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                                                        บทคัดยอ

ผลการวิจัยเรื่อง  ผลการดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลที่มี
ผลงานดีเดน  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรณีศึกษา :  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  บทบาทของคณะกรรมการ  การมีสวนรวมของชุมชน  การบูรณาการ  ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  และผูเกี่ยวของ 

จากการศึกษาโดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ผูวิจัย จะใชวิธีการนําสนทนา ถามนํา แลกเปลี่ยนเรียนรู 
จับประเด็น  และจดบันทึก  ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้  (1)  กระบวนการจัดเก็บขอมูล  ครอบคลุมเรื่อง เชน
จํานวนประชากร  อาชีพ  การศึกษา  การนับถือศาสนา พื้นที่ถือครอง  พื้นที่ทําการเกษตร  พื้นที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ  กลุมอาชีพ  จํานวนสัตวเลี้ยง  จํานวน / ชนิดสัตวน้ําที่เลี้ยง  ขอมูลแหลงน้ํา  ภูมิปญญา
ชาวบาน  ปราชญชาวบาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงทุน  และปญหาของของราษฎร ฯลฯ  
(2)   กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ดําเนินการโดยคณะกรรมการ ศบกต.  ผูนําชุมชน  และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยรวมมือกันตั้งแตการออกแบบ  การจัดเก็บขอมูล  การวิเคราะห  การประชาพิจารณ  
และการใชประโยชน  (3)  การบูรณาการแผน   นําไปบูรณาการกับหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อบต./อบจ.) สถาบันการศึกษา  และภาคเอกชน  (4)  การพัฒนาจุดสาธิตทางการเกษตร  ซึ่งกระจาย
อยูในทุกหมูบาน การคัดเลือกจุดสาธิตจะนําเขาหารือในที่ประชุม  เพื่อพิจารณาคัดเลือกจุดที่พรอมและดีที่สุด  
และสามารถขยายผลความรูไปใหเพื่อนบานได  (5)  บทบาทของคณะกรรมการ ศบกต.   มีหนาที่ในการ
ประชุมตามแผน  นําเสนอปญหาและความตองการของเกษตรกร  นําความรูและขอมูลขาวสารที่ไดไป
ถายทอดสูเกษตรกร  ติดตามความกาวหนาโครงการ  จัดทําขอมูลตําบล  จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร จัดทํา 
โครงการ  เพื่อเสนอของบประมาณ  สนับสนุนจุดสาธิต  เพื่อให ศบกต. พรอมใหบริการในทุก ๆดาน  
(6)  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับงบประมาณจากสวนราชการ  เพื่อเปน
ขอมูลทางวิชาการ เปนการประเมินความสําเร็จ และรายงานผลใหหนวยงานเจาของงบประมาณไดทราบอยาง
ละเอียด  (7)  การบริหารดานอาคาร/สถานที่/วัสดุอุปกรณ  ที่ทําการ ศบกต. วังอาง  มีที่ทําการเปนเอกเทศ
มีหองทํางาน  วัสดุอุปกรณเครื่องใช  สิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูลที่สําคัญพรอม  และเปดใหบริการทุกวัน   
(8)  การจัดตั้งเครือขายผูใชบริการ ศบตก.  มีทั้งเครือขายจุดสาธิต  เครือขายเกษตรกร  และเครือขายอื่นๆ  

กลาวโดยสรุป  ศบกต. วังอาง  มีความพรอมที่จะใหบริการเกษตรกรในทุก ๆ ดาน  ตามนโยบายและ
แนวทางที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด  และเกิดประโยชนกับชุมชนอยางแทจริง  โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ไว 3 ดาน คือ  (1)  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล  จะตองนํานโยบายของรัฐ  
วิสัยทัศน  และพันธกิจของจังหวัดมาพิจารณาดวย  (2)  การจัดทําโครงการ  ควรจะใหสอดคลองกับนโยบาย  
ของรัฐ และของจังหวัด  โดยเนนใหเห็นเหตุผลความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการนั้น  (3) ขอเสนอแนะใน
การติดตามประเมินผล และจัดทํารายงานผล จะตองออกแบบจัดเก็บ  วิเคราะหและประเมินตามหลักวิชาการ 



                                                             คํานํา

สืบเนื่องจากการจัดประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 ตามนโยบายของกรมสงเสริมการเกษตร  
ซึ่งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบลวังอาง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ไดรับรางวัลชนะเลิศเปนศูนยฯ ดีเดนระดับจังหวัด  และรางวัลที่ 2  ระดับเขต (ภาคใต)  ทําใหผูวิจัยและคณะ
ไดเกิดความสนใจที่จะศึกษาวา  ศูนยฯ  แหงนี้ดีอยางไร ?   จึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัย เรื่องผลการ
ดําเนินงานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลที่มีผลงานดีเดน  ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  กรณีศึกษา :  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลวังอาง  อําเภอ
ชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ  เก็บขอมูลจากคระกรรมการ  จุดสาธิต  
ผูนําชุมชน  และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน  บทบาทของคณะกรรมการ  การมีสวนรวมของ
ชุมชน   การบูรณาการ  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  และผูเกี่ยวของ เพื่อนําผลการ 
ศึกษาไปปรับใชขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป

ผลการวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  ดวยความอนุเคราะหจากเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(นายเหมวงศ  ประกอบบุญศิลป)  และดวยความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร ศบกต. วังอาง โดยเฉพาะ
คุณนิยม  คงเมฆ  ประธานคณะกรรมการฯ  และคณะกรรมการทานอื่น ๆ รวมทั้งเกษตรอําเภอชะอวด  
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรับผิดชอบตําบลวังอาง  เจาหนาที่ อบต. วังอาง  และเพื่อนรวมงานใน
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกคน  ผูวิจัยตองขอขอบคุณ  สวนผลงานวิจัยที่ไดนี้จะนําไปเปน
วิทยาทาน  นําไปเผยแพรสูเกษตรกร  และผูสนใจในเรื่องการพัฒนา ศบกต.  ทั้งทางเอกสาร  และทางสื่อ
อินเตอรเน็ต  ถาหากผลงานวิจัยฉบับนี้เปนประโยชนกับผูอานทานหนึ่งทานใด  ขอยกคุณความดีนั้นใหกับ
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. วังอางทุกคน  แตถาหากผลงานวิจัยนี้มีความผิดพลาดบกพรอง  หรือขาดความ
สมบูรณในทางเอกสาร  ผมในฐานะหัวหนาคณะวิจัยขอนอมรับความผิดพลาดนั้นแตเพียงผูเดียว
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