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บทคัดย่ อ
การวิจัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา 1) สภาพพื้ น ฐานส่ วนบุ ค คล เศรษฐกิ จและสังคมของ
เกษตรกรผูร้ ับบริ การด้านงานส่งเสริ มการเกษตร 2) การบริ การด้านงานส่งเสริ มการเกษตร 3) แนวทางและวิธีการ
พัฒนาการบริ การด้านงานส่งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาครั้งนี้ มีจาํ นวน 153 คน จากประชากรที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ของตําบลบ้านขาม
จํานวน 8,234 คน มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ 1) แบบสัม ภาษณ์ วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ
ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําเร็ จ รู ป 2) การจัด เวที ส นทนากลุ่ ม มี
กลุ่มเป้ าหมาย 13 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากอาชีพและหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริ มการเกษตร
ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อ ายุเฉลี่ ย ที่ 46.72 ปี การศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5 ม.6 , ปวช.) สมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.06 คน เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีพ้ืนที่ทาํ
การเกษตรน้อยกว่า 50 ไร่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 29.15 ไร่ ส่ วนมากมีที่ดินเป็ นของตนเอง แรงงานด้านเกษตรในครัวเรื อน
เฉลี่ ย 3.29 คน รายได้ในครั วเรื อ นเฉลี่ ย 173,357.52 บาทต่ อ ปี ที่ ม าของรายได้ม าจากการขายผลผลิ ต ทาง
การเกษตร เฉลี่ย 129,042.68 บาทต่อปี พืชหลัก คือ ข้าวและข้าวโพด ต้นทุนการทําการเกษตรเฉลี่ย 2,937.25
บาทต่อไร่ แหล่งเงินทุนมาจากการกูย้ ืม ธกส. การรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรมาจากผูน้ าํ ชุมชน/หอกระจาย
ข่าว ช่ วงเวลาที่ มาติ ดต่ อหรื อ รั บ บริ ก ารมากที่ สุด คื อ เวลา 08.30 – 12.00 น. 2) การบริ ก ารด้านงานส่ งเสริ ม
การเกษตร ในภาพรวม 2.1) การรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรในทุกกิ จกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก
เฉลี่ย 1.73 2.2) ความพึงพอใจในการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร พบว่า อยูใ่ นระดับมาก เฉลี่ย 3.42
3) แนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร พบว่า เกษตรกรต้องการให้มีการสํารวจ
ข้อมูลทางการเกษตรในด้านต่างๆเพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกร ควรมีการประสานงานการจัดทํา
แผนพัฒ นาการเกษตรระดับตําบลระหว่างเกษตรกรและหน่ วยงานท้องถิ่ น มี การประชาสัม พัน ธ์ข ้อมูลทาง
การเกษตร มีการส่ งเสริ มการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการวางแผนดําเนิ นงานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและการ
ดําเนิ นงานช่วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ มีการวางแผนในการดําเนิ นงานและการจัดการด้านการฝึ กอบรม/การ
รวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
คําสําคัญ องค์การบริ หารส่วนตําบล การบริ การด้านงานส่งเสริ มการเกษตร จังหวัดชัยภูมิ
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study basic personal, economic
and social information of the famers taking agricultural promotion services, 2)
investigate agricultural promotion services, and 3) find out guidelines and methods for
developing agricultural promotion services of Ban Kham Tambon Administration
Organization in Chaturat District, Chaiyaphum Province.
The sample consisted of 153 persons selected from a total population of
8,234 in the research area. The research tools were composed of interview, and focus
group discussion with 13 persons who were purposively selected via their occupations
and duties related to Agricultural Promotion Services . The statistics used to analyze
the obtained data were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research results revealed that 1) the major famers were males,
averagely aged 46.72 years old. They possessed high school education or a vocational
certificate. Their average family members were 4.06. Almost farmers had less than 50
rai (29.15 average rai). They had their own plots of land. Average labor force of 3.29
persons for each household. They earned average incomes of 173, 357.52 baht per
year. The source of income came from the sale of agricultural products, on average
129,042.68 baht per year. The main crops were rice and corn. Average cost of
farming was 2,937.25 baht per rai. The source of funds came from borrowing from
Government Housing Bank. They got information from the community leaders/news
towers. Most of the time to contact or get services was between 08.30-12.00 am. 2)
For having agricultural promotion services, (2.1) the famers had agricultural
promotion services in all activities at a frequent level of 1.73 in overall aspect; (2.2)
Their satisfaction with agricultural promotion services was at a high level of 3.42.
And 3) Regarding guidelines and methods for developing agricultural promotion
services, it showed that the farmers would like to have agricultural information
explored in all aspects in order to make this as their database. The famers and local
organizations should work together so as to make a plan of agricultural development
at a sub-district level. Agricultural information should be publicized. Local wisdom
should be promoted and managed. Planning for helping disaster victims should be set,
and national disaster should also be prevented. Moreover, training and group
integration and development should also be planned.

Keywords: Administration Organization, Agricultural Extension Service,
Chaiyaphum Province
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีชื่อย่อเป็ นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล และเป็ น
ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึ งฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจาก สภา
ตําบลที่มี รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุ นในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่าํ กว่าปี ละ
หนึ่ งแสนห้าหมื่ นบาท ประกอบกับพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดให้มีการถ่ายโอนภารกิ จและงบประมาณ
ให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทําให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลเริ่ มมีบทบาทภารกิจและหน้าที่
มากขึ้น
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามก็เป็ นอีกแห่งหนึ่งที่มีการเปิ ดให้บริ การกับประชาชน
ในด้านต่ างๆ ซึ่ งประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรผูป้ ระกอบอาชี พ ด้านการเกษตร เช่ น ทําไร่
ทํานา และเลี้ยงสัตว์ มีที่ทาํ การตั้งอยูใ่ นพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านโนนพยอม ตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เดิ มมีชื่อเรี ยกว่าสภาตําบลบ้านขาม ต่อมาเปลี่ ยนชื่ อ
เป็ นสภาตําบลนิ ติบุคคลตําบลบ้านขาม และองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ตามลําดับ เปิ ด
ให้บริ การประชาชนในวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. ส่ วนในวันหยุดราชการและกลางคืน
มี การจัดเวรยามไว้คอยดู แลอาคารสถานที่ และบริ การประชาชนเป็ นกรณี พิ เศษหรื อมีเหตุ การณ์
ฉุ กเฉิ น เช่น การรับแจ้งและประสานงานกรณี เกิ ดเหตุอคั คีภยั อุบตั ิเหตุบนท้องถนนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เป็ นต้น
การถ่ ายโอนภารกิ จและงบประมาณจากหน่ วยงานราชการส่ วนกลางให้ก ับ องค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขามมี ด้วยกันในหลายๆ ด้าน เช่ น งานด้านการศึ กษา งานด้านสวัสดิ การ
สังคม งานด้านการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านไฟฟ้ าและโยธา งานด้านสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม งานด้านกฎหมาย งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน งานด้านภาษี บาํ รุ งท้องที่
และงานด้านการส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นต้น
0

0

0
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งานด้านการส่ งเสริ ม การเกษตร ก็ เป็ นอี ก ภารกิ จหนึ่ ง ที่ ไ ด้รับ การถ่ ายโอนจากกรม
ส่ งเสริ มการเกษตร (กรมส่ งเสริ มการเกษตร , 2549) มีภารกิจที่ตอ้ งถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ดังนี้
1. การสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกษตร
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
3. การบริ การข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
4. การรวบรวมส่ งเสริ มพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
6. การสํารวจช่วยเหลือป้ องกันกําจัดศัตรู พืช
7. การฝึ กอบรมวิชาชีพการเกษตร
8. การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
9. การกระจายพันธุ์
ซึ่ งเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ ก ับ ประชาชนในพื้ น ที่ เป็ นอย่างมาก เนื่ อ งจาก
ต้องการให้การบริ การแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ ว ใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า ด้วยการบริ การแบบจุด
เดี ยวแบบเบ็ดเสร็ จ เพราะประชาชนผูม้ าใช้บริ การส่ วนใหญ่ เป็ นเกษตรกร หากต้องเดิ นทางไป
ติดต่อขอรับบริ การด้านการเกษตรในรู ปแบบต่างๆ ที่สํานักงานเกษตรอําเภอเช่นที่ผา่ นมา คงเป็ น
การไม่สะดวกนัก เพราะสํานักงานเกษตรอําเภอต้องให้บริ การด้านต่างๆ กับเกษตรกรทั้งอําเภอ ซึ่ ง
มีเกษตรกรเป็ นจํานวนมาก ทําให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการติดต่อราชการเป็ นเวลานาน บุคลากรและ
อุปกรณ์เครื่ องอํานวยความสะดวกที่ให้บริ การอาจไม่เพียงพอ ทั้งอาคารสถานที่ก็คบั แคบ บางครั้ง
ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะแล้วเสร็ จ เสี ยทั้งเวลาและสิ้ นเปลืองทั้งค่านํ้ามัน
การให้บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม มี
ความสําคัญสําหรับประชาชนในพื้นที่ และมีการเปิ ดให้บริ การประชาชนมาหลายปี หากแต่ยงั ไม่
เคยมีการศึกษาอย่างเป็ นทางการว่าการให้บริ การประชาชนด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นอย่างไร
ประชาชนมีความต้องการการบริ การในรู ปแบบไหน ต้องการให้ปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การ
ด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรอย่างไร
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านขาม ซึ่ งเล็งเห็ นความสําคัญของการให้บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร จึงได้
ศึกษาวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบ้านขามขึ้นมาเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเกิ ดความพึงพอใจและตรงกับความต้องการมากที่สุด และ
จะได้นาํ ข้อมูลที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการให้บริ การแก่ประชาชนให้ดี
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และมี ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริ การด้านงานส่ งเสริ ม
การเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในพื้นที่ อื่นๆ อันจะเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชน
ผูร้ ับบริ การต่อไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษา วิเคราะห์ และหาแนวทางการพัฒ นาการ
บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูร้ ับบริ การ
ด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
2.2 เพื่ อศึ ก ษาการบริ ก ารด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านขาม
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดการวิจยั เกี่ยวกับการหาแนวทางการพัฒนาการบริ การ
ด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภู มิ
ดังแสดงในภาพที่ 1.1
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แนวทางการพัฒนาการบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร ได้ แก่
1. สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1.1 เพศ 1.2 อายุ 1.3 ระดับ
การศึกษา 1.4 อาชีพ 1.5 จํานวน
สมาชิ กในครัวเรื อน
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 ขนาดพื้นที่ทาํ การเกษตร
2.2 ลักษณะการถือครองพื้นที่ทาํ
การเกษตร
2.3 จํานวนแรงงานในครัวเรื อน
2.4 รายได้ของครัวเรื อน
2.5 ที่มาของรายได้ภายในครัวเรื อน
2.6 พืชหลักที่ปลูกในพื้นที่
2.7 ต้นทุนในการทําการเกษตร
2.8 แหล่งเงินทุนในการทําการเกษตร
3. สภาพทางสังคม
3.1 การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
3.2 การรับข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตร
3.3 การเข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน
3.4 ช่วงเวลาที่มาติดต่อหรื อรับบริ การ

การบริการด้ านงานส่ งเสริม
การเกษตร 9 หัวข้ อ
1. การสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบล
3. การบริ การข้อมูลและการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
4. การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
5. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติ
6. การสํารวจช่วยเหลือป้ องกัน
ศัตรู ธรรมชาติ
7. การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร
8. การรวมกลุ่มและการพัฒนา
กลุ่ม
9. การกระจายพันธุ์

ความพึงพอใจในการ
บริการด้ านงานส่ งเสริม
การเกษตร
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
3. ด้านอาคารสถานที่
4. ด้านขั้นตอนการ
ให้บริ การ
5. ด้านเนื้อหาการ
บริ การทางส่ งเสริ ม
การเกษตร

แนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การ
ด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร 9 หัวข้อ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาการให้บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีขอบเขตดังนี้
4.1 ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ศึ ก ษา ในเรื่ อ งสภาพพื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล
เศรษฐกิ จและสั ง คม ความพึ ง พอใจของประชาชนในการรั บ บริ ก าร และแนวทางการพัฒ นา
การให้ บ ริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
4.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ทําการศึกษาในเขตพื้นที่ตาํ บลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ
4.3 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึ กษา ได้แก่ ประชากรที่อาศัย
อยูภ่ ายในพื้นที่ตาํ บลบ้านขาม จํานวน 12 หมู่บา้ น ประชากรทั้งสิ้ น 8,234 คน
4.4 ขอบเขตด้ านเวลา ระหว่างเดือน สิ งหาคม 2559 – สิ งหาคม 2560

5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 องค์ การบริ หารส่ วนตําบล หมายถึ ง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งอยู่ในระดับ
ตําบล มีฐานะเป็ นนิติบุคคลและรับผิดชอบงานท้องถิ่นรวมถึงด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
5.2 การบริ ก าร หมายถึ ง การบริ ก ารด้านงานส่ งเสริ ม การเกษตรทั้ง 9 หัวข้อ ซึ่ ง จะ
ประกอบไปด้วย งานด้านข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการเกษตร งานด้านแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
งานด้านบริ การข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น งานด้านการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ งานด้านการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช งานด้านการฝึ กอบรมวิชาชีพการเกษตร
งานด้านการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม และงานด้านการกระจายพันธุ์
5.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นหรื อทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อ
การให้บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
บุ ค ลากร ด้านวัสดุ อุป กรณ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านขั้นตอนการให้บ ริ การและด้านเนื้ อหาการ
บริ การทางส่ งเสริ มการเกษตร
5.4 แนวทางการพัฒนา หมายถึ ง ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็ น การวางแผนเพื่อกําหนด
ทิ ศ ทางไว้ล่ วงหน้าหรื อ วิธี ก ารในการปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงในการให้บ ริ ก ารงานด้านส่ ง เสริ ม
การเกษตร ทั้ง 9 หัวข้อ คื อ งานด้านข้อมูล ที่ เกี่ ยวกับ การเกษตร งานด้านแผนพัฒนาการเกษตร
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ระดับ ตําบล งานด้านบริ การข้อมูลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น งานด้าน
การ ช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ งานด้านการป้ องกันกําจัดศัตรู พื ช งานด้านการฝึ กอบรม
วิชาชี พการเกษตร งานด้านการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม และงานด้านการกระจายพันธุ์ เพื่อให้เกิ ด
การพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ ึน

6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลที่ได้จากการวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีดงั นี้
6.1 ได้แนวทางในการพัฒนาด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านขาม เพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินการส่ งเสริ มต่อไป
6.2 เป็ นแนวทางในการพัฒนาด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในพื้นที่อื่นๆ

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งแนวทางการ
พัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนํามาใช้สําหรับการกําหนดกรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ตัวแปรของการศึกษา
รวมทั้งการกําหนดประเด็นคําถามในการสร้ างเครื่ องมื อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และ
อภิปรายผลการศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาํ คัญ 5 ส่ วน ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริ การ
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริ การ
3. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริ หารสวนตําบลบ้านขาม
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ การงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกีย่ วกับการให้ บริการ
การบริ การเป็ นสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งที่ ไม่มีตวั ตน แต่เป็ นสิ่ งจําเป็ นในการประกอบกิ จการ
ต่ า งๆ การให้ บ ริ ก ารถื อ ได้ว่ า เป็ นหน้ า ที่ ห ลัก และเป็ นหั ว ใจสํ า คัญ ในการบริ ห ารงานภาครั ฐ
โดยเฉพาะในลัก ษณะงานที่ ต้องมี ก ารติ ดต่อสั ม พันธ์ โดยตรงกับ ประชาชน โดยหน่ วยงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การมีหน้าที่ในการส่ งมอบการบริ การให้แก่ผรู ้ ับบริ การทันที สาระสําคัญต่างๆของ
การบริ การ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความหมายของการบริการ
มีผใู ้ ห้แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการบริ การ ดังนี้
สมชาติ กิจยรรยง (2543, น.12) ให้ความหมายของการบริ การ คือ กระบวนการปฏิ บตั ิ
ตนเพื่ อ ผู ้อ่ื น ในอัน ที่ จ ะทํา ให้ ผูอ้ ื่ น ได้รั บ ความสุ ข ความสะดวกหรื อ ความสบายอย่า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
วีรพงษ์ เฉลิ มวิระรัตน์ (2542, น.7) ได้นิยามความหมายของการบริ การไว้ว่า เป็ นสิ่ งที่
จับต้อง สัมผัสได้ยาก และเป็ นสิ่ งที่เสื่ อมสู ญสลายไปได้ง่าย บริ การจะได้รับการทําขึ้น(โดย/จาก
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บริ ก าร) และส่ ง มอบสู่ ผูร้ ั บ บริ ก าร (ลู ก ค้า) เพื่ อใช้ส อยบริ ก ารนั้นๆ โดยทัน ที หรื อในขณะเวลา
เกือบจะทันทีทนั ใดที่มีการให้บริ การนั้น
จิตตินนั ท์ เดชะคุ ปต์ (2549, น.7) ได้ให้คาํ นิ ยามความหมายของการบริ การไว้ว่า การ
บริ ก ารไม่ใช่ ส่ิ งที่ มี ตวั ตน แต่เป็ นกระบวนการหรื อกิ จกรรมต่างๆที่ เกิ ดขึ้น จากการปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่า งผู ้ที่ ต้อ งการใช้ บ ริ ก าร (ผูบ้ ริ โภค/ลู ก ค้า /ผูร้ ั บ บริ ก าร) กับ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก าร (เจ้า ของกิ จ การ/
พนั ก งานงานบริ ก าร/ระบบการจัด การบริ ก าร) หรื อ ในทางกลับ กัน ระหว่า งผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารกับ
ผูร้ ับบริ การ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ งให้บรรลุผลสําเร็ จ ความแตกต่าง
ระหว่างสิ นค้าและการบริ การต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้ อ โดยที่
ธุ รกิจบริ การจะมุ่งเน้นการกระทําที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันนําไปสู่ ความพึงพอใจที่
ได้รับบริ การนั้นๆ ในขณะนี้ธุรกิจทัว่ ไป มุ่งขายสิ นค้าที่ลูกค้าชอบและทําให้เกิดความพึงพอใจที่ได้
เป็ นเจ้าของสิ นค้านั้น
เอนก สุ วรรณบัณ ฑิ ต (2548, น.18) Lehtinen ได้ให้ค าํ นิ ยามว่า การบริ การ หมายถึ ง
กิจกรรมหนึ่ งหรื อชุ ดของกิ จกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อวัตถุ
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจการบริ การ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ
วัชราภรณ์ สุ ริยาภิวฒั น์ (2546, น.15) ได้ให้นิยามความหมายไว้วา่ การบริ การ หมายถึง
กิ จกรรมที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจัดขึ้ นเพื่ อให้แก่ส มาชิ กตามความสามารถและหน้าที่ ข องแต่ล ะ
หน่วยงาน โดยอาศัยความต้องการของสมาชิ กที่ได้รับบริ การจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็ นแนวทาง
ในการดําเนินโครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งยังทําให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก
คริ สโตเฟอร์ เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรท์ (2546, น.4) ได้ให้นิยามความหมายของการ
บริ การ 2 อย่าง ดังนี้
- การบริ ก ารเป็ นปฏิ กิ ริย าหรื อ การปฏิ บ ัติ ง านที่ ฝ่ ายหนึ่ งเสนอให้ ก ับ ฝ่ ายอื่ น แม้ว่า
กระบวนการ (Process) อาจผูกพันกับตัวสิ นค้าก็ตาม แต่ปฏิ บตั ิการก็เป็ นสิ่ งที่ มองไม่เห็ น จับต้อง
ไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้
- การบริ การเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหาคุณประโยชน์ (Benefits)
ให้แก่ ลูกค้าในเวลาและสถานที่ เฉพาะแห่ ง อันเป็ นผลมาจากการที่ ผรู้ ั บบริ การหรื อผูแ้ ทนนําเอา
ความเปลี่ยนแปลงมาให้
จินตนา บุญบงการ (2539, น.15) ได้ให้นิยามความหมายของการบริ การไว้วา่ เป็ นสิ่ ง
จับต้องสัมผัสแตะต้องอาศัยได้ยาก และเสื่ อมสู ญสภาพไปได้ง่าย บริ การจะทําขึ้นทันทีและส่ งมอบ
ให้ผรู ้ ับบริ การทันทีหรื อเกือบจะทันที ดังนั้น การบริ การจึงเป็ นกระบวนการของกิจกรรมของการ
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ส่ งมอบบริ การจากผูใ้ ห้ไปยังผูร้ ับบริ การ ไม่ใช่สิ่งที่จบั ต้องได้อย่างชัดเจน แต่จะออกมาในรู ปของ
เวลา สถานที่รูปแบบ และที่สําคัญเป็ นสิ่ งที่เอื้ออํานวยทางจิตใจ ทําให้เกิดความพึงพอใจ คําว่าการ
บริ การ ซึ่ งตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE อาจได้ความหมายของการบริ การที่สามารถยึดเป็ น
หลักการปฏิบตั ิได้ตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 ตัวนี้ คือ
S = Smiling & Sympathy ยิม้ แย้มและเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ
ลําบากยุง่ ยากของผูม้ ารับการบริ การ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผูร้ ับบริ การได้อย่างรวดเร็ ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติต่อผูม้ ารับบริ การ
V = Voluntariness Manner การให้บริ การที่ทาํ อย่างสมัครใจ เต็มใจทํา ไม่ใช่ทาํ งาน
อย่างเสี ยไม่ได้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริ การและภาพลักษณ์ของ
องค์กรด้วย
C = Courtesy ความอ่อนน้อม ถ่อมตน อ่อนโยน สุ ภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้น ขณะให้บริ การและให้บริ การ
มากกว่าผูร้ ับบริ การคาดหวังเอาไว้
Kotler (1997.p.611) ได้ให้จาํ กัดความของการบริ การไว้ดังต่อไปนี้ การบริ การ เป็ น
การแสดงหรื อสมรรถนะที่หน่ วยงานหนึ่ งๆสามารถเสนอให้กบั อี กหน่ วยงาน อันเป็ นสิ่ งที่ไม่มี
รู ปลักษณ์ อย่างเป็ นแก่นสาร และไม่มีผลลัพธ์ในสภาพความเป็ นเจ้าของในสิ่ งใด โดยที่ การผลิ ต
อาจจะไม่ถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ
ดังนั้น ในการรักษาระดับคุณภาพการบริ การจึงจําเป็ นต้องควบคุมในทุกๆหน่วยบริ การ
ให้เป็ นที่ พึงพอใจของผูม้ ารับบริ การเสมอ คือ จะต้องมีการบริ การดีท้ งั องค์กร ซึ่ งการบริ การจะดี
หรื อไม่ดีต่อผูม้ ารับบริ การนั้น ยังขึ้นอยู่กบั ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และในการสร้ างธุ รกิ จ
องค์กรทุกชนิดต้องรักษาความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การให้คงอยูต่ ลอดเวลา
1.1 ลักษณะของการบริการ
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547, น. 15-17) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของการบริ การสามารถ
จําแนกออกได้เป็ น 5 ลักษณะ ดังนี้
1. บริ การไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) เราไม่สามารถมองเห็น จับต้องหรื อรู ้สึก
ถึงการบริ การใดๆ ก่อนการซื้ อและรับบริ การได้ แต่เราสามารถรับรู ้วา่ บริ การนั้นดีหรื อไม่ ก็ต่อเมื่อ
ได้เข้ารับบริ การนั้นๆ แล้ว ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคสามารถมองเห็น จับต้องหรื อพิจารณาคุณสมบัติของ
สิ นค้าได้ก่อนการซื้ อ เนื่ องมาจากสิ นค้าจะมีตวั ตนและคุณสมบัติที่ชดั เจน ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ

