ต่อเนื่อง  นโยบายของรัฐท าให้เจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมการเกษตรมีภาระความรับผิดชอบมากเกินไปเช่น นโยบายท่ีเกี่ยวกับข้าว หรือการส ารวจภัยธรรมชาติ 
เป็นต้น ท าให้ไม่มีเวลาท างานตามบทบาทหน้าท่ี นโยบายส่วนใหญ่มาจากข้างบนท าให้ไม่ตรงกับความต้องการ
ของเกษตรกร ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง นอกจากนั้นนโยบายจ านวนมากไม่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ โดยรับนโยบายรับภาระงานมาจาก
หน่วยงานอื่น 

4. ด้านทรัพยากร 
- จุดแข็ง มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการท างาน และมีการบูรณาการใน

การใช้ 
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภายในและหน่วยงานเครือข่าย 

- จุดอ่อน งบประมาณน้อย งบประมาณค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ บางครั้งมีการโอน
งบประมาณล่าช้า เทคโนโลยีท่ีใช้ในหน่วยงานมีจ ากัด และเก่ามาก ไม่ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้น้อย วัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือในการปฏิบัติงานขาดแคลน ต้องช่วยตนเองโดยการซื้อมาใช้เอง 
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5. ด้านอื่นๆ 
- จุดแข็ง เกษตรกรให้ความส าคัญกับการเกษตร ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี ส่วนเจ้าหน้าท่ี

ก็ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน 
- จุดอ่อน ควรมีงานวิจัยและน างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละพื้นท่ีมาใช้ในการพัฒนา 

หน่วยงานไม่ค่อยสนใจเรื่องขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และมีการเมืองแทรกแซงการท างาน จุดอ่อนท่ี
พบคล้ายกับท่ีเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ เช่น ในประเทศอิหร่าน ซึ่ง  Pezeshki -Raad, Aghahi & Ukaga 
(2001) ได้ศึกษาปัญหาการส่งเสริมการเกษตรในอิหร่าน พบว่า ในภาพรวมขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการเกษตร และขาดการเช่ีอมโยงระหว่างการส่งเสริมกับองค์กรอื่นๆ ขาดเทคโนโลยี และท่ีส าคัญท่ีสุด
คือ ขาดการฝึกอบรมด้านเทคนิค นอกจากนี้กรอบการออกแบบและวิเคราะห์ระบบส่งเสริมการเกษตร ของ 
Birner et al. (2006) ซึ่งกล่าวว่า ไม่มีรูปแบบท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสุดส าหรับการให้บริการตามความต้องการ 
จุดประสงค์ และเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมการเกษตร ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของวิธีการส่งเสริม
การเกษตรขึ้นอยู่กับ 1) สภาพแวดล้อมทางนโยบาย 2) ความสามารถของผู้ให้บริการท่ีมีศักยภาพ 3) ประเภท
ของระบบการท าฟาร์มและการเข้าถึงตลาดของกลุ่มเป้าหมาย และ 4) ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น รวมท้ัง
ความสามารถในการให้ความร่วมมือ วิธีการส่งเสริมการเกษตรท่ีแตกต่างกันสามารถท างานได้ดีในเงื่อนไขท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นในแง่มุมของปัจจัยภายในองค์กร ด้านนโยบายและบุคลากร จึงเป็นประเด็นท่ีควรพิจารณา
อย่างยิ่ง เพราะการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกันในการด าเนินงานนั้น ก็
จะช่วยให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกของการรับผิดชอบในงานของตนเองมากขึ้น (อิสราภรณ์ชูช่วง, 
2555) นอกจากนี้ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร หรือผู้รับบริการก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนา 
สอดคล้องกับ Agbamu(2000) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความเช่ือมโยงระหว่างการวิจัยและการส่งเสริม
การเกษตรใน 7 ประเทศ โดยประเทศไทยอยู่ในรูปแบบ E คือ ความต้องการและปัญหาของเกษตรกรถูก
นักวิจัยก าหนด ไม่มีกลไกหรือความเช่ือมโยงปกติในระบบ เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมท้ังการตัดสินใจ การประเมิน
ในระดับฟาร์ม และส่วนร่วมอื่นๆ 
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ตารางท่ี 1 จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1. ด้านโครงสร้างองค์กร 
- การวางโครงสร้างหน่วยงาน 
- การแบ่งหน้าท่ีเป็นล าดับข้ันตอน 
- ส านักงานเกษตรอ าเภออยู่ในระดับพื้นท่ี 
- ศูนย์บริการฯ แผนต าบลฯ สร้างการมีส่วนร่วม 
และให้บริการระดับพื้นท่ี  
 

