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บทที ่5 

สรุป และ อภปิรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา
ประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับขวญัก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญั
ก าลังใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ (3) เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของหมอดินอาสาในการส่งเสริมขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ หมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 135 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตามใช้
สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยสามารถน าเสนอผลการศึกษาได ้4 ส่วน ดงัน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา 
  2. การอภิปรายผลการศึกษา 
  3. ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
  4. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา่ หมอดินอาสาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 51 - 60 ปี มีการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษา มีสถานภาพสมรส การเป็นหมอดินอาสามาจากการท่ีเจา้หน้าท่ีพฒันาท่ีดิน
คดัเลือก เกษตรกรส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางสังคมเป็นอาสาพฒันาปศุสัตว ์ส่วนใหญ่ถือครองพื้นท่ีต ่า
กวา่ 10 ไร่ มีอาชีพคา้ขายเป็นอาชีพหลกั และอาชีพรับจา้งเป็นอาชีพเสริม รายได้จากภาคเกษตรอยู่
ระหวา่ง 30,000 - 50,000 บาทต่อปี มีรายไดน้อกภาคการเกษตรต ่ากวา่ 20,000 บาทต่อปี หมอดินอาสา
ผูมี้หน้ีสินจะกูย้ืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทั้งน้ียงัพบว่าหมอดินอาสามียานพาหนะ 
เป็นจกัรยานยนต ์และระยะเวลาปฏิบติังานของหมอดินอาสา ส่วนใหญ่ปฏิบติังานมาแลว้ 11-15 ปี  

หมอดินอาสามีความคิดเห็นต่อระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา
ประจ าต าบลในจงัหวดั เชียงใหม่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาประเด็นยอ่ย พบวา่ หมอ
ดินอาสามีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 13 ประเด็น ระดบัมีความคิดเห็นค่อนขา้งมาก 2 ประเด็น 
ซ่ึงระดบัความคิดเห็นท่ีหมอดินอาสาให้ความส าคญัในระดบัมาก 3 ประเด็นแรก คือ (1) ไม่มีการร้อง
ทุกข์กล่าวโทษเกิดข้ึนในหน่วยงาน (2) มีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้  างานเป็นหมอดินอาสาประจ าต าบล 
และ (3) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัหมอดินอาสาคนอ่ืนๆได ้

การศึกษาปัจจยัสนบัสนุนในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ผูศึ้กษาแบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัค ้าจุน และปัจจยัจูงใจ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจยัค ้ าจุน จากการศึกษา พบว่า หมอดินอาสา มีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจยัค ้ าจุน
ภาพรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง เม่ือพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า หมอดินอาสาเห็นดว้ย
อยา่งยิ่งใน 2 ประเด็น คือ การบงัคบับญัชา และสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน และหมอดินอา
สามีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ประเด็น คือ นโยบายและการบริหาร และสภาพ
การท างาน แสดงให้เห็นวา่หมอดินอาสาให้ความส าคญัอย่างมากในประเด็น การบงัคบับญัชา 
และสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงควรส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดียิ่งข้ึน ย่อมส่งผลดี
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

ปัจจยัจูงใจ จากการศึกษา พบว่า ระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมของหมอดินอาสา อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ซ่ึงในแต่ละประเด็นพบว่า หมอดินอาสามีระดบัความเห็นในระดบั

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 ประเด็น คือ ความส าเร็จในงานท่ีท า การได้รับการยอมรับนับถือ ความ

รับผิดชอบ และความกา้วหนา้ในงาน ส่วนอีก 2 ประเด็น หมอดินอาสามีความคิดเห็นในระดบั
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เห็นดว้ย คือ ลกัษณะของงานท่ีท า และความกา้วหน้าในชีวิต ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่หมอดินอาสา

ให้ความส าคัญในประเด็น ความส าเร็จในงานท่ีท า การได้รับการยอมรับนับถือ ความ

รับผิดชอบ และความก้าวหน้าในงาน ซ่ึงหากได้รับการกระตุ้นและสร้างการยอมรับจาก

เกษตรกร ยอ่มส่งผลดีต่อกระบวนการปฏิบติังาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ดี

