
  
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

   
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการทํางาน  

 
จากการศึกษามีผู้ให้ความหมายของ แรงจูงใจไว้ ผู้ศึกษาขอนํามากล่าวโดยสังเขป ดังน้ี 

แรงจูงใจ (Motivation) 

1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
ยงยุทธ เกษสาคร (2541, หน้า 63) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึงภาวะอินทรีย์ภายในร่างกาย

ของบุคคลถูกระตุ้นจากสิ่งเร้าเรียกว่าสิ่งจูงใจ (Motive) ก่อให้เกิดความต้องการอันจะนําไปสู่แรงขับ
ภายใน (Internal Drive) ที่จะแสดงพฤติกรรมการทํางานที่มีคุณค่าในทิศทางที่ถูกต้องตรงตาม
เป้าหมายขององค์การ แรงจูงใจจึงเป็นการกระทําทุกวิถีทางท่ีจะกระตุ้นให้บุคคลในองค์การประพฤติ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ขององค์การ ซึ่งพ้ืนฐานสําคัญในการกระตุ้นก็ด้วยการสร้าง
อินทรีย์ของบุคคลให้เกิดความต้องการ (Drive) ขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก จากน้ันบุคคลก็จะเกิดความ
พยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือ การเกิดแรงขับขึ้นภายใน (Drives) หากมีสิ่งจูงใจที่
เหมาะสม บุคคลก็จะสนองตอบด้วยการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมทุกอย่าง (Behavior) ให้ได้มาซึ่ง
ความสําเร็จเป็นเป้าหมายสูงสุด (Goals) สามารถอธิบายได้ดังภาพแผนภาพที่1 

แผนภาพที่ 2 วงจรของแรงจูงใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ยงยุทธ เกษสาคร, (2541, หน้า 63) 

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545, หน้า 83) กล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน ซึ่งไม่
สามารถหาคําจํากัดความที่เป็นสูตรสําเร็จตายตัวง่าย ๆ ได้ นอกจากน้ันผลของการจูงใจยังยากแก่การวัด 
เช่น เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจ (Satisfaction)สูง น่ันมิได้หมายความว่าระดับขวัญหรือการจูงใจ
จะต้องสูงตามไปด้วย 

พิภพ วชังเงิน (2547, หน้า 55) กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นการชักนําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เกิดความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

มัลลิกา ต้นสอน (2547, หน้า 194) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึงความยินดีและเต็มใจที่
บุคคลจะทุ่มเท ความพยายามเพ่ือให้การทํางานน้ันบรรลุเป้าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดงออกมา

 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 

ความต้องการ 
Need or Desire 

แรงขับ 
Drive 

สิ่งจูงใจ 
Motivation 

การกระทํา 
Behavior 

เป้าหมาย 
Goals 

เกิดเสริมแรงของความต้องการ 

        ทําให้เกิดความพอใจ 
    (Provides Satisfaction) 
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ในการปฏิบัติด้วย ความกระตือรือร้น มีทิศทางที่เด่นชัดและไม่ย่อท้อเมื่อเผชิญอุปสรรคหรือปัญหา ซึ่ง
เราสามารถกล่าว ได้ว่าบุคคลท่ีมีแรงจูงใจจะมีลักษณะคือมีเป้าหมายในการแสดงออก ได้มีเวลาใน 
การแสดงออกและมีความพยายามในการแสดงออก 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 216) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือกระบวนการตัดสินใจของ
บุคคลท่ีแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันมีที่มาจากกระบวนการเรียนรู้จากภายในตนเองหรือจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 

ลินดา เอล ดาวิคอล (Linda L. Davidoff ,1987, p. 287) ให้ความหมายแรงจูงใจว่า 
แรงจูงใจเป็นสภาวะภายในที่อาจจะเป็นผลมาจากความต้องการซึ่งอยู่ในรูปของพฤติกรรมได้รับ          
การปลุกเร้าหรือเคลื่อนไหวนําไปสู่ความต้องการที่ได้รับการส่งเสริมได้สําเร็จ  