1. ด้านโครงสร้างองค์กร 
- ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของผู้ปฎิบัติงานในพื้นท่ี 
- การบริหารงานในองค์กรส่วนใหญ่จากบนลงล่างขาดการมี
ส่วนร่วมในระดับพื้นท่ี 
- เปล่ียนผู้บังคับบัญชาบ่อย 
- มีการวางตัวบุคคลไม่เหมาะสมกับงาน 
- ขั้นตอนมากเกินไป 
- เปิดโอกาสให้ระดับพื้นท่ีมีความก้าวหน้าทางวิชาการน้อย 
- ขาดความชัดเจนของทิศทางองค์กร 
 

2. ด้านบุคลากร 
- มีบุคลากรในระดับต าบล  
- เจ้าหน้าท่ีมีความสามารถท่ีจะท างานในหน้าท่ี
ได้ดี 
- มีคณะกรรมการศบกต. ท่ีมาจากคนในพื้นท่ี 
 

2. ด้านบุคลากร 
-เจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการ
ส่งเสริมการเกษตร 
- เจ้าหน้าท่ีอาวุโสไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันได้ 
- เจ้าหน้าท่ีระดับต าบลน้อยไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
- ท างานไม่เต็มประสิทธิภาพประสิทธิภาพต่ า 
- ยังมีภาคีร่วมในการท างานน้อย 
 

3. ด้านนโยบาย 
- มีการปรับตัวของนโยบาย 
- Smart farmer เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
 

3. ด้านนโยบาย 
- นโยบายไม่ชัดเจนเปล่ียนแปลงบ่อยไม่ต่อเนื่อง 
- นโยบายของรัฐท าให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรมีภาระ
ความรับผิดชอบมากเกินไปและท าให้ไม่มีเวลาท างานตาม
บทบาทหน้าท่ี 
- ไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง 
- นโยบายไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
- การก าหนดนโยบายไม่สอดคล้องกับงบประมาณ 
- รับภาระงานจากหน่วยงานอื่นเข้ามามาก 
 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
 

4. ด้านทรัพยากร 
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

4. ด้านทรัพยากร 
- งบประมาณน้อย 
- โอนงบประมาณล่าช้า 
- เทคโนโลยีมีจ ากัดมากไม่ทันสมัย 
- วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานขาดแคลน 
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

5. ด้านอื่นๆ 
- เกษตรกรให้ความส าคัญกับการเกษตร ให้
ความร่วมมือ 
- การท างานร่วมกันเป็นทีม 
 

5. ด้านอื่นๆ 
- ขาดงานวิจัยเฉพาะพื้นท่ีมาใช้ในการพัฒนา 
- ขาดขวัญและก าลังใจ 
- มีการเมืองแทรกแซงการท างาน 

 
ขณะท่ีอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. ด้านการเมือง 
- โอกาส การตื่นตัวทางการเมืองในปัจจุบันส่งผลท าให้เกษตรกรจ านวนมากเกิดการต่ืนตัวในการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นน่าจะเป็นโอกาสของการน าเทคนิคการมีส่วนร่วมมาใช้ให้
เห็นผลอย่างจริงจัง 

- อุปสรรค ความผันผวนทางการเมืองในปัจจุบันก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางนโยบาย วิธีปฏิบัติ  
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเกษตรท่ีชัดเจน รวมท้ังความขัดแย้งท่ีเพิ่มข้ึนในพื้นท่ี 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- โอกาส ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้นักส่งเสริมการเกษตรสามารถเข้าถึงเกษตรกรได้รวดเร็ว

และง่ายขึ้น เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ขณะเดียวกันเกษตรกรก็สามารถเข้าถึงข้อมู ลได้รวดเร็วและ
สะดวกขึ้น 

- อุปสรรค เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วแต่องค์กรรัฐมีการปรับตัวช้าไม่เท่าทันเทคโนโลยี 
 
