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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบล
ในจงัหวดัเชียงใหม่” ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการบรรยายประกอบตาราง ตามล าดบัดงัน้ี 

1. ลกัษณะพื้นฐานในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของหมอดินอาสา 
2. ระดับขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวดั

เชียงใหม่  
3. ปัจจยัสนบัสนุนในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
5. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการสร้างขวญัก าลังใจหรือความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
6. ความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังาน 
7. ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ และปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
8. ทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ลกัษณะพืน้ฐานในด้านเศรษฐกจิและสังคมของหมอดินอาสา 

 ลกัษณะพื้นฐานในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของหมอดินอาสา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรสต าแหน่งทางสังคม พื้นท่ีถือครอง อาชีพหลกั อาชีพเสริม รายไดจ้ากภาคการเกษตร
รายไดน้อกภาคการเกษตร หน้ีสิน ยานพาหนะ และระยะเวลาปฏิบติังานหมอดินอาสา แสดงผลดงั
ตารางท่ี 4.1 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.1 ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของหมอดินอาสา 
n = 135 

ลกัษณะพืน้ฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 129 95.6 
 หญิง 6 4.4 
    

อายุ(ปี) 
 ต ่ากวา่ -  50 21 15.6 
 51-  60 68 50.4 
 61- 70 40 29.6 
 มากกวา่ 70 6 4.4 

อายตุ  ่าสุด = 48 ปี            อายุเฉล่ีย = 57.7 ปี                    มธัยฐาน = 56  ปี 
อายสูุงสุด = 72 ปี            ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 5.82 
 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 66 48.9 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 30 22.2 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 29 21.5 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 2 1.5 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง 4 3.0 
 ปริญญาตรี 4 3.0 
    
สถานภาพสมรส 
 โสด 2 1.5 
 แต่งงาน 128 94.8 
 หยา่/ร้าง 5 3.7 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
n = 135 

ลกัษณะพืน้ฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต าแหน่งทางสังคม 
 ไม่ไดรั้บ 16 11.9 
 ไดรั้บ(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 119 88.1 

ต าแหน่งทีไ่ด้รับ อาสาพฒันาปศุสัตว ์ 71 59.7 
 ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 64 53.8 
 อาสาสาธารณสุข 21 17.6 
 เกษตรหมู่บา้น 19 16.0 
 สมาชิก อบต. 14 11.8 
 อ่ืน ๆ 22 18.5 
    

พืน้ทีถ่ือครอง(ไร่) 
 ต ่ากวา่ -  10 81 60.0 
 11-20 40 29.6 
 21-30 10 7.4 
 31-40 2 1.5 
 41-50 2 1.5 

พื้นท่ีถือครองต ่าสุด =2 ไร่พื้นท่ีถือครองเฉล่ีย = 11.36 ไร่มธัยฐาน =10 ไร่ 
พื้นท่ีถือครองสูงสุด = 48ไร่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =8.8 

 

อาชีพหลกั(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 คา้ขาย 63 46.7 
 ท าสวน 39 28.9 
 เล้ียงสัตว ์ 19 14.1 
 เล้ียงปลา 6 4.4 
 ท านา 2 1.5 
 ท าไร่ 2 1.5 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
n = 135 

ลกัษณะพืน้ฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพหลกั (ต่อ) 
 รับจา้ง 2 1.5 

 ช่าง 2 1.5 
    

อาชีพเสริม 
 ไม่มี 23 17.0 
 มี(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 112 83.0 

 รับจา้ง 39 35.5 
 เล้ียงสัตว ์ 28 25.5 
 คา้ขาย 24 21.8 
 ท านา 19 17.3 
 ท าสวนล าไย 19 17.3 
 เล้ียงปลา 13 11.8 
 ช่าง 12 10.9 
 ท าไร่พืชผสมผสาน 4 3.6 

 เพาะเห็ด 4 3.6 
 ท าสวนถัว่เหลือง 2 1.8 
 ท าสวนพลบั 2 1.8 
 ท าสวนแตงโม 2 1.8 
 ปลูกหญา้แฝกขาย 2 1.8 
    

รายได้จากภาคการเกษตร (บาทต่อปี) 
 10,000 – 30,000 29 22.1 
 30,001 - 50,000 34 26.0 
 50,001 – 70,000 30 22.9 
 70,001  – 100,000 21 16.0 
 มากกวา่ 100,000 17 13.0 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
n = 135 

ลกัษณะพืน้ฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้นอกภาคการเกษตร 
 ไม่มี 23 17.0 
 มี 112 83.0 

 ต ่ากวา่ - 20,000 72 73.5 
 20,001 - 30,000 11 11.2 

 30,001 – 40,000 3 3.1 
 40,001 – 50,000 7 7.1 
 มากกวา่ 50,000 5 5.1 
    
หนีสิ้น 

 ไม่มี 42 31.1 
 มี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 93 68.9 

 ธกส. 67 72.0 
 สหกรณ์การเกษตร 33 35.5 
 เพื่อน/ญาติพี่นอ้ง 18 19.4 
 ธนาคารพาณิชย ์ 9 6.6 

    
ยานพาหนะ 

 ไม่มี 2 1.5 
 มี(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 133 98.5 
 จกัรยานยนต ์ 124 93.2 
 รถยนต ์ 62 46.6 
 จกัรยาน 28 21.1 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
n = 135 

ลกัษณะพืน้ฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระยะเวลาปฏิบัติงานหมอดินอาสา (ปี) 
 ต ่ากวา่-5 17 12.6 
 6-10 41 30.4 
 11-15 59 43.7 
 มากกวา่ 15 18 13.4 
ระยะเวลาฯ ต ่าสุด =1 ปี            ระยะเวลาฯ เฉล่ีย = 11.34ปีมธัยฐาน =11 ปี 
ระยะเวลาฯ สูงสุด = 25ปี         ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =4.757 
 

จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของหมอดินอาสาในจงัหวดั
เชียงใหม ่จ านวน 135 ราย ดงัตาราง 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 

เพศ  จากการศึกษาพบวา่ หมอดินอาสาจ านวน 135คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 95.6 และ
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 4.4 

อายุ พบวา่ หมอดินอาสาร้อยละ 50.4 มีช่วงอายุระหวา่ง 51 - 60 ปี รองลงมาร้อยละ 29.6 มีอาย ุ
61 - 70 ปี นอกจากน้ียงัพบวา่หมอดินอาสามีอายุเฉล่ีย คือ 57.7 ปี มีอายตุ  ่าสุด คือ 48 ปี และหมอดินอา
สามีอายสูุงสุด คือ 72 ปี  