บาเรลซีน และสเกนเนอร์ (Barelson and Steiner, 1964, p. 240) ให้ความหมาย
แรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจคือสภาวะภายในท่ีเป็นพลังและการกระตุ้นหรือการเคลื่อนไหวที่นําพฤติกรรม
ไปสู่เป้าหมาย  

แรงขับ (Drive) สิ่งจูงใจ (Motivation) การกระทํา (Behavior) ทําให้เกิดความพอใจ 
(Provides Satisfaction) เกิดเสริมแรงของความต้องการ เป้าหมาย (Goals) ความต้องการ (Need 
or Desire)  

ตุลา มหาพสุธานนท์ (2547, หน้า 85) แรงจูงใจ หมายถึงพลังหรือแรงผลักดันทั้งภายนอก
และภายในตัวบุคคลหรืออินทรีย์ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในแนวทางที่สนองตอบต่อความต้องการ
ของตน 

พาสนา จุลรัตน์ (2548, หน้า 194) แรงจูงใจ หมายถึงกระบวนการของการใช้ปัจจัย
ทั้งหลายที่จะทําให้บุคคลเกิดความต้องการ เพ่ือสร้างแรงขับและแรงจูงใจไปกระตุ้นร่างกายให้แสดง
พฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้โดยปัจจัยดังกล่าวน้ัน อาจจะเป็นสิ่งเร้าภายนอกกับสิ่งเร้าภายใน
หรือทั้งสองประการก็ได้ 

ดาฟ (Daft, 2000, p. 534) แรงจูงใจ หมายถึงพลังหรือแรงผลักดันทั้งภายนอกและภายใน
ตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรือร้น รวมทั้งเป็นบุคคลรักษาพฤติกรรมน้ันไว้ 

จากแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายว่าแรงจูงใจ คือสิ่งเร้าที่มี
พลังมากพอที่จะชักนําให้บุคคลเกิดความรู้สึกต้ังใจกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดให้สําเร็จ มาจากการรับรู้ สิ่งที่
ได้เรียนรู้มาหรือมีประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมในอันที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหล่าน้ัน 
โดยมีความต้องการจากการเข้าสังคม การยกย่องและความประสงค์ที่จะทําอะไรให้สําเร็จด้วยตัวเอง 

1.2  ประเภทของแรงจูงใจ  
1) ประเภทของแรงจูงใจ มีหลายประการตามลักษณะการวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาแบ่งตาม

ที่มาของแรงจูงใจ จะแบ่งได้ 2 ประเภท (ถนอมรัฐ ชะลอเลิศ, 2549, หน้า 18)  
ประเภทที่หน่ึง แรงจูงใจทางสรีระ (Physiological Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติหรือสัญชาติญาณที่เกิดขึ้นเองต้ังแต่แรกเกิด ซึ่งเกิดจากความต้องการทางร่างกาย เช่น 
ความหิว ความกระหาย ความเหน็ดเหน่ือย ความต้องการทางเพศ เป็นต้น  

ประเภทที่สอง แรงจูงใจทางสังคม (Social Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้ 
ภายในที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนหรือสังคม เช่น ความต้องการความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย ต้องการ
การยอมรับ ต้องการเกียรติยศช่ือเสียง ต้องการความก้าวหน้า ความสําเร็จชีวิต ตําแหน่งและฐานะ
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ทางสังคม ตลอดจนความก้าวหน้า เป็นต้น ซึ่งแรงจูงใจทางสังคมจะเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
ได้แก่ตัวบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบันต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ศาสนา และการเมือง เป็นต้น  

2) ประเภทของแรงจูงใจแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกได้เป็น 2 ประเภท  
(1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวของบุคคลที่

มองเห็นคุณค่าของการทํากิจกรรมโดยไม่ต้องมีการควบคุม ความสําเร็จในการทํากิจกรรมจะเป็น
รางวัลภายในที่มีตัวคุณค่ามากกว่ารางวัลภายนอก เช่น ความอยากรู้อยากเห็น อยากเด่น อยากดัง 
หรือความทะเยอทะยาน (Ambition) ของบุคคลเป็นต้น  