ยิง่ข้ึน 

จากการศึกษาความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
หมอดินอาสามีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงหมอดินอาสามีความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีด ารงอยู ่ความพึงพอใจในลกัษณะงานท่ีท า
ในปัจจุบนั และความพึงพอใจดา้นอิสระในการท างานในปัจจุบนัเป็นท่ีน่าพอใจ ในส่วนของประเด็น
ท่ีหมอดินอาสามีความพึงพอใจในระดบัมาก พบ 9 ประเด็นและประเด็นท่ีหมอดินอาสามีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง พบ 4 ประเด็น 

หมอดินอาสาให้ขอ้คิดเห็นในการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา
ประจ าต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ว่า  ต้องการให้หมอดินอาสามีเงินเดือนเหมือนกับอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) พาไปดูงานในพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ แก่หมอดินอาสา รวมทั้งตอ้งการให้สนบัสนุนการปลูกหญา้แฝกและจ าหน่ายคืนใหก้บั
สถานีพฒันาท่ีดิน เป็นตน้ 

จากการศึกษาความตอ้งการการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังานของหมอดิน
อาสาประจ าต าบล จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ หมอดินอาสามีระดบัความตอ้งการโดยรวม ท่ีระดบัปาน
กลาง เม่ือแยกเป็นประเด็นยอ่ย พบวา่ หมอดินอาสามีความตอ้งการในระดบัมาก 5 ประเด็น ไดแ้ก่ การ
ฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม สนบัสนุนข่าวสารทางดา้นวิชาการดา้นการพฒันาท่ีดินอย่างต่อเน่ือง แหล่ง
เงินทุนในการท ากิจกรรมด้านการพฒันาท่ีดิน เพิ่มค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากร และได้รับการ
ยอมรับจากเกษตรกร ส่วนประเด็นท่ีหมอดินอาสา มีความตอ้งการในระดบัปานกลาง พบ 11 ประเด็น 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในบรรดาตวัแปรอิสระทั้ง 11 ตวัแปร มีตวัแปรจ านวน 4 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อตวัแปร
ตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ห รือต ่ ากว่า คือ สัมพันธภาพกับ เพื่ อนร่วมงาน 
ความก้าวหน้าในชีวิต และความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสา และมีผลต่อตวัแปรตามอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ความส าเร็จในงาน 
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จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบว่า มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
(ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่) จึงพิสูจน์สมมติฐานไดว้่า ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ สัมพนัธภาพกบัเพื่อน
ร่วมงาน ความส าเร็จในงาน ความกา้วหนา้ในชีวิต และความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสา ซ่ึงตวั
แปรท่ีมีผลในเชิงบวกทั้งหมด ซ่ึงหมายความว่า การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างหมอดินอาสาและ
เจา้หนา้ท่ี ท่ีเป็นไปไดด้ว้ยดีเป็นกนัเอง จะท าให้หมอดินอาสามีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีดี
ยิ่งข้ึน และเม่ือมีความส าเร็จในงาน งานเป็นไปได้ด้วยดี ก็จะส่งผลดีต่อขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ทั้งน้ีการไดรั้บการยอมรับและการร่วมมือการท างาน ก็จะส่งผล
ต่อขวญัและก าลงัในการปฏิบติังานท่ีดีมากยิง่ข้ึน รวมทั้งเม่ือหมอดินอาสามีความพึงพอใจในงานท่ีท า 
ยอ่มจะส่งผลดีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและส่งผลดีต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