10
ทราบข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ จึงทําให้ผซู ้ ้ือตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น และง่ายต่อกว่า
การตัดสิ นใจซื้อบริ การ
2. บริ การไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การให้บริ การและการรับบริ การต้อง
เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ไม่สามารถที่จะแยกกระบวนการผลิตและการบริ โภคออกจากกันได้ ดังนั้น จึง
เป็ นข้อจํากัดในด้านผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นบุคคล และข้อจํากัดด้านเวลา ซึ่ งสามารถให้บริ การได้เพียง
ครั้ งละ 1 ราย พนัก งานผูใ้ ห้ บ ริ ก าร 1 คน จึ งไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้าหลายๆรายในเวลา
เดี ยวกันได้ ในขณะที่ สินค้าแยกกระบวนการผลิ ต การจัดจําหน่ าย การซื้ อ และการบริ โภคออก
จากกันไว้อย่างชัดเจน
3. การบริ การไม่มีความแน่นอน (Variability) ในขณะที่การผลิตสิ นค้าอาศัยปัจจัยสําคัญ
คื อ วัตถุ ดิบ เครื่ องจักร และกระบวนการผลิ ต ที่ ส ามารถเตรี ยมพร้ อม ตรวจสอบ และควบคุ ม
คุ ณ ภาพของสิ น ค้า ได้ง่ า ยกว่า แต่ ปั จ จัย การให้ บ ริ ก ารไม่ ไ ด้มี เพี ย งวัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งจัก รหรื อ
กระบวนการบริ การที่เหมือนกันเพียงเท่านั้น แต่อยูท่ ี่ส่วนบริ การและเกิดขึ้นเฉพาะสถานการณ์เดียว
เท่ า นั้น คื อ การให้ บ ริ ก ารและรั บ บริ ก าร ส่ ว นใหญ่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คล ผูอ้ ่ านอาจเคยพบกับ
สถานการณ์เหมือนกันได้หรื อการเลือกตัดผมกับช่างผมคนเดียวกัน ก็อาจตัดผมได้ไม่เหมือนกันใน
แต่ละครั้ง เป็ นต้น จากสถานการณ์ ตวั อย่างดังกล่าว สามารถอธิ บายได้วา่ คุณภาพของการบริ การ
ขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งอาศัยความพร้ อมของพนักงาน หากพนักงานเกิ ดความไม่
พร้อม ไม่วา่ จะทางด้านจิตใจหรื อร่ างกาย อาจส่ งผลต่อคุณภาพของการบริ การไปด้วย รวมถึงความ
พร้อมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจของผูร้ ับบริ การด้วย ซึ่ งส่ งผลต่อการรับรู ้และประเมินคุ ณภาพของ
บริ ก ารเช่ น กัน เมื่ อเกิ ดความรู ้ สึ ก หรื อทัศ นคติ ในทางลบ ก็ อาจส่ ง ผลต่ อการประเมิ น คุ ณ ภาพที่
ลําเอียง (Bias) ด้วยเช่นกัน
4. บริ การจัด ทํ า มาตรฐานได้ ย าก (Heterogeneous) การผลิ ต สิ นค้ า สามารถจัด ทํา
มาตรฐานได้ชัดเจนทั้งรู ป แบบ คุ ณภาพ และปริ ม าณ ซึ่ งใช้เป็ นเกณฑ์ในการผลิ ต ควบคุ ม และ
สามารถตรวจสอบได้ เนื่ องมาจากสามารถกําหนดปั จจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตได้
ชัดเจนมากกว่า ในขณะที่ การจัดเตรี ยมวัส ดุ - อุป กรณ์ หรื อเครื่ องมื อต่างๆที่ใช้ในการให้บ ริ การ
กลับเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยให้กระบวนการบริ การเกิดความสะดวกและดูมีตวั ตน แต่ปัจจัยหลักที่ช่วย
ในการให้บริ การ คือ “ คน ” และคุณภาพการให้บริ การก็ข้ ึนอยูก่ บั ทักษะ ความสามารถและอัธยาศัย
ของผูใ้ ห้บริ การแต่ละคน สิ่ งเหล่านี้ เองที่ทาํ ให้ผูใ้ ห้บริ การที่ มีฝีมื อประสบความสําเร็ จได้เฉพาะ
บุคคล ซึ่ งส่ งผลทําให้การแข่งขันด้านบริ การทําได้ยากกว่า เนื่ องจากขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ อีก
ทั้งการพยายามพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้เท่าเทียมและขยายศักยภาพในการให้บริ การ เนื่องจาก
การสร้างมาตรฐานโดยอาศัยการจัดการคนให้มีมาตรฐานเดียวกันเป็ นที่ทาํ ได้ยาก
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5. บริ การไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) เนื่ องมาจากบริ การผลิตได้เพียงครั้งละ
หนึ่ งหน่วยและจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการซื้ อและการรับบริ การในขณะเดียวกัน แต่ปัญหาของ
ธุ รกิ จบริ การคงจะไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ หากความต้องการซื้ อกับความต้องการขายมี ป ริ มาณที่
ตรงกัน จึ งทําให้เกิ ดการบริ การไม่เพียงพอและสู ญเสี ยโอกาสกับลู กค้ารายอื่ นๆที่ผใู้ ห้บริ การไม่
สามารถให้บริ การได้ เกิ ดความสู ญเปล่าแก่พนักงานที่ตอ้ งอยู่วา่ งๆในขณะที่ลูกค้าน้อย ในขณะที่
ธุ รกิจผูผ้ ลิตสิ นค้าสามารถทําการคาดคะเนล่วงหน้าและทําการผลิตเก็บไว้ เพื่อรองรับปริ มาณความ
ต้องการซื้อที่มีการเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงได้ แต่การบริ การไม่สามารถทําได้
1.2 ความสํ าคัญของการบริการ
สมชาย กิ จยรรยง (2536, น.15) ได้กล่าวถึ งความสําคัญของการบริ การไว้ว่า เป็ นการ
ให้บริ การที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคลซึ่ งต้องอาศัยเทคนิ ค กลยุทธ์ ทักษะและความแนบเนี ยม
ต่างๆ ที่ จะทําให้ ช นะใจลู ก ค้าผูท้ ี่ ม าติ ด ต่อธุ รกิ จ หรื อบุ ค คลทัว่ ไปที่ ม าใช้บ ริ ก าร จึ งถื อได้ว่า มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ การให้บริ การสามารถกระทําได้ท้ งั ก่อนและในระหว่างการ
ติดต่อหรื อภายหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริ การจากตัวบุคคลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารขององค์กรนั้นๆ การบริ การที่ดีจะเป็ นเครื่ องมือในการช่ วยให้ผมู ้ าติดต่อกับองค์กรธุ รกิจ
เกิ ดความเชื่ อถื อศรัทธา และเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ซ่ ึ งจะมีผลในการจัดซื้ อหรื อการบริ การอื่นๆ
ในโอกาสหน้า
สมิ ต สัชฌุ กร (2546, น. 14-15) ได้กล่าวไว้ว่า การบริ การเป็ นสิ่ งสําคัญยิ่งในงานด้าน
ต่างๆ เพราะการบริ การ คือ การให้ความช่วยเหลือหรื อการดําเนิ นการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น ไม่มี
การดําเนิ นงานใดๆที่ปราศจากการบริ การทั้งในภาคราชการหรื อภาคธุ รกิ จเอกชน การขายสิ นค้า
หรื อผลิ ตภัณฑ์ใดๆก็ตอ้ งมี การบริ การรวมอยู่ด้วยเสมอ โดยในการพิจารณาความสําคัญของการ
บริ การ อาจพิจารณาได้ใน 2 ด้าน ได้แก่
1.2.1 ถ้ ามีการบริ การทีด่ ีจะเกิดผล
การบริ การที่ดี จะส่ งผลให้ผรู ้ ับบริ การมีทศั นคติที่ดี อันได้แก่ ความคิดความรู ้สึก
ทั้งต่อตัวผูใ้ ห้บริ การและหน่วยงานที่ให้บริ การเป็ นไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ
1.2.2 ถ้ ามีการบริ การทีไ่ ม่ ดีจะเกิดผลเสี ย
บริ ก ารที่ ไ ม่ ดี จะส่ ง ผลให้ ผู ้รั บ บริ ก ารเกิ ด ทัศ นคติ ท้ ัง ต่ อ ตัว ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารและ
หน่วยงานที่ให้บริ การไปในทางลบ มีความไม่ชอบและความไม่พึงพอใจ
1.3 แนวคิดการให้ บริการ
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2544, น.15-17) ได้กล่าวไว้วา่ แนวคิดการให้บริ การให้เกิด
ในจิ ตใจผูใ้ ห้ บ ริ ก าร ต้อ งเริ่ ม จากการมี ท ัศ นคติ ที่ ดี ในการบริ ก าร หากทุ ก คนมี จิต สํา นึ ก ในการ
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ให้ บ ริ ก าร และถื อ ว่ า ทุ ก คนในบริ ษ ัท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน แล้ ว ทุ ก คนล้ว นเป็ นทู ต ใน
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ความผิดพลาดบกพร่ องในหน้าที่ บกพร่ องในการบริ การ จะมีผลต่อลูกค้า
และเป็ นบ่อนทําลายชื่อเสี ยงของบริ ษทั ในที่สุด ฉะนั้นผูใ้ ห้บริ การจะต้องคิดให้ได้เสมอว่า
1.3.1 ลูกค้ าต้ องถูกเสมอ
1.3.2 ผู้ให้ บริ การเป็ นพระเอกไม่ ได้ เป็ นแค่ ตัวพระรอง
1.3.3 งานบริ การเป็ นงานของผู้ให้
1.3.4 งานบริ การเป็ นการฝึ กระดับจิ ตใจ
1.3.5 รั กงานบริ การต้ องทําใจและมีความอดทน
1.3.6 บริ การอย่ างเอาใจลูกค้ ามาใส่ ใจเรา
1.3.7 ยอมรั บความแตกต่ างของลูกค้ า
1.3.8 บริ การลูกค้ าเสมือนเป็ นญาติของตนเอง
1.3.9 บริ การเสมือนเป็ นเจ้ าของกิจการ
1.4 หลักพืน้ ฐานของความสํ าเร็จในการบริการ
เอนก สุ วรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548, น. 21 – 22) ได้กล่าวไว้วา่
หลักพื้นฐานของความสําเร็ จในการบริ การ มีดงั ต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในการรับบริ การและความพึงพอใจในการทํางาน
บริ การ ซึ่ งหากความพึงพอใจทั้งสองด้านมาบรรจบกัน การให้บริ การที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีคุณภาพมาก
ที่สุด แต่การมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การนั้นเกิดจากการได้รับการบริ การที่ตรงกับความต้องการ
และเป็ นไปตามความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
2. ความคาดหวัง (Expectation) เป็ นไปในสองแนวทางเช่นกัน ทั้งผูร้ ับบริ การและ
ผูใ้ ห้ บริ การต่างก็มีความคาดหวังต่องานบริ การ ซึ่ งหากองค์การธุ รกิ จบริ การสามารถทราบและจัด
สิ่ งต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มีอยูก่ ็จะทําให้เกิดความพึงพอใจในการบริ การมากขึ้น
3. ความพร้อม (Readiness) เป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การจะต้องมีการจัดเตรี ยมให้เกิดทั้ง
ในด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ ระบบสื่ อสารและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริ การที่
มีคุณภาพเต็มรู ปแบบได้
4. ความมี คุณค่า (Values) เป็ นคุ ณค่าที่ผรู้ ับบริ การประเมินได้จากการได้รับการ
บริ การที่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับค่าบริ การที่ได้เกิดขึ้น
5. ความสนใจ (Interest) เป็ นความสนใจ ความกระตือรื อร้นของผูใ้ ห้บริ การที่จะ
ดําเนินการให้บริ การอย่างเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การและพร้อมที่จะให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างเสมอ
ภาคกัน
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6. ความมี ไมตรี จิต (Courtesy) เป็ นการแสดงออกของพฤติกรรมให้บริ การอย่าง
จริ งใจมีอธั ยาศัยและมีความเป็ นมิตร โดยไม่เห็นผูร้ ับบริ การเป็ นงานที่เพิ่มขึ้น แต่เป็ นบุคคลสําคัญที่
ทําให้งานบริ การมีคุณค่า
7. ความมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) กระบวนการในการให้บริ การจะต้องมีระบบ
ที่ทาํ ให้การบริ การเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ ทุกฝ่ ายมีบทบาทหน้าที่ชดั เจนและทํางาน
ประสานกันเพื่อให้เกิดการให้บริ การที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
1.5 การพัฒนาการบริการ
จิ น ตนา บุ ญ บงการ (2539, น. 26-28) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การพัฒ นาการบริ ก ารมี
ขั้นตอนและวิธีการที่จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความประทับใจและได้รับประโยชน์สูงสุ ด
โดยเริ่ มจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดลงไป
นันทพร รัฐถาวร (2543, น. 38-39 อ้างอิงจาก ธงชัย สันติวงศ์ ) ได้ให้แนวคิดไว้
ว่า การพัฒ นาระบบและวิธีการในการปรั บปรุ งการให้บริ การของรั ฐให้ดียิ่งขึ้ นนั้น ต้องพัฒนา
ระบบการบริ ก ารให้ มี ก ระบวนการและขั้น ตอนที่ ส ามารถแก้ปั ญ หาจากปั จจัยที่ เป็ นแรงกดดัน
ทั้งหลายให้ลุล่วงไปได้มากที่สุด โดยมีวธิ ี การ ดังนี้
1. การจัดบริ การที่มีคุณภาพ
2. การลดต้นทุน
3. การเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าบริ การของรัฐเช่นเดียวกับเอกชนที่สามารถสร้างเสริ มสิ่ ง
ที่มีคุณค่าให้ลูกค้า หรื อประชาชนที่มารับบริ การได้
4. การปรับปรุ งการให้บริ การให้ทาํ ได้รวดเร็ ว
5. การให้บริ การแบบครบวงจร (Package Service)
จากที่กล่าวมาจึงพอสรุ ปได้ว่า การให้บริ การ หมายถึง กิ จกรรมหรื อการดําเนิ นงาน
ต่างๆ ที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้นาํ เสนอให้กบั ประชาชนหรื อผูม้ ารับบริ การ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริ การที่ดีมีคุณภาพ ทั้งในด้านการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรทั้ง 9 หัวข้อ ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย งานด้านข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการเกษตร งานด้านแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล งานด้าน
บริ ก ารข้อ มู ล และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ งานด้า นภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น งานด้า นการช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ งานด้านการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช งานด้านการฝึ กอบรมวิชาชีพการเกษตร
งานด้านการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม และงานด้านการกระจายพันธุ์ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านขั้นตอนการให้ บ ริ ก ารและด้านเนื้ อหาการให้บ ริ ก าร เพื่ อให้ผูม้ ารับ บริ ก ารได้รับ
บริ การในสิ่ งที่คาดหวังไว้และประสบผลสําเร็ จจนเกิดความประทับใจ
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2. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในบริการ
ความพึ งพอใจหรื อความพอใจในบริ ก ารที่ ได้รับ ของผูม้ ารับ บริ ก าร มัก จะให้ ความ
สนใจในด้านต่างๆ ที่ได้รับ มีผใู ้ ห้ความเห็นไว้ ดังนี้
ประดับ นวลละออง (2542, น.10) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจหลังการให้บริ การว่า
เป็ นระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริ การในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ด้านความสะดวกที่ได้รับ
2. ด้านตัวเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
3. ด้านคุณภาพของบริ การที่ได้รับ
4. ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ
5. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การ
สุ ทธิ ปั้ นมา (2535, น.9) ได้อธิ บายความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริ การของธนาคาร
กสิ กรไทย สาขากาฬสิ นธุ์ หมายถึ ง ความรู้สึกที่ดีที่ชอบ พอใจหรื อประทับใจ ที่เกิ ดขึ้นเมื่ อมาใช้
บริ การ ซึ่ งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านพนักงานและการต้อนรับ
2. ด้านสถานที่ประกอบการ
3. ด้านความสะดวกที่ได้รับ
4. ด้านข้อมูลที่ได้รับการบริ การ
5. ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ
จริ น อุ ดมเลิ ศ (2540, น.20) ได้รวบรวมหลักการบริ การเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การไว้ 5 ข้อ ดังนี้
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์
และบริ การที่องค์การจัดให้น้ นั จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่ วนใหญ่หรื อทั้งหมด
มิใช่เป็ นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2. หลักความสมํ่าเสมอ กล่าวคื อ การให้บริ การนั้นๆ ต้องดําเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องและ
สมํ่าเสมอ มิใช่ทาํ ๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบ้ ริ การหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. หลักความเสมอภาค บริ การที่จดั นั้นจะต้องให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเสมอ
หน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิ พิเศษแก่บุคคลหรื อกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคน
อื่นๆ อย่างเห็นได้ชดั
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4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ไปในการบริ การ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผล
ที่จะได้รับ
5. หลักความสะดวก บริ การที่จดั ให้แก่ผรู ้ ับบริ การจะต้องเป็ นไปในลักษณะที่ปฏิบตั ิได้
อย่างสะดวก สบาย สิ้ นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็ นการสร้างภาวะยุง่ ยากใจให้แก่ผใู ้ ห้
บริ การหรื อผูใ้ ช้บริ การมากจนเกินไป
อารี รัตน์ เพชรสุ วรรณ (2546,น.25) ; อ้างอิงจาก สมิต สัชฌุกร. 2542) ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการให้บริ การจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การที่ดีจะส่ งผลทําให้ผมู้ ารับ
บริ การเกิ ดความพึงพอใจ รู ้ สึกประทับใจ และมี ปฏิ กิริยาโต้ตอบเป็ นไปในทางที่ดี จากการศึ กษา
ค้นคว้าของนักพฤติกรรมศาสตร์ พบว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การที่ดีมี ดังนี้
1. อัธยาศัยดี ให้การต้อนรับด้วยสี หน้าและแววตา ท่าทางและคําพูด การต้อนรับลูกค้า
ด้วยใบหน้าที่ยมิ้ แย้มเป็ นเสน่ ห์สําคัญ การให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็ นลักษณะที่ แสดงออกทาง
ความคิดและความรู ้สึกที่ดี ท่าทางกระตือรื อร้นเป็ นการสร้างความรู ้สึกประทับใจเมื่อได้พบเป็ น
ครั้ งแรก เมื่ อ รวมเข้ากับ คํา พู ด ที่ ดี มี น้ ําเสี ย งไพเราะ จะเป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ ดี ด้า นพฤติ ก รรมของผู ้
ให้บริ การ
2. มีมิตรไมตรี ผูท้ าํ งานด้านการบริ การที่มีการแสดงออกให้ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเห็ น
ว่ามีมิตรไมตรี เป็ นการชนะใจตั้งแต่ตน้ ความมีมิตรไมตรี จะนําไปสู่ ความสําเร็ จในการให้บริ การไม่
ว่าจะเป็ นงานประเภทใด การมีมิตรไมตรี บวกกับการให้ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ จะก่อให้เกิ ด
ความพอใจและชื่ น ชมแก่ ลู ก ค้า ผู ้ที่ ท ํา งานด้ า นการบริ ก ารพร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
ผูร้ ับบริ การ ก็จะเกิดมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริ การอย่างมัน่ คงและเกิดมิตรภาพที่ดี
3. เอาใจใส่ งาน ความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั การเอาใจใส่ งานเป็ น
อย่างมากเพราะหากขาดความเอาใจใส่ งานแล้ว ก็เพิกเฉยละเลยในการปฏิ บตั ิงานหรื อทํางานไป
เรื่ อยๆ เอาดีไม่ได้ การพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การควรคํานึ งถึงความเอาใจใส่ สนใจงาน
หรื อจริ งจังในการทํางานมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้การพิจารณามีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
4. แต่งกายสุ ภาพสะอาดเรี ยบร้อย ผูท้ าํ งานบริ การต้องมีบุคลิกที่ดีเพื่อให้เป็ นที่น่าเชื่อถือ
และไว้วางใจแก่ผมู ้ ารับบริ การ การแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมทั้งต่อสถานที่ทาํ งาน
และสภาพของหน่วยงาน จะช่วยให้เกิดความรู ้สึกที่ดีแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
5. กิ ริยาสุ ภาพมารยาทงดงาม ผูร้ ับบริ การทุกคนต้องการติดต่อขอรับบริ การจากผูซ้ ่ ึ งมี
กิริยาสุ ภาพและรังเกี ยจผูม้ ี กิริยาหยาบคาย การที่ มีผทู ้ าํ งานบริ การที่มีกิริยาสุ ภาพอ่อนน้อมจะเป็ น
เครื่ องเชิ ดหน้าชู ตาและเป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ ดีข องหน่ วยงาน ดังนั้นการแสดงออกของพนักงานที่ มี
หน้าที่ในการให้บริ การควรมีการระมัดระวังถึงพฤติกรรมที่อาจไม่เหมาะสมต่อผูม้ าใช้บริ การด้วย
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6. วาจาสุ ภาพ ไม่มี ผูร้ ั บ บริ การคนใดที่ ช อบการพูดจาหยาบคาย ก้าวร้ าว ทุ ก คนล้วน
ต้องการคําพูดที่ สุภาพ การทํางานบริ การเป็ นการช่ วยเหลื อ ให้ผูอ้ ื่นเกิดความพึงพอใจจะต้องเป็ น
คําพูดที่สุภาพ เพื่อให้ลูกค้าที่มารับบริ การเกิดความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริ การ
7. นํ้าเสี ยงไพเราะ การทํางานบริ การได้ดีจะต้องมีน้ าํ เสี ยงที่ไพเราะ ชัดเจนและชวนฟั ง
จึงจะเหมาะสมกับการทําหน้าที่ในการให้บริ การ
8. ควบคุมอารมณ์ ได้ดี ผูท้ าํ งานให้บริ การจะต้องมีอารมณ์มนั่ คง เพราะอยู่ในสถานการ
ปฏิบตั ิงานจะต้องพบปะกับผูค้ นมากหน้าหลายตา ซึ่ งมีภูมิหลังต่างๆ กัน ในการให้บริ การจะต้องมี
ความอดทนอดกลั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้
9. รับฟั งและเต็มใจแก้ไขปั ญหา พฤติกรรมที่แสดงออกของผูท้ าํ งานให้บริ การจะต้อง
สนองตอบความต้องการของผูม้ ารั บบริ การ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาร้ องเรี ยนใด ๆ ผูใ้ ห้บริ การจะต้อง
แสดงความสนใจรับฟังปั ญหา แสดงความเอาใจใส่ อย่างจริ งจังและเต็มใจช่วยเหลือผูม้ ารับบริ การ
10. กระตือรื อร้น อุปนิ สัยที่แสดงออกมาถึงความกระตือรื อร้นเป็ นพฤติกรรมอย่างดียิ่ง
ในงานให้บริ การ
11. มีวินยั ผูท้ าํ งานเกี่ยวกับการให้บริ การที่มีวินยั จะทํางานเป็ นระบบ อยูใ่ นกรอบอย่าง
เคร่ งครัด จะทําให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น
12. ซื่ อสัตย์ การให้บริ การจะต้องดําเนิ นการให้การช่วยเหลื ออย่างตรงไปตรงมา ด้วย
ความซื่ อสัตย์และการรักษาคําพูด ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่ อสัตย์รักษาคําพูด จึงเป็ นที่
พึงปรารถนาของทุกคน
จากที่ ก ล่ าวมาจึ ง พอสรุ ป ได้ว่า ความพึ งพอใจในบริ ก าร หมายถึ ง ความรู้ สึ ก หรื อ
ทัศนคติที่แสดงออกเมื่อได้รับบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ ง ขึ้นอยู่กบั ความต้องการของผูม้ ารับบริ การ
ซึ่ งความพึ งพอใจของแต่ ละบุ ค คลย่อมมี ค วามแตกต่างกัน ความพึ งพอใจมี ท้ งั ในทางบวกและ
ในทางลบ ดังนั้น ในที่ น้ ี จึงสรุ ป ได้ว่า ความพึ งพอใจในการรั บ บริ ก ารแบ่ งออกได้ 5 ประเด็ น
ได้แก่ ความพึงพอใจในบริ การอาจได้มาจากบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านขั้นตอนการให้บริ การและด้านเนื้ อหาการให้บริ การ ทั้ง 9 หัวข้อ จึงนําทั้ง 5 ตัว
แปรมากําหนดการวัดระดับความพึงพอใจในการศึกษาครั้งนี้
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3. ข้ อมูลพืน้ ฐานขององค์ การบริหารสวนตําบลบ้ านขาม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดกลาง ตั้งอยู่
บนเนื้ อที่ 31 ไร่ 3 งาน ในพื้ น ที่ ห มู่ที่ 7 บ้านโนนพยอม ตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ มี ประชากรทั้งหมด 8,234 คน จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เดิ มมีชื่อเรี ยกว่าสภาตําบล
บ้านขาม ต่อมาเปลี่ ยนชื่ อเป็ นสภาตําบลนิ ติบุคคลตําบลบ้านขาม และองค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านขามตามลําดับ
3.1 ทีต่ ้ งั และอาณาเขต
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของอําเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ ห่ างจากตัวอําเภอจัตุรัสไปตามทางหลวงหมายเลข 2179 เป็ นระยะทางประมาณ 12
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
เขตติดต่อตําบลหนองโดน
อําเภอจัตุรัส
ทิศใต้
เขตติดต่อตําบลหัวทะเล
อําเภอบําเหน็จณรงค์
ทิศตะวันออก เขตติดต่อตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส
ทิศตะวันตก เขตติดต่อตําบลบ้านตาล
อําเภอบําเหน็จณรงค์
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม มีเนื้ อที่ประมาณ 48.031 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 29,696 ไร่ มีประชากรจํานวน 8,234 คน แยกตามรายหมู่บา้ น ดังนี้
ตารางที่ 2.1 จํานวนพื้นที่ ครัวเรื อน และประชากร แยกตามรายหมู่บา้ น
หมู่ที่

ชื่ อหมู่บ้าน

พืน้ ที่
(ไร่ )

ครัวเรือน
(หลัง)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

1
2
3
4
5
6
7

บ้านนา
บ้านขาม
บ้านหนองลูกช้าง
บ้านงิ้ว
บ้านทุ่งเสมียนตรา
บ้านโนนคร้อ
บ้านโนนพยอม

2,700
3,500
2,132
3,879
3,741
420
972

302
324
204
263
187
228
69

385
563
351
485
231
356
110

437
590
381
543
262
376
125

822
1,153
732
1,028
493
732
235
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
หมู่ที่

ชื่ อหมู่บ้าน

พืน้ ที่
(ไร่ )

ครัวเรือน
(หลัง)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

8
9
10
11
12

บ้านใหม่นาดี
บ้านหนองสะแก
บ้านโนนตะโก
บ้านโนนคร้อเหนือ
บ้านโนนคร้อใต้
รวม

2,863
716
4,500
2,804
1,469
29,696

275
50
230
291
182
2,605

392
69
397
367
227
3,933

443
61
421
412
250
4,301

835
130
818
779
477
8,234

3.2 ขอบเขตการปกครองและสถานทีส่ ํ าคัญ
องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลบ้ า นขาม มี 12 หมู่ บ ้ า น สถานที่ สํ า คัญ ในตํา บล
ประกอบด้วย โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา จํา นวน 2 แห่ ง ตั้ง อยู่ห มู่ ที่ 4 และหมู่ ที่ 6
โรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 6 แห่ง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 , 6 ,8 และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 2
แห่ ง ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล จํานวน 2 แห่ ง ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ศาสนสถาน จํานวน 9 แห่ง ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 11 สํานักสงฆ์
จํานวน 2 แห่ ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ศูนย์บ ริ การและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลและองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 (องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
2557).
3.3 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศโดยทัว่ ไปขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม พื้นที่ประกอบด้วย
ที่ราบลอนคลื่น พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก, ทิศเหนื อ และตอนกลางเป็ นที่ดอน มีลาํ นํ้าไหลผ่าน
ทั้งสองด้าน คื อ ลําห้วยลําคันฉู แหล่ งนํ้าธรรมชาติ ที่ใช้ในการเกษตรซึ่ งมี ท้ งั หมด 3 สาย คื อ
ลําห้ วยลําคัน ฉู ลําห้ วยทราย ลําห้ วยคลองไผ่ง าม แหล่ งนํ้าที่ ส ร้ างขึ้ น คื อ ฝายกั้น นํ้าจํานวน
11 แห่ ง และมี เส้ น ทางคมนาคมที่ สํ า คัญ ซึ่ งได้ แ ก่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตัด ผ่ า นด้ า น
ทิ ศ ตะวัน ออกขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลบ้า นขาม และทางหลวงหมายเลข 2719 ตัด ผ่า น
ทางด้านทิ ศเหนื อขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม มี ทางรถไฟสายกรุ งเทพ - หนองคาย
ผ่านทางด้านทิศเหนื อขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ส่ วนในด้านของลักษณะของพื้นดิ น
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เป็ นดินร่ วนปนทรายไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้ดีนกั ส่ งผลให้แหล่งนํ้าต่างๆ มักจะแห้งลงในฤดูแล้ง
และสภาพดินบางส่ วนเป็ นดินเค็มทําให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้
3.4 วิสัยทัศน์ การพัฒนา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม เพื่อเป็ นจุดหมายในการดําเนิ นงาน ดังนี้
" เป็ นท้ องถิน่ ที่น่าอยู่ ส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน ครอบครั วมีความอบอุ่น ชูธงการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน "
3.5 พันธกิจหลักการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ปรับปรุ งและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและท้องถิ่น
ในอนาคต
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริ หารจัดการที่ดี โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการตัดสิ นใจ การวางแผน การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการ
บริ หารงาน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้สามารถการพึ่งพา
ตนเองได้
พันธกิจที่ 4 ส่ งเสริ มระบบการศึกษาและสาธารณะสุ ข ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 5 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม ให้เกิดสภาวะ
แวดล้อมที่ดี
3.6 จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
1. ด้านการคมนาคม การขนส่ ง มีความสะดวก รวดเร็ ว
2. ด้านระบบสาธารณูปโภค สะดวกและครอบคลุม
3. ด้านประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ด้านการพัฒนาช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ทนั สมัยของประชาชนให้เพิ่ม
มากขึ้น
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ รักษาและพัฒนาให้
ดียงิ่ ขึ้น
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6. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นทางด้านการศึกษา การเมือง การบริ หารงานบุคคล ให้มี
ความก้าวหน้า โดยเฉพาะการรักษาและส่ งเสริ มการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน การอนุ รักษ์ศิลปะ
จารี ตประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ให้ลูกหลาน
3.7 โครงสร้ างส่ วนราชการ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลบ้านขาม คณะกรรมการพนัก งานส่ วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ (ก.อบต.) ได้กาํ หนดให้เป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดกลาง โดยกําหนดโครงสร้าง
การบริ หารส่ วนราชการออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ สํานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล ส่ วนการคลัง
ส่ วนโยธา ส่ ว นการศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ทําให้ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลบ้า นขาม
สามารถกําหนดตําแหน่งต่างๆ ได้ตามความจําเป็ นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถด้าน
อื่นๆ นอกเหนื อจากตําแหน่ งที่ กาํ หนดไว้ เพื่อให้แก้ปัญหาของประชาชนในเขตตําบลบ้านขาม
โดยต้องสอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปั ญหาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ซึ่ งมีจาํ นวนอัตรากําลังพนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้าง และมี
อํานาจหน้าที่ ภารกิจที่ตอ้ งรับผิดชอบแยกตามส่ วนราชการ
องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้านขาม
สํานักปลัด
- งานบริ หารทัว่ ไป
- งานนโยบายและ
แผน
- งานกฎหมายและ
คดี
- งานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา
- งานส่ งเสริ ม
การเกษตร
- งานสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อม

ส่ วนการคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

ส่ วนโยธา
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ
และควบคุม
อาคาร
- งานผังเมือง
- งานอนามัยและ
สิ่ งแวดล้อม
- งานประสาน
สาธารณูปโภค

ส่วนการศึกษาฯ
- งานบริ หาร
การศึกษา
- งานส่ งเสริ ม
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ส่วนสวัสดิการฯ
- งานสังคม
สงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานฝึ กอบรม
อาชี พ
- งานส่ งเสริ มทุน
กลุ่มอาชี พ
- งานพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
- งานสงเคราะห์
เด็ก สตรี คนชรา
และผูพ้ ิการ