ระดบัการศึกษา พบว่า หมอดินอาสาร้อยละ 48.9 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา รองลงมา
ร้อยละ 22.2 จบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และร้อยละ 21.5 จบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
จากการศึกษาพบวา่ไม่มีหมอดินอาสารายใดท่ีไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา 

สถานภาพสมรส พบว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 94.8 มี
สถานภาพหยา่ร้างและโสด ร้อยละ 3.7 และ 1.5 ตามล าดบั 

ต าแหน่งทางสังคม พบวา่ หมอดินอาสา ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางสังคม ร้อยละ 88.1 และไม่ได้
รับต าแหน่งใดใด ร้อยละ 11.9 ส าหรับต าแหน่งทางสังคมของหมอดินอาสา ไดแ้ก่ อาสาพฒันาปศุสัตว ์
(ร้อยละ 59.7) ต าแหน่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น (ร้อยละ 53.8) เป็นตน้ 
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การถือครองพื้นท่ี พบวา่ หมอดินอาสาเกินคร่ึง ถือครองท่ีดินต ่ากวา่ 10 ไร่ ร้อยละ 60 ถือครอง
พื้นท่ี 11 – 20 ไร่ ร้อยละ 29.6 จากการศึกษายงัพบว่า หมอดินอาสามีพื้นท่ีถือครองเฉล่ีย 11.36ไร่มี
พื้นท่ีถือครองต ่าสุด คือ 2 ไร่ มีพื้นท่ีถือครองสูงสุด คือ 48 ไร่ 

อาชีพหลกัของหมอดินอาสา พบวา่ หมอดินอาสามีอาชีพคา้ขายร้อยละ 46.7 ท าสวน ร้อยละ 28.9 
เล้ียงสัตว ์ร้อยละ 14.1 อาชีพนอกเหนือจากน้ี ไดแ้ก่ ท าไร่ ท านา เล้ียงปลา รับจา้ง และช่าง เป็นตน้ 

อาชีพเสริมของหมอดินอาสา พบว่า หมอดินอาสาส่วนใหญ่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 83 และร้อยละ 
17 ไม่มีอาชีพเสริม ซ่ึงหมอดินอาสาท่ีตอบแบบสอบถามวา่มีอาชีพเสริม สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 
ข้อ พบว่า อาชีพเสริมของหมอดินอาสาได้แก่ รับจ้าง (ร้อยละ 35.5) เล้ียงสัตว ์(ร้อยละ 25.5) ค้าขาย 
(ร้อยลฃะ 21.8) ท านา ท าสวนล าไย (ร้อยละ 17.3 เท่ากนั) เล้ียงปลา ช่าง ท าไร่พืชผสมผสาน เป็นตน้  

รายได้จากภาคเกษตรของหมอดินอาสา พบว่า หมอดินอาสา ร้อยละ 26 มีรายได้จากภาค
การเกษตรในช่วง 30,001 – 50,000 บาทต่อปี รองลงมา ร้อยละ 22.9 มีรายไดใ้นช่วง 50,001 – 70,000 บาท
ต่อปี ล าดบัต่อมา หมอดินอาสามีรายไดใ้นช่วง 10,000 – 30,000 บาทต่อปีร้อยละ 22.1 ในการศึกษาคร้ังน้ี
ผูศึ้กษาไดท้  าการสอบถามรายไดข้องหมอดินอาสาเป็นช่วงของรายได ้การศึกษาในส่วนของรายไดจึ้งไม่
สามารถหาค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุดและค่าสูงสุดได ้

รายไดน้อกภาคการเกษตรของหมอดินอาสา พบวา่ หมอดินอาสาหมอดินอาสามีรายไดน้อกภาค
การเกษตร ร้อยละ 87 และไม่มีรายไดน้อกภาคเกษตร ร้อยละ 17 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า หมอดินอาสามี
รายไดน้อกภาคการเกษตรในช่วงต ่ากวา่ – 20,000 บาต่อปี ร้อยละ 73.5 ล าดบัต่อมาคือ มีรายไดน้อกภาค
การเกษตรในช่วง 20,001 – 30,000 บาทต่อปี ร้อยละ 11.2 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการสอบถาม
รายได้ของหมอดินอาสาเป็นช่วงของรายได้ การศึกษาในส่วนของรายได้จึงไม่สามารถหาค่าเฉล่ีย ค่า
ต ่าสุดและค่าสูงสุดได ้

 หน้ีสินของหมอดินอาสา จากการศึกษาพบวา่ หมอดินอาสาเกินคร่ึงมีหน้ีสิน ร้อยละ 68.9 และ
ไม่มีหน้ีสิน ร้อยละ 31.1 โดยแหล่งกูย้ืมของหมอดินอาสา ไดแ้ก่ธกส. (ร้อยละ 72) สหกรณ์การเกษตร 
(ร้อยละ 35.5)ญาติพี่นอ้ง (ร้อยละ 19.4) ธนาคารพาณิชย ์(ร้อยละ 6.6) เป็นตน้ 

ยานพาหนะของหมอดินอาสา จากการศึกษาพบว่าหมอดินอาสาส่วนใหญ่มียานพาหนะ ร้อยละ 
98.5 และไม่มียานพาหนะ ร้อยละ 1.5โดยยานหาหนะของหมอดิอาสา ไดแ้ก่ จกัรยานยนต(์ร้อยละ 93.2) 
รถยนต(์ร้อยละ 46.6) และจกัรยาน(ร้อยละ 21.1) เป็นตน้ 
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และสุดทา้ยดา้นระยะเวลาปฏิบติังานหมอดินอาสาพบวา่ หมอดินอาสาร้อยละ 43.7 ปฏิบติังาน
เป็นหมอดินอาสา 11 -15 ปี รองลงมา คือ 6 – 10 ปี ร้อยละ 30.4 ล าดบัต่อมา คือ มากกวา่ 15 ปี และต ่า
กวา่ 5 ปี ร้อยละ 13.4 และ12.6 ตามล าดบั และจากการศึกษายงัพบวา่ระยะเวลาปฏิบติังานของหมอดิน
อาสา ต ่าสุด คือ 1 ปี สูงสุด คือ 25 ปี และระยะเวลาปฏิบติังานของหมอดินอาสา เฉล่ีย 11.34 ปี 

4.2 ขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ 

ตารางที่ 4.2 ระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
n = 135 

ประเด็น 

ระดับขวญัและก าลงัใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. ไม่มีการร้องทุกขก์ล่าวโทษเกิดข้ึนในหน่วยงาน 4.73 0.448 มาก 

2. มีความรู้สึกภูมิใจท่ีไดท้  างานเป็นหมอดินอาสาประจ า
ต าบล 

4.70 0.612 มาก 

3. สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัหมอดินอาสาคนอ่ืนๆได ้ 4.67 0.544 มาก 