(2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความคาดหวังสิ่งอ่ืน
ภายนอกตัวบุคคล เช่น รางวัล ค่าชมเชย หรือสิ่งล่อใจอ่ืนๆ ไม่ได้กระทบเพ่ือความสําเร็จในสิ่งน้ันเลย 
แรงจูงใจภายนอก อาจเป็นแรงผลักดันในการแสดงพฤติกรรมอย่างมีเป้าหมายและทิศทางโดย
กระบวนการใดๆ ก็ได้จากภายนอกตัวบุคคลเช่น การสอบที่คาดหวังคะแนน เกรด หรือตําแหน่ง หรือ
การเสริมแรงที่อยากจะได้รับความพอใจ การลงโทษ ที่อยากหลีกเลี่ยง เป็นต้น  

การที่มนุษย์จะสามารถปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวันจนสําเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้น้ัน ต้องมีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความอยากจะทํางานน้ัน ๆ ให้สําเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งจะมี
ส่วนเก่ียวข้องกับความรู้สึก ค่านิยม และธรรมชาติของตนเองว่าเป็นอย่างไรด้วยบางคนทํางาน            
อย่างขยันขันแข็งบางคนก็ทํางานอย่างเฉื่อยชาขาดความกระตือรือร้น การแสดงออกเหล่าน้ีมาจาก
แรงจูงใจในการทํางาน ปัจจัยที่ทําให้เกิดแรงจูงใจมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
เป็นแรงผลักดันที่อยู่ภายในจิตใจ (Morale) รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของแต่ละคน ซึ่งมี
ส่วนสําคัญในการผลักดัน (Drive) แรงปรารถนา (Desire) รวมถึงอารมณ์(Emotion) ความไม่สมหวัง 
(Dissonance) ความขัดแย้งในจิตใจ (Frustration) ไปกระตุ้นให้เกิดความอยากหรือไม่อยากทํางานขึ้น 
ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นแรงภายนอกของบุคคลได้แก่สภาพแวดล้อมการทํางานเช่น เพ่ือนร่วมงาน 
ความสะดวกสบายในการทํางาน เงินเดือนล้วนแต่มีผลทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานทั้งสิ้น            
ผลจากการค้นคว้าของนักจิตวิทยาจากห้องปฏิบัติการและการเฝ้าสังเกตทําให้ทราบว่ามนุษย์แสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาน้ันเกิดจากความต้องการ (Need) และแรงขับ (Drive) มูลเหตุจูงใจสําคัญ
ของบุคคลคือ ความต้องการ (Need)  

กล่าวโดยสรุปความสําคัญของแรงจูงใจได้ 3 ประเด็นสําคัญ คือ ความสําคัญต่อการจูงใจ 
ความสําคัญที่มีต่อผู้บริหารและความสําคัญต่อบุคลากร 

1.3  องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) เริ่มต้นจากความต้องการของบุคลากร ทําให้ต้อง

มีการตอบสนองความต้องการ โดยแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคือ ความพึงพอใจ 
(สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545, หน้า 142) 

การจูงใจให้บุคคลทํางานด้วยความเต็มใจและมีความสุข เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
จนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้เกิดจากองค์ประกอบสองส่วนคือ องค์ประกอบภายใน และองค์ประกอบ
ภายนอก (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545, หน้า 142) 

องค์ประกอบภายใน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล เป็นแรงกระตุ้นภายใน
จิตใจทําให้อยากทํางานได้แก่ความรับผิดชอบ (Responsibility) การยอมรับ (Recognition) การมี
ส่วนร่วม (Participation) ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) และความก้าวหน้า (Advancement) เป็นต้น 
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องค์ประกอบภายนอกเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เกิดความรู้สึกจากสภาพการทํางานที่มั่นคง             
ของหน่วยงาน ได้แก่ ความมั่นคงของงาน คําสั่ง นโยบาย การบริหารงาน ผู้บังคับบัญชาเงินเดือน 
ค่าจ้าง ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน สถานภาพในองค์การ เง่ือนไขของการทํางานตลอดจนการบริการ
ขององค์การ เป็นต้น  จากองค์ประกอบภายในและภายนอกดังกล่าว จะทําให้ผลการทํางานของ
บุคคลจะถูกกําหนดโดยแรงจูงใจ การจูงใจจึงมีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์
เพราะการจูงใจจะมีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 อย่างคือ 
ความรู้ความสามารถของบุคคล สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ  