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
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ตารางที่ 2.2 อัตรากําลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ส่ วนราชการ
สํานักปลัด
ส่ วนการคลัง
ส่ วนโยธา
ส่ วนการศึกษาฯ
ส่ วนสวัสดิการฯ
รวม

พนักงาน
ส่ วนตําบล
(คน)
7
2
1
3
1
14

พนักงานจ้ าง
ตามภารกิจ
(คน)
3
4
3
3
1
14

พนักงานจ้ าง
ทัว่ ไป (คน)

รวม
(คน)

5
5

15
6
4
6
2
33

ที่มา : สํานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2559
ตารางที่ 2.3 หน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (เฉพาะสํานักปลัด)
ลําดับ
ที่

ส่ วนราชการ

1

สํ านักปลัด
งานบริ หารทัว่ ไป

2

งานนโยบายและแผน

3

งานกฎหมายและคดี

หน้ าที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

งานด้านสารบรรณ
งานด้านบริ หารงานบุคคล
งานด้านเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานด้านตรวจสอบภายใน
งานด้านนโยบายและแผน
งานด้านวิชาการ
งานด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์
งานด้านงบประมาณ
งานด้านกฎหมายและคดี
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ลําดับ
ที่

4

5

6

7

ส่ วนราชการ

หน้ าที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

– งานด้านร้องเรี ยนร้องทุกข์และอุทธรณ์
– งานด้านข้อบัญญัติและระเบียบ
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย – งานด้านอํานวยการ
– งานด้านป้ องกัน
– งานด้านฟื้ นฟู
งานกิจการสภาองค์การบริ หาร
– งานด้านระเบียบข้อบังคับประชุม
ส่ วนตําบล
– งานด้านการประชุม
– งานด้านอํานวยการและประสานงาน
งานส่ งเสริ มการเกษตร
– งานสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
– งานการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ตําบล
– งานการบริ การข้อมูลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
– การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
– งานการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
– งานการสํารวจช่วยเหลือป้ องกันศัตรู พืช
– งานการฝึ กอบรมอาชีพ
– งานการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
– งานการกระจายพันธุ์
งานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
– งานบริ หารงานสาธารณสุ ข
– งานแผนงานสาธารณสุ ข
– งานสุ ขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดล้อม
– งานรักษาความสะอาด
– งานเผยแพร่ และฝึ กอบรม
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ลําดับ
ที่

ส่ วนราชการ

หน้ าที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
–
–
–
–
–
–

งานบริ การและส่ งเสริ มการอนามัย
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
งานป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานสัตวแพทย์
งานศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
งานทันตสาธารณสุ ข

จากที่ ก ล่ าวมาจึ งพอสรุ ป ได้ว่า องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลเป็ นองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ที่ มี ค วามใกล้ชิ ด กับ ประชาชนมากที่ สุ ด มี อ าํ นาจหน้ าที่ ใ นการพัฒ นาตํา บลทั้ง ในด้า น
เศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒนธรรม ภายใต้ขอ้ บังคับแห่ งกฎหมาย มี หน้าที่ ดูแลรับ ผิดชอบต่อชี วิต
ความเป็ นอยู่แ ละให้ ก ารบริ ก ารในด้า นต่ า งๆแก่ ป ระชาชน รวมถึ ง การพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง การ
ให้บริ การชององค์การบริ หารส่ วนตําบลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การอย่างแท้จริ ง
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุด

4. แนวคิดเกีย่ วกับการบริการงานส่ งเสริมการเกษตรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การถ่ายโอนภารกิจจากกรมส่ งเสริ มการเกษตร (กรมส่ งเสริ มการเกษตร , 2549) มี
ภารกิจด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรที่ตอ้ งถ่ายโอนให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 2 ด้าน
จํานวน 10 ภารกิจ มีดงั นี้
4.1 ด้ านงานส่ งเสริมคุณภาพชี วติ มีภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 9 ภารกิจ คือ
4.1.1 การสํ ารวจข้ อมูลที่เกี่ยวกับการเกษตร การจัดทําข้อมูลการเกษตรของกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรมีหลายระบบ ทั้งข้อมูลที่เป็ นตัวเลข สถิติ และข้อมูลที่แสดงเป็ นแผนที่ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ซึ่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบ
นโยบายในเรื่ องสํารวจ จัดเก็ บ และรายงานข้อมูลการเกษตรในพื้ นที่ ให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ดํา เนิ น การจัด เก็ บ ข้อ มู ล มาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ข ้อ มู ล มี ค วามเป็ นเอกภาพ ไม่ ซ้ ําซ้ อ นและ
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สอดคล้องกัน กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงร่ วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ และสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดาํ เนินการปรับปรุ งระบบข้อมูล และพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลมาใหม่ เรี ยกว่า “ระบบข้อมูลการเกษตร” ซึ่ งจะใช้กระบวนการมี ส่ วนร่ วมของ
ศูนย์บ ริ ก ารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลและชุ มชนในการจัดเก็บ และจัดทํา
ข้อมูลในระดับหมู่บา้ น/ตําบล ตลอดจนจัดทําทะเบียนเกษตรกรทุกครัวเรื อนให้ครบถ้วน สมบูรณ์
และมี ค วามทั น สมั ย ซึ่ งปั จจุ บ ั น เจ้า หน้ า ที่ ผู้ป ฏิ บ ั ติ ง านในพื้ น ที่ ศู น ย์บ ริ การและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล รวมทั้งหน่วยงานในชุ มชนมีความจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลการผลิ ต
พืชเศรษฐกิ จที่สําคัญและข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น เช่น ใช้เป็ นมาตรฐาน
ในการตรวจสอบข้อมู ล ของเกษตรกรในการให้ค วามช่ วยเหลื อสนับ สนุ นจากภาครั ฐ และออก
หนัง สื อ สํ า คัญ ให้ เกษตร กํา หนดให้ มี ม าตรฐานการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ถึ ง ระดับ หมู่ บ ้า น/ครั ว เรื อ น
เกษตรกร ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างกรมส่ งเสริ มการเกษตรโดยศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นข้อมูลที่ได้จะเป็ นข้อมูลที่ผ่าน
การวิเคราะห์ เป็ นที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชน ก่ อ นส่ ง ข้อ มู ล เข้า ส่ วนกลางเพื่ อ วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ร่ ว มกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการเกษตรระดั บ ตํ า บล ในช่ ว ง 40 ปี ที่ ผ่ า นมา
การวางแผนพัฒนาการเกษตร ได้มุ่งเน้นการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิ จเพื่ อแสวงหารายได้และ
เสริ มสร้างความมัน่ คงด้านเงินตราเข้าสู่ ประเทศ จึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วทางด้านเศรษฐกิจตาม
ยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาประเทศ กระทัง่ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544) ได้กาํ หนดให้คนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการ
พื้นฐานให้คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา คือ กระบวนการเรี ยนรู ้ การให้ความสําคัญกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพัฒ นาทุ ก ระดับ เมื่ อ พิ จ ารณาการพัฒ นาที่ ผ่ า นมา จะเห็ น ว่า
เอื้ออํานวยต่อการเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ของชุ มชนเนื่ องจากการวางแผนเป็ นการดําเนิ นงานโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในลักษณะจากล่างสู่ บนได้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ทอ้ งถิ่นจะต้อง
มีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่ นของตนเองให้เป็ นอย่างที่ ชุมชนต้องการและสามารถแก้ปั ญหาที่
ชุมชนเผชิญอยูร่ ่ วมกันได้
4.1.3 การบริ การข้ อมู ล และเผยแพร่ ประชาสั ม พั นธ์ ในการส่ งเสริ ม การเกษตร
กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ใช้วิธีก ารต่างๆ ในการถ่ ายทอดความรู ้ และข้อมู ลข่าวสารสู่ เกษตรกร
นอกเหนื อจากการถ่ ายทอดความรู ้ โดยตรงผ่านการฝึ กอบรม จัดทําแปลงสาธิ ต ทัศนศึ กษาดูงาน
และเยีย่ มเยียนเกษตรกร และยังได้อาศัยการบริ การข้อมูลข่าวสารการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ใน
สั ง กัด และการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ่านสื่ อช่ องทางต่ างๆ ทั้ง ในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภ าค
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เป็ นวิธีการในการสนับ สนุ นให้เกษตรกรและผูเ้ กี่ ยวข้องได้รับ ความรู้ ข่าวสารที่ ทนั สมัยได้อย่าง
รวดเร็ ว เป็ นการขยายโอกาสในการพัฒนาอาชี พและคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกรได้ จึงจําเป็ นต้อง
อาศัยการประสานงานและความร่ วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และองค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น ในการสร้ า งศั ก ยภาพในการบริ หารข้ อ มู ล ข่ า วสารของพื้ น ที่ รวมถึ ง การเผยแพร่
ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ครอบคลุ ม ประเด็ น ต่างๆอย่างกว้างขวางทําให้
เกษตรกรเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและประหยัด มีขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็ นข้อมูลที่ทนั สมัยทันเวลาในการใช้ประกอบการตัดสิ นใจวาง
แผนการผลิตและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
4.1.4 การรวบรวมส่ งเสริ มพัฒนาภู มิปัญญาท้ องถิ่น สังคมดั้งเดิ มของไทยมี วิถี
การดําเนิ นชี วิตและความรู ้ ของตนเองที่ สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ เป็ นพื้นความรู้ แห่ งดุลยภาพ
และเอกภาพของมนุ ษย์ และอาศัยภูมิปัญญาของคนไทยที่เรี ยกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นพื้นฐาน โดย
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น สะสมขึ้ น มาจากประสบการณ์ ข องชี วิต ถ่ ายทอดสื บ ต่อกัน มาเป็ นวัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความจําเพาะกับท้องถิ่น มีความเชื่ อมโยงกับชีวติ สังคมและสิ่ งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ และเน้นความสําคัญของจริ ยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม ทําให้ชาติไทยดํารงอยู่มาได้โดย
ตลอด การนําภูมิ ปัญญามาใช้เพื่ อพัฒนาประเทศจะต้องดําเนิ นการในระดับพื้นที่ โดยคนไทยใน
ชนบท และเกษตรกรเป็ นบุ คคลสําคัญในการฟื้ นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่ นส่ วนหน่ วยงานราชการต้อง
ปรับบทบาทมาเป็ นผูเ้ ชื่ อมประสาน สร้างเงื่อนไข และส่ งเสริ มให้ชาวบ้านมีบทบาทมากที่สุด เพื่อ
สร้างสํานึ กของการสื บทอดคุ ณค่าภูมิปัญญา ปรับให้เข้ากับยุคสมัยแห่ งการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งแรกที่
ต้องทําภายใต้กระบวนการพัฒนาดังกล่ าว คือ การกระจายอํานาจในการดําเนิ นงานหรื อการถ่าย
โอนภารกิ จไปสู่ ชาวบ้านโดยวิธีการสื บค้นผูร้ ู ้ สื บค้นข้อมูลภูมิปัญญาส่ งเสริ มให้ชาวบ้านรู้ จกั การ
วิจยั ทดสอบในท้องถิ่นด้วยตนเองและเผยแพร่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เป็ นที่รับรู ้ ซึ่ งหากดําเนิ นการ
ได้ดงั นี้แล้วก็จะเป็ นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ได้มากขึ้น
4.1.5 การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
4.1.6 การสํ ารวจช่ วยเหลือป้ องกันกําจัดศัตรูพชื แม้วา่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
จะได้มีการสํารวจการระบาดของศัตรู พืช เพื่อจัดส่ งให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรใช้เป็ นข้อมูลในการ
พยากรณ์ และเตือนการระบาดของศัตรู พืชแล้วก็ตามพบว่า ข้อมูลที่ ได้มีการเตือนการระบาดนั้น
เป็ นข้อมูลในภาพรวม ซึ่ งอาจจะเกิดการระบาดในพื้นที่ของเกษตรกร หรื ออาจจะไม่เกิดขึ้นในบาง
พื้นที่ก็เป็ นได้ การมอบอํานาจให้ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งมีบทบาทในการดูแลการพัฒนา
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อาชีพของประชาชนในพื้นที่ มีการดูแลการสํารวจช่วยเหลือป้ องกันกําจัดศัตรู พืชให้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่ จะเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้ทนั เหตุการณ์
4.1.7 การฝึ กอบรมวิชาชี พการเกษตร ภารกิจนี้กรมส่ งเสริ มการเกษตรดําเนิ นการ
เพื่ อ พัฒ นาอาชี พ เกษตรกร ซึ่ งมี อ าชี พ หลัก ทางด้า นการเกษตร และอาชี พ เสริ ม ที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
การเกษตร เช่น การแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรและจําหน่าย เป็ นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร การ
ฝึ กอบรมอาชี พ การเกษตรนี้ กรมส่ งเสริ ม การเกษตรถ่ ายโอนให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่
ประสงค์จะรับภารกิ จนี้ โดยจะทําร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในส่ วนของการสํารวจความ
ต้องการของเกษตรกรในการพัฒนาอาชี พ แล้วเสนอให้ กรมส่ งเสริ ม การเกษตรเข้าจัดการอบรม
พัฒนาอาชี พนั้นแล้วติดตามประเมินผล ขั้นตอนการดําเนิ นงานที่สําคัญมี 2 ขั้นตอน คือ การสํารวจ
หาความต้องการฝึ กอบรมอาชีพการเกษตร และการจัดการฝึ กอบรมอาชีพ
4.1.8 การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม ภารกิจนี้ ตอ้ งรวมกลุ่ มและพัฒนากลุ่มต่างๆ
สถาบันเกษตร หมายถึง กลุ่มของเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเกษตรกรที่รวมตัวเป็ นสถาบัน
เกษตรกร เพื่อดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างรวมกัน มีลกั ษณะเป็ นสถาบันทางสังคม
อย่า งหนึ่ ง ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งผู ก พัน กับ ปั ญ หาต่ า งๆ ของคนในสั ง คม คื อ มี ก ฎเกณฑ์ ค อยควบคุ ม
พฤติกรรมของคนและกฎเกณฑ์ดงั กล่าวสอดคล้องกับรู ปแบบปฏิบตั ิในสังคมได้ดว้ ย
4.1.9 การกระจายพันธุ์ สื บเนื่ องจากแผนกระจายอํานาจให้แก่องค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้กาํ หนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นอี กหน่ วยงานหนึ่ งที่ มีภารกิ จที่ จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นดําเนิ นการโดยเฉพาะด้านส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต : การส่ งเสริ มอาชีพ : ด้านการกระจายพันธุ์
ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสนองนโยบายรัฐบาลและให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริ ง
เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกรให้ดีข้ ึน ดังนั้น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้ถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดําเนิ นการด้านการกระจายพันธุ์ในส่ วนของการสํารวจความ
ต้องการของเกษตรกร ทั้งด้านพันธุ์พืชและด้านความรู ้ดา้ นพืชสวน เช่น ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ
พืชผัก เป็ นต้น เพื่อนํามาวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานต่อไปในอนาคต
4.2 ขั้นตอนการนําภารกิจทีถ่ ่ ายโอนไปปฏิบัติเพือ่ ให้ บริการประชาชน
4.2.1 ภารกิจกรมส่ งเสริ มการเกษตรที่ถ่ายโอนให้ อปท. (9 ภารกิจ) มีรูปแบบการ
ถ่ายโอนในลักษณะ “องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นดําเนิ นการร่ วมกับรัฐ” โดยองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีบทบาทเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ และส่ วนราชการมีบทบาทเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา สนับสนุ นทาง
วิชาการแก่ทอ้ งถิ่น และภารกิจดังกล่าว (9 ภารกิ จ) เป็ นกิจกรรมประเภท “เลื อกทําโดยอิ สระ” ซึ่ ง
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แม้วา่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอิสระในการที่จะเลือกทําตามความจําเป็ นและความต้องการของ
ท้องถิ่น แต่ก็ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ยงั ต้องดําเนินการต่อไป
4.2.2 การผลั ก ดั น ให้ ภ ารกิ จ ที่ ถ่ า ยโอนแล้ ว ไปสู่ การปฏิ บั ติ เกิ ด ประโยชน์ แก่
ประชาชน สํานักงานเกษตรอําเภอและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องมีการประชุ มหารื อกันเพื่อ
กําหนดเป็ นแผนการดําเนิ นงานร่ วมกันตามศักยภาพที่มีอยูข่ องแต่ละฝ่ าย โดยจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิ
การประจําปี ร่ วมกัน ทั้งนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องเริ่ มทําพร้อมกันทุกภารกิจ แต่ควรเริ่ มจากภารกิจใดภารกิจ
หนึ่ งที่ ท้ งั สองฝ่ ายมี ความพร้ อมนําไปปฏิ บ ตั ิ ได้ม ากที่ สุ ดในลักษณะนําร่ อง แล้วค่อยขยายไปสู่
ภารกิจที่เหลือ และทยอยนําไปสู่ การปฏิบตั ิจนครบทุกภารกิจ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
ยังคงทําหน้าที่โดยเป็ นพี่เลี้ยงให้คาํ ปรึ กษาการดําเนินงานตามภารกิจแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จากที่ กล่ าวมาจึ งพอสรุ ปได้ว่า การถ่ายโอนภารกิ จด้านการบริ การด้านงานส่ งเสริ ม
การเกษตรจากส่ วนกลางสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีท้งั หมด 9 หัวข้อ ได้แก่ การสํารวจข้อมูล
ที่เกี่ ยวกับการเกษตร การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล การบริ การข้อมูลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การรวบรวมส่ งเสริ มพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
การสํารวจช่วยเหลือป้ องกันกําจัดศัตรู พืช การฝึ กอบรมวิชาชี พการเกษตร การรวมกลุ่มและพัฒนา
กลุ่ ม และการกระจายพัน ธุ์ ซึ่ งเป็ นการอํานวยความสะดวกและการเข้า ถึ ง การรั บ บริ ก ารของ
เกษตรกร เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่อยู่ในชนบท การที่จะไปรั บบริ การจากส่ วนกลางทําได้
ลําบาก เมื่อได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นหน่วยงานที่อยูใ่ กล้ชิด
กับเกษตรกรมากที่สุด จึงเป็ นทางโอกาสดี ของเกษตรกรที่จะได้รับบริ การด้านส่ งเสริ มการเกษตร
ได้อย่างทัว่ ถึง

5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการบริ ก ารด้านงานส่ งเสริ ม การเกษตรของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็ นการวิจยั ที่มีเป้ าหมาย เพื่อนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ ง การให้บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรให้ตรงกับความ
ต้องการของผูร้ ั บ บริ การอย่างแท้จริ ง ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การค้นคว้างานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องนํามาเสนอเป็ น
ลําดับ ดังนี้
สันติ ชัย คงเถลิ งศิ ริวฒั นาและคณะ (2540, น.98) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการบริ การของกิ่งอําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุ รินทร์ โดยศึกษาจากประชาชน
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ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่กิ่งอําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุ รินทร์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริ การ
ประกอบด้วย 4 ด้าน ซึ่ งได้แก่ ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านความสะดวกรวดเร็ ว ด้านการปฏิบตั ิการ
และด้านความถู ก ต้องเป็ นธรรม ผลการศึ กษาพบว่า ระดับ ความพึงพอใจต่อการให้บ ริ ก ารของ
อําเภอมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกเป็ นแต่ละด้านพบว่าทั้ง 4 ด้านประชาชน
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ธิ ดารัตน์ โกสิ นทรานนท์. (2548, น.25) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การประเมินผลโครงการ
ปรับปรุ งการให้บริ การประชาชนด้านทะเบียนและบัตร กรณี ศึกษาอําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการบริ การของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ประชาชนเห็ นควร
ปรับปรุ ง พัฒนาในเรื่ องความสะดวกรวดเร็ ว ความเสมอภาค ความเป็ นธรรมและการตรงต่อเวลา
ในการทํางานของเจ้าที่ รวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ผลของการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรอยูใ่ นระดับดี
เดื อน แสวงหาทรัพย์ (2544) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความคาดหวังของประชาชนในแขวง
เม็งรายจากการให้บริ การของเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการบริ หาร
ของแขวงเม็งรายในด้านมนุ ษย์สัมพันธ์มีความสุ ภาพอ่อนน้อม เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกที่รวดเร็ ว
และมีข้ นั ตอนไม่ซ้ าํ ซ้อน เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกบริ หารที่รวดเร็ ว มีข้ นั ตอนไม่ซ้ าํ ซ้อนเอกสาร
ราชการมี ค วามถู ก ต้องสามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล โดยมี ข ้อเสนอแนะประชาชน
คาดหวังในการบริ หารเชิ งรุ กด้วยรู ปแบบวิธีการให้การบริ การประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และชมภูนุช กาศสกุล (2546) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความ
พึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลป่ าแดด อํา เภอเมื องเชี ย งใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าเพศ ระดับการศึกษา และอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการดําเนิ นงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลป่ าแดด ประชาชนมีความพึงพอใจในการทํางานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
คณะทํางาน และพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางและมี ส่วนร่ วมในการทํางานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลระดับปานกลาง เช่ นกัน มี ปั ญหาที่ พ บได้แก่ แผนงานและโครงการที่
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ได้ให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมนั้นยังไม่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ชดั เจน
โกวิทย์ พวงงาม (2539, น.35) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ อง “ ศักยภาพการบริ หารงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ปั ญหาและอุปสรรค ” พบว่า การปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหลาย
แห่ งมีปัญหาเหมื อนๆกัน คื อ ด้านความรู ้ ความสามารถของบุ คลากร คือ การขาดความรู ้ ความ
เข้าใจในการทํางาน ขาดความรู ้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับขององค์การบริ หารส่ วนตําบลและ
ระบบข่าวสาร ประชาชนทัว่ ไปไม่มีความรู้เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หาร
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ส่ วนตําบล ไม่มีแม้แต่เอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบให้ศึกษา ไม่ได้รับการอบรมเพียงพอ คนที่ได้รับ
การอบรมบ่อยครั้ งมี เพียงกํานันคนเดี ยว คนอื่ นๆแทบไม่เคยไปประชุ ม ที่ ไหน ไม่เคยได้รับการ
ชี้แจงแนะนําใดๆ ในการทํางาน
ไพบูลย์ เกษมสําราญ (2538, น.ง) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การปกครองท้องถิ่นไทยใน
อนาคต สรุ ปปั ญหาการบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ได้ดงั นี้
1. ด้านการบริ หารภายในองค์ก ารบริ หารส่ วนท้องถิ่ น องค์ก ารบริ หารประกอบด้วย
กลุ่ ม การเมื อ งท้องถิ่ น 2 กลุ่ ม ซึ่ งมี เสี ย งกํ้า กึ่ งกัน ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น คื อ ฝ่ ายค้า นจะโค่น ล้ม ฝ่ าย
บริ หารด้วยการไม่ยอมรับร่ างบัญญัติงบประมาณ และผูบ้ ริ หารมักจะไม่ค่อยกล้าตัดสิ นใจในการทํา
ประโยชน์ให้แก่ทอ้ งถิ่น เพราะกลัวฝ่ ายค้านโจมตี การบริ หารจึงออกมาในรู ปของการรักษาเก้าอี้
หรื อสถานภาพของตนไว้
2. ด้านการกระจายอํานาจการควบคุ มจากส่ วนกลาง ส่ วนกลางยังไม่ได้มีการกระจาย
อํานาจให้แก่ทอ้ งถิ่นอย่างแท้จริ ง และในทางตรงกันข้ามยังควบคุ มจากส่ วนกลาง ซึ่ งปรากฏให้
เห็นในรู ปของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ การควบคุมที่สําคัญ คือ เรื่ องเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
กฎหมายและระเบียบการบริ หารราชการ ไม่ส่งเสริ มการเป็ นอิสระขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
และไม่สามารถบริ หารงานตามความต้องการของประชาชนได้ เพราะกฎหมายไม่เปิ ดช่องว่างให้
3. ปั ญหาด้านการเมือง ความขัดแย้งในองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ความขัดแย้งภายใน
ฝ่ ายการเมือง เกิ ดขึ้นในกรณี ที่สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นมิได้มาจากกลุ่มการเมือง หรื อ
พรรคการเมื อ งที่ สั ง กัด ฝ่ ายบริ ห ารและฝ่ ายค้านมัก มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ มี ล ัก ษณะขัด แย้ง กัน ทาง
การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าแต่ละฝ่ ายมีเสี ยงกํ้ากึ่งกัน ปรากฏการณ์ที่มกั เกิดขึ้น คือ ฝ่ ายค้านจะ
โค่นล้มฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายบริ หารจะบริ หารด้วยความไม่สบายใจ เพราะจะมีความรู ้ สึกพะวงกับเสี ยง
สมาชิ กมากเกินไป การบริ หารงานจึงไม่ราบรื่ นเป็ นไปตามกติกา และในที่สุดความขัดแย้งจะเป็ น
บ่อเกิดแห่งปั ญหาด้านต่างๆตามมาอีกด้วย
4. ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ประชาชนยัง ขาดจิ ต สํ า นึ ก ความเข้า ใจใน
กิ จกรรมทางการเมื องที่ ถู ก ต้อง เช่ น การไปใช้สิ ท ธิ เลื อกตั้ง การยื่น ข้อเรี ย กร้ อง การสมัค รรั บ
เลือกตั้ง เป็ นต้น
จรัส สุ วรรณมาลาและคณะ (2547) ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับวิถีใหม่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งได้ดาํ เนินการวิจยั โดยคณะนักวิจยั จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิท ยาลัย ต่ า งๆ ในส่ วนภู มิ ภ าค โดยดําเนิ น การในช่ วงปี 2546-2547 ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่า
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในประเทศไทยมีการริ เริ่ มพัฒนาวิธีการจัดการบริ การสาธารณะแบบ
ใหม่มาโดยลําดับ และเมื่ อรัฐบาลเริ่ มกระจายอํานาจลงสู่ ทอ้ งถิ่นตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญ

30
ฉบับ ใหม่อย่างเป็ นรู ป ธรรมนับ ตั้งแต่ ปี 2544 เป็ นต้น มา ซึ่ งนําไปสู่ ก ารเกิ ดขึ้ นของนวัตกรรม
ท้องถิ่นใหม่ๆอย่างแพร่ หลายและรวดเร็ ว นวัตกรรมที่เริ่ มจากท้องถิ่ นหนึ่ งได้รับการถ่ายทอดไปสู่
ท้องถิ่นอื่นๆและนําไปสู่ การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
ในการกระจายอํานาจบริ หารจากส่ วนกลางไปสู่ ท ้องถิ่ นมี เป้ าหมายคื อ ให้ท ้องถิ่ น มี
อํานาจบริ หารและตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองมากที่สุด ใน 3 ทศวรรษข้างหน้า การบริ หารท้องถิ่นจะมี
มากขึ้น และมีรูปแบบที่มีการกระจายอํานาจให้กว้างออกไปทัว่ ทุกองค์การ ในขณะที่ลดความสําคัญ
ของการบริ หารราชการส่ วนภู มิ ภาคลง โดยรวมแล้วประเทศไทยมี พ้ื น ฐานทางด้านการเกษตร
ประชากรที่ เกี่ยวข้องกับภาคการผลิ ตมีการพัฒนาการ ทางเทคโนโลยีการผลิตมานานแล้ว ดังนั้น
ภาคการผลิตหลักจะยังคงเป็ นการผลิตแบบก้าวหน้า คือ มีมูลค่าเพิ่มสู งขึ้น เช่น ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป
จากวัตถุดิบการเกษตร เป็ นการเกษตรอุตสาหกรรม หรื ออุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมในระยะยาว

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อ ง แนวทางการพัฒ นาการบริ ก ารด้านงานส่ งเสริ ม การเกษตรของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม
2. การบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
3. แนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีก ารวิจยั แบบผสมเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โดยการใช้แบบสัม ภาษณ์
(Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มารับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านขามและผูน้ าํ ชุมชน มีวธิ ี การศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1.1.1 เกษตรกรทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ทีต่ ําบลบ้ านขาม จํานวน 8,234 คน (ข้อมูล
สํานักปลัด องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ณ วันที่ 7 เมษายน 2559)
1.1.2 ผู้เข้ าร่ วมเวทีสนทนากลุ่ม จํานวน 13 คน โดยการคัดเลือกจากตําแหน่งผูน้ าํ
ชุมชน
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
1.2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง
1) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างของเกษตรกร ผูม้ าใช้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ งได้มาจากการคํานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่
(Yamane) กําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ 0.08 ดังนี้
สู ตร n
=
N
1+Ne2
เมื่อ n
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
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N
= จํานวนประชากรทั้งหมด
e
= ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดให้
เกิดความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินที่ระดับ 0.08) แทนค่าในสู ตรได้ดงั นี้
แทนค่า n =
8,234
1+8,234 (0.08)2
= 153 คน
2) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ างของผู้เข้ าร่ วมเวที สนทนากลุ่ม โดยการคัดเลือก
จากหลากหลายสาขาอาชีพและหน้าที่การงานซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป ในการสนทนาครั้งนี้มี
ผูเ้ ข้าร่ วมจํานวนทั้งสิ้ น 13 คน การคัดเลื อกจะใช้วิธีก ารคัดเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง โดยจะแบ่ง
ออกเป็ น คณะผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม มีท้ งั หมด 27 คน คัดเลือกมา 2 คน,
ผูน้ าํ ชุมชน มีท้ งั หมด 12 คน คัดเลือกมา 1 คน, ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตําบลบ้านขาม
มีท้ งั หมด 850 คน คัดเลื อกมา 1 คน, กลุ่มทอเสื่ อกกและสานตะกร้า มีท้ งั หมด 29 คน คัดเลือก
มา 2 คน, กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ มีท้ งั หมด 11 คน คัดเลือกมา 1 คน, กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูก
อ้อย มีท้ งั หมด 110 คน คัดเลือกมา 1 คน, กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลัง มีท้ งั หมด 80 คน
คัดเลือกมา 1 คน, กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวไรท์เบอรี่ มีท้ งั หมด 51 คน คัดเลือกมา 1 คน, กลุ่ม
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี มีท้ งั หมด 650 คน คัดเลือกมา 1 คน, กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กรมีท้งั หมด
30 คน คัดเลื อกมา 1 คน, พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในส่ วนของสํานักปลัดสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบ้านขาม มีท้งั หมด 15 คน คัดเลือกมา 1 คน
1.2.2 การสุ่ มตัวอย่ าง
1) การสุ่ มตัวอย่ าง ศึ ก ษาวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ป ระชากรจาก 12 หมู่บ ้าน
โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผูม้ าใช้บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ งประชากรทั้งหมดมีโอกาสถูกเลือกเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายหมู่บา้ น
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านนา
หมูท่ ี่ 2 บ้านขาม

จํานวนประชากร (คน)
822
1,153

จํานวนตัวอย่ าง (คน)
15
21
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองลูกช้าง
หมู่ที่ 4 บ้านงิ้ว
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเสมียนตรา
หมู่ที่ 6 บ้านโนนคร้อ
หมู่ที่ 7 บ้านโนนพะยอม
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่นาดี
หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก
หมู่ที่ 10 บ้านโนนตะโก
หมู่ที่ 11 บ้านโนนคร้อเหนื อ
หมู่ที่ 12 บ้านโนนคร้อใต้
รวม 12 หมู่บ้าน

จํานวนประชากร (คน)
732
1,028
493
732
235
835
130
818
779
477
8,234

จํานวนตัวอย่ าง (คน)
14
19
9
14
4
16
2
15
15
9
153

2) การจัดเวที สนทนากลุ่ม โดยคัดเลือกจากตําแหน่งผูน้ าํ ชุ มชน มีผเู ้ ข้าร่ วม
จํานวนทั้งสิ้ น 13 คน ประกอบด้วย
ตารางที่ 3.2 ผูเ้ ข้าร่ วมการจัดเวทีสนทนากลุ่ม
ประเภทกลุ่ม
1. คณะผูบ้ ริ หารขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
2. ผูน้ าํ ชุมชน
3. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตตําบลบ้านขาม
4. กลุ่มอาชีพทอเสื่ อกก
5. กลุ่มอาชีพสานตะกร้า

จํานวนสมาชิ ก
(คน)

จํานวนผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
(คน)

27
12

2
1

850
13
16

1
1
1
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ประเภทกลุ่ม

จํานวนสมาชิ ก (คน)

6. กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ
7. กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
8. กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกมัน
สําปะหลัง
9. กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ไรท์เบอรี่
10. กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
11. กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร
12. พนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
รวม

11
110

จํานวนผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
(คน)
1
1

80

1

51
650
30

1
1
1

15

1
13

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสมเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการ
วิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 แบบสั ม ภาษณ์ เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ ใ ช้สํ าหรั บ สอบถามผูม้ าใช้บ ริ ก ารด้า นงาน
ส่ ง เสริ ม การเกษตรขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลบ้า นขาม เป็ นคํา ถามปลายปิ ดและคํา ถาม
ปลายเปิ ด สร้างขึ้นโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนํามาปรับปรุ ง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการวิจยั ในครั้งนี้ ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ มีดงั นี้
2.1.1) การสร้ างแบบสั มภาษณ์ โดยการนําตัวแปรแต่ละตัวซึ่ งมาจากกรอบแนวคิด
การวิจยั นํามาสร้างแบบสัมภาษณ์
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2.1.2) การตรวจแบบสั มภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปขอรับ
คําแนะนําปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ได้ความเที่ยงตรง
ในเชิงเนื้อหาและความเชื่อถือได้
2.1.3) การทดสอบแบบสั มภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้นําแบบสัมภาษณ์ ดงั กล่าวไปทําการ
ทดสอบก่อนนําไปใช้ (Pretest) โดยการนําไปสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มาใช้บริ การในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริ การส่ วนตําบลบ้านขาม ตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 ราย ผล
ค่าแอลฟ่ า มีค่าเท่ากับ 0.959 ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับได้ จึงนําไปเก็บข้อมูลต่อไป
2.1.4) ลักษณะของโครงสร้ างของแบบสอบสั มภาษณ์ แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสั งคม
1.1 เกี่ ย วกั บ สภาพพื ้ น ฐานส่ วนบุ ค คล ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และจํานวนสมาชิกในครัวเรื อน
1.2 สภาพทางเศรษฐกิ จ ประกอบด้วย ขนาดพื้นที่ทาํ การเกษตร ลักษณะการ
ถือครองพื้นที่ ทาํ การเกษตร จํานวนแรงงานในครัวเรื อน รายได้ของครัวเรื อน ที่ มาของรายได้ใน
ครัวเรื อน พืชหลักที่ปลูกในพื้นที่ ต้นทุนในการทําการเกษตร และแหล่งเงินทุนในการทําการเกษตร
1.3 สภาพทางสั งคม ประกอบด้วย การเป็ นสมาชิ กกลุ่มด้านการเกษตร การ
เข้าร่ วมการประชุ ม ฝึ กอบรมสั ม มนา และศึ ก ษาดู ง านด้า นการเกษตร การได้รับ ความรู ้ /ข้อ มู ล
ข่าวสารด้านการเกษตร และช่วงเวลาที่มาติดต่อหรื อรับบริ การงานด้านการเกษตร
ตอนที่ 2 การบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตรการรับการบริการงานด้ านส่ งเสริม
การเกษตร ประกอบด้วย
2.1 การรับบริ การด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร มีดงั นี้
2.1.1 การสํารวจข้ อมูลที่ เกี่ยวกับการเกษตร
2.1.2 การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
2.1.3 การบริ การข้ อมูลและเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
2.1.4 การรวบรวมส่ งเสริ มพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.1.5 การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
2.1.6 การสํารวจช่ วยเหลือป้ องกันกําจัดศัตรู พืช
2.1.7 การฝึ กอบรมวิชาชี พการเกษตร
2.1.8 การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
2.1.9 การกระจายพันธุ์
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2.2 ความพึงพอใจในการรับบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร จําแนกตามกรอบการ
ประเมินออกเป็ น 5 ด้าน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนตามข้อคําถาม
นั้นๆ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
2.2.1 ด้ านบุคลากร
จํานวน 9 ข้อ
2.2.2 ด้ านวัสดุอุปกรณ์
จํานวน 5 ข้อ
2.2.3 ด้ านอาคารสถานที่
จํานวน 11 ข้อ
2.2.4 ด้ านขัน้ ตอนการให้ บริ การ
จํานวน 7 ข้อ
2.2.5 ด้ านเนือ้ หาการให้ บริ การทางส่ งเสริ มการเกษตร
จํานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 3 แนวทางและวิธี ก ารพั ฒ นาการบริ ก ารด้ า นงานส่ งเสริ ม การเกษตร ใน 9
หัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร, แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล, การบริ การข้อมูล
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ , การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปั ญญาท้องถิ่ น, การช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติ, การสํารวจช่ วยเหลื อป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ, การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร, การรวมกลุ่ม
และการพัฒนากลุ่ม, และการกระจายพันธุ์
2.2 แบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็ นลักษณะคําถามปลายเปิ ดเพื่อมุ่ง
หาความคิดเห็น ประเด็นในการตั้งคําถามได้มาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั แล้วกําหนดประเด็น
การสนทนาซึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับแนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม การคัดเลื อกผูเ้ ข้าสนทนากลุ่มจะใช้วิธีการคัดเลื อกแบบ
เฉพาะเจาะจง มี การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ จํานวน 13 คน ภายในขอบเขต 9 หัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องกับการเกษตร
2. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
3. การบริ การข้ อมูลและเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
4. การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น
5. การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
6. การสํารวจช่ วยเหลื อป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ
7. การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร
8. การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
9. การกระจายพันธุ์
เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริ การด้านงานส่ งเสริ ม
การเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามต่อไป
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ มี
4 ขั้นตอน ตามแนวทางของ เบญจมาศ อยูป่ ระเสริ ฐ (2547 : น. 313-315) ดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการสั มภาษณ์
3.1.1 การกําหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะต้องมีการกําหนดวัน
เวลา สถานที่ที่จะไปสัมภาษณ์ รวมทั้งมีการนัดหมายล่วงหน้ากับผูท้ ี่จะให้สัมภาษณ์
3.1.2 การจัดเตรี ยมวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ ในการสั มภาษณ์ และการเดินทาง เช่ น
ดิ น สอ ยางลบ ปากกา กระดาษช่ ว ยจดบัน ทึ ก เวชภัณ ฑ์ ป ระจํา ตัว แบบสั ม ภาษณ์ และ
ยานพาหนะสําหรับใช้ในการเดินทาง
3.1.3 ประสานงานกั บ ผู้ นํ า ชุ ม ชน และเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์และอํานวยความสะดวกในการนัดหมายเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่จะให้สัมภาษณ์
3.2 ขั้นการสั มภาษณ์ ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้นั ตอนในการสัมภาษณ์
คือ
3.2.1 แนะนําตัวผู้ให้ สัมภาษณ์ แนะนําตัวว่าเป็ นใคร ทําอะไร ที่ไหน และจะมา
ทําอะไร ให้ผสู ้ ัมภาษณ์ รู้จกั ก่อนที่ จะทําการสัมภาษณ์ เพื่อเป็ นการสร้ างความไว้วางใจและเป็ น
กันเองกับผูร้ ับการสัมภาษณ์
3.2.2 ชี้ แจงวัตถุประสงค์ ของการวิจัย ว่าเป็ นอย่างไร เกี่ ยวข้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
อย่างไร และชี้แจงความสําคัญของข้อมูลงานวิจยั แก่กลุ่มเกษตรกรผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
เป็ นจริ งและครบถ้วนสมบูรณ์
3.2.3 เริ่ มดํ าเนิ นการสั ม ภาษณ์ เริ่ มถามคําถามที่ เตรี ยมไว้โดยใช้คาํ ถามที่ ท าํ ให้
ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ต อบอย่า งง่ า ย พยายามให้ ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ต อบในประเด็ น ที่ ต้อ งการถามทุ ก ข้อ
ตามลําดับ
3.3 บั น ทึ ก ผลการสั ม ภาษณ์ ในขณะที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ จ ะต้อ งทํา การบัน ทึ ก ผลการ
สัมภาษณ์ไปพร้อมกัน ซึ่ งการบันทึกมีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
3.3.1 บันทึกผลทันทีระหว่ างการสั มภาษณ์ ทั้งคําถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด
3.3.2 บันทึกตามความเป็ นจริ งโดยไม่ มีอคติ ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างควร
ได้รับบันทึกตามความเป็ นจริ งโดยไม่มีอคติแต่อย่างใด
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3.4 ขั้นสิ้นสุ ดของการสั มภาษณ์ มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
3.4.1 การทบทวนความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของข้ อมูล ข้อมูลที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างควรได้รับการทบทวนความถูกต้องและความสมบูรณ์
3.4.2 การกล่ าวคําขอบคุณ ควรกล่าวขอบคุณเกษตรกรผูใ้ ห้สมั ภาษณ์และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องที่ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ท้ งั สิ้ น ได้นาํ มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง
แล้วจึงนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ลักษณะของการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริ มาณ เป็ นการวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติตวั เลขในเอกสาร
ประกอบกับข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ส่วนที่เป็ นปลายปิ ด โดยใช้หลักการวิเคราะห์เชื่ อมโยงกันใน
เชิ งเหตุและผลของข้อมูลที่ศึกษา ทั้งนี้ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และการจัดอันดับ
4.1.1 การวิเคราะห์ สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสั งคม ซึ่ งได้ขอ้ มูลจาก
แบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 1 โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูล
4.1.2 การวิ เคราะห์ การบริ การด้ านงานส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งได้ขอ้ มูล จากแบบ
สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และการ
จัดอันดับ ในการวิเคราะห์ ข ้อมูล โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ระดับ ซึ่ งมี เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของข้อมูล ดังนี้
ช่วงคะแนน

=
=
=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ
3-1
3
2
3

39
=

0.66

ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33 หมายถึง บ่อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง บ่อยมาก
4.1.3 การวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการรั บบริ การด้ านงานส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่งได้
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด
ค่าสู งสุ ด และการจัดอันดับในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์ในการ
แปลความหมายข้อมูล ดังนี้

ช่วงคะแนน

=
=
=
=

คะแนนสู งสุ ด - คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนระดับ
5-1
5
4
5
0.80

ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ ที่เป็ น
ส่ วนคําถามปลายเปิ ด โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content analysis) เพื่อตอบคําถาม
ในการวิจยั และวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ที่กาํ หนดไว้ โดยทําการวิเคราะห์เนื้ อหาสรุ ปในภาพรวม
และรายงานผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนา

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตําบลบ้านขาม อํา เภอจัตุ รัส จัง หวัด ชัย ภู มิ เป็ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 3 ตอน ดังนี้

1. สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสั งคม
1.1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคลของเกษตรกร
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกี่ ยวกับ สภาพพื้นฐานส่ วนบุ คคลของ
เกษตรกร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ และจํานวนสมาชิ กในครั วเรื อน ผล
การศึกษาพบว่า
ตารางที่ 4.1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของเกษตรกร
สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ (ปี )
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี หรื อมากกว่า
Min = 29 : Max = 71 : Mean = 46.72 : S.D. = 9.834

จํานวน

n = 153
ค่ าร้ อยละ

78
75

51
49

5
47
50
36
15

3.3
30.7
32.7
23.5
9.8

41
ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
3. ระดับการศึกษา (ปี )
การศึกษาภาคบังคับ (ป.4 , ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 , ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5 , ม.6 , ปวช.)
ปวส.หรื ออนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
4. อาชี พ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้าง
5. จํานวนสมาชิ กในครัวเรือน (คน)
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คน
3 คน
4 คน
5 คน หรื อมากกว่า
Min = 2 : Max = 8 : Mean = 4.06 : S.D. = 1.143

จํานวน

n =153
ค่ าร้ อยละ

23
44
51
27
8

15
28.8
33.3
17.6
5.2

2
153
41
122

1.3
100
26.8
79.7

11
34
65
43

7.2
22.2
42.5
28.1

จากตารางที่ 4.1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคลของเกษตรกร ผลการวิจยั พบว่า
1.1.1 เพศ เกษตรกร ร้อยละ 51 เป็ นเพศชาย และร้อยละ 49 เป็ นเพศหญิง
1.1.2 อายุ เกษตรกร ร้อยละ 32.7 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี รองลงมา ร้อยละ 30.7 มี
อายุระหว่าง 31 - 40 ปี และร้อยละ 3.3 มีอายุ 30 ปี หรื อน้อยกว่า โดยมีอายุเฉลี่ย 46.72 ปี
1.1.3 ระดับการศึกษา พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 33.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ศ.5 , ม.6 , ปวช.) รองลงมา ร้อยละ 28.8 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 ,
ม.3) และมีส่วนน้อย ร้อยละ 5.2 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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1.1.4 อาชี พ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมา คือ
อาชีพรับจ้าง จํานวน 122 คน คิดเป็ น ร้อยละ 79.7 และมีส่วนน้อย จํานวน 2 คน ร้อยละ 1.3
มีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ
1.1.5 จํานวนสมาชิ กในครั วเรื อน ร้อยละ 42.5 มีสมาชิกในครัวเรื อน 4 คน รองลงมา
ร้อยละ 28.1 มีสมาชิกในครัวเรื อน 5 คนหรื อมากกว่า และส่ วนน้อย ร้อยละ 7.2 มีสมาชิกใน
ครัวเรื อน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คน
1.2 สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ประกอบด้วย ขนาดพื้นที่ทาํ การเกษตร
ลักษณะการถือครองพื้นที่ทาํ การเกษตร จํานวนแรงงานในครัวเรื อน รายได้ของครัวเรื อน ที่มาของ
รายได้ภายในครัวเรื อน พืชหลักที่ปลูกในพื้นที่ ต้นทุนในการทําการเกษตร และแหล่งเงินทุนในการ
ทําการเกษตร สรุ ปดังนี้
ตารางที่ 4.2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
1. ขนาดพืน้ ที่ทาํ การเกษตร (ไร่ )
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 20 ไร่
21 - 30 ไร่
31 - 40 ไร่
41 - 50 ไร่
51 ไร่ หรื อมากกว่า
Min = 10 : Max = 58 : Mean = 29.15 : S.D. = 9.543
2. ลักษณะการถือครอง พืน้ ที่ ทําการเกษตร (ตอบได้ มากกว่ า 1
ข้ อ)
2.2.1 เป็ นของตนเอง
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 10 ไร่
11 - 20 ไร่
21 - 30 ไร่
30

จํานวน

n = 153
ค่ าร้ อยละ

38
67
32
14
2

24.8
43.8
20.9
9.2
1.3

7
51
61

4.6
33.3
39.9

30

43
31 ไร่ หรื อมากกว่า
ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
Min = 6 : Max = 50 : Mean = 25.45 : S.D. = 8.535
2,2.2 เช่ าผู้อนื่ (n = 28)
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 10 ไร่
11 - 20 ไร่
21 - 30 ไร่
31 ไร่ หรื อมากกว่า
Min = 4 : Max = 35 : Mean = 13.39 : S.D. = 7.992
2.2.3 อาศัยผู้อื่นทํา (ไม่ มีค่าเช่ า) (n = 17)
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 10 ไร่
11 - 20 ไร่
21 - 30 ไร่
31 ไร่ หรื อมากกว่า
Min = 7 : Max = 38 : Mean = 18.12 : S.D. = 10.694
3. จํานวนแรงงานในครัวเรือน (คน)
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 2 คน
3 คน
4 คน
5 คน หรื อมากกว่า
Min = 2 : Max = 7 : Mean = 3.29 : S.D. = 1.043
3.1 แรงงานประจํา
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 2 คน
3 คน
4 คน
5 คน หรื อมากกว่า
Min = 1 : Max = 7 : Mean = 2.65 : S.D. = 1.108

29

19

จํานวน

n = 153
ค่ าร้ อยละ

16
9
2
1

10.5
5.9
1.3
0.7

9
2
4
2

5.9
1.3
2.6
1.3

37
57
44
15

24.2
37.3
28.8
9.8

83
46
13
11

54.2
30.1
8.5
7.2
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
3.2 แรงงานชั่ วคราว
1 คน
2 คน
3 คน
Min = 1 : Max = 3 : Mean = 1.62 : S.D. = .613
4. รายได้ ของครัวเรือน
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 100,000 บาท
100,001 - 200,000 บาท
200,001 - 300,000 บาท
300,001 บาท หรื อมากกว่า
Min = 80,000 : Max = 340,000 : Mean = 173,357.52
: S.D. = 56,267.929
5. ทีม่ าของรายได้ ภายในครัวเรือน (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
5.1 การขายผลผลิตทางการเกษตร
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 100,000 บาท
100,001 - 200,000 บาท
200,001 บาท หรื อมากกว่า
Min = 60,000 : Max = 300,000 : Mean = 129,042.68
: S.D. = 45,835.371
5.2 การรับจ้ างทัว่ ไป
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท

จํานวน

n = 153
ค่ าร้ อยละ

27
29
4

17.6
19
2.6

8
115
28
2

5.2
75.2
18.3
1.3

62
80
11

40.5
52.3
7.2

1
22
44
31
13

0.7
14.4
28.8
20.3
8.5

45
50,001 บาท หรื อมากกว่า
ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
Min = 10,000 : Max = 85,000 : Mean = 36,025.98
: S.D. = 14,316.530
5.3 การค้ าขาย (n = 41)
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,001 บาท หรื อมากกว่า
Min = 10,000 : Max = 95,000 : Mean = 45,487.80
: S.D. = 1.553 E 4
5.4 เงินเดือนประจํา (n = 2)
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 200,000 บาท
Min = 180,000 : Max = 180,000 : Mean = 180,000.00
: S.D. = .000
6. พืชหลักทีป่ ลูกในพืน้ ที่ (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ข้าว
อ้อย
ข้าวโพด
มันสําปะหลัง
พริ ก
แตงโม
มันเทศ
7. ต้ นทุนในการทําการเกษตร (ต่ อไร่ /ปี )
น้อยกว่า หรื อเท่ากับ 3,000 บาท
3,001 - 4,000 บาท

11

7.2

จํานวน

n = 153
ค่ าร้ อยละ

1
7
14
10
9

0.7
4.6
9.2
6.5
5.9

2

1.3

151
34
101
93
56
6
17

98.7
22.2
66
60.8
36.6
3.9
11.1

104
43

68
28.1
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4,001 บาท หรื อมากกว่า
ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
สภาพพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
Min = 2,100 : Max = 4,800 : Mean = 2,937.25
: S.D. = 467.409
8. แหล่ งเงินทุนในการทําการเกษตร (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ทุนของตนเอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารพาณิ ชย์
สหกรณ์การเกษตร

6

3.9

จํานวน

n = 153
ค่ าร้ อยละ

58
150
1
148

37.9
98
0.7
96.7

จากตารางที่ 4.2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ผลการวิจยั พบว่า
1.2.1 ขนาดพื้นที่ทําการเกษตร พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 43.8 มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรอยู่
ระหว่าง 21 - 30 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 24.8 มีพ้ืนที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ไร่ และร้อยละ 1.3 มี
พื้นที่ 51 ไร่ หรื อมากกว่า ในภาพรวมมีพ้นื ที่ต่าํ สุ ด 10 ไร่ สู งสุ ด 58 ไร่ เฉลี่ย 29.15 ไร่
1.2.2 ลักษณะการถือครองพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
- เป็ นของตนเอง พบว่าเกษตรกร ร้ อยละ 39.9 มี ก ารถื อครองที่ ดินเป็ นของ
ตนเองอยูร่ ะหว่าง 21 - 30 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 33.3 มีการถือครองที่ดินอยูร่ ะหว่าง 11 - 20 ไร่
และกลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 4.6 มีการถือครองที่ดินน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ไร่ และมีขนาด
พื้นที่ถือครองตํ่าสุ ด 6 ไร่ สู งสุ ด 50 ไร่ เฉลี่ย 25.45 ไร่
- เช่ าผู้ อื่ น พบว่าเกษตรกร ร้ อ ยละ 10.5 มี ก ารถื อ ครองที่ ดิ น น้ อ ยกว่าหรื อ
เท่ากับ 10 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 5.9 มีการถือครองที่ดินอยูร่ ะหว่าง 11 - 20 ไร่ และ ร้อยละ 0.7 มี
การถื อครองที่ ดินอยู่ระหว่าง 31 ไร่ หรื อมากกว่า ในภาพรวมมีขนาดพื้นที่ ถือครองตํ่าสุ ด 4 ไร่
สู งสุ ด 35 ไร่ เฉลี่ย 13.39 ไร่
- อาศั ยผู้อื่นทํา (ไม่ มีค่าเช่ า) พบว่าเกษตรกร ร้ อยละ 5.9 มี การถื อครองที่ ดิน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 2.6 มีการถือครองที่ดินอยูร่ ะหว่าง 21 - 30 ไร่ ร้อยละ
1.3 มี ก ารถื อครองที่ ดินอยู่ระหว่าง 11 - 20 ไร่ และ 31 ไร่ หรื อมากกว่า มี ขนาดพื้นที่ ถื อครอง
ตํ่าสุ ด 7 ไร่ สู งสุ ด 38 ไร่ เฉลี่ย 18.12 ไร่
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1.2.3 จํานวนแรงงานในครั วเรื อน ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
- แรงงานประจํา พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 54.2 มีแรงงานน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
2 คน รองลงมา ร้อยละ 30.1 มีแรงงาน 3 คน และร้อยละ 7.2 มีแรงงาน 5 คนหรื อมากกว่า ใน
ภาพรวมมีแรงงานประจําตํ่าสุ ด 1 คน สู งสุ ด 7 คน และมีแรงงานเฉลี่ย 2.65 คน
- แรงงานชั่ วคราว พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 19 มีแรงงาน 2 คน รองลงมา ร้อย
ละ 17.6 มี แ รงงาน 1 คน กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ ว นน้ อ ย ร้ อ ยละ 2.6 มี แ รงงาน 3 คน ในภาพรวมมี
แรงงานชัว่ คราวตํ่าสุ ด 1 คน สู งสุ ด 3 คน และมีแรงงานเฉลี่ย 1.62 คน
1.2.4 รายได้ ของครั วเรื อน พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 75.2 มีรายได้ระหว่าง 100,001 –
200,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 18.3 มีรายได้ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 1.3 มีรายได้ของครัวเรื อน 300,001 บาท หรื อมากกว่า และมีรายได้
ของครั ว เรื อ นตํ่า สุ ด 80,000 บาท สู ง สุ ด 340,000 บาท ในภาพรวมมี ร ายได้ ค รั ว เรื อ นเฉลี่ ย
173,357.52 บาท
1.2.5 ทีม่ าของรายได้ ภายในครั วเรื อน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ
- การขายผลผลิตทางการเกษตร พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 52.3 มีรายได้จากการ
ขายผลผลิ ต อยู่ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท รองลงมา ร้ อยละ 40.5 มี รายได้จากการขาย
ผลผลิตน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 7.2 มีรายได้จากการขาย
ผลผลิ ต 300,001 บาท หรื อมากกว่า ในภาพรวมมีรายได้จากการขายผลผลิ ตตํ่าสุ ด 60,000 บาท
สู งสุ ด 300,000 บาท และมีรายได้จากการขายผลผลิตเฉลี่ย 129,042.68 บาท
- การรั บจ้ างทั่วไป พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 28.8 มีรายได้จากการรับจ้าง ทัว่ ไป
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท รองลงมา ร้ อยละ 20.3 มี รายได้จากการรั บ จ้างทัว่ ไป ระหว่าง
30,001 – 40,000 บาท กลุ่ มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 0.7 มี รายได้จากการรับจ้างทัว่ ไปน้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 10,000 บาท และมี รายได้จากการรั บ จ้างทัว่ ไปตํ่าสุ ด 10,000 บาท สู งสุ ด 85,000
บาท และมีรายได้จากการขายผลผลิตเฉลี่ย 36,025.98 บาท
- การค้ าขาย พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 9.2 มีรายได้จากการค้าขายระหว่าง 30,001
– 40,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 6.5 มีรายได้จากการค้าขายระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท และ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 0.7 มีรายได้จากการค้าขายน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท และมี
รายได้จากการค้าขายตํ่าสุ ด 10,000 บาท สู งสุ ด 95,000 บาท และมีรายได้จากการขายผลผลิต
เฉลี่ย 45,487.80 บาท
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- เงิ น เดื อ นประจํ า พบว่าเกษตรกร ร้ อยละ 1.3 มี รายได้จากเงิ น เดื อ นประจํา
ระหว่าง 100,001 – 200,000 รายได้จากเงินเดือนประจําตํ่าสุ ด 180,000 บาท สู งสุ ด 180,000 บาท
และมีรายได้จากการขายผลผลิตเฉลี่ย 180,000 บาท
1.2.6 พืชหลักที่ปลูกในพื้นที่ พบว่าเกษตรกร ร้ อยละ 98.7 ปลู กข้าวเป็ นพื ชหลักใน
พื้นที่ รองลงมา ร้อยละ 66 ปลูกข้าวโพดเป็ นพืชหลัก และกลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 3.9 ปลูก
แตงโมเป็ นพืชหลัก
1.2.7 ต้ นทุนในการทําการเกษตร พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 68 มีตน้ ทุนในการทํา
การเกษตรน้อยกว่า หรื อเท่ากับ 3,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 28.1 มีตน้ ทุนในการทําการเกษตร
อยูร่ ะหว่าง 3,001 – 4,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 3.9 มีตน้ ทุนในการทําการเกษตร
4,001 บาท หรื อมากกว่า มีตน้ ทุนในการทําการเกษตรตํ่าสุ ด 2,100 บาท สู งสุ ด 4,800 บาท และ
มีตน้ ทุนในการทําการเกษตรเฉลี่ย 2,937.25 บาท
1.2.8 แหล่ งเงินทุนในการทําการเกษตร พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 98 มีธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็ นแหล่งเงินทุน รองลงมา ร้อยละ 96.7 มีสหกรณ์การเกษตร
เป็ นแหล่งเงินทุน กลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 0.7 มีธนาคารพาณิ ชย์เป็ นแหล่งเงินทุน
1.3 สภาพพืน้ ฐานทางสั งคม
การศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกร ประกอบด้วย การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
การเข้าร่ วมประชุม ฝึ กอบรมสัมมนา และดูงาน การรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และ
ช่วงเวลาในการติดต่อหรื อรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร สรุ ปดังนี้
ตารางที่ 4.3 สภาพพื้นฐานทางสังคมของเกษตรกร
สภาพพืน้ ฐานทางสั งคม
1. การเป็ นสมาชิ กกลุ่มด้ านการเกษตร (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1.1 ไม่เป็ นสมาชิก
1.2 เป็ นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.