4. ไม่มีการวพิากษว์จิารณ์งานของคนอ่ืนในแง่ลบเกิดข้ึน 4.67 0.470 มาก 

5. มีความตั้งใจและสนใจในงานท่ีท า 4.59 0.495 มาก 

6. พร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือหน่วยงานเป็นพิเศษในกรณี
ท่ีเป็นงานเร่งด่วน/ฉุกเฉิน 

4.56 0.497 มาก 

7. ไม่มีความคิดท่ีจะลาออกจากต าแหน่งถา้มีโอกาส 4.56 0.698 มาก 

8. ความเคารพและเช่ือมัน่ของท่านท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีสถานี
พฒันาท่ีดินเชียงใหม่อยูใ่นระดบั 

4.51 0.584 มาก 

9.พอใจในหนา้ท่ีการงานท่ีท าอยู ่ 4.50 0.645 มาก 
10.ในหน่วยงานของท่านทุกคนมีความรักใคร่สามคัคีกนั 4.48 0.645 มาก 

11.พร้อมท่ีจะสละเวลาส่วนตวัเพื่อท าใหง้านส าเร็จได ้ 4.45 0.620 มาก 

12. มีความรู้สึกท่ีดีต่อเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินเชียงใหม่ 4.40 0.704 มาก 
13. มีความสุขกบังานท่ีท า 4.37 0.720 มาก 

14. มีความเอาใจใส่ในงานและเพื่อนร่วมงาน 4.10 0.736 ค่อนขา้งมาก 
15. มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจและไดรั้บการยอมรับจาก
หน่วยงานเสมอ 

3.90 0.849 ค่อนขา้งมาก 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 
n = 135 

ประเด็น 

ระดับขวญัและก าลงัใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสา 4.48 0.618 มาก 
หมายเหตุ ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 คะแนน ถือวา่มีระดบัขวญัก าลงัใจมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 คะแนน ถือวา่มีระดบัขวญัก าลงัใจค่อนขา้งมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 คะแนน ถือวา่มีระดบัขวญัก าลงัใจปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 คะแนน ถือวา่มีระดบัขวญัก าลงัใจค่อนขา้งนอ้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80 คะแนน ถือวา่มีระดบัขวญัก าลงัใจนอ้ย 

จากการศึกษาขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า ในภาพรวมขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา อยู่ในระดบัมาก (ร้อยละ 4.48) ซ่ึง
เม่ือศึกษาในประเด็นย่อยพบว่า หมอดินอาสามีระดบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน ในระดบัมาก 13 
ประเด็น ไดแ้ก่ ไม่มีการร้องทุกขก์ล่าวโทษเกิดข้ึนในหน่วยงาน (ร้อยละ 4.73) มีความรู้สึกภูมิใจท่ีได้
ท างานเป็นหมอดินอาสาประจ าต าบล (ร้อยละ 4.70) สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัหมอดินอาสาคน
อ่ืนๆได ้(ร้อยละ 4.67) ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์งานของคนอ่ืนในแง่ลบเกิดข้ึน (ร้อยละ 4.67) มีความ
ตั้งใจและสนใจในงานท่ีท า (ร้อยละ 4.59) พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานเป็นพิเศษในกรณีท่ี
เป็นงานเร่งด่วน/ฉุกเฉิน (ร้อยละ 4.56)ไม่มีความคิดท่ีจะลาออกจากต าแหน่งถา้มีโอกาส (ร้อยละ 4.56) 
ความเคารพและเช่ือมัน่ของท่านท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินเชียงใหม่อยูใ่นระดบั (ร้อยละ 4.51) 
พอใจในหน้าท่ีการงานท่ีท าอยู ่(ร้อยละ 4.50) ในหน่วยงานของท่านทุกคนมีความรักใคร่สามคัคีกนั 
(ร้อยละ 4.48) พร้อมท่ีจะสละเวลาส่วนตวัเพื่อท าให้งานส าเร็จได ้(ร้อยละ 4.45) มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
เจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดินเชียงใหม่ (ร้อยละ 4.40) มีความสุขกบังานท่ีท า (ร้อยละ 4.37) ส่วนอีก 2 
ประเด็น มีระดบัขวญัก าลงัใจปานกลาง คือ มีความเอาใจใส่ในงานและเพื่อนร่วมงาน(ร้อยละ 4.10)  มี
ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจและไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานเสมอ(ร้อยละ3.90) 
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4.3 ปัจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาปัจจยัสนับสนุนในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาเป็นการศึกษาปัจจยัค ้าจุนและ
ปัจจยัจูงใจ ซ่ึงปัจจยัค ้าจุน มีประเด็นในการศึกษา ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร การบงัคบับญัชา 
สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน สภาพการท างาน เป็นตน้ ส่วนปัจจยัจูงใจมีประเด็นในการศึกษา ไดแ้ก่ 
ความส าเร็จในงานท่ีท า การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีท า ความรับผิดชอบ ความดา้ว
หนา้ในงาน และความกา้วหนา้ในชีวติ เป็นตน้ ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

4.3.1 ปัจจัยค า้จุน 

การศึกษาปัจจยัค ้าจุน ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้น
การบงัคบับญัชา ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อร่วมงาน และดา้นสภาพการท างาน ในแต่ละดา้นจะประกอบ
ไปดว้ยประเด็นยอ่ยต่าง ๆ ซ่ึงผลการศึกษา สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.3 ปัจจยัค ้าจุนนโยบายและการบริหาร 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1.มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานอยา่ง
ชดัเจน 

4.23 .668 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2.มีการช้ีแจงนโยบายการด าเนินงานใหทุ้กคนรับรู้และ
รับทราบ 

4.16 .784 เห็นดว้ย 

รวม 4.20 .691 เห็นด้วย 

ผลการศึกษาปัจจยัค ้ าจุนนโยบายและการบริหารดังตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัค ้ าจุนด้านนโยบายและการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�=4.20) เม่ือ
พิจารณา ประเด็นย่อย พบว่า หมอดินอาสาเห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็น “มีการก าหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารงานอย่างชัดเจน” (�̅�=4.23) และหมอดินอาสาเห็นดว้ยในประเด็น “มีการช้ีแจง
นโยบายการด าเนินงานใหทุ้กคนรับรู้และรับทราบ” (�̅�=4.16) 
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ตารางที ่4.4 ปัจจยัค ้าจุนการบงัคบับญัชา 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีใหค้วาม
เป็นกนัเองเป็นอยา่งมาก 

4.67 .473 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินของท่านแสดงความรับผดิชอบ
ในงานอยา่งเตม็ท่ี 

