
บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

 กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้น าในหลักสูตรอาสาปศุสัตว์ เพื่อท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์  ในการพัฒนาและส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ในท้องถิ่น มาต้ังแต่พ.ศ. 2530 
และมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีอาสาปศุสัตว์ท่ัวประเทศ 49.997 คน และอยู่ในพื้นท่ี
ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 15,453 คน กรมปศุสัตว์ถือว่า
อาสาสมัครปศุสัตว์เป็นบุคคลท่ีช่วยเหลืองานของกรมปศุสัตว์มาตลอด (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, 
2558 : 11) 
           จากรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์เขต 4 (2559) พบว่า อาสาปศุสัตว์
พบว่า มีปัญหาอาสาปศุสัตว์ขาดความรู้ความสามารถ ขาดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทบาท
ของอาสาปศุสัตว์ ต้องสอดคล้องกับการท างานเพื่อสังคมท่ีต้องมีการพัฒนาอยู่ เสมอเพื่อให้               
อาสาปศุสัตว์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าอย่างไรให้อาสาปศุสัตว์เกิดแรงจูงใจใน
หน้าท่ีเข้าถึงบทบาททันสถานการณ์ของโรคระบาดท่ีรวดเร็วขึ้นตลอดเวลา แม้ว่าไม่มีค่าตอบแทน
ให้กับอาสาปศุสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการท างานประจ าวัน ดังนั้นการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีส่งผลให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในงานจึงเป็นเรื่องส าคัญเพราะปัจจัยใดท่ีมีผลต่อแรงจูงใจอัน
จะน ามาซึ่งการก าหนดแนวทางในการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาสาปศุสัตว์สามารถท่ีจะปฏิบัติงาน
ตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมายในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

จากสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 เพื่อประกอบในการบริหาร การก าหนด
นโยบายพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร ตลอดจนสามารถน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อ
มาปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการวางแผนงานในอนาคตของอาสาปศุสัตว์ท่ีมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับในพื้นท่ีและสังคม
ในปัจจุบัน   

 
2.  วัตถุประสงคข์องการวิจัย    

1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 
2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4  
 

3. ขอบเขตการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้มี จุดมุ่ งหมายในการศึกษาปัจจัยจูงใจท่ี ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ                 

อาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 4 (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดจังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ) 
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ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีเป็นเป้าหมายการศึกษาในครั้งนี้ คือ อาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4  จ านวน 15,453  คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลาด าเนินงาน 
 ต้ังแต่ กันยายน  2560 ถึง สิงหาคม 2561 

 

4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษาแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 และพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีเฉพาะ เป็นความแตกต่างของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จึงขอน าแนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจของ เฮอร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg, 1959, p. 112)  ได้ให้
รายละเอียดครอบคลุมในด้านความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วม ความส าเร็จในการท างานของบุคคลและความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ และความสัมพันธ์กับเกษตรกร โดยผู้วิ จัยได้ก าหนด
ความสัมพันธ์กับตัวแปรสมรรถนะการจูงใจและการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์จ าแนกตามปัจจัย          
จูงใจและปัจจัยค้ าจุน มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้  ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
           
 

 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 
 
 

ปัจจัยพื้นฐาน  
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. ต าแหน่งทางสังคม  
5. ประสบการณ์การเป็นอาสาปศุสัตว์  
6. การได้รับการพัฒนา  

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความรับผิดชอบ  
2. การได้รับการยอมรับนับถือ  
3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  
4. การมีส่วนร่วม 
5. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล  
6. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  

ปัจจัยค้ าจุน 
1. ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ี 

กรมปศุสัตว์ 
2. ความสัมพันธ์กับเกษตรกร 
 

 
 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 
 

 
 
การปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ 

ในพื้นท่ีเขต 4 
1. ด้านการประสานงาน 
2. ด้านการป้องกันโรค 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ 

 
 
 

 

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

ภาพท่ี 1 รูปแบบจ าลองแนวคิดการวิจัย 
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5.  นิยามศัพท์ 
 
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ หมายถึง พนักงา  เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ ท่ีปฏิบัติงาน ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ท่ัวประเทศท่ีปฏิบัติงานร่วมกับอาสาปศุสัตว์และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ 

 
อาสาปศุสัตว์ หมายถึง เกษตรกรผู้น าท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีอาสาปศุสัตว์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาสา        
ปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4  
 