ตารางท่ี 2 อุปสรรคและโอกาสของระบบส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. การตื่นตัวทางการเมืองส่งผลท าให้เกษตรกร
จ านวนมากเกิดการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมใน
การ พัฒนาทางการเกษตร 

 

1. ความผันผวนทางการเมืองในปัจจุบันก่อให้เกิดความไม่
มั่นคงทางนโยบายและความขัดแย้งในพื้นท่ี 
 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้นัก
ส่งเสริมสามารถเข้าถึงเกษตรกรได้รวดเร็วและ
ง่ายข้ึน เช่นโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
ขณะเดียวกันเกษตรกรก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
รวดเร็ว และสะดวกขึ้น 

2. เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว แต่องค์กรรัฐมีการ
ปรับตัวช้าไม่เท่าทันเทคโนโลยี 
 

3. การแข่งขันทางการเกษตรรวมทั้งการเปิด
การค้าเสรี ท าให้เกิดการปรับตัวของภาคเกษตร
ทุกภาคส่วนให้ความสนใจต่อความปลอดภัย
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มของการท า
การเกษตรโลก 
 

3. การแข่งขันทางการเกษตรสูงต้องมีการปรับตัวทั้ง
นักวิชาการและเกษตรกรให้เท่าทัน การเปล่ียนแปลงต้องลด
ต้นทุนการผลิตดังนั้นเทคนิคต่างๆจ าเป็นต้องใช้แต่ยังขาด
การวิจัยท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 



14 
 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

4. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้
เกษตรกรต้องปรับตัวและเปล่ียนแปลงไปสู่การ
สังเกตและท าฟาร์มแบบประณีตมากขึ้นและ
พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์มมากขึ้น 
 

4. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการผลิตท าให้ยากต่อการส่งเสริมพัฒนาการ
เกษตร 
 

 
3. การแข่งขันทางการเกษตร  
- โอกาส การแข่งขันทางการเกษตร รวมท้ังการเปิดการค้าเสรี ท าให้เกิดการปรับตัวของภาคเกษตร 

ทุกภาคส่วนให้ความสนใจต่อความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมซึ่งเป็นแนวโน้มของการท าการเกษตรโลกซึง่เป็น
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตร 

- อุปสรรค ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการเกษตรสูงไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในหรือต่างประเทศ ดังนัน้
ทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงรวมท้ังนักวิชาการและเกษตรกร 
ต้องลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันคุณภาพต้องดีขึ้น ดังนั้นเทคนิคต่างๆ จ าเป็นต้องใช้แต่ในสภาพจริงยังคง
ขาดการวิจัยท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง รวมท้ังการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ 

4. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- โอกาส เกษตรกรต้องปรับตัว และเปล่ียนแปลงไปสู่การสังเกต และท าฟาร์มแบบประณีตมากขึ้น 

และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการฟาร์มมากขึ้น 
- อุปสรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิต ท าให้ยากต่อการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร  
จากการวิเคราะห์ SWOT analysis ดังกล่าว สามารถสร้างกลยุทธ์การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

โดยใช้ TOWS matrix สร้างกลยุทธ์ทางเลือกเป็นการก าหนดภารกิจแและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้มีความ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร  
2) การส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยการให้ข้อมูลข่าวสาร  
3) การสร้างนโยบายซึ่งเป็นนโยบายผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม  
4) ใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเพื่อลดการใช้ก าลังคนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้อาสาสมัคร 

หรือหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลพื้นฐาน  
5) ปรับและลดขั้นตอนการท างานให้ทันสมัย รวดเร็ว  
6) ระบุตัวชี้วัดในการท างานท่ีชัดเจน เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร 
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ตารางท่ี 3 กลยุทธ์ทางเลือก (TOWS matrix) ของระบบส่งเสริมการเกษตร 
 

SO 
 

WO 
 

- การส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร 
ผ่านประสบการณ์การท างานของนักส่งเสริม
การเกษตรรุ่นเก่า 
- การส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยการให้ข้อมูล
ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต การใช้สังคมออนไลน์เพื่อ
การท างานแบบกลุ่มกับเกษตรกรยุคใหม่ 
 

- ใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเพื่อลดการใช้
ก าลังคนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้อาสาสมัครหรือ
หน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานในการเก็บข้อมูล 
ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมมุ่งพัฒนาในแนวทางการมี
ส่วนร่วม 
- ปรับขั้นตอนการท างานให้ทันสมัยรวดเร็วลดขั้นตอน
ให้น้อยท่ีสุด 
 

ST 
 

WT 
 

- การสร้างนโยบายจากพื้นท่ีผ่านกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมขับเคล่ือนผ่านศบกต. 
 