4.56 1.396 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3. การใหค้วามเป็นธรรมของเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดิน
เป็นไปอยา่งเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั 

4.30 .829 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

4. วธีิการสั่งการของเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินเป็นไปอยา่ง
ชดัเจน   

4.22 .788 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

5. เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมีการพดูคุยไต่ถามทุกขสุ์ขอยู่
เสมอ 

4.19 .802 เห็นดว้ย 

รวม 4.39 .707 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ผลการศึกษาปัจจยัค ้าจุนการบงัคบับญัชาดงัตารางท่ี 4.4 พบวา่ หมอดินอาสามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัค ้าจุนดา้นดา้นการบงัคบับญัชาในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (�̅�=4.39) เม่ือพิจารณา
ประเด็นย่อย พบว่า หมอดินอาสาเห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 ประเด็น ได้แก่ เจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีให้ความเป็นกนัเองเป็นอย่างมาก (�̅�=4.67) เจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดินของท่าน
แสดงความรับผิดชอบในงานอยา่งเต็มท่ี (�̅�=4.56) และวิธีการสั่งการของเจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดิน
เป็นไปอยา่งชดัเจน (�̅�=4.22) และหมอดินอาสาเห็นดว้ยในประเด็นมีเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมีการ
พดูคุยไต่ถามทุกขสุ์ขอยูเ่สมอ (�̅�=4.19) 

ตารางที ่4.5 ปัจจยัค ้าจุนสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. ท่านและหมอดินอาสาคนอ่ืนๆให้ความช่วยเหลือดูแลซ่ึง
กนัและกนัอยูเ่สมอ 

4.39 .561 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. มีการสร้างความสัมพันธ์กับหมอดินอาสาคนอ่ืนๆให้มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อกนัอยูเ่สมอ 

4.36 .630 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

รวม 4.38 .548 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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ผลการศึกษาปัจจยัค ้าจุนสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงานดงัตารางท่ี 4.5 พบว่า หมอดินอาสามี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นสัมพนัธภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (�̅�=4.38) เม่ือ
พิจารณาประเด็นย่อยพบว่า ทั้ ง 2 ประเด็น หมอดินอาสามีระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ไดแ้ก่ท่านและหมอดินอาสาคนอ่ืนๆให้ความช่วยเหลือดูแลซ่ึงกนัและกนัอยู่เสมอ (�̅�=4.39) และมี
การสร้างความสัมพนัธ์กบัหมอดินอาสาคนอ่ืนๆใหมี้ความรู้สึกท่ีดีต่อกนัอยูเ่สมอ (�̅�=4.36)  

ตารางที ่4.6 ปัจจยัค ้าจุนสภาพการท างาน 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีอยา่งเพียงพอ สะดวกต่อการ
ใชง้าน 

4.37 .835 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ มีการจดัให้อย่าง
ทัว่ถึงและเสมอภาค 

4.13 .845 เห็นดว้ย 

3. การพิจารณาความดีความชอบเป็นไปอยา่งโปร่งใสยติุธรรม 4.00 .930 เห็นดว้ย 
4. มีการจดังบประมาณให้อย่างพอเพียงส าหรับการท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3.79 1.095 เห็นดว้ย 

รวม 4.07 0.777 เห็นด้วย 

ผลการศึกษาปัจจยัค ้าจุนสภาพการท างานดงัตารางท่ี 4.6 พบวา่ หมอดินอาสามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  (�̅�=4.07) เม่ือพิจารณาประเด็นยอ่ย 
พบว่า หมอดินอาสาเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1ประเด็น คือ สภาพแวดล้อมในการท างาน มีอย่างเพียงพอ 
สะดวกต่อการใช้งาน (�̅�=4.37) และใน 3 ประเด็นท่ีเหลือหมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ได้แก่ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวสัดิการ มีการจดัให้อย่างทัว่ถึงและเสมอภาค 
(�̅�=4.13) การพิจารณาความดีความชอบเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม  (�̅�=4.00) และมีการจัด
งบประมาณใหอ้ยา่งพอเพียงส าหรับการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (�̅�=3.79) 
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ตารางที ่4.7 ปัจจยัค ้าจุนในภาพรวม 
n = 135 

ปัจจัย �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. การบงัคบับญัชา 4.39 .707 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2. สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน 4.38 .548 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3. นโยบายและการบริหาร 4.20 .691 เห็นดว้ย 
4. สภาพการท างาน 4.07 .777 เห็นดว้ย 

รวม 4.26 .596 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีสนับสนุนในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม่ด้านปัจจยัค ้ าจุนในภาพรวมดังตารางท่ี 4.7 พบว่า หมอดินอาสา มีระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัค ้าจุนภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (�̅�=4.26) เม่ือพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า หมอดิน
อาสาเห็นด้วยอย่างยิ่งใน 2 ดา้น คือ การบงัคบับญัชา (�̅�=4.39) และสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน 
(�̅�=4.38) และหมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ประเด็น คือนโยบายและการ
บริหาร (�̅�=4.20) และสภาพการท างาน (�̅�=4.07) 

4.3.2 ปัจจัยจูงใจ 

การศึกษาปัจจยัจูงใจ ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความส าเร็จในงานท่ีท า การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีท า ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในงาน และความกา้วหนา้ใน
ชีวติซ่ึงในแต่ละปัจจยัจะประกอบไปดว้ยประเด็นยอ่ยต่าง ๆ ซ่ึงผลการศึกษา สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.8 ปัจจยัจูงใจความส าเร็จในงานท่ีท า 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. พอใจต่อความส าเร็จในงานท่ีท าท่ีตอ้งใชค้วามรับผดิชอบ 4.69 1.102 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2. สามารถใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานในหนา้ท่ีอยา่ง
เตม็ท่ี 

4.41 .493 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3. มีโอกาสไดรั้บมอบหมายใหท้ างานพิเศษและมีอิสระในการ
ท างานนั้นเตม็ท่ี 

4.15 .787 เห็นดว้ย 

4. ถา้งานมีปัญหาสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเต็มท่ี 4.13 .616 เห็นดว้ย 
รวม 4.34 0.569 เห็นด้วยอย่างยิง่ 
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ผลศึกษา ปัจจยัจูงใจความส าเร็จในงานจากตารางท่ี 4.8 พบว่า หมอดินอาสามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในงานท่ีท าในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (�̅�=4.34) เม่ือพิจารณา
ประเด็นยอ่ย พบวา่ หมอดินอาสาเห็นดว้ยอยา่งยิง่ใน 2 ประเด็น คือ พอใจต่อความส าเร็จในงานท่ีท าท่ี
ตอ้งใช้ความรับผิดชอบ (�̅�=4.69) และสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการท างานในหน้าท่ีอย่าง
เต็มท่ี (�̅�=4.41) และหมอดินอาสามีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย 2 ประเด็นคือ มีโอกาสได้รับ
มอบหมายให้ท างานพิเศษและมีอิสระในการท างานนั้นเต็มท่ี (�̅�=4.15) และถ้างานมีปัญหาท่าน
สามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (�̅�=4.13) 

