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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยไดช่ื้อวา่เป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นผูผ้ลิตสินคา้ทางการเกษตรท่ีส าคญัประเทศ
หน่ึงของโลกดงัจะเห็นไดจ้ากปริมาณการส่งออกสินคา้เกษตรซ่ึงสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศมาอยา่ง
ยาวนาน  ประเทศไทยมีพื้นท่ีท าการเกษตรประมาณ 130 ลา้นไร่ ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหา
ทางการเกษตรมากมาย ทั้งเร่ืองของโรค แมลง การใชส้ารเคมีในปริมาณสูง รวมไปถึงการใชท่ี้ดินใน
การท าการเกษตรท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงดินเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัทางการเกษตร ดินในแต่ละพื้นท่ีมี
คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีแตกต่างกนั ถา้ดินมีปัญหาหรือมีความเหมาะสมนอ้ยจะส่งผลให้พืชท่ี
ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตไดดี้หรือให้ผลผลิตต ่า จึงจ าเป็นตอ้งหาทางแกไ้ขปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ข รวมถึงการหาวิธีการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อให้ดินมีคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีท่ีเหมาะสมต่อ
การปลูกพืช เกิดความย ัง่ยืนในการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อท าการเกษตร (คู่มือการพฒันาท่ีดินส าหรับ
หมอดินอาสาและเกษตรกร, 2553) 

ขอ้มูลจากกรมพฒันาท่ีดิน ระบุว่า ดินปัญหา หมายถึง ดินท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม หรือ
เหมาะสมนอ้ยส าหรับการเพาะปลูกพืช ถา้น าดินนั้นมาใชป้ระโยชน์จะไม่สามารถให้ผลผลิตหรือให้
ผลผลิตต ่า ดินปัญหาหลกัของประเทศไทย มีเน้ือท่ี 175,534,325 ไร่ ประกอบดว้ย ปัญหาดินเปร้ียวจดั 
มีเน้ือท่ี 6,239,361 ไร่ ปัญหาดินเค็ม มีเน้ือท่ี 14,393,469 ไร่ ปัญหาดินทราย มีเน้ือท่ี 12,544,293 ไร่ 
ปัญหาดินกรด มีเน้ือท่ี 95,410,591 ไร่ ปัญหาดินอินทรีย ์มีเน้ือท่ี  260,109 ไร่ ปัญหาดินต้ืน มีเน้ือท่ี 
46,090,109 ไร่ และปัญหาพื้นท่ีสูงชนัหรือพื้นท่ีภูเขา มีเน้ือท่ี 96,006,984 ไร่ และปัญหาดินดานท่ีเกิด
จากการใชท่ี้ดินอยา่งไม่เหมาะสม พบกระจดักระจายในพื้นท่ีปลูกพืชไร่และเคร่ืองจกัรกลขนาดใหญ่ 
(คู่มือการพฒันาท่ีดินส าหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร, 2553) 

กรมพฒันาท่ีดินเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสังกดัอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2506 มีหนา้ท่ีหลกัคือ 1) วจิยั พฒันาให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันา 
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ท่ีถูกตอ้งทนัสมยั 2) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการพฒันาท่ีดิน การฟ้ืนฟูปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่ม
ท่ีดิน พร้อมทั้งก าหนดเขตการใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิต และใหบ้ริการขอ้มูลเชิงพื้นท่ีดา้นต่างๆ  
ผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย ัง่ยืนและ 3) พฒันาหมอดินอาสา เกษตรกร 
และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพฒันาท่ีดินเพื่อเป็นรากฐานการด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง ปัจจุบันกรมพัฒนาท่ีดิน มีบุคคลากรในการปฏิบัติงานประมาณ 2,000 คน ในขณะท่ีมี
เกษตรกรผูใ้ช้ท่ีดินประมาณ 30 ลา้นคน จึงอาจท าให้การดูแลเกษตรกรท าไม่ไดท้ั้งหมด กรมพฒันา
ท่ีดินจึงมีแนวคิดให้ด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีดินโดยให้เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วม มีการด าเนินการ
ผา่นเครือข่ายเจา้หนา้ท่ีของรัฐในพื้นท่ี และองคก์รพฒันาเอกชนอ่ืนๆ ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั ตลอดจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายการสร้างอาสาสมคัรด้านการ
พฒันาท่ีดิน ประจ าหมู่บา้นต่าง ๆ ข้ึนมาโดยให้ช่ือวา่ “หมอดินอาสา” โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้
เป็นผูป้ระสานงาน ผูใ้ห้ค  าแนะน าความรู้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี ตลอดจนเป็นทั้งผูรั้บและแจง้ข่าวสาร
รูปแบบการด าเนินงานจะเป็นการเสริม และต่อเน่ืองไปกบัระบบการบริการหมอดิน และระบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยขีองกรมพฒันาท่ีดิน (คู่มือหมอดินอาสา, 2540) 