5.2 อภิปรายผล 

หมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ มีความคิดเห็นต่อระดบัขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า หมอดินอาสามีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมาก 13 ประเด็น ระดบัมีความคิดเห็นค่อนขา้งมาก 2 ประเด็น ซ่ึงระดบัความคิดเห็นท่ี
หมอดินอาสาให้ความส าคญัในระดบัมาก 4 ประเด็นแรก คือ ไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเกิดข้ึนใน
หน่วยงาน มีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้  างานเป็นหมอดินอาสาประจ าต าบล สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบั
หมอดินอาสาคนอ่ืนๆได ้และไม่มีการวิพากษว์ิจารณ์งานของคนอ่ืนในแง่ลบเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ วรรณภา กลบัคง (2552) ได้ศึกษาขวญัและก าลงัใจของครูในการปฏิบติังานในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ครูมีระดบัขวญัและก าลงัใจอยู่ในระดบัมาก ในส่วนของประเด็นย่อย
พบวา่ผลการศึกษาสอดคลอ้งกนัในส่วนของประเด็นท่ีอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั คือ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การท างานร่วมกนัระหวา่งบุคคลถือเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ถวิล เก้ือกูลวงศ ์(2530) กล่าววา่ คนเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการบริหารงาน ความตอ้งการทางใจ ก าลงัใจ ขวญัก าลงัใจ เป็นหวัใจส าคญัในการ
สร้างเสริมประสิทธิภาพของงานไม่นอ้ยกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ส่วนผลการศึกษาของ ผดุง วุฒิเอย้ (2552) ได้
ศึกษาเร่ืองขวญัและก าลงัใจของขา้ราชการทหาร สังกดัส านกังานพฒันาภาค 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผล
การศึกษาต่างกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี โดยพบว่า มีระดบัของขวญัและก าลงัใจในการท างานระดบั
ค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ มีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้  างานในหน่วยงาน สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัเพื่อน
ร่วมงานได้ มีความตั้งใจและสนใจในงานท่ีท า มีความสนุกเพลิดเพลินและมีความสุขกบังานท่ีท า 
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ความเคารพและเช่ือมัน่ท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา และพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาส่วนตวัเพื่อท าให้งานส าเร็จ
ได ้เป็นตน้  

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ า

ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม พบวา่ ตวั

แปรท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติท่ีระดบั .01 มีจ  านวน 3 ตวัแปร 

คือ สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ความกา้วหนา้ในชีวิต และความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสา 

ส่วนตัวแปรท่ีเก่ียวข้องหรือมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ 

ความส าเร็จในงาน ซ่ึงตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัค ้าจุน คือ สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน และตวัแปรท่ีเป็น

ปัจจยัจูงใจ คือ ความส าเร็จในงาน ความกา้วหนา้ในชีวติ 

ปัจจยัสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั ปรีชา พนัธ์ุจ าเริญ (2540) ได้
ศึกษาขวัญและก าลังใจของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกันดารสังกัด ส านักงานการ
ประถมศึกษา อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ท างาน คือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ทั้งน้ีผลการศึกษายงัใกลเ้คียงกบั ผลการศึกษาของ วิรัตน์ 
พุ่มจนัทร์ (2538) ไดศึ้กษาขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขระดบัต าบล 
จงัหวดัอ านาจเจริญ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน คือ ลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติั ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผดุง วุฒิ
เอ้ย  (2552) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลังใจ ในด้านปัจจัยค ้ าจุน ได้แก่ มีนโยบายการ
บริหารงานท่ีชดัเจน ระบบการสั่งการชัดเจน ผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นธรรม ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เป็นอย่างดี เพื่อนในหน่วยงานให้การดูแล ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสภาพการท างานเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน และผลการศึกษายงัใกล้เคียงกบั อุดม ทาบุญสม (2551) ได้ศึกษาขวญัและก าลงัใจของ
พนกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) ส านกังานภาคธุรกิจล าปาง พบวา่ ขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงต่อปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนร่วมงาน และมีขวญัก าลงัใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นสภาพการท างาน 

ปัจจยัความส าเร็จในงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิรัตน์ พุ่มจนัทร์ (2538) ไดศึ้กษาขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขระดบัต าบล จงัหวดัอ านาจเจริญ พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน คือ ความส าเร็จในการท างาน และผล
การศึกษาของผดุง วุฒิ เอ้ย (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ขวญัและก าลังใจของข้าราชการทหาร สังกัด
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ส านกังานพฒันาภาค 3 จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจ ในดา้นปัจจยัจูงใจ 
คือ พอใจต่อความส าเร็จในการท างานและในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างมาก ได้รับความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงาน มีโอกาสท างานเป็นทีม งานท่ีท ามีโอกาสได้ใช้ความคิดริเร่ิมในการท างาน ภูมิใจใน
งานท่ีตอ้งรับผิดชอบ ทั้งน้ีผลการศึกษาใกลเ้คียงกบั อุดม ทาบุญสม (2551) ไดศึ้กษาขวญัและก าลงัใจ
ของพนกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานภาคธุรกิจล าปาง พบว่า ขวญัก าลงัใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ และดา้นโอกาสในการเจริญเติบโตใน
หนา้ท่ีการงาน 