ตารางที ่4.9 ปัจจยัจูงใจการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. มีโอกาสท างานเป็นทีมร่วมกบัหมอดินอาสาคนอ่ืนๆเป็น
ประจ า 

4.60 1.167 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ไดรั้บความร่วมมือจากหมอดินอาสาท่านอ่ืนอยูเ่สมอ 4.20 .570 เห็นดว้ย 
3. ไดรั้บการยอมรับจากเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินในดา้น
ความรู้ ความสามารถ อยา่งเต็มท่ี 

4.16 .721 เห็นดว้ย 

4. ไดรั้บความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นท่ีในการท างานให้
ส าเร็จอยูเ่สมอ 

4.16 .535 เห็นดว้ย 

รวม 4.28 .521 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจการไดรั้บการยอมรับนบัถือจากตารางท่ี 4.9 พบวา่ หมอดินอาสามีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
(�̅�=4.28) เม่ือพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า หมอดินอาสามีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 
ประเด็น คือ มีโอกาสท างานเป็นทีมร่วมกบัหมอดินอาสาคนอ่ืนๆเป็นประจ า (�̅�=4.60) และหมอดิน
อาสามีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ย 3 ประเด็น คือ ไดรั้บความร่วมมือจากหมอดินอาสาท่านอ่ืนอยู่
เสมอ(�̅�=4.20) ได้รับการยอมรับจากเจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดินในดา้นความรู้ ความสามารถ อย่าง
เตม็ท่ีมี และไดรั้บความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นท่ีในการท างานใหส้ าเร็จอยูเ่สมอ (�̅�=4.16เท่ากนั) 
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ตารางที ่4.10 ปัจจยัจูงใจลกัษณะของงานท่ีท า 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. มีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมในการท างานอยูเ่สมอ 4.05 .716 เห็นดว้ย 
2. ไดรั้บมอบหมายใหท้ างานท่ีทา้ทายความสามารถอยูเ่สมอ 4.02 .767 เห็นดว้ย 
3. ไดรั้บมอบหมายใหท้ างานใหม่ๆตลอดเวลา 3.85 .860 เห็นดว้ย 

รวม 3.98 .616 เห็นด้วย 

ผลศึกษาปัจจยัจูงใจลกัษณะของงานจากตารางท่ี 4.10 พบว่า หมอดินอาสามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัค ้าจุนดา้นลกัษณะของงานท่ีท าในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (�̅�=3.98) เม่ือพิจารณาประเด็น
ยอ่ย พบวา่ หมอดินอาสามีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยทุกประเด็น คือ มีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิม
ในการท างานอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�=4.05) ไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีทา้ทายความสามารถอยู่
เสมอ (�̅�=4.02) และไดรั้บมอบหมายใหท้ างานใหม่ๆตลอดเวลา (�̅�=3.85) 

ตารางที ่4.11 ปัจจยัจูงใจความรับผดิชอบ 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. ภูมิใจในงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ 4.81 1.420 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ต าแหน่งหนา้ท่ีของท่านมีงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ 4.19 .506 เห็นดว้ย 
3. ไม่จ  าเป็นตอ้งรับผดิชอบต่อการท างานของผูอ่ื้น 2.16 .937 ไม่เห็นดว้ย 

รวม 3.72 .574 เห็นด้วย 

ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจความรับผิดชอบจากตารางท่ี 4.11 พบวา่ หมอดินอาสามีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นความรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (�̅�=3.72) เม่ือพิจารณาประเด็น
ยอ่ย พบวา่ หมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง1 ประเด็น คือ ภูมิใจในงานท่ี
ตอ้งรับผิดชอบ (�̅�=4.81) หมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย คือ ต าแหน่งหนา้ท่ีของ
ท่านมีงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ (�̅�=4.19) และประเด็นท่ีหมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็นในระดบัไม่
เห็นดว้ย คือ ไม่จ  าเป็นตอ้งรับผดิชอบต่อการท างานของผูอ่ื้น (�̅�=2.16) 
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ตารางที ่4.12 ปัจจยัจูงใจความกา้วหนา้ในงาน 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. มีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์อยูเ่สมอ เม่ือ
มีการจดัศึกษาดูงาน 

4.48 .584 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2. ไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานทุกคร้ังท่ีมีการจดัฝึกอบรม 

4.37 .632 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3. ไดรั้บพิจารณาความดีความชอบตามผลงานและความรู้
ความสามารถอยา่งเหมาะสม 

3.98 .868 เห็นดว้ย 

รวม 4.28 .544 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจความก้าวหน้าในงาน จากตารางท่ี 4.12 พบว่า หมอดินอาสามีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นความกา้วหนา้ในงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (�̅�=4.28) เม่ือ
พิจารณาประเด็นยอ่ย พบวา่ หมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 2 ประเด็น คือ 
มีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เม่ือมีการจดัศึกษาดูงาน (�̅�=4.48) และไดรั้บ
การสนบัสนุนใหไ้ปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานทุกคร้ังท่ีมีการจดัฝึกอบรม (�̅�=4.37) 
และหมอดินอาสามีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย 1 ประเด็น คือ ได้รับพิจารณาความดี
ความชอบตามผลงานและความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสม (�̅�=3.98) 

ตารางที ่4.13 ปัจจยัจูงใจความกา้วหนา้ในชีวติ 
n = 135 

ประเด็น �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. สามารถเก็บเงินออมไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คง
ของชีวติในอนาคตได ้

4.19 .725 เห็นดว้ย 

2. มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวติ  4.18 .668 เห็นดว้ย 
รวม 4.18 .600 เห็นด้วย 

ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจความก้าวหน้าในชีวิต จากตารางท่ี 4.13 พบว่า หมอดินอาสามีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัค ้ าจุนด้านความก้าวหน้าในชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  (�̅�=4.18) เม่ือ
พิจารณาประเด็นย่อย พบว่า หมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยทั้ง 2 ประเด็น คือ 
สามารถเก็บเงินออมไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของชีวิตในอนาคตได้ (�̅�=4.19) และมีส่ิง
อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวติ (�̅�=4.18) 
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ตารางที ่4.14 ปัจจยัค ้าจุนในภาพรวม 
n = 135 