การว่าจ้างและรักษาบุคลากร หมายถึงการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กรน้ันยังมี
ความสําคัญเน่ืองด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี 1) การเพ่ิมความสําคัญของทุนทางปัญญา 2) มีความสัมพันธ์           
ในเชิงบวกระหว่างบุคลากรที่อยู่กับองค์กรนาน ๆ และความพึงพอใจของลูกค้า และ3) ช่วยลดต้นทุน          
ของการเข้าออกของพนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมาก 

ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่องานของตนและต่อองค์กรอยู่ในระดับตํ่า จะส่งผลต่อพฤติกรรม
ของบุคลากร ซึ่งจะทําให้อัตราความพึงพอใจของลูกค้าและรายได้ลดลง ซึ่งสามารถคํานวณความ
เช่ือมโยงระหว่างทัศนคติของบุคลากร ความพึงพอใจในงาน และผลประกอบการทางการเงินของ
องค์กรซึ่งบุคลากรน้ันทํางานอยู่ด้วย นอกจาน้ีทีมผู้บริหารยังได้คิดสูตรในการพยากรณ์หาผลกระทบ
ของทัศนคติของบุคลากรที่ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กร  

กระบวนการที่จะพัฒนามนุษย์ขององค์กรให้มีสภาพเป็นทุน คือ การฝึกอบรม การให้
การศึกษา และการพัฒนาการบริหารรวมท้ังการพัฒนาองค์กร เพราะหากสภาพการบริหารของ
องค์กรไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรแล้ว ทุนมนุษย์ก็ยากที่จะเป็นไปได้ 

วิธีการในการรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดให้ทํางานต่อองค์กรต่อไป เราจะลงรายละเอียดดังน้ี 
1) ให้เจ้าหน้าที่เริ่มต้นด้วยดีในการทํางาน การเริ่มต้นที่ดีสําหรับเจ้าหน้าที่ในการทํางานจะ

เริ่มต้นต้ังแต่การว่าจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามาทํางานได้อย่างเหมาะสมกับงานที่ทําและทําให้พนักงานเข้าใจ
ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเกี่ยวข้องด้วยในการทํางาน (ทั้งในด้านวัฒนธรรมขององค์กรและสิ่งที่ระบุไว้ใน           
ใบพรรณนาหน้าที่งาน) การเริ่มต้นที่ดีน้ันจะเริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การพยายามทําให้
พนักงานใหม่รู้สึกอบอุ่น ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 

2) สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน โดยหัวหน้างานที่พนักงานนับถือ ผู้บริหารส่วน
ใหญ่น้ันมักจะเข้าใจว่านโยบายและวัฒนธรรมขององค์กรจะเป็นตัวกําหนดสภาพแวดล้อมใน                 
การทํางาน ซึ่งอันที่จริงก็ถูกต้อง แต่นโยบายก็อาจจะไม่ได้ระบุทุกสิ่งลงไปอย่างชัดเจน ในบางกรณี
บรรยากาศในการทํางานในหน่วยงานน้ัน ๆ จะมีความสําคัญกับบุคลากรแต่ละคนมากกว่าลักษณะ
วัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมขององค์กร 

3) เปิดเผยข้อมูลร่วมกันกับบุคลากร การกระจายข้อมูลอย่างอิสระเก่ียวกับนโยบาย                 
ผลประกอบการการปฏิบัติการ กลยุทธ์ และแผนงานขององค์กร ให้กับบุคลากร องค์กรมีความไว้วาง
ให้กับบุคลากรมากน้อยเพียงใด องค์กรมีความเช่ือมั่นในบุคลากร ในการทําความเข้าใจและทุ่มเทการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

4) ให้อิสรภาพในการทํางานกับบุคลากร อย่างเต็มที่ตามความสามารถของบุคลากร การให้
อิสระกับบุคลากร ทําให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน 
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5) เพ่ิมความท้าทายในการทํางานของบุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มักจะชอบทํางานที่
ท้าทายและความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเสมอด้วยความคิดที่เช่ือว่าได้รับความเช่ือถือจากหัวหน้าองค์กร 
โดยรับความท้าทายและความรับผิดชอบสูงขึ้น และได้รับผิดชอบในผลงาน  