พื้นท่ีเขต 4 หมายถึง พื้นท่ีเขตปศุสัตว์เป็นการแบ่งตามสภาพพื้นท่ีในบริหารงานของ
กรมปศุสัตว์ โดยมีปศุสัตว์เขตเป็นหัวหน้าหน่วยงานส านักงาน 
ปศุสัตว์ เขต ท้ังประ เทศแบ่ง เป็น  9 เขต โดยพื้น ท่ีเขต 4 
ประกอบด้วย 12 จังหวัด ไ ด้แก่ จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองคาย จังหวัด
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด     
บึงกาฬ  

   
แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติด้านต่างๆ ซึ่งท าให้อาสาปศุสัตว์

เกิดความต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีความพึงพอใจในงานท่ี
ปฏิบัติ  

   
แรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยต่างๆ ท้ังปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในเพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยความต้ังใจ 

   
ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ี

ปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ความส าเร็จในการท างานของบุคคลและ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  

 
ปัจจัยค้ าจุน หมายถึง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมหรือส่วนประกอบของงานท่ี

ช่วยเสริมสร้างการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์และความสัมพันธ์กับ
เกษตรกร 
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นิยามศัพท์ (ต่อ) 
 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์           
การเป็นอาสา 

หมายถึง เวลาในการปฏิบัติในหน้าท่ีของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 

 

ระยะเวลาการพัฒนา
ด้านปศุสัตว์ 

 

หมายถึง 
 

ความถ่ีในการฝึกอบรม 

   

การได้รับการยอมรับ
นับถือ 

หมายถึง การท่ีอาสาปศุสัตว์ได้รับการแสดงความยินดีจากเกษตรกร  การ
กล่าวยกย่อง ชมเชยจากเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์เมื่อการปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จ ผลงานเป็นท่ียอมรับ การปฏิบัติงานเป็นท่ีพอใจ
ต่อเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ยอมรับฟังความคิดเห็น 
 

ลักษณะของงาน 
ท่ีปฏิบัติของ  
อาสาปศุสัตว์ 

หมายถึง งานท่ีกรมปศุสัตว์มอบให้อาสาปศุสัตว์ ได้แก่ ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคระบาด ท าลายเช้ือโรคระบาดในพื้นท่ี ส ารวจและบันทึก
ข้อมูลด้านปศุสัตว์ในท้องท่ี ส ารวจและบันทึกข้อมูลโค กระบือ  
ในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 
ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้และประสานงานเกี่ยวกับการ 
ปศุสัตว์ เป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการเล้ียงปศุสัตว์ในพื้นท่ีและ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

การมีส่วนร่วม  หมายถึง การท่ีอาสาปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากอาสา
ปศุสัตว์ จากเกษตรกร จากเจ้าหน้าท่ีปสุสัตว์ 

   

ความส าเร็จในการ 
ท างาน 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ การรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆการรู้จักป้องกันปัญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีและผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีพอใจของ
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 

   

ความก้าวหน้า 
ในต าแหน่งหน้าท่ี 
การงาน 

หมายถึง การท่ีอาสาปศุสัตว์ได้รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชน การได้รับ
รางวัลและการยกย่องจากกรมปศุสัตว์ 

   

ความสัมพันธ์กับ 
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ 
            

หมายถึง การท่ีอาสาปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน 
สามารถท างานร่วมกันได้และเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ให้ความ
ช่วยเหลืออาสาปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี    

   
ความสัมพันธ์กับ 
เกษตรกร 

หมายถึง การอาสาปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน มี
ความเข้าใจกันและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์เป็น
อย่างดี   
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6.  สมมติฐานการวิจัย  
 

สถานภาพส่วนบุคคลของอาสาปศุสัตว์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1.1 อาสาปศุสัตว์ที่มีเพศต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
1.2 อาสาปศุสัตว์ที่มีอายุต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน    
1.3 อาสาปศุสัตว์ที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน    
1.4 อาสาปศุสัตว์ที่มีต าแหน่งทางสังคมต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 
1.5 อาสาปศุสัตว์ที่มีประสบการณ์เป็นอาสาปศุสัตว์ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ต่างกัน 
1.6 อาสาปศุสัตว์ท่ีมีการได้รับการพัฒนาเป็นอาสาปศุสัตว์ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน 
 
 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 เพื่อทราบถึงปัจจัยพื้นฐานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 

7.2 เพื่อทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 
7.3 เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพื้นท่ีเขต 4 
 
 

 