จํานวน

n = 153
ค่ าร้ อยละ

0
153
37
5
150

0
100
24.2
3.3
98
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
สภาพพืน้ ฐานทางสั งคม
สหกรณ์การเกษตร
2. การเข้ าร่ วมการประชุ ม ฝึ กอบรมสั มมนา และศึกษาดูงาน
ด้ านการเกษตร (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
2.1 ไม่เข้าร่ วม
2.2 เข้าร่ วม
2.2.1 ประชุ ม (ต่ อปี )
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง หรื อมากกว่า
Min = 1 : Max = 3 : Mean = 1.89 : S.D. = .452
2.2.2 ฝึ กอบรม สั มมนา (ต่ อปี )
1 ครั้ง
2 ครั้ง
Min = 1 : Max = 2 : Mean = 1.12 : S.D. = .338
2.2.3 ศึกษาดูงาน (ต่ อปี )
1 ครั้ง
2 ครั้ง
Min = 1 : Max = 2 : Mean = 1.28 : S.D. = .454
3. การรับข้ อมูลข่ าวสารด้ านการเกษตรจาก อบต. ในปี ที่ผ่านมา
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
ผูน้ าํ ในชุมชน
หอกระจายข่าว
สื่ อสิ่ งพิมพ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ)
อินเตอร์ เน็ต

จํานวน
149

n = 153
ค่ าร้ อยละ
97.4

0
153

0
100

25
120
8

16.3
78.4
5.2

21
3

13.7
2

26
10

17
6.5

152
153
153
150
4

99.3
100
100
98
2.6

50
ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
สภาพพืน้ ฐานทางสั งคม
4. ช่ วงเวลาในการติดต่ อหรือรับบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
จาก อบต. (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
นอกเวลาราชการ

จํานวน

n = 153
ค่ าร้ อยละ

133
74
7

86.9
48.4
4.6

จากตารางที่ 4.3 สภาพทางสังคมของเกษตรกร ผลการวิจยั พบว่า
1.3.1 การเป็ นสมาชิ กกลุ่มด้ านการเกษตร พบว่าเกษตรกร ร้อยละ 98 เป็ นสมาชิกกลุ่ม
ลูกค้า ธ.ก.ส. รองลงมา ร้อยละ 97.4 เป็ นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มตัวอย่าง ส่ วน
น้อย ร้อยละ 3.3 เป็ นสมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
1.3.2 การเข้ า ร่ วมการประชุ ม ฝึ กอบรมสั ม มนา และศึ ก ษาดู ง านด้ า นการเกษตร
ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
- การประชุ ม พบว่าเกษตรกร ร้ อยละ 78.4 มี ก ารเข้าร่ วมการประชุ ม 2 ครั้ ง
รองลงมา ร้อยละ 16.3 มีการเข้าร่ วมการประชุ ม 1 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 5.2 มีการ
เข้าร่ วมการประชุ ม 3 ครั้ง หรื อมากกว่า มีการเข้าร่ วมการประชุ มตํ่าสุ ด 1 ครั้ง สู งสุ ด 3 ครั้ง และมี
การเข้าร่ วมการประชุมเฉลี่ย 1.89 ครั้ง
- การฝึ กอบรม สั มมนา พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 13.7 มีการเข้าร่ วมการฝึ กอบรม
สั ม มนา 1 ครั้ ง รองลงมา ร้ อยละ 2 มี ก ารเข้าร่ วมฝึ กอบรม สั ม มนา 2 ครั้ ง มี ก ารเข้าร่ วมการ
ฝึ กอบรม สัมมนา ตํ่าสุ ด 1 ครั้ง สู งสุ ด 2 ครั้ง และมีการเข้าร่ วมการประชุมเฉลี่ย 1.12 ครั้ง
- การศึกษาดูงาน พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 17 มีการศึกษาดูงาน 1 ครั้ง รองลงมา
ร้อยละ 6.5 มีการศึกษาดูงาน 2 ครั้ง มีการศึกษาดูงานตํ่าสุ ด 1 ครั้ง สู งสุ ด 2 ครั้ง และมีการเข้าร่ วม
การประชุมเฉลี่ย 1.28 ครั้ง
1.3.3 การรั บข้ อมูลข่ าวสารด้ านการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการเกษตรจากผูน้ าํ ในชุ มชนและหอกระจายข่าว รองลงมา ร้อยละ 99.3 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม และกลุ่มตัวอย่างส่ วน
น้อย ร้อยละ 2.6 ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากอินเตอร์ เน็ต
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1.3.4 ช่ วงเวลาในการติดต่ อหรื อรั บบริ การด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 86.9 เข้ามาติดต่อหรื อรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรเวลา 08.30-12.00 น. รองลงมา
ร้อยละ 48.4 เข้ามาติดต่อหรื อรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรเวลา 13.00-16.30 น. กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนน้อย ร้อยละ 4.6 เข้ามาติดต่อหรื อรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรนอกเวลา
ราชการ

2. การบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
2.1 การรับบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร 9 หัวข้ อ
การศึกษาการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในหัวข้อต่างๆ สรุ ปดังนี้
ตารางที่ 4.4 การรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
n = 153
การรับบริการด้ านงาน
ส่ งเสริมการเกษตร
1. การสํ ารวจข้ อมูลที่
เกีย่ วข้ องกับการเกษตรระดับ
ตําบล
1.1 การสํารวจแหล่งนํ้า
เพื่อการเกษตร
1.2 การสํารวจชนิดของพืช
ที่ปลูก
2. การจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตําบล
2.1 แผนถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
2.1.1 การให้ความรู ้และ
คําแนะนําด้านการเกษตรแก่
เกษตรกร
2.1.2 การให้ความรู ้ในการ
ลดต้นทุนการผลิต

น้ อย
(1)

31
20.3
26
17.0

จํานวน
(ร้ อยละ)
บ่ อย
(2)

120
78.4
119
77.8

บ่ อยมาก
(3)

2
1.3
8
5.2

Mean

S.D.

แปลความ

ลําดับที่

1.85

.442

บ่ อย

1.81

.425

บ่ อย

2

1.88

.458

บ่ อย

1

1.92

.668

บ่ อย

1.62

.580

น้ อย

63
41.2

81
52.9

9
5.9

1.65

.590

น้อย

1

70
45.8

77
50.3

6
3.9

1.58

.569

น้อย

2
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
n = 153
การรับบริการด้ านงาน
ส่ งเสริมการเกษตร
2.2 แผนลงทุน
2.2.1 สนับสนุน
งบประมาณการแก้ปัญหา
ภัยแล้ง
2.2.2 สนับสนุน
งบประมาณโครงสร้าง
พื้นฐาน
3. การบริการข้ อมูลและการ
เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
3.1 การเผยแพร่ ข่าวสาร
ด้านการเกษตรผ่านสื่ อต่างๆ
3.2 การบริ การข้อมูลด้าน
การผลิต
3.3 การบริ การข้อมูลด้าน
การตลาด
3.4 การบริ การข้อมูลด้าน
เทคโนโลยี
4. การรวบรวมส่ งเสริมภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่น
4.1 ด้านข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีในชุมชน
4.2 ด้านเอกสารและการ
เผยแพร่ ในชุมชน
4.3 การสนับสนุนการต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การช่ วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
5.1 การสนับสนุนปัจจัย
การผลิตชดเชยความเสี ยหาย
จากภัยธรรมชาติ
5.2 การแจ้งเตือนความ
เสี ยหายจากภัยธรรมชาติ
6. การสํ ารวจช่ วยเหลือ
ป้องกันศัตรูธรรมชาติ

น้ อย
(1)

จํานวน
(ร้ อยละ)
บ่ อย
(2)

บ่ อยมาก
(3)

29
19.0

75
49.0

33
21.6

40
26.1

34
22.2
21
13.7
29
19.0
32
20.9

53
35.1
77
50.3
63
41.4

111
72.5
125
81.7
116
75.8
114
74.5

84
55.6
75
49.0
83
54.6

Mean

S.D.

แปลความ

2.22

.755

บ่ อย

49
32.0

2.13

.704

บ่ อย

2

80
52.3

2.31

.805

บ่อย

1

1.86

.467

บ่ อย

1.83

.497

บ่ อย

4

1.91

.419

บ่ อย

1

1.86

.474

บ่ อย

2

1.84

.479

บ่ อย

3

1.61

.578

น้ อย

1.72

.643

บ่ อย

1

1.50

.515

น้อย

3

1.62

.575

น้อย

2

1.70

.784

บ่ อย

8
5.2
7
4.6
8
5.2
7
4.6

14
9.3
1
.7
6
4.0

ลําดับที่

73
47.7

51
33.3

29
19.0

1.71

.767

บ่ อย

1

78
51.3

43
28.3

31
20.4

1.69

.800

บ่ อย

2

1.47

.581

น้ อย
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
n = 153
การรับบริการด้ านงาน
ส่ งเสริมการเกษตร
6.1 คําแนะนําเบื้องต้น
เกี่ยวกับการป้ องกันกําจัด
ศัตรู พืช
6.2 การพยากรณ์เตือนการ
ระบาดของศัตรู พืช
6.3 การบริ การสารเคมีและ
เครื่ องมือในการป้ องกัน
กําจัดศัตรู พืช
6.4 แจ้งการระบาดของ
ศัตรู พืช
6.5 การรณรงค์และจัดการ
ควบคุมศัตรู พืชในท้องถิ่น
7. การฝึ กอบรมอาชีพ
เกษตรกร
7.1 สํารวจความต้องการ
ความรู ้ของเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพ
7.2 การประชุมด้านการ
ฝึ กอบรมอาชีพ
7.3 งบประมาณในการ
ฝึ กอบรมอาชีพ
8. การรวมกลุ่มและการ
พัฒนากลุ่ม
8.1 ให้ความรู ้เรื่ องกลุ่ม /
การพัฒนากลุ่มแก่เกษตรกร
8.2 ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่ม
8.3 สนับสนุนวิทยากรให้
ความรู ้ในด้านต่างๆ เช่น
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
การจัดการ การตลาด
8.4 ทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อให้เกิดความสนใจการ
รวมกลุ่มกันทํากิจกรรม
8.5 อบรมให้ความรู ้ดา้ น
การรวมกลุ่ม

น้ อย
(1)

จํานวน
(ร้ อยละ)
บ่ อย
(2)

บ่ อยมาก
(3)

72
47.1

70
45.8

88
57.5

Mean

S.D.

แปลความ

ลําดับที่

11
7.2

1.60

.621

น้อย

1

60
39.2

5
3.3

1.46

.562

น้อย

2

99
64.7

47
30.7

7
4.6

1.40

.577

น้อย

4

88
57.5
96
62.7

60
39.2
50
32.7

5
3.3
7
4.6

1.46

.562

น้อย

2

1.42

.581

น้อย

3

1.64

.552

น้อย

1.58

.581

น้อย

3

1.65

.530

น้อย

2

1.68

.546

บ่อย

1

1.66

.565

น้ อย

1.55

.573

น้อย

4

1.55

.573

น้อย

3

72
47.1

74
48.4

7
4.6

57
37.3
55
35.9

92
60.1
92
60.1

4
2.6
6
3.9

75
49.0
75
49.0

72
47.1
72
47.1

6
3.9
6
3.9

33
21.6

109
71.2

11
7.2

1.86

.518

บ่อย

1

45
30.4

84
56.8

19
12.8

1.82

.636

บ่อย

2

72
47.1

79
51.6

2
1.3

1.54

.525

น้อย

5
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
n = 153
การรับบริการด้ านงาน
ส่ งเสริมการเกษตร
9. การกระจายพันธุ์
9.1 ข้อมูลด้านพันธุ ์พืช
9.2 การสนับสนุนการ
ขยายและกระจายพันธุ ์ดี
9.3 การถ่ายทอดความรู ้
ด้านการขยายพันธุพ์ ืช

น้ อย
(1)

จํานวน
(ร้ อยละ)
บ่ อย
(2)

บ่ อยมาก
(3)

34
22.2
31
20.3
15
9.8

106
69.3
116
75.8
128
83.7

13
8.5
6
3.9
10
6.5

เฉลีย่ ในภาพรวม

Mean

S.D.

แปลความ

ลําดับที่

1.89

.469

บ่ อย

1.86

.539

บ่อย

2

1.84

.465

บ่อย

3

1.97

.404

บ่อย

1

1.73

.567

บ่ อย

จากตารางที่ 4.4 การรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร ผลการวิจยั พบว่า
2.1.1 การสํ ารวจข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเกษตร
ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรได้รับบริ การด้านการสํารวจข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ
การเกษตรจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับบ่อย (ค่าเฉลี่ย 1.85) ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้ การสํารวจชนิดของพืชที่ปลูก (ค่าเฉลี่ย 1.88) และการสํารวจแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร (ค่าเฉลี่ย
1.81)
2.1.2 การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับบริ การด้านการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับบ่อย (ค่าเฉลี่ย 1.92) โดยมีรายละเอียดในประเด็น
ต่ างๆ ดังนี้ ได้รับ บริ ก ารในเรื่ องแผนลงทุ น (ค่าเฉลี่ ย 2.22) และเรื่ องแผนถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 1.62)
2.1.3 การบริ การข้ อมูลและการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรได้ รั บ บริ การด้ า นข้ อ มู ล และการเผยแพร่
ประชาสั ม พัน ธ์ จ ากองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลบ้า นขาม ในระดับ บ่ อ ย (ค่ า เฉลี่ ย 1.86) โดยมี
รายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ได้รับบริ การในเรื่ องการบริ การข้อมูลด้านการผลิ ต (ค่าเฉลี่ ย
1.91) การบริ การข้อมูลด้านการตลาด (ค่าเฉลี่ ย 1.86) การบริ การข้อมูลด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ ย
1.84) และการบริ การข้อมูลด้านการเผยแพร่ ข่าวสารด้านการเกษตรผ่านสื่ อต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 1.83)
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2.1.4 การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการศึ ก ษาพบว่า เกษตรกรได้รับ บริ ก ารด้า นการรวบรวมส่ งเสริ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.61) โดยมีรายละเอียดใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ ได้รับบริ การในเรื่ องข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 1.72) ด้าน
การสนับสนุ นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ ย 1.62) และด้านเอกสารและการเผยแพร่ ใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 1.50)
2.1.5 การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรได้ รั บ บริ ก ารด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป ระสบภัย
ธรรมชาติจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับบ่อย (ค่าเฉลี่ย 1.70) โดยมีรายละเอียดใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ ได้รับบริ การในเรื่ องการสนับสนุ นปั จจัยการผลิ ตชดเชยความเสี ยหายจากภัย
ธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 1.71) และการแจ้งเตือนความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 1.69)
2.1.6 การสํ ารวจช่ วยเหลือป้ องกันศัตรูธรรมชาติ
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับบริ การด้านการสํารวจช่วยเหลื อป้ องกันศัตรู
ธรรมชาติจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.47) โดยมีรายละเอียด
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ได้รับบริ การในเรื่ องคําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้ องกันกําจัดศัตรู พื ช
(ค่าเฉลี่ย 1.60) การพยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรู พืช,การแจ้งการระบาดของศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย
1.46) การรณรงค์และการจัดการควบคุมศัตรู พืชในท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 1.42) และการบริ การสารเคมี
และเครื่ องมือในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 1.40)
2.1.7 การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร
ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรได้รับบริ การด้านการฝึ กอบรมอาชี พจากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.64) โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ได้รับบริ การในเรื่ องงบประมาณในการฝึ กอบรมอาชี พ (ค่าเฉลี่ย 1.68) การประชุ มด้านการฝึ กอบรม
อาชี พ (ค่ า เฉลี่ ย 1.65) และการสํ า รวจความต้อ งการความรู้ ข องเกษตรกรในการพัฒ นาอาชี พ
(ค่าเฉลี่ย 1.58)
2.1.8 การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับบริ การด้านการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.66) โดยมีรายละเอียดในประเด็น
ต่ า งๆ ดั ง นี้ ได้ รั บ บริ การในเรื่ องการสนั บ สนุ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ การตลาด (ค่าเฉลี่ย 1.86) การทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดความ
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สนใจการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรม (ค่าเฉลี่ ย 1.82) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม,การให้ความรู ้
เรื่ องกลุ่ ม /การพัฒ นากลุ่ ม แก่ เกษตรกร (ค่า เฉลี่ ย 1.55) การอบรมให้ ค วามรู้ ด้านการรวมกลุ่ ม
(ค่าเฉลี่ย 1.54)
2.1.9 การกระจายพันธุ์
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับบริ การด้านการกระจายพันธุ์จากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับบ่อย (ค่าเฉลี่ย 1.89) โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ได้รับบริ การในเรื่ องการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการขยายพันธุ์พืช (ค่าเฉลี่ย 1.97) ข้อมูลด้านพันธุ์พืช
(ค่าเฉลี่ย 1.86) และการสนับสนุนการขยายและกระจายพันธุ์ดี (ค่าเฉลี่ย 1.84)
ผลจากการจัดอันดับพบว่า
1) การสํารวจข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องกับการเกษตรระดับตําบล
เกษตรกรได้รับบริ การการสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับตําบล อันดับ
1 คือ การสํารวจชนิ ดพืชที่ปลูก รองลงมา คือ การสํารวจแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
2) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
เกษตรกรได้รับบริ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลอันดับ 1 คือ แผนการ
ลงทุน รองลงมา คือ แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3) การบริ การข้ อมูลและการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
เกษตรกรได้รับบริ การด้านข้อมูลและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อนั ดับ 1 คือ การ
บริ การข้อมูลด้านการผลิต รองลงมา คือ การบริ การข้อมูลด้านการตลาด การบริ การด้าน
เทคโนโลยี และการเผยแพร่ ข่าวสารด้านการเกษตรผ่านสื่ อต่างๆ
4) การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เกษตรกรได้รับบริ การด้านการรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดับ 1 คือ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชน รองลงมา คือ ด้านการสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และด้านเอกสารและการเผยแพร่ ในชุมชน
5) การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
เกษตรกรได้รับบริ การด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติอนั ดับ 1 คือ การ
สนับสนุนปั จจัยการผลิตชดเชยความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ รองลงมา คือ การแจ้งเตือนความ
เสี ยหายจากภัยธรรมชาติ
6) การสํารวจช่ วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ
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เกษตรกรได้รับบริ การด้านการสํารวจช่วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติอนั ดับ 1 คือ เรื่ องคําแนะนํา
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช รองลงมา คือ การพยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรู พืช,
การแจ้งการระบาดของศัตรู พืช การรณรงค์และการจัดการควบคุมศัตรู พืชในท้องถิ่นและการ
บริ การสารเคมีและเครื่ องมือในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช
7) การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร
เกษตรกรได้รับบริ การด้านการฝึ กอบรมอาชีพอันดับ 1 คือ งบประมาณในการ
ฝึ กอบรมอาชีพ รองลงมา คือ การประชุมด้านการฝึ กอบรมอาชีพ และการสํารวจความต้องการ
ความรู ้ของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
8) การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรได้รั บ บริ ก ารด้า นการรวมกลุ่ ม และการพัฒ นากลุ่ ม อัน ดับ 1 คื อ การ
สนับสนุ นวิทยากรให้ความรู ้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ การตลาด
รองลงมา คื อ การทัศ นศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสนใจการรวมกลุ่ ม กัน ทํา กิ จ กรรม การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม,การให้ความรู ้เรื่ องกลุ่ม/การพัฒนากลุ่มแก่เกษตรกร และการอบรมให้
ความรู ้ดา้ นการรวมกลุ่ม
9) การกระจายพันธุ์
เกษตรกรได้รับบริ การด้านการกระจายพันธุ์อนั ดับ 1 คือ การถ่ายทอดความรู ้ดา้ น
การขยายพันธุ์พืช รองลงมา คือ ข้อมูลด้านพันธุ์พืชและการสนับสนุนการขยายและกระจายพันธุ์ดี
จากผลการศึกษาการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรของ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 9 หัวข้อ สรุ ปดังนี้
ตารางที่ 4.5 สรุ ปผลการศึกษาการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
หัวข้ อ
1
2
3
4
5
6

การรับบริการด้ านงานส่ งเสริ มการเกษตร
การสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
การบริ การข้อมูลและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
การสํารวจช่วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ

ระดับ
บ่อย
บ่อย
บ่อย
น้อย
บ่อย
น้อย

ค่ าเฉลีย่
1.85
1.92
1.86
1.61
1.70
1.47
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
หัวข้ อ
7
8
9

การรับบริการด้ านงานส่ งเสริ มการเกษตร
การฝึ กอบรมอาชีพเกษตรกร
การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
การกระจายพันธุ์
เฉลีย่ ในภาพรวม

ระดับ
น้อย
น้อย
บ่อย
บ่ อย

ค่ าเฉลีย่
1.64
1.66
1.89
1.73

2.2 ความพึงพอใจในการรับบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
การศึกษาความพึงพอใจในการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในด้านต่างๆ สรุ ปดังนี้
ตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจในการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
n = 153
ความพึงพอใจในการรับ
บริการด้ านงานส่ งเสริม
การเกษตร
1. ด้ านบุคลากร
1.1 จํานวนเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริ การ
1.2 ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ
1.3 ความกระตือรื อร้นใน
การให้บริ การ
1.4 ความสุ ภาพ กิริยาวาจา
ในการให้บริ การ
1.5 ความรู ้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริ การ
1.6 ความชัดเจนในการให้
คําแนะนํา อธิ บาย ชี้แจง ใน
การรับบริ การ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

น้ อย
(2)

จํานวน
(ร้ อยละ)
ปาน
กลาง
(3)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

7
4.6
7
4.6
1
.7

40
26.1
33
21.6
45
29.4

65
42.5
87
56.9
82
53.6

41
26.8
26
17.0
25
16.3

0
(0.00)

3
2.0

34
22.2

78
51.0

0
(0.00)

7
4.6

55
35.9

0
(0.00)

9
5.9

77
50.3

Mean

S.D.

แปล
ความ

3.71

.765

มาก

3.92

.843

มาก

2

3.86

.744

มาก

4

3.86

.683

มาก

3

38
24.8

3.99

.743

มาก

1

65
42.5

26
17.0

3.72

.798

มาก

6

61
39.9

6
3.9

3.42

.665

มาก

8

มาก
(4)

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

ลําดับที่
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
n = 153
ความพึงพอใจในการรับ
บริการด้ านงานส่ งเสริม
การเกษตร
1.7 การปฏิบตั ิหน้าที่แทน
เมื่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ไม่อยู่
1.8 ความเสมอภาคในการ
ให้ บริ การ
1.9 การให้ความสําคัญกับ
ประชาชนผูร้ ับบริ การ
2. ด้ านวัสดุอปุ กรณ์
2.1 วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.2 คุณภาพของวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
2.3 การให้บริ การเครื่ อง
ถ่ายเอกสาร
2.4 การให้บริ การสื บค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2.5 เอกสารแผ่นพับ
แนะนําเกี่ยวกับการให้บริ การ
3. ด้านอาคารสถานที่
3.1 ความเหมาะสมของ
สถานที่
3.2 สถานที่จอดรถ
3.3 ความสะอาดของ
สถานที่
3.4 ความสะอาดของ
ห้องนํ้า
3.5 จํานวนห้องนํ้าที่มีไว้
บริ การ
3.6 ห้องนํ้าสําหรับ
ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ
3.7 ที่นงั่ สําหรับผูม้ ารับ
บริ การ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

น้ อย
(2)

จํานวน
(ร้ อยละ)
ปาน
กลาง
(3)

0
(0.00)

31
20.3

59
38.6

49
32.0

14
9.2

0
(0.00)
0
(0.00)

2
1.3
2
1.3

79
51.6
64
41.8

54
35.3
54
35.3

18
11.8
33
21.6

0
(0.00)

15
9.8

66
43.1

31
20.3

0
(0.00)

6
3.9

92
60.1

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

7
4.6
11
7.2
32
20.9

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

12
7.8
10
6.5
1
.7
24
15.7
47
30.7
48
31.4
30
19.6

Mean

S.D.

แปล
ความ

ลําดับที่

3.30

.897

ปาน
กลาง

9

3.58

.714

มาก

7

3.77

.799

มาก

5

3.66

.908

มาก

41
26.8

3.64

.984

มาก

2

34
22.2

21
13.7

3.46

.778

มาก

5

43
28.1
62
40.5
38
24.8

24
15.7

4.14

.983

มาก

1

3.55

.769

มาก

3

54
35.3

79
51.6
15
9.8
29
19.0

3.52

1.027

มาก

4

35
22.9
29
19.0
62
40.5
50
32.7
73
47.7
79
51.6
51
33.3

56
36.6
61
39.9
54
35.3
63
41.2
29
19.0
19
12.4
39
25.5

50
32.7
53
34.6
36
23.5
16
10.5
4
2.6
7
4.6
33
21.6

3.49

.880

มาก

3.94

.934

มาก

2

4.03

.896

มาก

1

3.82

.798

มาก

3

3.46

.881

มาก

7

2.93

.775

2.90

.784

3.49

1.039

มาก
(4)

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

42.5

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

10
11
6
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
n = 153
ความพึงพอใจในการรับ
บริการด้ านงานส่ งเสริม
การเกษตร
3.8 จุดบริ การนํ้าดื่ม
3.9 ป้ ายหรื อแผนผังแสดง
ขั้นตอนการรับบริ การ
3.10 ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของสถานที่
3.11 หนังสื อ
หรื อสิ่ งพิมพ์ให้อ่านขณะรอ
รับบริ การ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

น้ อย
(2)
23
15.0
42
27.5
6
3.9

จํานวน
(ร้ อยละ)
ปาน
กลาง
(3)
59
38.6
66
43.1
89
58.2

0
(0.00)

17
11.1

46
30.1

มาก
(4)
32
20.9
35
22.9
46
30.1

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)
39
25.5
10
6.5
12
7.8

49
32.0

41
26.8

4. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
4.1 การให้คาํ แนะนํา
เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับ
บริ การ
4.2 ความชัดเจนในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้บริ การ
4.3 การให้ บริ การนอก
สถานที่
4.4 การให้บริ การนอกเวลา
ราชการ
4.5 การจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การ
4.6 แบบฟอร์มในการ
ขอรับบริ การ
4.7 ขั้นตอนและ
กระบวนการในการให้
บริ การ
5. ด้ านเนือ้ หาการบริการทาง
ส่ งเสริมการเกษตร
5.1 ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
การเกษตร

Mean

S.D.