ปัจจยัความก้าวหน้าในชีวิต  ตามแนวคิดของ Frederick Herzberg (1966 อา้งใน ยงยุทธ เกษ
สาคร, 2551) กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นตัวท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ เป็นตัว
สนบัสนุนให้บุคคลท างานเพิ่มมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากการท างาน เป็นปัจจยั
น าไปสู่การพฒันาทศันคติทางบวกและการจูงใจท่ีแทจ้ริง ไดแ้ก่ ความส าเร็จของงาน (Achievement) 
ความก้าวหน้า (Advancement) การยอมรับนับถือ (Esteemed) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ลกัษณะของงาน (The Work Itself) ทั้งน้ีปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้คนเกิดความพึง
พอใจในงาน ถา้มีส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหค้นท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 พบวา่ หมอดินอาสามีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงหมอดินอาสามีความพึงพอใจ
ในระดบัมากท่ีสุด 3 ประเด็น ได้แก่ ความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีด ารงอยู่ ความพึงพอใจใน
ลกัษณะงานท่ีท าในปัจจุบนั ความพึงพอใจดา้นอิสระในการท างานในปัจจุบนัเป็นท่ีน่าพอใจ จากผล
การศึกษายอ่มแสดงให้เห็นวา่หมอดินอาสามีความพึงพอใจในงานของตนเอง เม่ือเกิดความพึงพอใจ
ในงาน การปฏิบติังานยอ่มด าเนินไปดว้ยความสะดวก และน าไปซ่ึงการบรรลุวตัถุประสงคข์องการ
ปฏิบติังานหมอดินอาสา และความพึงพอใจในงานท่ีท าจะเป็นส่ิงจูงใจส าหรับผลการปฏิบติังานท่ีดี 
ดงัท่ีแนวคิดของ อุทยั หิรัญโต (2531) กล่าววา่ ความส าคญัของขวญัและก าลงัใจในการบริหารงานไม่
วา่จะเป็นของภาครัฐหรือเอกชน มีลกัษณะเป็นการระดมทรัพยากรบริหาร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
อย่างใดอย่างหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการให้คนร่วมกนัท างานอย่างมีน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และ
ท างานดว้ยความพึงพอใจ โดยแต่ละคนมุ่งมัน่ถึงวตัถุประสงคอ์ยา่งแรงกลา้ นอกจากน้ี สมพงษ ์เกษม
สิน (2526) กล่าวถึงองค์ประกอบของขวญัและก าลังใจว่า คือ ความพึงพอใจต่อวตัถุประสงค์และ
นโยบาย ความพอใจในงานท่ีปฏิบติั การใหบ้  าเหน็จบ านาญ การเล่ือนขั้น และสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอเสนอแนะขอ้คิดเห็นบางประการ ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และ
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรือค าแนะน าแก่เกษตรกร ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
ไดไ้ม่มากก็นอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 จากการศึกษาพบว่าปัจจยัสนบัสนุนในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ า
ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ในด้านความคิดเห็นต่อปัจจยัค ้ าจุนและปัจจยัจูงใจในภาพรวมใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลแต่ละบุคคล เป็นสาเหตุส าคญัท่ี
ท าให้บุคคลปฏิบัติแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของตน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องควรน า
ประเด็นย่อยในแต่ละด้านของปัจจัยทั้ ง 2 ปัจจยัน้ี น าไปวางแผนการปฏิบัติงาน หรือการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาในอนาคต เช่น การฝึกอบรมหมอดินอาสาอย่าง
สม ่าเสมอ สร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ แก่หมอดินอาสา เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การการ
ท างานของหมอดิน รวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างหมอดินและเจา้หน้าท่ี เพื่อให้การ
ปฏิบติังานเกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคก์ารปฏิบติังานในแต่ละคร้ัง 

5.3.2 จากการศึกษาระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ า
ต าบลในจงัหวดั เชียงใหม่ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหมอดินอา
สามีขวญัและก าลงัใจในภาพรวมท่ีดี เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบควรเขา้มาดูแลและส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของหมอดินให้มีขวญัและก าลงัใจในระดบัน้ีต่อไปหรือท าให้ดียิ่งข้ึน เพื่อการพฒันา
งานและการปฏิบติังานท่ีดีอนัจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ของการท างานของหมอดิน
อาสา รวมทั้งการสร้างทศันคติในหนา้ท่ีการปฏิบติังานของหมอดินอาสา ก็จะช่วยส่งเสริมให้
หมอดินอาสามีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานต่อไปในอนาคต 