6) มีความยืดหยุ่น การมีทีมงานและมีส่วนร่วมในการวางแผน การใช้เทคโนโลยีเสมือนหน่ึง
ได้ออกความคิดเห็นในแผนงานมีส่วนร่วมเป็นความสําเร็จเป็นการสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่นในการทํางาน 

การรักษาบุคลการเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเน่ืองจากอัตราการลาออกที่สงูขึ้นทําให้องค์กรต้อง
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรทดแทนและความพึงพอใจที่ขาดความเช่ือมั่นจากบุคคลภายนอก 
อาจทําให้ประสิทธิภาพขององค์กรลดลง 

พนักงานที่ทํางานอยู่กับองค์กรนานเขามีความภาคภูมิใจและสร้างความเช่ือถือให้กับบุคคลภายนอก 
ให้กับองค์กรได้ (Peter Cappelli, p. 253) 

กล่าวโดยสรุปองค์ประกอบของแรงจูงใจว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญต่อความสําเร็จของ                 
การปฏิบัติงาน  ผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจต่อบุคคลที่มีปัจจัยองค์ประกอบภายในต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
และจัดให้มีการกระตุ้นส่งเสริมองค์ประกอบภายนอกอย่างเป็นระบบก็จะสามารถช่วยให้บุคคลท่ีขาด
แรงจูงใจสามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของงานได้มากกว่าเดิม 

 
1.4  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจ  

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจมีผู้ศึกษาหลายท่าน  ได้ทําการศึกษาทฤษฎีต่างๆ
เพ่ือให้เข้าใจปัจจัยจูงใจของการทํางานได้มากขึ้น แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) แนวคิดของแมคคลีแลนด์ (McClelland) 
2) แนวคิดของอาจีลิส (Argyris) 
3) แนวคิดและทฤษฎีของแมกเกรเกอร์ (McGregor) 
4) ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory)  
5) แนวคิดและทฤษฎีของทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Existence – 

Relatedness Growth Theory หรือ E.R.G. Theory) 
6) ทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factors Theory of Motivation)  
7) ทฤษฎีตามความคาดหวังของวรูม ( Vroom Expectancy Theory)  

รายละเอียดของแต่ละแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 
 1)  แนวคิดของแมคคลีแลนด์ (McClelland) ใช้แนวคิดของเมอร์เรย์เป็นพ้ืนฐาน แรงจูงใจ
ที่เขาศึกษามีอยู่ 3 ประการ (Three - Needs Theory) คอื 

(1) ความต้องการด้านสัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
(2) ความต้องการความผูกพัน (Affiliation) 
(3) ความต้องการมีอํานาจ (Power) 
ความต้องการท้ัง 3 ประการน้ี ความต้องการด้านสัมฤทธิ์ผลหรือความสําเร็จของงานมี

ความสําคัญมากที่สุดและเช่ือว่าคนต้องการมีอํานาจมากและต้องการที่จะผูกพันน้อยจะเป็นคนที่เป็น
นักบริหารที่ดี (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545, หน้า 146 ; อ้างอิงจาก McClelland, D.C. 1961.) 

2)  แนวคิดของอาจีลิส (Argyris) 



11 

 

แนวคิดของอาจีลิสใช้แนวคิดความเป็นผู้ใหญ่ (Maturation Theory) เช่ือว่ามนุษย์จะ
ทํางานได้ดีเกิดจากแรงจูงใจหลัก 3 ประการ คือ (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545, หน้า 147 ; 
อ้างอิงจาก Argyris, C. 1957) 

(1) . มนุษย์ที่มีสุขภาพจิตดี คือจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนา ความเป็นผู้ใหญ่ 
(Maturation) คือ กระบวนการเปลี่ยนคน ดังน้ี 