แปล
ความ

ลําดับที่

3.57

1.031

มาก

5

3.08

.873

ปาน
กลาง

9

3.42

.694

มาก

8

3.75

.977

มาก

4

3.24

.662

ปาน
กลาง

0
(0.00)

9
5.9

105
68.6

37
24.2

2
1.3

3.21

.558

ปาน
กลาง

6

0
(0.00)

7
4.6

94
61.4

46
30.1

6
3.9

3.33

.628

ปาน
กลาง

1

0
(0.00)
0
(0.00)

28
18.3
13
8.5

69
45.1
87
56.9

50
32.7
50
32.7

6
3.9
3
2.0

3.22

.788

3.28

.643

0
(0.00)

11
7.2

92
60.1

46
30.1

4
2.6

3.28

.633

ปาน
กลาง

2

0
(0.00)

30
19.6

86
56.2

33
21.6

4
2.6

3.07

.717

ปาน
กลาง

7

0
(0.00)

13
8.5

92
60.1

42
27.5

6
3.9

3.27

.669

ปาน
กลาง

4

3.02

.715

3.05

.777

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

5
3
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
n = 153
ความพึงพอใจในการรับ
บริการด้ านงานส่ งเสริม
การเกษตร
5.1.1 มีขอ้ มูลด้านแหล่งนํ้า
ไว้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ทําการเกษตร
5.1.2 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับชนิด
ของพืชเพื่อประกอบ
การตัดสิ นใจทําการเกษตร
5.2 แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบล
5.2.1 แผนถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
5.2.1.1 ความรู ้และ
คําแนะนําด้านการเกษตร
5.2.1.2 ความรู ้ในเรื่ องการ
ลดต้นทุนการผลิต
5.2.2 แผนลงทุน
5.2.2.1 การสนับสนุน
งบประมาณ
5.2.2.2 ความสะดวกจาก
โครงสร้างพื้นฐาน
5.3 การบริการข้ อมูลและ
เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
5.3.1 ความรู ้ดา้ น
การเกษตรที่ได้จากการ
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่างๆ
5.3.2 ข่าวสารด้านการผลิต
5.3.3 ข่าวสารด้าน
การตลาด
5.3.4 ข่าวสารด้าน
เทคโนโลยี
5.4 การรวบรวมส่ งเสริมภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่น
5.4.1 ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

น้ อย
(2)

จํานวน
(ร้ อยละ)
ปาน
กลาง
(3)

1
.7

42
27.5

70
45.8

35
22.9

0
(0.00)

32
20.9

81
52.9

36
23.5

Mean

S.D.

แปล
ความ

ลําดับที่

5
3.3

3.01

.815

ปาน
กลาง

2

4
2.6

3.08

.739

ปาน
กลาง

1

3.34

.718

3.03

.595

2.93

.514

3.13

.676

3.65

.840

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.46

.698

มาก

2

3.84

.981

มาก

1

3.19

.728

ปาน
กลาง

3.15

.741

ปาน
กลาง

3.24

.636

3.25

.739

3.12

.794

2.95

.673

3.03

.663

มาก
(4)

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

0
(0.00)
0
(0.00)

25
16.3
24
15.7

115
75.2
87
56.9

12
7.8
40
26.1

1
.7
2
1.3

0
(0.00)
0
(0.00)

13
8.5
11
7.2

62
40.5
54
35.3

73
47.7
36
23.5

5
3.3
52
34.0

0
(0.00)

28
18.3

78
51.0

43
28.1

4
2.6

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

13
8.5
21
13.7
34
22.2

95
62.1
78
51.0
73
47.7

41
26.8
48
31.4
40
26.1

4
2.6
6
3.9
6
3.9

0
(0.00)

28
18.3

95
62.1

27
17.6

3
2.0

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2
1

3
2
1
4

1
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
n = 153
ความพึงพอใจในการรับ
บริการด้ านงานส่ งเสริม
การเกษตร
5.4.2 เอกสารและการ
เผยแพร่
5.4.3 การให้ความ
สนับสนุนการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5.5 การช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
5.5.1 การแจ้งเตือนภัย
ธรรมชาติ
5.5.2 การให้ความ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
5.6 การสํ ารวจช่ วยเหลือ
ป้องกันศัตรูธรรมชาติ
5.6.1 คําแนะนําเบื้องต้น
5.6.2 การพยากรณ์แจ้ง
เตือนการระบาด
5.6.3 การให้บริ การ
สารเคมีและเครื่ องมือในการ
ป้ องกัน กําจัดศัตรู พืช
5.6.4 การแจ้งระบาดของ
ศัตรู พืช
5.6.5 การรณรงค์และ
จัดการควบคุมศัตรู พืช
5.7 การฝึ กอบรมอาชีพ
เกษตรกร
5.7.1 การสํารวจข้อมูล
ความต้องการความรู ้ของ
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
5.7.2 การประชุมฝึ กอบรม
อาชีพ
5.7.3 การสนับสนุน
งบประมาณในการฝึ กอบรม
อาชีพ

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)
0
(0.00)

น้ อย
(2)
42
27.5

จํานวน
(ร้ อยละ)
ปาน
กลาง
(3)
88
57.5

0
(0.00)

34
22.2

100
65.4

มาก
(4)
20
13.1

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)
3
2.0

14
9.2

5
3.3

Mean

S.D.

แปล
ความ

ลําดับที่

2.90

.690

ปาน
กลาง

3

2.93

.666

ปาน
กลาง

2

2.80
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

59
38.6
51
33.3

76
49.7
78
51.0

14
9.2
22
14.4

4
2.6
2
1.3

52
34.0
59
38.6

68
44.4
69
45.1

28
18.3
23
15.0

5
3.3
2
1.3

1
.7

41
26.8

95
62.1

15
9.8

1
.7

0
(0.00)
0
(0.00)

63
41.2
51
33.3

78
51.0
82
53.6

7
4.6
16
10.5

5
3.3
4
2.6

.719

2.76

.726

2.84

.711

2.81

.719

2.91

.806

2.79

.740

2.83

.626

2.70

.708

2.82

.717

3.00

.670

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

2
1

1
4
2
5
3

0
(0.00)

23
15.0

110
71.9

15
9.8

5
3.3

3.01

.618

ปาน
กลาง

2

0
(0.00)

44
28.8

85
55.6

23
15.0

1
.7

2.88

.672

ปาน
กลาง

3

0
(0.00)

25
16.3

90
58.8

32
20.9

6
3.9

3.12

.719

ปาน
กลาง

1
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
n = 153
ความพึงพอใจในการรับ
บริการด้ านงานส่ งเสริม
การเกษตร
5.8 การรวมกลุ่มและการ
พัฒนากลุ่ม
5.8.1 ความรู ้เรื่ องกลุ่ม /
การพัฒนากลุ่ม
5.8.2 การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่ม
5.8.3 การสนับสนุน
วิทยากรในการให้ความรู ้
5.8.4 การทัศนศึกษาดูงาน
5.8.5 ความรู ้ที่ได้จากกา
อบรมด้านการรวมกลุ่ม

น้ อย
ทีส่ ุ ด
(1)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
.7
1
.7

น้ อย
(2)

27
17.6
20
13.1
21
13.7
32
20.9
19
12.4

จํานวน
(ร้ อยละ)
ปาน
กลาง
(3)

105
68.6
107
69.9
102
66.7
64
41.8
103
67.3

มาก
(4)

14
9.2
20
13.1
26
17.0
48
31.4
24
15.7

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

7
4.6
6
3.9
4
2.6
8
5.2
6
3.9

5.9 การกระจายพันธุ์
5.9.1 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
พันธุ ์พืช
5.9.2 การให้ความ
สนับสนุนการขยายและ
กระจายพันธุ ์
5.9.3 ด้านการถ่ายทอด
ความรู ้เรื่ องการขยาย พันธุ ์
พืช

Mean

S.D.

3.09

.697

3.01

.674

3.08

.644

3.08

.638

3.20

.851

3.10

.676

2.91

.736

แปล
ความ
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ลําดับที่

5
4
3
1
2

0
(0.00)

50
32.7

81
52.9

20
13.1

2
1.3

2.83

.696

0
(0.00)

39
25.5

81
52.9

29
19.0

4
2.6

2.99

.743

ปาน
กลาง

1

0
(0.00)

48
31.4

74
48.4

27
17.6

4
2.6

2.92

.769

ปาน
กลาง

2

3.42

.786

มาก

เฉลีย่ ในภาพรวม

3

จากตารางที่ 4.6 ความพึงพอใจในการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ผลการวิจยั พบว่า
2.2.1 ด้ านบุคลากร
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับบริ การด้านบุคลากรจาก
องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.71) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ความ
สุ ภาพ กิ ริยาวาจาในการให้บ ริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.99) จํานวนเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.92)
ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.86) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.86)
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การให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การประชาชนผู ้รั บ บริ การ (ค่ า เฉลี่ ย 3.77) ความรู ้ ค วามเข้ า ใจและ
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับระเบียบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.72) ความเสมอ
ภาคในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.58) ความชัดเจนในการให้คาํ แนะนํา อธิ บาย ชี้ แจงในการรั บ
บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.42) และการปฏิบตั ิหน้าที่แทนเมื่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การไม่อยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.30)
2.2.2 ด้ านวัสดุอุปกรณ์
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับบริ การด้านวัสดุอุปกรณ์
จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.66) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การ
ให้บริ การเครื่ องถ่ายเอกสาร (ค่าเฉลี่ย 4.14) วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
(ค่าเฉลี่ ย 3.64) การให้บ ริ ก ารสื บ ค้นข้อมูลทางอิ นเตอร์ เน็ ต (ค่าเฉลี่ ย 3.55) เอกสาร แผ่นพับ
แนะนําเกี่ ยวกับการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.52) และคุ ณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในการ
ปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.46)
2.2.3 ด้ านอาคารสถานที่
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่จากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.49) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ สถานที่จอดรถ
(ค่าเฉลี่ ย 4.03) ความเหมาะสมของสถานที่ (ค่าเฉลี่ ย 3.94) ความสะอาดของสถานที่ (ค่าเฉลี่ ย
3.82) หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์ให้อ่านขณะรอรับบริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.75) จุดบริ การนํ้าดื่ ม (ค่าเฉลี่ ย
3.57) ที่นง่ั สําหรับผูม้ ารับบริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.49) ความสะอาดของห้องนํ้า (ค่าเฉลี่ย 3.46) ความ
เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของสถานที่ (ค่าเฉลี่ ย 3.42) ป้ ายหรื อแผนผังแสดงขั้นตอนการรั บบริ การ
(ค่าเฉลี่ ย 3.08) จํานวนห้องนํ้าที่ มีไว้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 2.93) และห้องนํ้าสําหรับ ผูส้ ู งอายุและผู ้
พิการ (ค่าเฉลี่ย 2.90)
2.2.4 ด้ านขั้นตอนการให้ บริ การ
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริ การจาก
องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.24) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.33) การจัดทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ ย 3.28) การให้บริ การนอกเวลาราชการ (ค่าเฉลี่ ย
3.28) ขั้น ตอนและกระบวนการในการให้ บ ริ ก าร (ค่ า เฉลี่ ย 3.27) การให้ บ ริ ก ารนอกสถานที่
(ค่าเฉลี่ย 3.22) การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนขอรับบริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.21) และแบบฟอร์ มใน
การขอรับบริ การ (ค่าเฉลี่ย 3.07)
2.2.5 ด้ านเนื้อหาการบริ การทางส่ งเสริ มการเกษตร แบ่งออกเป็ นหัวข้อต่างๆ ดังนี้
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ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาการบริ การทางส่ งเสริ ม
การเกษตรจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.02) ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1) ข้ อมูลที่ เกี่ยวข้ องกับการเกษตร
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.05) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
การมี ข ้อมู ลเกี่ ยวกับ ชนิ ดของพืชเพื่อประกอบการตัดสิ นใจทําการเกษตร (ค่าเฉลี่ ย 3.08) และมี
ข้อมูลด้านแหล่งนํ้าไว้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจทําการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 3.01)
2) แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ตําบลจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.34) ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
ก) แผนถ่ ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.03) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ความรู ้ในเรื่ องการลด
ต้นทุนการผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.13) และความรู้ คําแนะนําด้านการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 2.93)
ข) แผนลงทุน
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านแผนลงทุน ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.65) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ความสะดวกจากโครงสร้างพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 3.84) และ
การสนับสนุนงบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.46)
3) การบริ การข้ อมูลและเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านการบริ การข้อมูลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19) ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ ข่าวสารด้านการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.25) ข่าวสารด้านการผลิต (ค่าเฉลี่ย 3.24)
ความรู ้ดา้ นการเกษตรที่ได้จากการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.15) และข่าวสารด้าน
เทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 3.12)
4) การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านการรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.95) ในประเด็น
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ต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่ น (ค่าเฉลี่ ย 3.03) การให้ความสนับสนุ นการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 2.93) และเอกสารและการเผยแพร่ (ค่าเฉลี่ย 2.90)
5) การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ผลการศึ ก ษาพบว่า เกษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจในด้านการช่ วยเหลื อ ผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.80) ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ การให้ความสนับสนุ นปั จจัยการผลิต (ค่าเฉลี่ ย 2.84) และการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
(ค่าเฉลี่ย 2.76)
6) การสํารวจช่ วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมี ความพึงพอใจในด้านการสํารวจช่ วยเหลื อป้ องกัน
ศัตรู ธ รรมชาติ จากองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 2.81) ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ คําแนะนําเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 2.91) การให้บริ การสารเคมีและเครื่ องมือในการ
ป้ องกันกําจัดศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ ย 2.83) การรณรงค์และจัดการควบคุ มศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ ย 2.82) การ
พยากรณ์แจ้งเตือนการระบาด (ค่าเฉลี่ย 2.79) และการแจ้งระบาดของศัตรู พืช (ค่าเฉลี่ย 2.70)
7) การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านการฝึ กอบรมอาชี พจากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.00) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ด้านการ
สนับสนุ นงบประมาณในการฝึ กอบรมอาชี พ (ค่าเฉลี่ ย 3.12) ด้านการสํารวจข้อมูลความต้องการ
ความรู ้ ข องเกษตรกรในการพัฒ นาอาชี พ (ค่ าเฉลี่ ย 3.01) และด้านการประชุ ม ฝึ กอบรมอาชี พ
(ค่าเฉลี่ย 2.88)
8) การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.09) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
การทัศนศึกษาดูงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.20) ความรู้ ที่ได้จากการอบรมด้านการรวมกลุ่ม (ค่าเฉลี่ ย 3.10)
การสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู ้ (ค่าเฉลี่ย 3.08) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย
3.08) และความรู ้เรื่ องกลุ่ม/การพัฒนากลุ่ม (ค่าเฉลี่ย 3.01)
9) การกระจายพันธุ์
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านการกระจายพันธุ์จากองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
การให้ความสนับสนุนการขยายและกระจายพันธุ์ (ค่าเฉลี่ย 2.99) ด้านการถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการ
ขยายพันธุ์พืช (ค่าเฉลี่ย 2.92) และด้านข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช (ค่าเฉลี่ย 2.83)
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ผลจากการจัดอันดับพบว่า
1. ด้ านบุคลากร
เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับบริ การด้านบุคลากรอันดับ 1 คือ ความสุ ภาพ
กิริยาวาจาในการให้บริ การ รองลงมา คือ จํานวนเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ การให้ความสําคัญกับการประชาชนผูร้ ับบริ การ ความรู ้
ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ ความเสมอภาค
ในการให้บริ การ ความชัดเจนในการให้คาํ แนะนํา อธิ บาย ชี้แจงในการรับบริ การ และการปฏิบตั ิ
หน้าที่แทนเมื่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การไม่อยู่
2. ด้ านวัสดุอุปกรณ์
เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับบริ การด้านวัสดุอุปกรณ์อนั ดับ 1 คือ การ
ให้บริ การเครื่ องถ่ายเอกสาร รองลงมา คือ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
การให้บริ การสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต เอกสาร แผ่นพับ แนะนําเกี่ยวกับการให้บริ การ และ
คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงาน
3. ด้ านอาคารสถานที่
เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านอาคารสถานที่อนั ดับ 1 คือ สถานที่จอดรถ
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของสถานที่ ความสะอาดของสถานที่ หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์ให้อ่าน
ขณะรอรับบริ การ จุดบริ การนํ้าดื่ม ที่นง่ั สําหรับผูม้ ารับบริ การ ความสะอาดของห้องนํ้า ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่ ป้ ายหรื อแผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริ การ จํานวนห้องนํ้าที่มีไว้
บริ การ และห้องนํ้าสําหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
4. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริ การอันดับ 1 คือ ความชัดเจนใน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริ การ รองลงมา คือ การจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริ การ การให้บริ การนอกเวลาราชการ ขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริ การ
การให้บริ การนอกสถานที่ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนขอรับบริ การ และแบบฟอร์ มในการ
ขอรับบริ การ
5. ด้ านเนือ้ หาการบริการทางส่ งเสริมการเกษตร
เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาการบริ การทางส่ งเสริ มการเกษตรอันดับ 1
คือ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล รองลงมา คือ การบริ การข้อมูลและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การฝึ กอบรม
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อาชีพเกษตรกร การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น การกระจายพันธุ์ การสํารวจช่วยเหลือ
ป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ สรุ ปได้ดงั นี้
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรในการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ ม
การเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น
5 ด้าน สรุ ปดังนี้
ตารางที่ 4.7 สรุ ปผลการศึกษาความพึงพอใจในการรับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ด้ านที่
1
2
3
4
5

ความพึงพอใจในการรับบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร ระดับ
บุคลากร
มาก
วัสดุอุปกรณ์
มาก
อาคารสถานที่
มาก
ขั้นตอนการให้บริ การ
ปานกลาง
เนื้อหาการบริ การทางส่ งเสริ มการเกษตร 9 หัวข้อ
ปานกลาง
เฉลีย่ ในภาพรวม
มาก

ค่ าเฉลีย่
3.71
3.66
3.49
3.24
3.02
3.42

จากผลการศึกษาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ใน 9 หัวข้อ มีดงั นี้
ตารางที่ 4.8 สรุ ปผลเนื้อหาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร 9 หัวข้อ
เนือ้ หาการบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
1. การสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
3. การบริ การข้อมูลและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
4. การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
6. การสํารวจช่วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ค่ าเฉลีย่
3.05
3.34
3.19
2.95
2.80
2.81
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การบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
7. การฝึ กอบรมอาชีพเกษตรกร
8. การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
9. การกระจายพันธุ์
เฉลีย่ ในภาพรวม

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ค่ าเฉลีย่
3.00
3.09
2.91
3.02

3. แนวทางและวิธีการพัฒนาการบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
ผลจากการจัดเวที สนทนากลุ่ม พบว่ามีแนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ใน 9 หัวข้อ
มีรายละเอียดสรุ ปเป็ นตาราง ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.9 แนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาการให้ บริการ

แนวทางการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

1.1 ต้องการให้มีการสํารวจ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่ องที่ดิน
แหล่งนํ้า และชนิ ดของพืชเพื่อ
เป็ นฐานข้อมูลในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร

สํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร

อบต.บ้านขาม

1.2 ต้องการให้มีการสํารวจ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเพื่อ
เป็ นฐานข้อมูลในการให้ความ
ช่วยเหลือ

สํารวจทะเบียนเกษตรกร

1. อบรม ให้ความรู ้ และทําความ
เข้าใจกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องในการสํารวจพื้นที่
2. ดําเนิ นการสํารวจข้อมูล
3. บันทึกข้อมูลให้เป็ นฐานข้อมูล
ของ อบต.
4. เผยแพร่ ฐานข้อมูลในสื่ อต่างๆ
ให้เกษตรกรรับทราบ
1. อบรม ให้ความรู ้ พร้อมทั้งทํา
ความเข้าใจกับพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงมือปฏิบตั ิงาน

1. ข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องกับการเกษตร

อบต.บ้านขาม
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ประเด็นการพัฒนาการให้ บริการ

2. แผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ตําบล
2.1 ต้องการให้เกษตรกรเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
ร่ วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
2.2 ต้องการให้มีการสนับสนุน
งบประมาณการแก้ปัญหาภัยแล้ง
2.3 ต้องการให้มีการสนับสนุน
งบประมาณโครงสร้ างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

2. ดําเนิ นการสํารวจทะเบียน
เกษตรกร ได้แก่ ชื่ อ-สกุล ที่อยู่
อาชี พ ฯลฯ
3. บันทึกข้อมูลในด้านต่างๆ ไว้
เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป
4. เผยแพร่ ขอ้ มูลทะเบียนเกษตรกร
ในรู ปแบบกราฟต่างๆ ให้
เกษตรกรทราบ

ประสานงานการจัดทํา
แผนการพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบลระหว่าง อบต.
เกษตรกรและหน่วยงาน
วางแผนการดําเนิ นงานใน
การจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม
วางแผนการดําเนิ นงานใน
การจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม

2.4 ต้องการให้มีการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อพัฒนาด้าน
การเกษตร

วางแผนการดําเนิ นงานใน
การจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม

3. การบริการข้ อมูลและเผยแพร่
ประชาสั มพันธ์
3.1 ต้องการให้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรใน
หลายๆช่องทาง เพื่อให้ครอบคลุม
และทัว่ ถึง

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
การเกษตรทั้งการผลิต และ
การตลาดผ่านสื่ อหลายๆ
ช่องทาง

1. กําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ าย
2. ออกประชาคม

อบต.บ้านขาม

1. ตั้งงบประมาณไว้สาํ หรับไว้
สําหรับแก้ปัญหาภัยแล้ง
2. ดําเนิ นการแก้ปัญหาภัยแล้ง
1. ตั้งงบประมาณไว้สาํ หรับ
สนับสนุนด้านโครงสร้ างพื้นฐาน
2. จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ
1. ตั้งงบประมาณ เพื่อนํามาพัฒนา
ด้านการเกษตร
2. จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนิ นการ

อบต.บ้านขาม

1. จัดทําสื่ อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ใน
อบต. เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ
สําหรับผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
2. จัดตารางออกอากาศทางวิทยุ
โดยให้ผนู ้ าํ ชุมชนดําเนิ นรายการ

อบต.บ้านขาม/ผูน้ าํ
ชุมชน

อบต.บ้านขาม

อบต.บ้านขาม
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แนวทางการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

3.2 ต้องการให้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่
เป็ นปัจจุบนั เพื่อให้เกษตรกร
สามารถติดตามข้อมูลและปรับตัว
ได้ทนั ต่อเหตุการณ์
3.3 ต้องการให้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรใน
หลายๆด้าน เช่น ด้านการผลิต
ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี
เป็ นต้น
3.4 ต้องการให้มีบริ การด้าน
อินเตอร์ เน็ตที่ทนั สมัยไว้คอย
บริ การเกษตรกร

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านการเกษตรที่
เป็ นปั จจุบนั ผ่านสื่ อหลายๆ
ช่องทาง

1. จัดทําสื่ อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ใน
อบต. เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ
สําหรับผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
2. จัดตารางออกอากาศทางวิทยุ
โดยให้ผนู ้ าํ ชุมชนดําเนิ นรายการ
1. จัดทําสื่ อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ใน
อบต. เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ
สําหรับผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
2. จัดตารางออกอากาศทางวิทยุ
โดยให้ผนู ้ าํ ชุมชนดําเนิ นรายการ
1. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อม
สัญญาณอินเตอร์ เน็ตเพื่อให้
เกษตรกรได้สืบค้นข้อมูลด้าน
การเกษตร
2. จัดพนักงาน/เจ้าหน้าที่ไว้ไว้คอย
บริ การให้คาํ แนะนําผูม้ าใช้บริ การ

อบต.บ้านขาม/ผูน้ าํ
ชุมชน

ส่ งเสริ มการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1. จัดสรรงบประมาณของ อบต.
ในการถอดบทเรี ยน
2. จัดเวทีถอดบทเรี ยนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. จัดเวทีถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

อบต.บ้านขาม

วางแผนการดําเนิ นงานใน
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย

1. ติดตามสถานการณ์
2. เตรี ยมความพร้อมทั้งบุคลากร
และวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย
1. ตั้งงบประมาณ เพื่อนํามา
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
2. จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนิ นการ

อบต.บ้านขาม

4. การรวบรวมส่ งเสริมภูมิปัญญา
ท้ องถิน่
4.1 ต้องการให้มีการส่งเสริ ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กบั ชุมชน

5. การช่ วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
5.1 ต้องการให้มีการสํารวจ
ตรวจสอบ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติให้ทนั ท่วงที ทัน
เหตุการณ์
5.2 ต้องการให้มีการจัดสรร
งบประมาณด้านการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติให้มากๆ

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
การเกษตรทั้งด้านการผลิต
ด้านการตลาด และด้าน
เทคโนโลยีผา่ นสื่ อหลายๆ
ช่องทาง
วางแผนดําเนินงานด้านการ
ให้บริ การด้านคอมพิวเตอร์
และระบบอินเตอร์ เน็ต

วางแผนการดําเนิ นงานใน
การจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม

อบต.บ้านขาม/ผูน้ าํ
ชุมชน

อบต.บ้านขาม

อบต.บ้านขาม
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6. การสํารวจช่ วยเหลือป้องกัน
ศัตรูธรรมชาติ
6.1 ต้องการให้มีการอบรมให้
ความรู ้ คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้ องกันกําจัดศัตรู พืช

แนวทางการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

วางแผนการดําเนิ นงานใน
การอบรมให้ความรู ้
คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้ องกันกําจัดศัตรู พืช

1. จัดสรรงบประมาณ
2. เชิ ญวิทยากรหรื อผูม้ ีความรู ้ดา้ น
การป้ องกันกําจัดศัตรู พืชมาให้
ความรู ้ คําแนะนําเบื้องต้นให้กบั
เกษตรกร
1. จัดทําสื่ อต่างๆ แจ้งเตือนการ
ระบาดของศัตรู พืช เพื่อเผยแพร่ ใน
อบต. เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ
สําหรับผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ
2. จัดตารางออกอากาศทางวิทยุ
โดยให้ผนู ้ าํ ชุมชนดําเนิ นรายการ

อบต.บ้านขาม

6.2 ต้องการให้มีการแจ้งเตือน
การระบาดของศัตรู พืชล่วงหน้า

วางแผนงานเพื่อดําเนิ นการ
แจ้งเตือนระบาดของ
ศัตรู พืชล่วงหน้าผ่านสื่ อ
หลายๆช่องทาง

6.3 ต้องการให้มีการบริ การด้าน
เครื่ องมือและสารเคมีในการป้ องกัน
กําจัดศัตรู พืช

วางแผนการดําเนินงานในการ
จัดสรรงบประมาณให้ตาม
ความเหมาะสม

6.4 ต้องการให้มีการรณรงค์และ
จัดการควบคุมศัตรู พืชในพื้นที่
7. การฝึ กอบรมอาชีพเกษตรกร
7.1 ต้องการให้มีการฝึ กอบรม
อาชีพให้กบั เกษตรกรบ่อยๆ
7.2 ต้องการให้มีการให้คาํ แนะนํา
ด้านการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและ
ถูกวิธีให้กบั เกษตรกร
7.2 ต้องการให้มีการให้คาํ แนะนํา
ด้านการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและ
ถูกวิธีให้กบั เกษตรกร
7.3 ต้องการให้มีการสํารวจความ
ต้องการความรู ้ของเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพ

7.4 ต้องการให้มีการฝึ กอบรม
อาชีพเสริ มให้กบั เกษตรกรเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กบั ครอบครัว

อบต.บ้านขาม/ผูน้ าํ
ชุมชน

จัดให้มีการบริ การด้านเครื่ องมือและ
สารเคมีในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช
ตามความเหมาะสม

อบต.บ้านขาม

วางแผนดําเนินการรณรงค์
และจัดการควบคุมศัตรู พืช

จัดให้มีการรณรงค์และจัดการควบคุม
ศัตรู พืชในพื้นที่

อบต.บ้านขาม

สนับสนุน ส่งเสริ มการ
ฝึ กอบรมด้านอาชีพให้กบั
เกษตรกร
ให้คาํ แนะนําด้านการประกอบ
อาชีพที่ถูกต้องและถูกวิธี
ให้กบั เกษตรกร
ให้คาํ แนะนําด้านการประกอบ
อาชีพที่ถูกต้องและถูกวิธี
ให้กบั เกษตรกร
วางแผนการสํารวจความ
ต้องการความรู ้ของเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพ

จัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับอาชีพ
ต่างๆให้กบั เกษตรกร

อบต.บ้านขาม

เชิญวิทยากรหรื อผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพมาให้คาํ แนะนํา

อบต.บ้านขาม

เชิญวิทยากรหรื อผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพมาให้คาํ แนะนํา

อบต.บ้านขาม

1. ให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องทํา
การสํารวจ
2. บันทึกรายละเอียดด้านความ
ต้องการความรู ้ของเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพ
เชิญวิทยากรหรื อผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพเสริ มมาให้
คําแนะนํา และฝึ กปฏิบตั ิ

อบต.บ้านขาม

ฝึ กอบรมอาชีพเสริ มให้กบั
เกษตรกรในหลายๆ อาชีพ

อบต.บ้านขาม
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แนวทางการพัฒนา

7.5 ต้องการให้มีการจัดสรร
งบประมาณในการฝึ กอบรมอาชี พ
ให้กบั เกษตรกร
7.6 ต้องการให้มีการฝึ กอบรม
การแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
ให้กบั เกษตรกร

วางแผนการดําเนิ นงานใน
การจัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสม
วางแผนการดําเนิ นงานการ
ฝึ กอบรมการแปรรู ปผลผลิต
ทางการเกษตรให้กบั
เกษตรกร

7.7 ต้องการให้มีการจัดทัศน
ศึกษาดูงานด้านการประกอบ
อาชีพ

ทัศนศึกษาดูงานด้านการ
ประกอบอาชี พ เพื่อนํา
ความรู้ที่ได้มาพัฒนาอาชี พ
ของเกษตรกร

8. การรวมกลุ่มและการพัฒนา
กลุ่ม
8.1 ต้อ งการให้ มี ก ารส่ งเสริ ม
ให้ ค วามรู้ เรื่ องกลุ่ ม /การพัฒ นา
ก ลุ่ ม เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ างให้ ก ลุ่ ม
เข้มแข็ง

8.2 ต้องการให้มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม
บ่อยๆ

8.3 ต้ อ งก ารให้ ส นั บ ส นุ น
วิ ท ยากรเพื่ อ ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ก ลุ่ ม
เกษตรกรในด้า นการผลิ ต ด้า น
การตลาด และเทคโนโลยีทางการ
เกษตร

สร้างความรู้เรื่ องกลุ่ม /การ
พัฒนากลุ่มเพื่อเสริ มสร้าง
ให้กลุ่มเข้มแข็งให้กบั
เกษตรกร

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

จัดสรรงบประมาณด้านการ
ฝึ กอบรมอาชี พให้กบั เกษตรกร

อบต.บ้านขาม

1. จัดสรรงบประมาณให้กบั การ
ดําเนิ นงาน
2. เชิ ญวิทยากรหรื อผูม้ ีความรู ้
เกี่ยวกับการแปรรู ปผลผลิตทาง
การเกษตรมาอบรมให้ความรู้
ให้กบั เกษตรกร
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการทัศน
ศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชี พ
2. นําเกษตรกรทัศนศึกษาดูงานใน
หลายๆสาขาอาชี พ

อบต.บ้านขาม

1. ชี้ แจง ทําความเข้าใจเรื่ องการ
รวมกลุ่ม ทั้งการบริ การกลุ่ม และ
ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่ม
2. จัดประชุม ปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
ระหว่างเกษตรกรและหน่วยงาน
ท้องถิ่นในเรื่ องกลุ่ม/การพัฒนา
กลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
กลุ่มบ่อยๆ และหลายๆ
กิจกรรมกลุ่มบ่อยๆผ่านทางเว็บ
ช่องทาง
ไซด์ อบต. วิทยุ ผูน้ าํ หอกระจาย
ข่าว และนักส่ งเสริ มการเกษตร
เป็ นต้น
ส่ งเสริ ม สนับสนุนวิทยากร เชิ ญวิทยากรเพื่อมาแนะนําให้
เพื่อให้ความรู ้แก่กลุ่ม
ความรู ้แก่เกษตรกรในด้านการ
เกษตรกรในด้านต่างๆเพื่อที่ ผลิต ด้านการตลาด และ
เกษตรกรจะได้มีทางเลือก
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ในการทําการเกษตร และ
สามารถปรับตัวให้ทนั ต่อ
เหตุการณ์

อบต.บ้านขาม

อบต.บ้านขาม/ผูน้ าํ
ชุมชน

อบต.บ้านขาม/ผูน้ าํ
ชุมชน

อบต.บ้านขาม
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วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

8.4 ต้องการให้เกษตรกรเกิด
การรวมกลุ่มเพื่อความสะดวกต่อ
การส่งเสริ มในด้านต่างๆให้กบั
เกษตรกร
9. การกระจายพันธุ์

ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร

จัดประชุม ปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
ระหว่างเกษตรกรและหน่วยงาน
ท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในเรื่ องของการรวมกลุ่ม

อบต.บ้านขาม

9.1 ต้องการให้มีบริ การข้อมูล
ด้านพันธุ์พืชใหม่ๆ

ให้บริ การข้อมูลด้านพันธุ์
พืชใหม่ๆ เพื่อเป็ นทางเลือก
ให้กบั เกษตรกรในการ
ตัดสิ นใจทําการเกษตร

9.2 ต้องการให้มีการสนับสนุน
การขยายและกระจายพันธุ์ดีแก่
เกษตรกรเพื่อนําไปเพาะปลูก

9.3 ต้องการให้มีการถ่ายทอด
ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆด้าน
การขยายพันธุ์พืชให้กบั เกษตรกร

จัดให้มีบริ การข้อมูลข่าวสารด้าน
พันธุ์พืชชนิ ดใหม่ๆ ผ่านทางเว็บ
ไซด์ของ อบต. บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว
และผูน้ าํ หมู่บา้ น
ให้การสนับสนุน ส่ งเสริ ม 1. จัดให้มีการฝึ กอบรมโดยมี
การขยายและกระจายพันธุ์ดี วิทยากรมาให้ความรู ้และ
แก่เกษตรกร
คําแนะนํา พร้อมการสาธิ ตด้านการ
ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ
2. จัดสรรงบประมาณเพื่อมา
ส่ งเสริ มและสนับสนุน
วางแผนการดําเนิ นงาน
1. จัดให้มีการฝึ กอบรมด้านการ
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการ
ขยายพันธุ์พืช
ขยายพันธุ์พืชให้กบั
2. จัดให้มีบริ การข้อมูลข่าวสาร
เกษตรกร
ด้านการขยายพันธุ์พนั ธุ์พืชผ่าน
ทางเว็บไซด์ของ อบต. บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว
และผูน้ าํ หมู่บา้ น

อบต.บ้านขาม/ผูน้ าํ
หมู่บา้ น

อบต.บ้านขาม

อบต.บ้านขาม/ผูน้ าํ
หมู่บา้ น

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็ นการวิจยั แบบผสมเชิงปริ มาณและ
คุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอประเด็นที่สาํ คัญโดยจําแนกออกเป็ น 3 ส่ วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาสภาพพื้นฐานส่ วนบุ คคล เศรษฐกิ จ
และสั ง คมของเกษตรกรผูร้ ั บ บริ ก ารด้านงานส่ ง เสริ ม การเกษตร (2) ศึ ก ษาการบริ ก ารด้านงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม (3) ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาการ
บริ การด้านงานส่ งเสริ ม การเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ
1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
1.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในพื้ นที่ ตาํ บลบ้านขาม
จํานวน 8,234 คน และประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็ นหลัก
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดย
กําหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 0.08 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 153 ราย ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมเชิงปริ มาณ
และคุ ณ ภาพ โดยการใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ (Interview) และการจัด สนทนากลุ่ ม (Focus group
discussion) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นประชาชนที่มารับบริ การด้านงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
1.2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์ (Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus group discussion) เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
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- แบบสั ม ภาษณ์ เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ ใ ช้สํ าหรั บ สอบถามผูม้ าใช้บ ริ ก ารด้านงาน
ส่ ง เสริ ม การเกษตรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลบ้า นขาม เป็ นคํา ถามปลายปิ ดและคํา ถาม
ปลายเปิ ด ลักษณะโครงสร้างของแบบสอบสัมภาษณ์ แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุ คคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผูร้ ับบริ การ
ด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ตอนที่ 2 การบริ ก ารด้านงานส่ ง เสริ ม การเกษตรขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบล
บ้านขาม
ตอนที่ 3 แนวทางและวิธี ก ารพัฒ นาการบริ ก ารด้านงานส่ งเสริ ม การเกษตรของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การทดสอบเพื่ อหาความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Pretest) โดยสัม ภาษณ์
ประชากรที่ มี ล ัก ษณะที่ ใ กล้ เคี ย งกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 30 ราย แล้ว นํา มาวิ เคราะห์ ห าค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha of coefficient) ได้ความเชื่อมัน่ 0.959
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในครั้งนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และการจัดอันดับ
1.3 สรุ ปผลการวิจัย ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.3.1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสั งคม
1) ปั จจั ยพื ้นฐานส่ วนบุ คคลของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศชาย มีอายุเฉลี่ยที่ 46.72 ปี หนึ่งในสามจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5 ม.6 ,
ปวช.) สมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.06 คน
2) ปั จจัยทางเศรษฐกิ จของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเกื อบทั้งหมดมี พ้ืนที่
ทําการเกษตรน้อยกว่า 50 ไร่ เฉลี่ ยอยู่ที่ 29.15 ไร่ โดยส่ วนมากมีลกั ษณะการถื อครองที่ดินเป็ น
ของตนเอง และอาศัย ผู ้อื่ น ทํา (โดยไม่ มี ค่ า เช่ า ) เป็ นส่ ว นน้ อ ย จํา นวนแรงงานด้ า นเกษตร
ในครัวเรื อนเฉลี่ย 3.29 คน มีรายได้ในครัวเรื อนเฉลี่ย 173,357.52 บาทต่อปี ที่มาของรายได้ส่วน
ใหญ่มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร เฉลี่ย 129,042.68 บาทต่อปี พืชหลักที่ปลูกในพื้นที่ คือ
ข้าวและข้าวโพด ต้น ทุ น ในการทําการเกษตรเฉลี่ ย 2,937.25 บาทต่อ ไร่ แหล่ ง เงิ น ทุ น ในการ
ทําการเกษตรได้มาจากการกูย้ มื ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3) ปั จจัยทางสั งคมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีสถานภาพการ
เป็ นสมาชิ กธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีการเข้าร่ วมการประชุ ม ฝึ กอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน เฉลี่ ย 1.43 ครั้งต่อปี สําหรับการรับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรมาจาก
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ผู ้นํ า ชุ ม ชนและหอกระจายข่ า ว ช่ ว งเวลาที่ เกษตรกรติ ด ต่ อ หรื อ รั บ บริ ก ารด้า นงานส่ ง เสริ ม
การเกษตรจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลมากที่สุด คือ เวลา 08.30 – 12.00 น.
1.3.2 การบริ การด้ านงานส่ งเสริ มการเกษตร
1) การรั บบริ การด้ านงานส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 9 หัวข้อ พบว่า
เมื่อพิจารณาในภาพรวมเกษตรกรมารับการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร ในระดับบางครั้ง
เฉลี่ย 1.73 ในหัวข้อ การสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับตําบล การจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตรระดับตําบล การบริ การข้อมูลและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น การช่ วยเหลื อผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร การรวมกลุ่ม
และการพัฒนากลุ่มและการกระจายพันธุ์ สําหรับการสํารวจความช่วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ
อยูใ่ นระดับเกือบไม่เคย เฉลี่ย 1.47
2) ความพึ งพอใจในการรั บบริ การทางส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5
ด้าน ผลการศึกษาพบว่า
1. ด้านบุ คลากร เกษตรกรมี ความพึงพอใจในการรับบริ การ อยู่ในระดับ
มาก เฉลี่ย 3.71
2. ด้านวัส ดุ อุป กรณ์ เกษตรกรมี ค วามพึ งพอใจในการรั บ บริ การ อยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ย 3.66
3. ด้านอาคารสถานที่ เกษตรกรมี ความพึงพอใจในการรับบริ การ อยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ย 3.49
4. ด้านขั้นตอนการให้บริ การ เกษตรกรมีความพึงพอใจในการรับบริ การ
อยูใ่ นระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.24
5. ด้ า นเนื้ อหาการบริ การทางส่ งเสริ มการเกษตรในการรั บ บริ การ
เกษตรกรมีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง เฉลี่ย 3.02
เมื่อพิ จารณาในภาพรวม ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรมี ความพึ งพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ย 3.42
1.3.3 แนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้ านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ผลจากการหาแนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม โดยการนําเอาเทคนิคกระบวนการจัดเวทีสนทนากลุ่ม เพื่อ
ระดมความคิดเห็ นจากผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา ซึ่ งประกอบไปด้วย ตัวแทนคณะผูบ้ ริ หารขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ตัวแทนผูน้ าํ ชุมชน ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตําบลบ้านขาม
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ตัวแทนกลุ่มทอเสื่ อกกและสานตะกร้า ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้ อ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกอ้อย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลัง ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวไรท์เบอรี่
ตัวแทนกลุ่ ม เกษตรกรผูป้ ลู ก ข้าวนาปี ตัวแทนกลุ่ มเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงสุ กร และตัวแทนพนัก งาน/
เจ้า หน้า ที่ ในส่ วนของสํ านัก ปลัด สั งกัดองค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลบ้านขาม รวมทั้ง สิ้ น 13 คน
ในการหาแนวทางการพัฒนาการให้บริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรใน 9 หัวข้อ ดังนี้
1) ข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับการเกษตร จากการศึกษาสามารถสรุ ปแนวทางการ
พัฒ นาการที่ สํ า คัญ คื อ ต้อ งการให้ มี ก ารสํ า รวจข้อ มู ล ทางการเกษตรและเกษตรกร เพื่ อ เป็ น
ฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
2) แผนพั ฒ นาการเกษตรระดั บ ตํา บล จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป แนว
ทางการพัฒนาการที่สําคัญ คือ ประสานงานการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ระหว่าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบล เกษตรกรและหน่วยงาน
3) การบริ การข้ อมูลและเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ จากการศึกษาสามารถสรุ ป
แนวทางการพัฒนาการที่สาํ คัญ คือ ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลด้านการเกษตรในหลายๆ
ด้านและหลายๆ ช่องทาง
4) การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่ น จากการศึกษาสามารถสรุ ปแนว
ทางการพัฒนาการที่สาํ คัญ คือ ต้องการให้มีการจัดการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) การช่ วยเหลื อ ผู้ป ระสบภั ย ธรรมชาติ จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป แนว
ทางการพัฒนาการที่สาํ คัญ คือ ต้องการให้มีการวางแผนในการดําเนินงานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
6) การสํารวจช่ วยเหลื อป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ จากการศึ กษาสามารถสรุ ป
แนวทางการพัฒนาการที่สําคัญ คือ ต้องการให้มีการวางแผนในการดําเนิ นงานช่ วยเหลือป้ องกัน
ศัตรู ธรรมชาติ
7) การฝึ กอบรมอาชี พ เกษตรกร จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป แนวทางการ
พัฒนาการที่สําคัญ คือ ต้องการให้มีการวางแผนและจัดการด้านการฝึ กอบรมอาชี พทั้งการจัดการ
ความรู ้และด้านงบประมาณ
8) การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม จากการศึกษาสามารถสรุ ปแนวทางการ
พัฒนาการที่สาํ คัญ คือ ต้องการให้มีการจัดการด้านการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
9) การกระจายพันธุ์ จากการศึ กษาสามารถสรุ ปแนวทางการพัฒนาการที่
สําคัญ คือ ต้องการให้มีการวางแผนในการดําเนินงานและการจัดการด้านการกระจายพันธุ์
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2. อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้พบประเด็นที่ น่าสนใจหลายประเด็น
โดยจะอภิปรายแยกเป็ นข้อๆ ดังนี้
2.1 การรั บ บริ ก ารด้ า นงานส่ งเสริ ม การเกษตร ผลการศึ ก ษาในภาพรวม พบว่ า
เกษตรกรมารับบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรใน 5 กิ จกรรม โดยอยู่ในระดับบ่อย ในหัวข้อ
การสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรระดับตําบล การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
การบริ การข้อมูลและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ การกระจาย
พันธุ์ และอีก 4 กิ จกรรม คือ การรวบรวมส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น การสํารวจช่วยเหลื อป้ องกัน
ศัตรู ธรรมชาติ การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร และการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม เกษตรกรมารับ
บริ การอยูใ่ นระดับน้อย ซึ่งหัวข้อที่จะนํามาอภิปราย ได้แก่
2.1.1 การสํ ารวจข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรระดับตําบล ผลการศึกษาพบว่า
เกษตรกรได้รับบริ การด้านการสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจากองค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านขาม ในระดับบ่อย ค่าเฉลี่ ย 1.85 การสํารวจชนิ ดของพืชที่ปลูก และการสํารวจแหล่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ ธี โกสิ ทธิ์ (2552) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ อง การปฏิ บตั ิงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดเชี ยงใหม่ในด้านส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ใน
ภาพรวมการปฏิ บตั ิงานการจัดทําข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล มี
การปฏิ บ ตั ิ งานเป็ นบ่ อย เฉลี่ ย 2.98 และยังได้ให้ความเห็ นอีก ว่าขนาดขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลก็มีผลต่อการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตรด้วยเช่นกัน หากองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีขนาด
เล็กจะสามารถปฏิ บตั ิ งานได้ดีกว่าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งการดู แลและให้บริ การได้อย่าง
ทัว่ ถึงกว่า ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีขนาดใหญ่มีส่วนงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ
หลายด้าน ทั้งยังไม่มีผดู ้ ูแลทางด้านการเกษตรโดยตรง เช่นเดียวกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาด
กลาง ที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเมืองเป็ นส่ วนใหญ่ มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรน้อย มีครัวเรื อนที่ประกอบอาชี พ
การเกษตรน้อยราย จึงมีผมู ้ ารับบริ การเป็ นบางครั้งเท่านั้น ซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามก็
จัดอยูใ่ นประเภทองค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาดกลางเช่นกัน
2.1.2 การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับบริ การ
ด้านการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับบางน้อย เฉลี่ย
1.66 ซึ่ งให้ ก ารสนับ สนุ น ในเรื่ องความรู ้ การประชาสั ม พัน ธ์ กิ จกรรมกลุ่ ม การ การสนับ สนุ น
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วิทยากร การอบรมและการทัศนศึกษาดู งาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทนงศักดิ์ อุ ระวัฒน
พันธุ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง บทบาทของเทศบาลตําบลจัตุรัสต่อการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรตําบล
จัตุรัส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พบว่า กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลจัตุรัส ยังขาดการ
สนั บ สนุ น ด้ า นวัต ถุ ดิ บ ในการทํา ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ ขาดเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการซื้ อวัต ถุ ดิ บ ฯลฯ
ซึ่ งหมายความว่าเกษตรกรในพื้นที่ตาํ บลบ้านขามได้รับการบริ การด้านการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
ในระดับเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลจัตุรัส
2.1.3 การสํ ารวจช่ วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร
ได้รับบริ การด้านการสํารวจช่วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
ในระดับ น้อ ย เฉลี่ ย 1.47 ซึ่ งขัด แย้ง กับ สุ ธี โกสิ ท ธิ์ (2552) ซึ่ งได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การปฏิ บ ัติ ง าน
ส่ งเสริ ม การเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดเชี ยงใหม่ในด้านส่ งเสริ ม คุ ณภาพชี วิต
พบว่า ในภาพรวมการปฏิ บตั ิ งานการสํารวจช่ วยเหลื อป้ องกันศัตรู ธรรมชาติขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล มี ก ารปฏิ บ ัติ งานเป็ นประจํา เฉลี่ ย 3.63 และได้ใ ห้ค วามเห็ น ว่าขนาดขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลก็มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตรด้วยเช่นกัน หากองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลมีขนาดเล็กจะสามารถปฏิบตั ิงานได้ดีกว่าขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพราะสามารถดูแลและ
ให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึงกว่า มีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากกว่า
2.2 ความพึงพอใจในการรับบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ ม
การเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็ น 5
ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านอาคารสถานที่ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ และด้าน
เนื้อหาการบริ การทางส่ งเสริ มการเกษตร
2.2.1 ด้ านขั้นตอนการให้ บริ การ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ด้านขั้นตอนการให้บริ การจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.24
ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ อํานวย สนธิ รักษ์ (2551) ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การใน
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองเบน อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เกษตรกรมีความพึง
พอใจในด้านขั้นตอนการให้บริ การ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 ซึ่ งหมายความว่า การให้บริ การ
ของเทศบาลตํา บลหนองเบน อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด นครสวรรค์ มี ก ารให้ บ ริ ก ารด้า นขั้น ตอน/
กระบวนการ ดี กว่าขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ดังนั้นองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้าน
ขามจึงควรพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การให้ดีย่งิ ขึ้นในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านความชัดเจนใน
การประชาสั ม พัน ธ์ เกี่ ยวกับ ขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร การจัด ทําแบบสํารวจความพึ งพอใจต่อการ
ให้ บ ริ ก าร การให้ บ ริ ก ารนอกเวลาราชการ ขั้น ตอนและกระบวนการในการให้ บ ริ ก าร การ
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ให้บริ การนอกสถานที่ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนขอรับบริ การ และแบบฟอร์ มในการขอรับ
บริ การ เพือ่ ให้เกษตรกรผูม้ ารับบริ การได้รับความสะดวก รวดเร็ ว และเกิดความประทับใจ
2.2.2 ด้ านบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในด้านบุคลากร
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.71 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อภิ รมย์ บําเพ็ญบุญ (2552) ศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า
เกษตรกรมี ค วามพึ งพอใจในด้านบุ ค ลากร ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย 3.80 ซึ่ งหมายความว่า การ
ให้บ ริ ก ารด้านบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามและธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีการให้บริ การด้านบุคลากร
ที่ดีท้ งั คู่ และควรรักษาระดับในการให้บริ การที่ดีไว้พร้ อมทั้งพัฒนาให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป ซึ่ งจะทําให้
เกษตรกรรู ้สึกประทับใจและกลับมารับบริ การใหม่อีกครั้ง
2.2.3 ด้ านอาคารสถานที่ ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรมี ความพึงพอใจในด้าน
อาคารสถานที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.49 ซึ่ งสอดคล้อง
กับ แนวคิ ดของสํ านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (กพร.) ที่ ให้แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้บริ การที่ดีกบั ประชาชน
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของนิ ภาวรรณ์ หายทุ กข์ (2550) ศึ ก ษา “ปั ญ หาและการ
พัฒนาการบริ หารการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา” พบว่า การพัฒนา
ด้านอาคารสถานที่เทศบาลควรมีการขยายสถานที่ในการเสี ยภาษีให้มีสถานที่กว้างขวาง เพียงพอ
ต่อความต้องการของผูม้ าใช้บริ การ
2.3 แนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร ด้านเนื้ อหาการ
บริ การทางส่ งเสริ มการเกษตร ในภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง เฉลี่ ย 3.02 ซึ่ งสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ สุ ธี โกสิ ทธิ์ (2552) ซึ่งได้ศึกษาเรื่ อง การปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จังหวัดเชี ยงใหม่ในด้านส่ งเสริ มคุณภาพชี วติ ในภาพรวมการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ ม
การเกษตร มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นบางครั้ ง เฉลี่ ย 2.98 ในเรื่ อ ง การสํา รวจข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องกับ
การเกษตรระดับ ตําบล การจัดทําแผนพัฒ นาการเกษตรระดับ ตําบล การบริ ก ารข้อมูล และการ
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ การรวบรวมส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น การช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติ การสํารวจช่วยเหลือป้ องกันศัตรู ธรรมชาติ การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร การรวมกลุ่ม
และการพัฒ นากลุ่ ม และการกระจายพัน ธุ์ ซึ่ งการให้ บ ริ ก ารด้านงานส่ ง เสริ ม การเกษตรของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลบ้านขามและการปฏิ บ ัติ งานส่ ง เสริ ม การเกษตรขององค์ก ารบริ ห าร
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ส่ วนตําบล จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งอยู่ในระดับบางครั้งเหมือนกัน ขนาดขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลก็มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิ บตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร ด้วยเหตุผลที่ว่าองค์การบริ หารส่ วน
ตํา บลมี ข นาดเล็ ก จะสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ดี ก ว่า ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้ง การดู แ ลและ
ให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึงกว่า ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีขนาดใหญ่มีส่วนงาน
ที่ตอ้ งรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งยังไม่มีผดู ้ ูแลทางด้านการเกษตรโดยตรง เช่นเดียวกับองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลขนาดกลาง ที่มีพ้ืนที่อยูใ่ นเขตเมืองเป็ นส่ วนใหญ่ มีพ้ืนที่ทาํ การเกษตรน้อย มีครัวเรื อน
ที่ประกอบอาชีพการเกษตรน้อยราย จึงมีผมู ้ ารับบริ การเป็ นบางครั้งเท่านั้น

