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บทคดัย่อ 

กำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นกำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำนของหมอดินอำสำ
ประจ ำต ำบลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษำระดับขวญัก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนของหมอดินอำสำประจ ำต ำบลในจงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญั
ก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำนของหมอดินอำสำประจ ำต ำบลในจงัหวดัเชียงใหม่ และ(3) เพื่อศึกษำควำม
ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆของหมอดินอำสำในกำรส่งเสริมขวญัก ำลังใจในกำร
ปฏิบติังำน 

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ คือ หมอดินอำสำประจ ำต ำบลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  ำนวน 135 รำย 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจำกแบบสอบถำม ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใช้ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำสูงสุด 
ค่ำต ่ำสุด ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนโดยใชก้ำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงตวั
แปรอิสระหลำยตวักบัตวัแปรตำมใชส้ถิติกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  

จำกกำรศึกษำขอ้มูลพื้นฐำนด้ำนลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของหมอดินอำสำ
พบว่ำ หมอดินอำสำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุอยู่ในช่วง 51 - 60 ปี  มีกำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำ มีสถำนภำพสมรสส่วนใหญ่มีต ำแหน่งทำงสังคมเป็นอำสำพฒันำปศุสัตวถื์อครองพื้นท่ี
1-10 ไร่ มีอำชีพคำ้ขำยเป็นอำชีพหลกั และอำชีพรับจำ้งเป็นอำชีพเสริมมีรำยได้จำกภำคเกษตรอยู่



 

 

จ 
 

ระหว่ำง 30,000 - 50,000 บำท มีรำยได้นอกภำคกำรเกษตรต ่ำกว่ำ 20,000 บำท หมอดินอำสำผูมี้
หน้ีสินจะกู้ยืมมำจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ มียำนพำหนะเป็นจักรยำนยนต์ และ
ระยะเวลำปฏิบติังำนของหมอดินอำสำส่วนใหญ่ปฏิบติังำนมำแลว้ 11-15 ปี  

หมอดินอำสำมีควำมคิดเห็นต่อระดบัขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำนโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดบัมำก ดำ้นปัจจยัสนบัสนุนในกำรปฏิบติังำนของหมอดินอำสำประจ ำต ำบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ผู ้
ศึกษำแบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัค ้ำจุน และปัจจยัจูงใจ ผลกำรศึกษำพบวำ่ ทั้งปัจจยัค ้ำจุนและปัจจยัจูง
ใจ มีระดบัควำมคิดเห็นโดยภำพรวมของหมอดินอำสำอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง เม่ือดูในประเด็น
ยอ่ยของแต่ละปัจจยั พบวำ่ ส่วนของปัจจยัค ้ำจุน หมอดินอำสำเห็นดว้ยอยำ่งยิ่งใน 2 ประเด็น คือ กำร
บงัคบับญัชำ และสัมพนัธภำพกบัเพื่อนร่วมงำนและหมอดินอำสำมีระดบัควำมคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ย 2 ประเด็น คือนโยบำยและกำรบริหำร และสภำพกำรท ำงำน ส่วนของปัจจยัจูงใจ หมอดินอำสำมี
ระดบัควำมคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง3 ปัจจยั คือ ควำมส ำเร็จในงำนท่ีท ำ กำรไดรั้บกำรยอมรับ
นบัถือ และควำมกำ้วหนำ้ในงำน และหมอดินอำสำเห็นดว้ย2 ปัจจยัคือ ลกัษณะของงำนท่ีท ำและควำม
รับผดิชอบ 

ส่วนควำมพึงพอใจในงำน พบว่ำ หมอดินอำสำมีควำมพึงพอใจโดยรวมในระดับมำก ด้ำน
ควำมตอ้งกำรกำรสนบัสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆในกำรปฏิบติังำน พบว่ำ หมอดินอำสำมีระดบัควำม
ตอ้งกำรโดยรวมท่ีระดบัปำนกลำง  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบตัิงำนของหมอดินอำสำประจ ำต ำบลในจงัหวดั
เชียงใหม่ ในบรรดำปัจจยัทั้ง 11ปัจจยัมีปัจจยัจ ำนวน 4ปัจจยั ท่ีมีผลต่อขวญัก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำน
ของหมอดินอำสำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ สัมพันธภำพกับเพื่อนร่วมงำน 
ควำมกำ้วหน้ำในชีวิต และควำมพึงพอใจในงำนของหมอดินอำสำ และมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.05 คือ ควำมส ำเร็จในงำน 

ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจหรือควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำน
ของหมอดินอำสำประจ ำต ำในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวำ่ ควรมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้หมอดินอำสำ
ในลกัษณะเดียวกบัอำสำสมคัรสำธำรณสุข (อสม) มีกำรจดักิจกรรมทศันศึกษำหรือดูงำนในพื้นท่ีท่ี
ประสบควำมส ำเร็จ มีกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมอดินอำสำและกำร
สนบัสนุนใหห้มอดินอำสำเขำ้ร่วมโครงกำรปลูกหญำ้แฝกและจ ำหน่ำยคืนให้กบัสถำนีพฒันำท่ีดินเพื่อ
เป็นกำรสร้ำงรำยไดเ้พิ่มเติมใหห้มอดินอำสำอีกทำงหน่ึงเป็นตน้ 
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Abstract 

This research of the factors affecting moral support in task performance of sub-district 
volunteer soil technicians in Chiang Mai Province aims to (1) to study the performance of morale of 
sub-district volunteer soil technicians in Chiang Mai Province (2) to study the factors that affect  
morale of sub-district volunteer soil technicians in Chiang Mai province to improve motivation. 
(3)to study supporting from various sectors to promote the morale of sub-district volunteer soil 
technicians in community. 

The population in this study is135 sub-district volunteer soil technicians in Chiang Mai 
province. Data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation, maximum and 
minimum. The hypothesis was tested by analyzing relationship between several independent 
variables and dependent variable with multiple regression analysis. 

The socioeconomic study found that most farmers were male within the age-range of 51 to 60 years, 
and had finished education at the primary level. Most of the farmers were married and worked as 
sub-district volunteer livestock. They had 1-10 rai of farm area. Most of them were merchant and 
had income between 30,000 - 50,000 baht from farming and less than 20,000 baht from non-
agricultural job. Farmers who were in debt took on loan from Bank of Agriculture. They had work 
experience of sub-district volunteer soil technicians more than 11-15 years. 
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Sub-district volunteer soil technicians expressed their opinion on moral support in task 
performance of sub-district volunteer soil technicians in Chiang Mai province at high level. From 
this study, factors affecting moral support in task performance were divided into 2 main points: 
supporting factor and motivating factor. For supporting factor, there were 2 issues that sub-district 
volunteer soil technicians were strongly agree; command and relationships with colleagues. For 
motivating factor, there were 3 issues that sub-district volunteer soil technicians were strongly 
agree; success in work, to be respected and work in progress. 

The job satisfactions of sub-district volunteer soil technicians were high. They needed more 
operation support from agencies.  

According to factors affecting moral support in task performance of sub-district soil 
technician volunteers in Chiang Mai province regarding to all 11 factors, the statistically 
significance was found in 4 factors. In terms of relationship between colleagues, life progression, 
and work satisfaction were significantly at 0.01 level while work achievement was significantly at 
0.05 level. 

Suggestions to increase moral support or satisfaction in task performance of sub-district soil 
technician volunteers were providing of monthly compensation, study tour or excursions and attend 
Vetiver planting project to resale to the Soil Development Office for more income. 

 