- ระบุตัวชี้วัดในการท างานท่ีชัดเจนเกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกร พัฒนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตลอด
เส้นทางการพัฒนา ต้ังแต่การร่วมคิดร่วมท าและร่วม
ประเมินตรวจสอบท้ังในแง่ภารกิจและบุคคล 
 

 
สรุป 
และเสนอแนะ 

สรุปการวิเคราะห์ SWOT analysisจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันใน
มุมมอง 
ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างองค์กร 2) บุคลากร 3) นโยบาย 4) 
ทรัพยากรและ 5) อื่นๆ ขณะท่ีอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรสามารถสรุปได้ 4 
ด้าน ดังนี้ 1) การเมือง 2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 3) การแข่งขันทางการเกษตร และ 4) การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น กลยุทธ์การพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ TOWS matrix สร้าง
กลยุทธ์ทางเลือกเป็นการก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 1) การส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร 2) การส่งเสริมโดยใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยการให้ข้อมูลข่าวสาร 3) การสร้างนโยบายจากพื้นท่ีซึ่งเป็นนโยบายจากเกษตรกร ผ่าน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม ขับเคล่ือนผ่าน ศบกต. 4) ใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเพื่อลดการใช้ก าลังคนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้อาสาสมัคร หรือหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลพื้นฐาน 5) ปรับ ลดขั้นตอนการท างาน
ให้ทันสมัย รวดเร็ว 6) ระบุตัวชี้วัดในการท างานท่ีชัดเจน เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการมองอนาคตของการ
ส่งเสริมการเกษตร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย ควรมีทิศทางของนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบทบาท
หน้าท่ีของบุคลากร ปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับพื้นท่ีแต่ละเขตและมีความต่อเนื่องมีเสถียรภาพ (Stability) 
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2) ด้านโครงสร้างหน่วยงาน และการบริหารงาน ควรมีการกระจายอ านาจและพัฒนาตามสภาพความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วม และมีการพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ มากขึ้น  

3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก่อนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม การปรับปรุงความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานซึ่งสอดคล้องกับ ตะวัน ส่ือกระแสร์ (2556) ซึ่งระบุว่า
ต้องใหค้วามส าคัญกับการจูงใจบุคลากรให้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อการท างาน โดยสามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพร่ผลงาน และการยกย่องให้รางวัล 

4) ด้านระบบการส่งเสริมการเกษตร รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรท่ีน่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คือ การ
ส่งเสริมท่ีควรจะต้องเข้าถึงเกษตรกรให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยเป็นส่ือ
ถึงเกษตรกรเนื่องจากการพัฒนาของเกษตรกรท่ีมีมากขึ้น การส่งเสริมตามระบบ  T&V เหมือนในอดีตเพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาเกษตรกรได้ตรงจุดเข้าถึงเกษตรกรได้ดี หรือการเปิดโอกาสกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกันของเกษตรกร  
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บทที่ 3 
เครื่องมือ & วิธีการ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาผล
การขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร  (T&V System) ปีงบประมาณ 2560 
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1. ทีมงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัด
ระยอง น าโดยนางอุบล  มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายชาตรี  บุญนาค 
ท่ีปรึกษางานวิจัย 

2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากส านักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ดังนี้ 
ส่งแบบจัดเก็บข้อมูลไปยังส านักงานเกษตรจังหวัด โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต       

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศ และกลุ่มงานอารักขาพืช กลุ่มละ 1 คน และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอ จังหวัดละ 10 คน จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรีนครนายก และ
ฉะเชิงเทรา และส านักงานเกษตรอ าเภอภายใต้สังกัด จ านวนท้ังส้ิน 76 คน 

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 5 เดือน (เมษายน -สิงหาคม 2560) 
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็น