ขอ้ ปัจจัย �̅� S.D. แปลความหมาย 
1 ความส าเร็จในงานท่ีท า 4.34 .569 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 4.28 .521 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3 ความกา้วหนา้ในงาน 4.28 .544 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 ความกา้วหนา้ในชีวิต 4.18 .600 เห็นดว้ย 
5 ลกัษณะของงานท่ีท า 3.98 .616 เห็นดว้ย 
6 ความรับผดิชอบ 3.72 .574 เห็นดว้ย 
 รวม 4.13 .422 เห็นด้วย 

ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจในภาพรวมจากตางท่ี 4.14 พบวา่ หมอดินอาสามีความคิดเห็นต่อปัจจยั
จูงใจในภาพรวมในระดบัเห็นดว้ย (�̅� = 4.13) โดยเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ หมอดินอาสามีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง3 ปัจจยั คือ ความส าเร็จในงานท่ีท า (�̅� = 4.34) การไดรั้บการ
ยอมรับนับถือ และความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (�̅� = 4.28) และหมอดินอาสาเห็นด้วย2
ปัจจยัคือ ลกัษณะของงานท่ีท า (�̅� = 3.98) และความรับผดิชอบ (�̅� = 3.72) 

4.4 ความพงึพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ 

ตารางที ่4.15 แสดงระดบัความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
n = 135 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 พอใจในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีด ารงอยู ่ 4.24 0.59 มากท่ีสุด 
2 พอใจในลกัษณะงานท่ีท าในปัจจุบนั 4.24 0.55 มากท่ีสุด 
3 อิสระในการท างานในปัจจุบนัเป็นท่ีน่าพอใจ 4.21 0.53 มากท่ีสุด 
4 พอใจในผลส าเร็จของงานท่ีท าอยู ่ 4.20 0.68 มาก 
5 การติดต่อส่ือสารและการวางตนของเจา้หนา้ท่ี

สถานีพฒันาท่ีดินเป็นท่ีน่าพอใจ 
4.15 0.67 มาก 

6 การท าหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดิน 4.14 0.73 มาก 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
n = 135 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

7 การสั่งการของเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมีความ
ชดัเจนน่าพอใจ 

4.06 0.67 มาก 

8 การมอบหมายงานเป็นไปอยา่งเสมอภาค เป็น
ธรรม 

4.09 0.67 มาก 

9 การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัของหมอดินอาสาท่ี
ร่วมงานกนัเป็นท่ีน่าพอใจ 

3.93 0.65 มาก 

10 การมีโอกาสไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้ใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

3.84 0.67 มาก 

11 การมอบหมายงานมีปริมาณท่ีเหมาะสมน่าพอใจ 3.80 0.63 มาก 
12 การวางแผนงานและการมอบหมายงานของ

เจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมีความชดัเจนเป็นท่ี
น่าพอใจ 

3.54 0.84 มาก 

13 สภาพการท างาน เช่น อุปกรณ์ วสัดุต่างๆเพียงพอ
ต่อการท างานเป็นท่ีน่าพอใจ 

3.35 0.93 ปานกลาง 

14 เบ้ียเล้ียงต่างๆท่ีไดรั้บเป็นท่ีน่าพอใจ เม่ือเทียบกบั
ภาระงานและความรู้ความสามารถ 

3.30 1.00 ปานกลาง 

15 ความพึงพอใจต่อการจดัสรรงบประมาณท่ี
พอเพียงต่อการด าเนินงานตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

2.97 0.83 ปานกลาง 

16 สวสัดิการเก่ียวกบัการดูแลความปลอดภยัในการ
ท างานท่ีจดัใหเ้ป็นท่ีน่าพอใจ 

2.71 0.80 ปานกลาง 

ความพงึพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลใน
จังหวดัเชียงใหม่ 

3.80 0.72 มาก 

หมายเหตุ ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง  มีความพึงพอนอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอนอ้ย 
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  ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากการศึกษาความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
หมอดินอาสามีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือแยกเป็นประเด็นยอ่ยพบวา่ หมอดินอาสามี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 3 ประเด็น ไดแ้ก่ พอใจในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีด ารงอยู ่พอใจในลกัษณะ
งานท่ีท าในปัจจุบนั อิสระในการท างานในปัจจุบนัเป็นท่ีน่าพอใจ ในส่วนของประเด็นท่ีหมอดินอา
สามีความพึงพอใจในระดบัมาก พบ 9 ประเด็น ไดแ้ก่ การท าหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดิน 
การมอบหมายงานมีปริมาณท่ีเหมาะสมน่าพอใจ การมีโอกาสไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้อยู่ใน
ระดบัท่ีน่าพอใจ การติดต่อส่ือสารและการวางตนของเจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดินเป็นท่ีน่าพอใจ การ
สั่งการของเจา้หนา้ท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมีความชดัเจนน่าพอใจการมอบหมายงานเป็นไปอยา่งเสมอภาค 
เป็นธรรม การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัของหมอดินอาสาท่ีร่วมงานกนัเป็นท่ีน่าพอใจ พอใจในผลส าเร็จ
ของงานท่ีท่านท าอยู ่การวางแผนงานและการมอบหมายงานของเจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมีความ
ชดัเจนเป็นท่ีน่าพอใจและประเด็นท่ีหมอดินอาสามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง พบ 4 ประเด็น 
ไดแ้ก่ เบ้ียเล้ียงต่างๆท่ีไดรั้บเป็นท่ีน่าพอใจ เม่ือเทียบกบัภาระงานและความรู้ความสามารถ สภาพการ
ท างาน เช่น อุปกรณ์ วสัดุต่างๆเพียงพอต่อการท างานเป็นท่ีน่าพอใจ สวสัดิการเก่ียวกบัการดูแลความ
ปลอดภยัในการท างานท่ีจดัให้เป็นท่ีน่าพอใจ ความพึงพอใจต่อการจดัสรรงบประมาณท่ีพอเพียงต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.5 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการสร้างขวญัและก าลงัใจหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
หมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ 

1. ควรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้หมอดินอาสาในลักษณะเดียวกับอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม)เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน 

2. ช่วยส่งเสริมและให้โอกาสหมอดินในการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีประสบ
ความส าเร็จทางดา้นงานพฒันาท่ีดิน เพื่อท่ีจะท าใหห้มอดินอาสามีแนวทางและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
ใหห้มอดินอาสาน าไปใชพ้ฒันางานพฒันาท่ีดินของตนเอง 