- จากคนเฉื่อยชาเป็นคนกระตือรือร้นในการทํางาน 
- จากคนที่พ่ึงพาคนอ่ืนมาเป็นคนที่เป็นอิสระอาศัยตนเองเป็นหลัก 
- จากคนที่มีพฤติกรรมเพียงไม่ก่ีแบบมาเป็นคนที่มีพฤติกรรมซับซ้อน 
- จากคนที่มีความสนใจช่ัวคราวเป็นคนที่สนใจหนักแน่น 
- จากคนที่มองอะไรสั้นๆ มาเป็นคนที่มองการณ์ไกล 
- จากคนที่มีบทบาทเป็นลูกน้องในสมัยเด็ก เป็นคนที่เท่าเทียมเพ่ือนและเป็นหัวหน้า 
- จากคนที่ไม่รู้จกัตนเองมาเป็นคนที่รู้จักควบคุมตนเองได้ 

(2)  การจัดองคก์ารแบบราชการเป็นรูปปิรามดิ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเป็นใหญ่
ไม่สามารถพัฒนาตนได้เต็มที่เพราะโครงสร้างดังกล่าวกดดันคนงานให้ยอมตามความประสงค์ของ
ฝ่ายจัดการ เป็นสภาพที่คนงานอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การโดยสิ้นเชิง 

(3) การจัดองค์การที่ยึดพฤติกรรมและจิตใจของคนงาน เปิดโอกาสให้คิดลดการ
ควบคุมให้น้อยลง ส่งเสริมประชาธิปไตยในองค์การ 

3)  แนวคิดและทฤษฎีของแมกเกรเกอร์ (McGregor) 
แนวคิดของ แมกเกรเกอร์ (McGregor) ได้เสนอทฤษฎี X และทฤษฎี Y โดยมีหลักว่า                

การเลือกใช้วิธีการจูงใจขึ้นอยู่กับว่าคนๆ น้ันมีลักษณะเป็นแบบ X หรือเป็นแบบ Y โดยมีความเช่ือว่า 
คนงานแบบX เป็นคนที่ไม่ชอบทํางาน พยายามหลีกเลี่ยงงานและคอยปัดความรับผิดชอบ พยายาม
รับคําสั่งเป็นทางการเท่าน้ัน คนงานส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับความม่ันคงของงานและมีความ
ทะเยอทะยานน้อย ส่วนคนงานแบบ Y เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน มองว่างานเป็นเรื่องสนุก 
ผ่อนคลาย คนจะสามารถควบคุมและกํากับตนเองได้ผูกพันอยู่กับความสําเร็จของงานสามารถทํางาน
อย่างรับผิดชอบมีความคิดริเริ่มสร้างงาน แนวคิดดังกล่าวสามารถเขียนเป็นตารางดังน้ี (McGregor, 
D. 1960. The Human of Ent, p.33-48) 
แผนภาพที่ 2  การเปรียบเทียบทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y 
 

ทฤษฎี  X ทฤษฎี  Y 
1. คนมีความเกียจคร้าน ต้องการหลีกเลี่ยงงาน 1. การทํางานจะเหมือนการเล่นหรือพักผ่อน 
2. คนไม่มีความทะเยอทะยาน ไม่ต้องการ 2. คนจะไม่เพียงแต่ยอมรับความรับผิดชอบท่า

น้ัน แต่จะแสวงหาความรับผิดชอบด้วยถ้า
สถานการณ์เหมาะสม 

3. คนต้องถูกควบคุมใกล้ชิด และถูกผลักดันให้
ทํางานเพ่ือความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
รับผิดชอบและไม่ชอบให้มีการสั่งการ 

3. คนต้องการการควบคุมและสั่งการตนเองใน 
การทํางาน เพ่ือความสําเร็จของเป้าหมาย 
ขององค์การ 

4. คนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจ และไม่ช่วยแก้ปัญหา
ขององค์การ 

4. คนมีความเต็มใจและสามารถช่วยแก้ปัญหา 
ขององค์การได้ 

ที่มา (พิทยา บวรวัฒนา, 2541, หน้า 92) 
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4) ทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory)  
อับบราฮัม เอช มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1973,  p. 122 – 144) นักจิตวิทยา

ชาวอังกฤษได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองแรงจูงใจและมีความเช่ือว่ามนุษย์มีความต้องการและพฤติกรรมของ
มนุษย์จะเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการเหล่าน้ัน เขาได้ต้ังสมมติฐานเก่ียวกับความต้องการของ
มนุษย์ไว้ดังน้ี 