สถานีพฒันาท่ีดินเชียงใหม่ สังกดัอยูใ่นส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 6 มีหนา้ท่ี ปฏิบติัการในดา้น
การพฒันาท่ีดินส่งเสริมและสาธิตเก่ียวกบัการพฒันาท่ีดินการฝึกอบรมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่
หมอดินอาสา และเกษตรกรทัว่ไป ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของหมอดินอาสา ซ่ึงถือวา่เป็นหัวใจหลกัของ
กรมพฒันาท่ีดินกิจกรรมหน่ึง ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบนั้นๆ ได้รับความรู้ใน
เร่ืองของการใชป้ระโยชน์ดิน การจดัการท่ีดินในการท าการเกษตร การท าเกษตรอินทรีย ์ลว้นแลว้แต่
เป็นหนา้ท่ีหลกัของหมอดินอาสาท่ีจะตอ้งเขา้ไปส่งเสริม สร้างความเขา้ใจ และชกัจูงให้เกษตรกรใน
พื้นท่ีรับผิดชอบยอมรับ ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยให้การท าการเกษตรเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน รวมไปถึง
สุขภาพของตวัเกษตรกรท่ีลดการใชส้ารเคมีลงอีกดว้ยแต่เน่ืองจากสถานีพฒันาท่ีดินเชียงใหม่ มีพื้นท่ี
รับผิดชอบ ประมาณ 12,556,910.625 ไร่ มีหมอดินอาสาทั้งหมด 2,290 คน จึงอาจท าให้การดูแล
เกษตรกรและหมอดินอาสาท าไม่ไดท้ั้งหมด (ธีร์รรัฐไชยเทพ, 2550) ทั้งน้ี ในการปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ คน ถา้ได้
คนดี มีความขยนัขันแข็ง มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี จะส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพสูง แต่ถ้าผูป้ฏิบัติงานมีแต่ความเบ่ือหน่าย ขาดความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ฏิบติังานเหล่านั้นขาดขวญัในการท างานหรือขวญัเสีย จึงเป็นภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง
ส่งเสริมและบ ารุงขวญัของผูใ้ต้บังคับบัญชาให้มีขวญัดีอยู่เสมอ (ศจี อนันต์นพคุณ, 2543: ระบบ
ออนไลน)์ 
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จากท่ีกล่าวมาการท าหน้าท่ีของหมอดินอาสานั้ น เป็นการท างานด้วยจิตอาสา  ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน มีภาระงานตอ้งรับผิดชอบมาก ตอ้งเขา้ถึงเกษตรกรในพื้นท่ี และ
ตอ้งท างานอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาถึงระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา
ประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  จะท าให้ไดแ้นวทางในการสร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
หมอดินอาสาประจ าต าบล ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เป็นฐานแรงส าคญัให้กบั
หมอดินอาสาระดบัอ าเภอ และช่วยพฒันางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

1) เพื่อศึกษาระดบัของขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม ่

2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3) เพื่อศึกษาความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆของหมอดินอาสาในการส่งเสริม
ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการวางแผนการ
ท างานร่วมกบัหมอดินอาสาโดยมุ่งเน้นแนวทางท่ีช่วยเสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัหมอดินอาสา 
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

2) ขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้ป็นพื้นฐานในการก าหนดแนวทางการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจและพฒันาหมอ
ดินอาสาประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ ใหส้ามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 

1) ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ หมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 204 คน 

2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบล

ในจงัหวดัเชียงใหม่และปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ า
ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.5 นิยำมศัพท์ 

ขวัญก ำลังใจ หมายถึง ความรู้สึกของหมอดินอาสาประจ าต าบลแต่ละบุคคล เป็นสภาพทาง
จิตใจหรือความรู้สึกท่ีมีต่องานและหน่วยงาน 

กำรปฏิบัติงำน หมายถึง การปฏิบติังานตามกรอบงานและการปฏิบติังานตามนโยบายของกรม
พฒันาท่ีดินและสถานีพฒันาท่ีดินเชียงใหม่ 

หมอดินอำสำประจ ำต ำบล หมายถึง หมอดินอาสาประจ าหมู่บา้นท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากหมอ
ดินอาสาประจ าหมู่บา้นด้วยกนั หรือแต่งตั้งโดยเจา้หน้าท่ีกรมพฒันาท่ีดิน เพื่อเป็นตวัแทนของกรม
พฒันาท่ีดินประจ าต าบล และเป็นแกนน าบริหารเครือข่ายหมอดินอาสาในระดับต าบลปฏิบติังาน
ร่วมกบัสมาชิกหมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น 

กำรได้รับข่ำวสำรกำรเกษตร หมายถึง แหล่งข่าวสารทางดา้นการเกษตรท่ีเกษตรกรไดรั้บ จาก
วิทยุ โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสารเกษตร และการเผยแพร่ข่าวสารของเจา้หน้าท่ี
การเกษตร 

กำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดิน หมายถึงจ านวนคร้ังในรอบหน่ึงปีท่ีเกษตรกรมีการ
ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันาท่ีดินในต าบลของตน 

ปัจจัยค ้ำจุน หมายถึง  ปัจจยัท่ีจะด ารงรักษาให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานตลอดเวลา 
หากขาดปัจจยัเหล่าน้ี หรือ ปัจจยัเหล่าน้ีขดัแยง้กบัความตอ้งการของพนักงานจะท าให้พนกังานเกิด
ความไม่พอใจในการท างานได ้ ประกอบดว้ย 

ควำมสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และ เพื่อนร่วมงำน  หมายถึง การมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนักนัระหวา่งพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ เพื่อนร่วมงาน 

นโยบำยและกำรบริหำร  หมายถึง นโยบายต่างๆ และการบริหารองค์กรของบริษัทท่ีมี
ผลกระทบต่อพนกังาน   

สภำพกำรท ำงำน หมายถึง สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในท่ีท างาน  

วิธีกำรปกครองบังคับบัญชำ  หมายถึง วิธีการบริหารงาน การสั่งการ การปกครองดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชา 
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ปัจจัยจูงใจ  หมายถึง ปัจจัยท่ีกระดุ้นให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานและ                           
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบดว้ย 

ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน หมายถึง  ความสามารถในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด   

กำรได้ควำมยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน หรือ ผูบ้งัคบับญัชา
ใหค้วามยอมรับในความรู้ความสามารถ และความส าเร็จในการปฏิบติังาน    

ลกัษณะของงำน หมายถึง ลกัษณะ และ วธีิการปฏิบติัเพื่อใหง้านนั้นๆประสบความส าเร็จ 

ควำมรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงาน 
และมีอ านาจในการรับผิดชอบงานได้อย่างเต็มท่ี มีอิสระในการตัดสินใจไม่ต้องถูกควบคุมหรือ 
ตรวจสอบตลอดเวลา 

ควำมก้ำวหน้ำในงำน หมายถึง การไดรั้บเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน การมีโอกาสไดศึ้กษา
หาความรู้เพิ่มเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 

ควำมก้ำวหน้ำในชีวติ หมายถึง การมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน การมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน การ
มีสถานะสังคมท่ีสูงข้ึน 

 