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาการบริ การด้านงานส่ งเสริ ม การเกษตรของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม เกษตรกรมารับบริ การ
ด้านงานส่ งเสริ มการเกษตรอยู่ในระดับบางครั้ง แต่เกษตรกรมีความพึงพอใจสําหรับการให้บริ การ
ในระดับมาก จากการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
3.1.1 ด้ านบุ คลากร ควรปรั บ ปรุ งเรื่ องการปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ แทนเมื่ อเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้
บริ การไม่อยู่ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั เกษตรกร งานที่มาติดต่อจะได้ดาํ เนิ นการได้
ต่อเนื่อง เกษตรกรจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลากลับมาติดตามเรื่ องอีกครั้ง
3.1.2 ด้ านวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมการให้บริ การด้านนี้ เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ดังนั้นจึงควรรักษาและพัฒนาระดับการให้บริ การให้ดียงิ่ ๆ ขึ้นไป
3.1.3 ด้ านอาคารสถานที่ ควรปรับปรุ งในเรื่ อง ดังต่อไปนี้
1) จํานวนห้องนํ้าที่มีไว้บริ การ ห้องนํ้าสําหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ เนื่องจาก
ในปั จจุบนั องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามยังมีปริ มาณห้องนํ้าไม่เพียงพอต่อการรองรับผูม้ าใช้
บริ การ เช่น เวลามีการประชุ มเกษตรกร การฝึ กอบรมต่างๆ จะมีผเู ้ ข้าร่ วมเป็ นจํานวนมาก ห้องนํ้า
จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2) ป้ ายหรื อแผนผัง แสดงขั้น ตอนการรั บ บริ ก าร ควรปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วาม
ชัดเจน ผูม้ าใช้บริ การจะได้ไม่เกิดความสับสน
3.1.4 ด้ านขั้นตอนการให้ บริ การ ควรพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การ ดังนี้
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1) เจ้า หน้า ที่ /พนัก งานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลบ้า นขาม ควรให้
คําแนะนํา ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน/กระบวนในการรับบริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การให้ชดั เจน
2) ควรมีการให้บริ การนอกสถานที่/นอกเวลาราชการตามโอกาส ตามความ
เหมาะสมเพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
3) หลัง การให้ บ ริ ก ารควรให้ ผู ้ม ารั บ บริ ก ารได้ ต อบแบบสํ า รวจความ
พึงพอใจ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งการให้บริ การในโอกาสต่อไป
3.1.5 ด้ านเนื้อหาการบริ การทางส่ งเสริ มการเกษตร มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) ควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่ อสาร มาใช้ในการติดต่อสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์กับเกษตรกร เพราะการสื่ อสารในปั จจุบนั มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ ว เข้าถึง
ผูใ้ ช้บริ การได้ในวงกว้างและประหยัดเวลาทั้งผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริ การ
2) เจ้า หน้ า ที่ /พนัก งานผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารควรขวนขวายหาความรู ้ ใ หม่ ๆ ด้า น
การเกษตรในหลายๆ ด้าน เช่ น ด้านเทคโนโลยี ด้านการผลิ ต ด้านการตลาด ด้านการสื่ อสาร
ด้านการแปรรู ปผลผลิต เป็ นต้น เพื่อนํามาปรับใช้ในงานบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 บทบาทของศูนย์ บริ การและถ่ ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล
(ศบกต.) และศูนย์ เรี ยนรู้การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้ าเกษตร ( ศพก.)
ปั จจุบนั ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
ซึ่ งคื ออี ก หนึ่ งภารกิ จงานบริ การที่ ได้รับ การถ่ายโอนงานมาจากกรมส่ งเสริ ม การเกษตร เริ่ ม ลด
บทบาท เกษตรกรให้ ค วามสนใจในการรั บ บริ ก ารน้อ ยลงในเรื่ อ งของการส่ งเสริ ม การเกษตร
ซึ่ งสอดคล้องกับในปั จจุบนั มีนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้ให้
ความสําคัญกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรี ยนรู ้ดา้ นการเกษตร
ในชุ ม ชน เพื่ อให้เป็ นจุ ดถ่ ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรของชุ ม ชน และเป็ นที่ ให้บ ริ ก ารข้อมู ล
ข่าวสารและบริ การด้านการเกษตรประกอบกับในสภาวะปั จจุบนั สถานการณ์การผลิตสิ นค้าเกษตร
ของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่ องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสู ง ประกอบกับปั ญหาโรค แมลง และดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์ ทําให้ผลผลิตที่ได้มีปริ มาณน้อยลงและมีคุณภาพตํ่า เกษตรกรส่ วนใหญ่จึง
ประสบกับปั ญหาการขาดทุน เกิดภาวะหนี้สินและไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จดั ตั้งศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
สิ นค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้ นเพื่ อให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ด้านการเกษตรของชุ มชนที่ เกิ ดจากปั ญ หาของ
ชุมชนและสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการเกษตรของชุ มชนได้ เป็ นเครื่ องมือในการ
ส่ ง เสริ ม การเกษตร โดยเน้ น การเรี ย นรู ้ จากเกษตรกรต้น แบบที่ ป ระสบความสํ า เร็ จในการเพิ่ ม
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ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วมอย่างต่อเนื่ องตลอดฤดูกาลผลิ ต เกษตรกรมี การแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู ้กบั เกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรี ยนรู้เกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ และเกิ ดจิตสํานึ กในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตร ที่ มีการใช้
ปั จจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และได้นาํ องค์ความรู ้ที่ได้รับจากศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิ ตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิ ต เพิ่มปริ มาณและคุ ณภาพของ
ผลผลิต ผลิตสิ นค้าที่คาํ นึ งถึงด้านสภาพแวดล้อมและมีระบบการผลิตที่พ่ ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
รวมทั้งยังเป็ นจุดที่ให้บริ การข้อมูลข่าวสารและบริ การด้านการเกษตรต่างๆ กับเกษตรกร พร้อมทั้ง
ยังใช้เป็ นจุ ดนัดพบในการพบปะพูดคุ ยของเจ้าหน้าที่ ก ับ เกษตรกร และเกษตรกรกับ เกษตรกร
ด้วยกันเอง
3.2.2 เปรี ยบเทียบการให้ บริ การกับองค์ การบริ หารส่ วนตําบลอื่นๆ ภายในจังหวัด
ในอนาคตควรมี การศึกษาเปรี ยบเที ยบการให้บ ริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลในพื้นที่อื่นภายในจังหวัด
เพื่อที่จะได้ทราบว่าการให้บริ การแก่เกษตรกรมีปัญหาในลักษณะเดี ยวกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร
จะได้นาํ ปั ญหานั้นมาแก้ไข ปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การในโอกาสต่อไป
3.2.3 การพัฒนาด้ านการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามควรพัฒนาการบริ การด้านการรวมกลุ่มและการ
พัฒ นากลุ่ ม ให้ ดี ยิ่ง ขึ้ น ควรเน้นการเสริ ม สร้ างแรงจู งใจ เพื่ อให้ ส มาชิ ก รู ้ สึ ก มี ส่ วนร่ วมในการ
ดําเนิ นงาน มี การสร้ างเครื อข่ายขยายพันธมิ ตร มี กิจกรรมการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
เป็ นต้น
3.2.4 การพัฒนาด้ านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร
จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวตั น์ ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองซึ่ งเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร
เป็ นเรื่ องที่จาํ เป็ นอย่างมาก เพราะจะทําให้ผใู ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้าน
คุ ณ ภาพมากขึ้ น ดังนั้น องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขามควรพัฒ นาด้านเทคโนโลยีและการ
สื่ อสารทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ และความรู ้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและการสื่ อสารให้เกิดความ
ทันสมัย เป็ นปั จจุบนั และทันต่อเหตุการณ์
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แบบสั มภาษณ์ เพือ่ การวิจัย
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เลขที่

แบบสั มภาษณ์เพือ่ การวิจัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชั ยภูมิ
(สํ าหรับประชาชนผู้มารับบริ การ)
…………………………………
คําชี้แจง : 1. แบบสัมภาษณ์ ชุดนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการบริ การด้าน
งานส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรปริ ญ ญาเกษตรศาสตรมหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิ ราช คําตอบในแบบสัมภาษณ์น้ ีจะนําไปใช้เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านั้น จึงใคร่ ขอความร่ วมมือ
จากท่านได้กรุ ณาตอบคําถามทุกข้อ ตามความเป็ นจริ งและตามความคิดเห็นของท่าน
2. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีท้งั หมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุ คคล เศรษฐกิ จและสังคมของเกษตรกรผูร้ ั บบริ การ
ด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ตอนที่ 2 การบริ ก ารด้า นงานส่ ง เสริ ม การเกษตรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
บ้านขาม
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การด้านงานส่ งเสริ มการเกษตร
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจและสั งคมของเกษตรกรผู้เข้ ารั บ บริ การงานด้ าน
ส่ งเสริมการเกษตร
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมายถูก  ในช่อง  ที่ท่านเห็นตรงกับข้อเท็จจริ ง
1.1 สภาพพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1. เพศ
 1.1) ชาย
 1.2) หญิง
2. อายุ .................. ปี
3. ระดับการศึกษา
 3.1) การศึกษาภาคบังคับ (ป.4 , ป.6)
 3.2) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3 , ม.3)
 3.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5 , ม.6 , ปวช.)

A1
A11
A12
A2
A3
A31
A32
A33
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 3.4) ปวส.หรื ออนุปริ ญญา
 3.5) ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
4. อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 4.1) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานของรัฐ
 4.2) เกษตรกร
 4.3) ค้าขาย
 4.4) รับจ้าง
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน จํานวน................คน (รวมตัวท่านด้วย)
1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
6. ขนาดพื้นที่ ทําการเกษตร รวมทั้งสิ้ น .................. ไร่
7. ลักษณะการถือครอง พื้นที่ ทําการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 7.1) เป็ นของตนเอง จํานวน …….. ไร่
 7.2) เช่าผูอ้ ื่น จํานวน …….. ไร่
 7.3) อาศัยผูอ้ ื่นทํา (ไม่มีค่าเช่า) จํานวน …….. ไร่
8. จํานวนแรงงานในครัวเรื อน จํานวน................คน (รวมตัวท่านด้วย)
 8.1) แรงงานประจํา
จํานวน...................... คน
 8.2) แรงงานชัว่ คราว
จํานวน...................... คน
9. รายได้ของครัวเรื อน จํานวน ………………… บาท / ปี
10. ที่มาของรายได้ภายในครัวเรื อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 10.1) การขายผลผลิตทางการเกษตร จํานวน ………… บาท
 10.2) การรับจ้างทัว่ ไป จํานวน ……………… บาท
 10.3) การค้าขาย จํานวน ……………… บาท
 10.4) เงินเดือนประจํา จํานวน ……….. บาท / เดือน
 10.5) อื่นๆ (ระบุ) …………………………
11. พืชหลักที่ปลูกในพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 11.1) ข้าว
 11.2) อ้อย
 11.3) ข้าวโพด
 11.4) มันสําปะหลัง
 11.5) พริ ก
40

40

40

A34
A35
A4
A41
A42
A43
A44
A5
A6
A7
A71
A72
A73
A8
A81
A82
A9
A10
A101
A102
A103
A104
A105
A11
A111
A112
A113
A114
A115
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 11.6) แตงโม
 11.7) มันเทศ
 11.8) อื่นๆ (ระบุ) …………………….
12. ต้นทุนในการทําการเกษตร ……………………….. บาท / ไร่ /ปี
13. แหล่งเงินทุนในการทําการเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 13.1) ทุนของตนเอง
 13.2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 13.3) ธนาคารพาณิ ชย์
 13.4) สหกรณ์การเกษตร
 13.5) อื่นๆ (ระบุ) ……………………………
1.3 สภาพทางสั งคม
14. ท่านเป็ นสมาชิกกลุ่มด้านการเกษตรหรื อไม่
 14.1) ไม่เป็ น
 14.2 ) เป็ น ระบุจาํ นวน….......กลุ่ม ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 14.2.1) กลุ่มเกษตรกร
 14.2.2) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
 14.2.3) กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.
 14.2.4) สหกรณ์การเกษตร
 14.2.5) อื่นๆ (ระบุ) .............
15. ท่านเคยเข้าร่ วมการประชุม ฝึ กอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานด้านการเกษตรหรื อไม่
 15.1 ไม่เคยได้เข้าร่ วม
 15.2 เคยเข้าร่ วม
 15.2.1) ประชุม
จํานวน...............ครั้ง
 15.2.2) ฝึ กอบรม สัมมนา จํานวน...............ครั้ง
 15.2.3) ศึกษาดูงาน
จํานวน...............ครั้ง
16. ท่านได้รับความรู ้/ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
หรื อไม่
 16.1) ไม่ได้รับ
 16.2) ได้รับ
ถ้าได้รับ ท่านได้รับความรู ้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

A116
A117
A118
A12
A13
A131
A132
A133
A134
A135
A14
A141
A142
A1421
A1422
A1423
A1424
A1425
A15
A151
A152
A1521
A1522
A1523
A16
A161
A162
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 16.2.1) จากเจ้าหน้าที่ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม A1621
 16.2.2) จากผูน้ าํ ในชุมชน
A1622
 16.2.3) หอกระจายข่าว
A1623
 16.2.4) สื่ อสิ่ งพิมพ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ)
A1624
 16.2.5) อินเตอร์ เน็ต
A1625
17. ท่านเข้ามาติดต่อหรื อรับบริ การงานด้านส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
บ้านขาม ช่วงเวลาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
A17
 17.1) 08.30 – 12.00 น.
A171
 17.2) 13.00 – 16.30 น.
A172
 17.3) นอกเวลาราชการ
A173
ตอนที่ 2 การบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตรขององค์ การบริ หารส่ วนตําบลบ้ านขาม
2.1 การรับบริ การงานด้ านส่ งเสริมการเกษตรขององค์ การบริ หารส่ วนตําบลบ้ านขาม
คําชี้แจง : เติมเครื่ องหมายถูก  ในตารางตามความคิดเห็นที่ท่านเห็นว่าตรงกับการรับบริ การของ
ท่านเกี่ยวกับงานด้านส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม ได้แก่
น้อย
หมายถึง
ได้รับบริ การ 1 ครั้งใน 1 เดือน
บ่อย
หมายถึง
ได้รับบริ การ 2 – 3 ครั้งใน 1 เดือน
บ่อยมาก หมายถึง
ได้รับบริ การ 3 - 4 ครั้งใน 1 เดือน
การรับบริ การงานด้ านส่ งเสริ มการเกษตร
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม
1. การสํ ารวจข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเกษตร
1.1 การสํารวจแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
1.2 การสํารวจชนิดของพืชที่ปลูก
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
2.1 แผนถ่ ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
2.1.1 การให้ความรู ้และคําแนะนําด้านการเกษตร
แก่เกษตรกร

ระดับการรับบริการ
น้ อย
บ่อย บ่ อยมาก
B1
B11
B12
B2
B21
B211
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การรับบริ การงานด้ านส่ งเสริ มการเกษตร
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม
2.1.2 การให้ความรู ้ในการลดต้นทุนการผลิต
2.2 แผนลงทุน
2.2.1 สนับสนุนงบประมาณการแก้ปัญหาภัยแล้ง
2.2.2 สนับสนุนงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน
3. การบริการข้ อมูลและการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
3.1 การเผยแพร่ ข่าวสารด้านการเกษตรผ่านสื่ อต่างๆ
3.2 การบริ การข้อมูลด้านการผลิต
3.3 การบริ การข้อมูลด้านการตลาด
3.4 การบริ การข้อมูลด้านเทคโนโลยี
4. การรวบรวมส่ งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.1 ด้านข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชน
4.2 ด้านเอกสารและการเผยแพร่ ในชุมชน
4.3 การสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
5.1 การสนับสนุนปั จจัยการผลิตชดเชยความเสี ยหาย
จากภัยธรรมชาติ
5.2 การแจ้งเตือนความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ
6. การสํ ารวจช่ วยเหลือป้องกันศัตรู ธรรมชาติ
6.1 คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้ องกันกําจัด
ศัตรู พืช
6.2 การพยากรณ์เตือนการระบาดของศัตรู พืช
6.3 การบริ การสารเคมีและเครื่ องมือในการป้ องกัน
กําจัดศัตรู พืช
6.4 แจ้งการระบาดของศัตรู พืช
6.5 การรณรงค์และจัดการควบคุมศัตรู พืชในท้องถิ่น

ระดับการรับบริการ
น้ อย
บ่อย บ่ อยมาก
B212
B22
B221
B222
B3
B31
B32
B33
B34
B4
B41
B42
B43
B5
B51
B52
B6
B61
B62
B63
B64
B65
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การรับบริ การงานด้ านส่ งเสริ มการเกษตร
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม
7. การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร
7.1 สํารวจความต้องการความรู ้ของเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพ
7.2 การประชุมด้านการฝึ กอบรมอาชีพ
7.3 งบประมาณในการฝึ กอบรมอาชีพ
8. การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
8.1 ให้ความรู ้เรื่ องกลุ่ม /การพัฒนากลุ่มแก่เกษตรกร
8.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม
8.3 สนับสนุนวิทยากรให้ความรู ้ในด้านต่างๆ เช่น
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการ การตลาด
8.4 ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความสนใจการ
รวมกลุ่มกันทํากิจกรรม
8.5 อบรมให้ความรู ้ดา้ นการรวมกลุ่ม
9. การกระจายพันธุ์
9.1 ข้อมูลด้านพันธุ์พืช
9.2 การสนับสนุนการขยายและกระจายพันธุ์ดี
9.3 การถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการขยายพันธุ์พืช

ระดับการรับบริการ
น้ อย
บ่อย บ่ อยมาก
B7
B71
B72
B73
B8
B81
B82
B83
B84
B85
B9
B91
B92
B93
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2.2 ความพึ งพอใจในการรั บ บริ ก ารทางส่ งเสริ ม การเกษตรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วน
ตําบลบ้ านขาม
คําชี้แจง : ให้เติมเครื่ องหมายถูก  ในตารางตามความคิดเห็นที่ท่านเห็นว่าตรงกับความพึงพอใจ
ของท่าน ได้แก่ (1 = น้อยที่สุด : 2 = น้อย : 3 = ปานกลาง : 4 = มาก : 5 = มากที่สุด)
ความพึงพอใจในการรับบริการทางส่ งเสริมการเกษตร
1. ด้ านบุคลากร
1.1 จํานวนเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
1.2 ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
1.3 ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
1.4 ความสุ ภาพ กิริยาวาจาในการให้บริ การ
1.5 ความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ
1.6 ความชัดเจนในการให้คาํ แนะนํา อธิ บาย ชี้แจง ในการ
รับบริ การ
1.7 การปฏิบตั ิหน้าที่แทนเมื่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การไม่อยู่
1.8 ความเสมอภาคในการให้บริ การ
1.9 การให้ความสําคัญกับประชาชนผูร้ ับบริ การ
2. ด้ านวัสดุอุปกรณ์
2.1 วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
2.2 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงาน
2.3 การให้บริ การเครื่ องถ่ายเอกสาร
2.4 การให้บริ การสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
2.5 เอกสาร แผ่นพับแนะนําเกี่ยวกับการให้บริ การ
3. ด้ านอาคารสถานที่
3.1 ความเหมาะสมของสถานที่
3.2 สถานที่จอดรถ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
C1
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C2
C21
C22
C23
C24
C25
C3
C31
C32
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ความพึงพอใจในการรับบริการทางส่ งเสริมการเกษตร
3.3 ความสะอาดของสถานที่
3.4 ความสะอาดของห้องนํ้า
3.5 จํานวนห้องนํ้าที่มีไว้บริ การ
3.6 ห้องนํ้าสําหรับผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
3.7 ที่นง่ั สําหรับผูม้ ารับบริ การ
3.8 จุดบริ การนํ้าดื่ม
3.9 ป้ ายหรื อแผนผังแสดงขั้นตอนการรับบริ การ
3.10 ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่
3.11 หนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์ให้อ่านขณะรอรับบริ การ
4. ด้ านขั้นตอนการให้ บริการ
4.1 การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริ การ
4.2 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ให้บริ การ
4.3 การให้บริ การนอกสถานที่
4.4 การให้บริ การนอกเวลาราชการ
4.5 การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
4.6 แบบฟอร์ มในการขอรับบริ การ
4.7 ขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริ การ
5. ด้ านเนือ้ หาการบริการทางส่ งเสริมการเกษตร
5.1 ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเกษตร
5.1.1 มีขอ้ มูลด้านแหล่งนํ้าไว้เพื่อประกอบการตัดสิ นใจทํา
การเกษตร
5.1.2 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับชนิดของพืชเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจทําการเกษตร
5.2 แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล
5.2.1 แผนถ่ ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
5.2.1.1 ความรู ้และคําแนะนําด้านการเกษตร

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C310
C311
C4
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C5
C51
C511
C512
C52
C521
C5211
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ความพึงพอใจในการรับบริการทางส่ งเสริมการเกษตร
5.2.1.2 ความรู ้ในเรื่ องการลดต้นทุนการผลิต
5.2.2 แผนลงทุน
5.2.2.1 การสนับสนุนงบประมาณ
5.2.2.2 ความสะดวกจากโครงสร้างพื้นฐาน
5.3 การบริการข้ อมูลและเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
5.3.1 ความรู ้ดา้ นการเกษตรที่ได้จากการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อ
ต่างๆ
5.3.2 ข่าวสารด้านการผลิต
5.3.3 ข่าวสารด้านการตลาด
5.3.4 ข่าวสารด้านเทคโนโลยี
5.4 การรวบรวมส่ งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
5.4.1 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.4.2 เอกสารและการเผยแพร่
5.4.3 การให้ความสนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.5 การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
5.5.1 การแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
5.5.2 การให้ความสนับสนุนปั จจัยการผลิต
5.6 การสํ ารวจช่ วยเหลือป้องกันศัตรูธรรมชาติ
5.6.1 คําแนะนําเบื้องต้น
5.6.2 การพยากรณ์แจ้งเตือนการระบาด
5.6.3 การให้บริ การสารเคมีและเครื่ องมือในการป้ องกัน
กําจัดศัตรู พืช
5.6.4 การแจ้งระบาดของศัตรู พืช
5.6.5 การรณรงค์และจัดการควบคุมศัตรู พืช
5.7 การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร
5.7.1 การสํารวจข้อมูลความต้องการความรู ้ของเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
C5212
C522
C5221
C5222
C53
C531
C532
C533
C534
C54
C541
C542
C543
C55
C551
C552
C56
C561
C562
C563
C564
C565
C57
C571
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ความพึงพอใจในการรับบริการทางส่ งเสริมการเกษตร
5.7.2 การประชุมฝึ กอบรมอาชีพ
5.7.3 การสนับสนุนงบประมาณในการฝึ กอบรมอาชี พ
5.8 การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม
5.8.1 ความรู ้เรื่ องกลุ่ม /การพัฒนากลุ่ม
5.8.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม
5.8.3 การสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู ้
5.8.4 การทัศนศึกษาดูงาน
5.8.5 ความรู ้ที่ได้จากการอบรมด้านการรวมกลุ่ม
5.9 การกระจายพันธุ์
5.9.1 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืช
5.9.2 การให้ความสนับสนุนการขยายและกระจายพันธุ์
5.9.3 ด้านการถ่ายทอดความรู ้เรื่ องการขยายพันธุ์พืช

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
C572
C573
C58
C581
C582
C583
C584
C585
C59
C591
C592
C593
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ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการพัฒนาการบริ การส่ งเสริมการเกษตรขององค์ การ
บริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม
คําชี้แจง : โปรดกรอกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ การทางส่ งเสริ มการเกษตรขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านขามใน 9 ประเด็น ได้แก่
1. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเกษตร ..…………………………………...…….………………
………………………………………………….………………...………………………….………
…………………………………………………………………...………………………….………
2. แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล …………………………………...…….……………
………………………………………………….…………………...………………………….……
……………………………………………….…………………...………………………….………
3. การบริการข้ อมูลและเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ .………..……………...….………………
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………….…………………...……………………….………
4. การรวบรวมส่ งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่น ……..……………...…………...………………
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………….………………...………………………….………
5. การช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ……..……………...…………...….………………
……………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………...………………………….………
6. การสํ ารวจช่ วยเหลือป้องกันศัตรูธรรมชาติ.……………...…………...….………………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
7. การฝึ กอบรมอาชี พเกษตรกร ……………..……………...…………...….………………
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………….…………………...………………………….………
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8. การรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่ม …..……..……………...…………...….………………
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………….…………………...………………………….………
9. การกระจายพันธุ์ ..………………………..……………...…………...….………………
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….……
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แบบสนทนากลุ่ม
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาการ
ให้ บริการ
1. ข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
การเกษตร
1.1……………………
1.2……………………
1.3……………………
2. แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับตําบล
2.1……………………
2.2……………………
2.3……………………
3. การบริการข้ อมูลและ
เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์
3.1……………………
3.2……………………
3.3……………………
4. การรวบรวมส่ งเสริม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.1……………………
4.2……………………
4.3……………………

แนวทางการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

1.1…………...…… 1.1………………………
1.2…………...…… 1.2………………………
1.3…………...…… 1.3……………..…..……

2.1…………...…… 2.1………………………
2.2…………...…… 2.2………………………
2.3…………...…… 2.3……………....………

3.1…………...…… 3.1………………………
3.2…………...…… 3.2………………………
3.3…………...…… 3.3…………..…..………

4.1…………...…… 4.1………………………
4.2…………...…… 4.2………………………
4.3…………...…… 4.3……………..…..……

ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็นการพัฒนาการ
ให้ บริการ
5. การช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
5.1……………………
5.2……………………
5.3……………………
6. การสํ ารวจช่ วยเหลือ
ป้องกันศัตรู ธรรมชาติ
6.1……………………
6.2……………………
6.3……………………
7. การฝึ กอบรมอาชี พ
เกษตรกร
7.1……………………
7.2……………………
7.3……………………
8. การรวมกลุ่มและการ
พัฒนากลุ่ม
8.1……………………
8.2……………………
8.3……………………
9. การกระจายพันธุ์
9.1……………………
9.2……………………
9.3……………………

แนวทางการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

5.1…………...…… 5.1………………………
5.2…………...…… 5.2………………………
5.3…………...…… 5.3………………………

6.1…………...…… 6.1………………………
6.2…………...…… 6.2………………………
6.3…………...…… 6.3……………....………

7.1…………...…… 7.1………………………
7.2…………...…… 7.2………………………
7.3…………...…… 7.3……………..…..……

8.1…………...…… 8.1………………………
8.2…………...…… 8.2………………………
8.3…………...…… 8.3………………………
9.1…………...…… 9.1………………………
9.2…………...…… 9.2………………………
9.3…………...…… 9.3……………..…..……

ผู้รับผิดชอบ

107

ภาคผนวก ค
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รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมเวทีสนทนากลุ่ม
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการให้ บริการด้ านงานส่ งเสริมการเกษตร
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ องประชุ มองค์ การบริ หารส่ วนตําบลบ้ านขาม
รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมเวทีสนทนากลุ่ม
1. นายเหลือ วิเศษคร้อ
2. นายสัมฤทธิ์ เขียนจัตุรัส
3. นางคณิ ดา แดนไธสง
4. นางเกสร หาญเวช
5. นางสุ กญั ญา เดชคง
6. นางบานไกล ช่างจัตุรัส
7. นายไพศาล สุ วรรณโรจน์
8. นายสุ ชาติ เขียววิลยั
9. นายยุทธพงษ์ ประดับวงษ์
10. นายก้านเพชร วิเศษตร้อ
11. นายธี ระพงษ์พนั ธ์ ทอมมัส
12. นายบุญทัน ปั ญญาแจ้ง
13. นางสาวกัณยรัตน์ น้อยวิเศษ

ตําแหน่ ง / ประเภทกลุ่ม
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ที่ 7 บ้านโนนพยอม
ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตําบลบ้านขาม
ตัวแทนกลุ่มอาชีพเสื่ อกก
ตัวแทนกลุ่มอาชีพสานตะกร้า
ตัวแทนกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
ตัวแทนเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
ตัวแทนเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลัง
ตัวแทนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวไรซ์เบอร์ รี่
ตัวแทนเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
ตัวแทนกลุ่มอาชีพเลี้ยงสุ กร
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ
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ภาพกิจกรรมการสนทนากลุ่ม
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ผู้เข้ าร่ วมเวทีสนทนากลุ่ม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม
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ผู้เข้ าร่ วมเวทีสนทนากลุ่ม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม
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ผู้เข้ าร่ วมเวทีสนทนากลุ่ม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม
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ผู้เข้ าร่ วมเวทีสนทนากลุ่ม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ณ ห้ องประชุมองค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านขาม

114

ประวัติผู้ศึกษา
ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
สถานทีท่ าํ งาน

ตําแหน่ ง

นางสายสุ ดา สุ ขมาก
2 พฤษภาคม 2518
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่ งเสริ มการเกษตร)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปี พ.ศ. 2554
1.) บริ ษทั อุตสาหกรรมนํ้าตาลอ่างเวียน จํากัด
223 หมู่ 1 ถนนนิเวศน์รัตน์ ตําบลแก้งสนามนาง อําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2537 - 2552
2.) บริ ษทั อุตสาหกรรมนํ้าตาลบ้านไร่ จํากัด
88 หมู่ 12 ถนนด่านช้าง – บ้านไร่ ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทยั ธานี ปี พ.ศ. 2552 - 2555
3.) บริ ษทั นํ้าตาลระยอง จํากัด
388 หมู่ 6 ถนนเขากระถิน – หนองบอน ตําบลธาตุทอง อําเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555 - 2557
4.) องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านขาม
หมู่ 7 ตําบลบ้านขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั
ผูช้ ่วยนักวิชาการเกษตร