5.3.3 จากการศึกษาความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ หมอดินอาสามีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่หมอดิน
อาสามีทศันคติท่ีดีต่องานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีควรใหค้วามส าคญัต่อประเด็นต่าง 
ๆ เพื่อให้การปฏิบติังานของหมอดินอาสาเกิดผลส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ียงัพบว่าหมอดิน
อาสามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง พบ 4 ประเด็น ไดแ้ก่ เบ้ียเล้ียงต่างๆท่ีไดรั้บเป็นท่ีน่า
พอใจ เม่ือเทียบกบัภาระงานและความรู้ความสามารถดา้นสภาพการท างาน เช่น อุปกรณ์ วสัดุ
ต่างๆเพียงพอต่อการท างานด้านสวสัดิการเก่ียวกบัการดูแลความปลอดภยัในการท างานดา้น
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ความพึงพอใจต่อการจดัสรรงบประมาณท่ีพอเพียงต่อการด าเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย ซ่ึงใน 4 ประเด็นน้ีควรมีการพิจารณาและไดรั้บการแกไ้ข เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ
ท่ีดีต่อหมอดินอาสาใหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน 

5.3.4  จากขอ้เสนอแนะของหมอดินอาสา ท าให้ทราบวา่หมอดินอาสามีความตอ้งการ
ในหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ตอ้งการให้หมอดินอาสามีเงินเดือนเหมือนกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม) ตอ้งการให้โอกาสหมอดินในการศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จตอ้งการให้
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ค่าโทรศพัทค์่าเดินทางใน
การมาประชุมเป็นตน้และตอ้งการให้สนบัสนุนใหห้มอดินอาสาปลูกหญา้แฝกและจ าหน่ายคืน
ให้กบัสถานีพฒันาท่ีดินดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาดูแลจดัการในดา้นความตอ้งการ
ของเกษตร รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการท างานของหมอดินอาสา พร้อมทั้งรับ
ฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรมากยิ่งข้ึนเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและหมอดินอาสาต่อไป 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะหมอดินอาสาในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการศึกษาไดก้ าหนด
ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาในจงัหวดัเชียงใหม่
เพียงจงัหวดัเดียวเท่านั้น ผูศึ้กษาขอเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

5.4.1  ควรท าการศึกษาขวญัและก าลงัใจของหมอดินอาสาของแต่ละจงัหวดั หรือใน
ส่วนภูมิภาค เพื่อทราบถึงขวญัและก าลงัใจของหมอดินอาสาในพื้นท่ีนั้น ๆ หรือทั้งส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงจะท าใหท้ราบขวญัและก าลงัใจของหมอดินอาสาในภาพรวม อนัน าไปสู่การวางแผนในดา้น
ต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับหมอดินอาสาในระดับมหภาพ และข้อมูลท่ีได้ยงัสามารถน ามา
เปรียบเทียบ ท าใหท้ราบผลการศึกษาท่ีมีขอ้แตกต่าง 

5.4.2 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัขวญัและ
ก าลงัใจของหมอดินอาสาในการปฏิบติังานในด้านต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบติัและหลกัการปฏิบติังานของหมอดิน 

5.4.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลหรือมีอิทธิพลต่อขวญัและ
ก าลงัในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา เช่น บทบาทของเจา้หนา้ท่ี ขอ้ดีขอ้เสียของการปฏิบติั
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หน้าท่ีเป็นหมอดินอาสา เพื่อทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการปฏิบติังาน และ
ช่วยสร้างความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของหมอดินอาสา 

5.4.4 ท าการศึกษาเพิ่มในดา้นทศันคติของหมอดินอาสาต่อองคก์ร ต่อเจา้หนา้ท่ี และต่อ
หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด ทศันคติท่ีหมอดินอาสามีต่อส่ิงนั้น เพื่อการ
พฒันารูปแบบของนโยบายและการพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต 

 

 

 