การวิจัยเพื่อศึกษาผลการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร  (T&V System) 
ปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยส่งแบบจัดเก็บข้อมูล
ไปยังส านักงานเกษตรจังหวัด โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร กลุ่มยุทธศสาตร์และสารสนเทศ และกลุ่มงานอารักขาพืช กลุ่มละ 1 คน และส านักงานเกษตรอ าเภอ 
จังหวัดละ 10 คน จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ชลบุรีนครนายก และฉะเชิงเทรา และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอภายใต้สังกัด จ านวนท้ังส้ิน 76 คน 

ขั้นตอนท่ี 1 ให้ความรู้ระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V System) 
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 4 รวบรวมข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อประเมินและสรุปผล 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานศึกษาวิจัย 

 
ส่งแบบสอบถามโดยสุ่มตัวอย่างนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากส านักงานเกษตรจังหวัด 

และส านักเกษตรอ าเภอ ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก จ านวนท้ังส้ิน 76 คน เก็บข้อมูลใน 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูล
ท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจต่อระบบส่งเสริมการเกษตร แบ่งระดับออก เป็น 5 เกณฑ์ 
มากท่ีสุด= 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = ๒, และ น้อยท่ีสุด =1  และ 3) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร 

1. ข้อมูลท่ัวไป กลุ่มของผู้กรอกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
51.32 และเพศชาย ร้อยละ 48.68 มีอายุราชการ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 48.69 รองลงมาได้มีอายุราชการต่ า
กว่า 5 ปี ร้อยละ 32.89 และ 10-20 ปี ร้อยละ 13.16 กลุ่มตัวอย่างรับราชการอยู่ในระดับช านาญการ/
ช านาญงาน ร้อยละ 39.47 ปฏิบัติการ ร้อยละ 35.63 และ ช านาญการพิเศษร้อยละ 24.90 ตามล าดับ 

ค่าคะแนนแปลผล 
มากท่ีสุด  4.21-5.00 
มาก  3.41-4.20 
ปานกลาง 2.61-3.40 
น้อย  1.81-2.60 
น้อยท่ีสุด 1.00-1.80 
2. ความพึงพอใจต่อระบบส่งเสริมการเกษตร 
ความพึงพอใจในการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริม

การเกษตร ปีงบประมาณ 2560 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) การถ่ายทอดความรู้ (Training) ๒) การเยี่ยม
เยียน (Visiting) 3) การสนับสนุน (Supporting) ๔)การนิเทศงาน (Supervision) และ ๕) การจัดการข้อมูล 
(Data Management) 

การถ่ายทอดความรู้ (Training) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจการถ่ายทอดความรู้ (Training) อยู่ในระดับมาก (3.48) ท้ัง 3 ด้าน (การพัฒนาสมรรถนะ 
3.57, พัฒนาด้านวิชาการ 3.45, และด้านแผนงานโครงการ 3.43) 

การเยี่ยมเยียน (Visiting) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจการเยี่ยมเยียน (Visiting) อยู่ในระดับมาก (3.59) โดยพอใจขั้นตอนการเตรียมการก่อนเยี่ยมเยียน 
(3.61) และสรุปผลการเยี่ยมเยียน ในระดับมาก (3.89) และขั้นตอนการเยี่ยมเยียน ในระดับปานกลาง 
(3.28) 

การสนับสนุน (Supporting) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจการสนับสนุน (Supporting) อยู่ในระดับมาก (3.57) โดยพอใจการสนับสนุนด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ 
และการสร้างขวัญก าลังใจ (3.64) และด้านวิชาการ ในระดับมาก (3.50) 

การนิเทศงาน (Supervision)  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มตัวอย่าง มี
ความพึงพอใจ การนิเทศงาน (Supervision) อยู่ในระดับมาก (3.58) โดยพอใจการนิเทศงานระดับจังหวัด 
(3.67) และส่วนกลาง/เขต ในระดับมาก (3.49) 

การจัดการข้อมูล (Data Management)  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่ม
ตัวอย่าง      มีความพึงพอใจการจัดการข้อมูล ในระดับปานกลาง(3.34)  โดยพึงพอใจการจัดการข้อมูลด้าน
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การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในระดับมาก(3.43) และการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ในระดับปานกลาง
(3.25) 

ความพึงพอใจในการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริม
การเกษตรของ ปีงบประมาณ 2560 จากกลุ่มอย่างจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากส านักงานเกษตร
จังหวัด และส านักเกษตรอ าเภอ ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก จ านวนท้ังส้ิน 76 คน อยู่ในระดับมาก (3.51) 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สิ่งที่ท่านพึงพอใจมากที่สุดในการใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ขับเคลื่อนงาน 