3. ตอ้งการให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินเชียงใหม่ มีค่าโทรศพัท์ให้หมอดินอาสาในการติดต่อ
ประสานงานกบัเกษตรกรในพื้นท่ีและติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีของสถานีพฒันาท่ีดินเอง เพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระใหก้บัหมอดินอาสา 
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4. ตอ้งการให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินเชียงใหม่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมอดินอาสาปลูก
หญา้แฝกและจ าหน่ายคืนให้กบัสถานีพฒันาท่ีดิน ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัหมอดินอาสาอีก
ทางหน่ึง 

5. ควรให้ค่าเดินทางในการมาประชุมตามจริงเน่ืองจากปัจจุบันเงินท่ีได้รับน้อยกว่า   
ค่าใชจ่้ายจริง 

4.6 ความต้องการการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบัติงาน 
ตารางที ่4.16 ระดบัความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา 

n = 135 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ไดรั้บการยอมรับจากเกษตรกร 3.00 0.00 มาก 
2 การฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม 2.96 0.21 มาก 
3 แหล่งเงินทุนในการท ากิจกรรมดา้นการพฒันาท่ีดิน 2.79 0.41 มาก 
4 เพิ่มค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากร 2.49 0.50 มาก 

5 
สนบัสนุนข่าวสารทางดา้นวิชาการดา้นการพฒันา
ท่ีดินอยา่งต่อเน่ือง 

2.36 0.58 มาก 

6 การสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด 2.33 0.57 ปานกลาง 
7 การสนบัสนุนกลา้หญา้แฝก 2.33 0.47 ปานกลาง 
8 ความคุม้ครองความปลอดภยัขณะท างาน 2.33 0.47 ปานกลาง 
9 การสนบัสนุนเคร่ืองมือตรวจวเิคราะห์ดิน 2.29 0.56 ปานกลาง 
10 กองทุนส ารองเล้ียงชีพหมอดิน 2.21 0.41 ปานกลาง 
11 กองทุนเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด 2.21 0.41 ปานกลาง 
12 สวสัดิการรักษาพยาบาล 2.04 0.38 ปานกลาง 
13 ศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จ 2.04 0.38 ปานกลาง 
14 เพิ่มค่าตอบแทนในการสาธิตงาน 1.99 0.95 ปานกลาง 
15 ไดรั้บการยอมรับจากเจา้หนา้ท่ีพฒันาท่ีดิน 1.95 0.22 ปานกลาง 
16 การสนบัสนุนสารเร่ง พด.1- พด.12 อยา่งเพียงพอ 1.88 0.83 ปานกลาง 
ความต้องการการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการ
ปฏิบัติงาน 

2.33 0.46 ปานกลาง 
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หมายเหตุ  ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.00  หมายถึง  มีความตอ้งการมาก   
ค่าเฉล่ีย 1.67 - 2.33 หมายถึง  มีความตอ้งการปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.66 หมายถึง  มีความตอ้งการนอ้ย  
ค่าเฉล่ีย ≤0.99  หมายถึง  ไม่มีความตอ้งการ  

การศึกษาความตอ้งการการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังานของหมอดินอาสา
ประจ าต าบล จงัหวดัเชียงใหม่จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ หมอดินอาสามีระดบัความตอ้งการโดยรวม ท่ี
ระดบัปานกลาง เม่ือแยกเป็นประเด็นยอ่ย พบวา่ หมอดินอาสามีความตอ้งการในระดบัมาก 5 ประเด็น 
ไดแ้ก่ ไดรั้บการยอมรับจากเกษตรกรการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมแหล่งเงินทุนในการท ากิจกรรมดา้น
การพฒันาท่ีดินเพิ่มค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากร และ สนบัสนุนข่าวสารทางดา้นวิชาการดา้นการ
พฒันาท่ีดินอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนประเด็นท่ีหมอดินอาสา มีความตอ้งการในระดบัปานกลาง พบ 11 ประเด็น ได้แก่ การ
สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสดการสนบัสนุนกลา้หญา้แฝกความคุม้ครองความปลอดภยัขณะท างาน
การสนบัสนุนเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ดินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหมอดินกองทุนเมล็ดพนัธ์ุพืชปุ๋ยสด
สวสัดิการรักษาพยาบาลศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จเพิ่มค่าตอบแทนในการสาธิตงาน
ไดรั้บการยอมรับจากเจา้หนา้ท่ีพฒันาท่ีดินการสนบัสนุนสารเร่ง พด.1- พด.12 อยา่งเพียงพอ 
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4.7 ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ และปัจจัยทีม่ีผลต่อขวญัก าลงัใจ
ของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ 

การศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปร
อิสระหลายตวัวา่ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางใด (เชิงบวกหรือเชิงลบ)กบัตวัแปร
ตาม และมีระดบัความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด การวเิคราะห์คร้ังน้ีใชต้วัแปรอิสระ
ทั้งหมด 11 ตวัแปร โดยแบ่งเป็นปัจจยัหลกั 4 ปัจจยั คือ 

1) ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ไดแ้ก่อาย ุระดบัการศึกษา  
2) ปัจจยัสนบัสนุนในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่

คือ(1) ปัจจยัค ้าจุน2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การบงัคบับญัชา และสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (2) ปัจจยั
จูงใจ ทั้ง 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความส าเร็จในงานท่ีท า การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความรับผิดชอบ 
ความกา้วหนา้ในงาน และความกา้วหนา้ในชีวติ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดต้ดัตวัแปรออก 
3 ตัว คือ นโยบายและการบริหาร ลักษณะงานท่ีท า และสภาพการท างาน เน่ืองจากมี
ความสัมพนัธ์กบัสมาการอ่ืน ๆ สูงใกล ้0.80 ซ่ึงท าใหผ้ลการวเิคราะห์ท่ีไดค้ลาดคล่ืน 

3) ปัจจยัความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  
4) ปัจจยัความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังาน 

ส่วนตวัแปรตาม คือ ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นค่าตวั
เลขท่ีไดม้าจากคะแนนระดบัขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ (ตอนท่ี 
2) ซ่ึงเป็นคะแนนเฉล่ียของหมอดินอาสาแต่ละคน 

จากผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีน าเข้าสมการ พบว่า หมอดินอาสามีอายุเฉล่ีย 
57.70  ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  (ค่าเฉล่ีย 8.36 ปี)ปัจจยัจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยอยา่งยิ่งพบวา่แต่ละปัจจยั หมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4 ปัจจยั 
คือ ความส าเร็จในงานท่ีท า (�̅� = 4.34) การไดรั้บการยอมรับนบถือ และความกา้วหน้าในงาน (�̅� = 
4.28) หมอดินอาสามีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย คือ ความรับผดิชอบ (�̅� = 3.72) ปัจจยัค ้าจุน
ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (�̅�=4.26) หมอดินอาสาเห็นด้วยอย่างยิ่งใน 2 ดา้น คือ ดา้น
การบังคบับัญชา (�̅�=4.39) และสัมพนัธภาพกับเพื่อนร่วมงาน (�̅�=4.38) หมอดินอาสามีความพึง
พอใจในงานอยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.80) และมีความตอ้งการการสนบัสนุน อยูใ่นระดบัปานกลาง (�̅�= 
2.33) 
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เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่  พบว่าไม่ มีตัวแปรอิสระคู่ใดท่ี มี
ความสัมพนัธ์กนัสูงกว่า 0.80 ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระด้วยกนัเอง 
(Multicollinearity) อัน เป็นการละเมิดข้อสมมติฐานท่ีก ากับ เทคนิคการวิ เคราะห์ถดถอยพหุ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.14 โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชก้บัตวัแปรต่าง ๆ ดงัสมการ
ต่อไปน้ี 

Y =  a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + b8 X8 + …+ b11 X11 

โดยท่ี Y คือ ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 X1 คือ อาย ุ(จ านวนเตม็ปี) 
 X2 คือ การศึกษา (จ านวนปีท่ีไดรั้บการศึกษา) 
 X3 คือ ดา้นการบงัคบับญัชา (คะแนน) 
 X4 คือ ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (คะแนน) 

X5 คือ ดา้นความส าเร็จในงานท่ีท า (คะแนน) 
X6 คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (คะแนน) 
X7 คือ ดา้นความรับผดิชอบ (คะแนน) 
X8 คือ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (คะแนน) 
X9 คือ ดา้นความกา้วหนา้ในชีวติ (คะแนน) 
X10 คือ ความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 (คะแนน) 
X11 คือ ความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆในการปฏิบติังาน 
  (คะแนน)  
a คือ ค่าคงท่ี 
b1, b2, b3, …, b14 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปรอิสระ 
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ตารางที่ 4.17 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุเม่ือตวัแปรตาม คือ 
ขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ (Y) 
 
ตวั
แปร 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Y 1.000 .116 -.141 .302 .499 .374 .410 .020 .351 .233 .453 -.053 
X1  1.000 -.246 .114 .176 .132 .148 .044 .095 .028 .112 -.194 
X2   1.000 -.196 -.187 -.034 -.032 -.149 -.194 -.092 -.239 .278 
X3    1.000 .514 .213 .387 .172 .496 .323 .578 -.083 
X4     1.000 .720 .666 .376 .723 .255 .516 -.120 
X5      1.000 .616 .424 .632 .090 .339 -.091 
X6       1.000 -.005 .608 .300 .449 -.018 
X7        1.000 .579 .340 .176 -.027 
X8         1.000 .516 .665 -.042 
X9          1.000 .312 .000 
X10           1.000 -.004 
X11            1.000 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยน าตวัแปรอิสระทั้ง 11 ตวัแปร ไปในสมการแลว้ค านวณโดย
ใชว้ธีิปกติ (enter) ปรากฏวา่ไดค้่า F = 6.981 ; Sig = .000 หมายความวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งนอ้ย 1 ตวั
แปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในรูปเชิงเส้น เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุ 
(multiple coefficient of determination, R2) ปรากฏวา่ R2 มีค่าเท่ากบั 0.384 หมายความวา่ตวัแปรอิสระ
ทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การเปล่ียนแปลง) ของตวัแปรตาม (ขวญัก าลงัใจของหมอดิน
อาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่) ไดร้้อยละ 38.4 ในบรรดาตวัแปรอิสระทั้ง 11 ตวัแปร มีตวัแปร
จ านวน 4 ตัวแปร ท่ีมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หรือต ่ ากว่า คือ 
สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (X4) ความกา้วหนา้ในชีวติ (X9) และความพึงพอใจในงานของหมอดิน
อาสา (X10) และมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ความส าเร็จในงาน (X5) 

สมการขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่รายละเอียดดงัตารางท่ี 
4.17 ซ่ึงตวัแปรทั้งหมดท่ีน ามาวเิคราะห์ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยพหุ ไดด้งัน้ี 
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Y = 2.863 + .000X1 - .006X2 - .033X3 + .279X4 
 (2.863) + (.004)     (- .051) (- .058)  (.440)* 
 + .177X5 - .057X6 - .238X7 -.190X8 
 (.260)** (-.077) (- .230)     (- .298) 
 +.148X9 +.275X10 + .023X11  
 (.257)* (.351)* (.015)  

*Significance ของสถิติทดสอบ t    ≤ระดับนัยส าคัญ 0.01 
** Significance ของสถิติทดสอบ t    ≤ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ตารางที ่4.18 การวเิคราะห์ถดถอยพหุ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขวญัก าลงัใจของหมอดินอาสาประจ าต าบล
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย(b) 

t Sig 

1. อาย ุ .000 .051 .959 
2. การศึกษา -.006 -.646 .520 
3. การบงัคบับญัชา -.033 -.607 .545 
4.สัมพนัธภาพกบัเพือ่นร่วมงาน .279 3.296 .001 
5. ความส าเร็จในงานทีท่ า .177 1.996 .048 
6. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ -.057 -.568 .571 
7. ความรับผดิชอบ -.238 -1.859 .065 
8. ความกา้วหนา้ในงาน -.190 -1.691 .093 
9. ความก้าวหน้าในชีวติ .148 2.773 .006 
10. ความพงึพอใจในงานของหมอดินอาสา .275 3.159 .002 
11. ความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาคส่วนต่างๆ .023 .192 .848 
ค่าคงท่ี 2.863 4.931 .000 

R2 = 0.384     SEE = 0.28450     F = 6.989     Sig. of F = 0.000 
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4.8 การพสูิจน์สมมติฐาน 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุในตารางท่ี  4.18สรุปได้ว่ามีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ท่ี มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม (ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดินอาสาประจ าต าบลในจงัหวดั
เชียงใหม่) จึงพิสูจน์สมมติฐานไดว้่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของหมอดิน
อาสาประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว คือสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน ความส าเร็จ
ในงาน ความกา้วหนา้ในชีวิต และความพึงพอใจในงานของหมอดินอาสา ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีผลในเชิง
บวกทั้งหมดหมายถึง หากมีการส่งเสริมสนบัสนุนปัจจยัเหล่าน้ีมากข้ึน ก็จะส่งผลต่อขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังานของหมอดินอาสาให้สูงยิ่งข้ึนไป และท าให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและเกิด
ความกา้วหนา้ในการท างานมากยิง่ข้ึน 
 
 
 