 มีแผนการเข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีอย่างชัดเจน  
 มีการท างานท่ีเป็นระบบ มีรูปแบบในการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน ต้ังแต่ระดับกรม – 

ต าบล 
 มีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน 
 เจ้าหน้าท่ีได้ใกล้ชิดเกษตรกร สามารถรับฟังปัญหาและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 
 มีการก าหนดเป้าหมานในการท างานท่ีชัดเจน 
 มีการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่างๆของระบบส่งเสริมการเกษตร 
ได้พบปะ แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีต่าง

หน่วยงาน และระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าท่ี 
 ท าให้เกิดสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีท้ังในและนอกหน่วยงาน และเกษตรกรกับ

เจ้าหน้าท่ี 
ท าให้เกิดทีมงานในเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตร 
 การท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ และการมีส่วนรวมของ

เกษตรกร 
 สมรรถนะ องค์ความรู้ และความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
การเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ 
นโยบายและการให้ความส าคัญของระบบส่งเสริมการเกษตรของผู้บริหารกรมส่งเสริม

การเกษตร และความต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินงาน องค์ความรู้ของเจ้าหน้าท่ี มีระเบียบปฏิบัติ และเครื่องมือ

อุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีพร้อมใช้งาน 
ความสัมพันธ์ของเกษตรกรกับเจ้าหน้าท่ี การรับฟังปัญหาและเข้าถึงเกษตรกร พร้อมท่ีจะ

แก้ปัญหาไปพร้อมกัน 
จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีสัมพันธ์กับปริมาณงานในพื้นท่ี 
ความน่าเช่ือถือของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร 
มีระบบท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 
การช้ีแนะ/ค าแนะน า การรับการนิเทศงานจากผู้ทรงคุณวุฒิช่วยสร้างขวัญก าลังใจให้แก่

เจ้าหน้าท่ี 
 ข้อเสนอแนะ/แนวคิดในการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

ทุกภาคส่วนต้องยึดระบบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พื้นท่ีสามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ 
งานส่งเสริมการเกษตรต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม  
ต้นสังกัดสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆในการท างานอย่างเพียงพอ 
มีการสร้างขวัญและก าลังใจเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม  
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ควรมีการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้สอดคล้องตาม
ช่วงเวลา ในสถานการณ์นั้นๆ 

มีการบูรณาการการท างาน ต้ังแต่ระดับกระทรวง - พื้นท่ี 
มีการสร้างทีมท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ี 
ระบบมีความยืดหยุ่น  
ปริมาณงาน และช่วงเวลาแล้วเสร็จของงานในพื้นท่ี มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้งานท่ีมี

คุณภาพ 
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ความพึงพอใจ 
 

การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร(T&V system) 
 

ในการขับเคลื่อนงานส่งเสรมิการเกษตร  
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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ค าน า 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ใช้ระบบการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกร (Training and 
Visit System : T & V System) มาใช้เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย มาต้ังแต่ปี 2520 เป็น
ต้นมา ซึ่งในระบบดังกล่าวได้เน้นการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มอัตราก าลัง 
วัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน ฯลฯ ท้ังนี้ระบบส่งเสริมการเกษตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการตาม
สถานการณ์ มาโดยล าดับ จนถึงปัจจุบันซึ่งมีการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี ข้อจ ากัดของทรัพยากรและก าลังคน 
(เจ้าหน้าท่ี) ทีมีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และข้อจ ากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยยังคงยึดระบบการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกร 
(T & V System) เป็นหลักในการด าเนินการ  

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๓ จังหวัดระยอง ได้เล็งเห็นความส าคัญของเครื่องมือ 
ท่ีจะเอื้อประประโยชน์ในการท างานในพื้นท่ีแก่นักส่งเสริมการเกษตร จึงได้ออกแบบส ารวจความพึงพอใจการ
ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก 
ปีงบประมาณ 2560 เพื่อทราบความต้องการของเจ้าหน้าท่ี และน ามาเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานในระดับต่างๆ รวมทั้งสะท้อนความต้องต้องการในระดับท่ีสูงขึ้น 

 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
กันยายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