(1)  มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและความต้องการน้ีจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุด  
(2).  ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมน้ัน

อีกต่อไป  
(3).  ความต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจะต้องเป็นความต้องการที่ยังไม่ได้รับ

การตอบสนอง  
(4)  ความต้องการของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นลําดับขั้น จากระดับตํ่าไปหาระดับสูง

ตามลําดับ ของความสําคัญ เมื่อความต้องการในลําดับตํ่าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการลําดับ
ที่สูงขึ้น ลําดับต่อไปก็จะตามมา ซึ่งมาสโลว์ได้อธิบายไว้ในลําดับขั้นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ 5 ขั้น  

ลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ประกอบด้วย  
(1)  ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) คือความต้องการทางด้าน

ร่างกาย เช่น ความต้องการอาหาร นํ้า อุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น ในกรณีที่มนุษย์ขาดสิ่งต่างๆทุก
อย่างอยู่แล้ว การตอบสนองความต้องการชนิดน้ีได้รับการตอบสนองแล้ว การแสวงหาการตอบสนอง
ทางกายภาพนี้มนุษย์ทั่วไปจําเป็นจะต้องด้ินรนเพ่ือให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ในสังคม 

(2)  ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความม่ันคง (Safety Security Needs) 
คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภัย หรือความม่ันคงต่างๆ เช่น ปรารถนาได้รับความคุ้มครองให้
พ้นจากภยันตรายต่างๆท่ีจะมีต่อร่างกาย เช่น อุบัติเหตุ อาชญากรรมและยังหมายรวมถึงความม่ันคง
ในการทํางานมีบําเหน็จบํานาญ  

(3)  ความต้องการทางด้านความรักหรือทางสังคม (Love or Social Needs) คือ 
ความต้องการ ที่จะให้ผู้อ่ืนชอบตนเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อผู้อ่ืน ภายหลังจากที่ได้รับการตอบสนองใน
สองขั้นข้างต้นแล้ว ความต้องการทางด้านสังคมและความรักซึ่งเป็นความต้องการในระดับที่สูงขึ้น         
จะเข้ามามีบทบาท เป็นความต้องการการยอมรับจากเพ่ือนร่วมองค์กร ต้องการการยอมรับจากเพ่ือน
ร่วมงานในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ต้องการความรักความเอ้ืออาทรน้ําใจไมตรีจากเพ่ือนร่วมงานหรือ
จากสมาชิกขององค์กรคนอ่ืน ต้องการทางด้านสังคมน้ีมักจะเป็นไปในรูปของความต้องการท่ีก่อให้เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีความสําคัญต่อสังคมกลุ่มน้ัน รวมทั้งต้องการท่ีจะมีสถานภาพทางสังคม         
ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ  

(4)  ความต้องการความเคารพยกย่อง (Esteem Needs) คือความต้องการให้เกิด
ความ เคารพตนเอง (Self – Respect) ความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับ
เช่นน้ันจากผู้อ่ืน ความต้องการสถานภาพ (Status) ความมีช่ือเสียงเกียรติยศ (Prestige) เป็นส่วน
สําคัญของความต้องการเคารพยกย่องในความสามารถและรู้สึกว่าตนเป็นผู้ที่มีประโยชน์และมี
ความสําคัญในสังคมเช่นได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ทํางานสําคัญ การให้มีอิสระในการ 
ทํางานหรือการยกย่องชมเชยให้กําลังใจต่อสาธารณะ การขอคําปรึกษาในเรื่องสําคัญๆ หรือการให้
ได้รับตําแหน่งระดับที่สูงขึ้นเป็นต้น มาสโลว์กล่าวว่าจะมีคนเพียงบางส่วนที่ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการในขั้นน้ี  
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(5) ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self – Actualization Needs) คือความต้องการ 
ในระดับสูงสุด ซึ่งหมายถึง บุคคลผู้น้ันใช้ความสามารถของตนในทุกด้านได้และเป็นทุกอย่างที่ตัวเขา
อยากจะเป็นซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดแต่ความสามารถและความต้องการของเขา มนุษย์ไม่ได้
ต้องการเพียงเศรษฐทรัพย์หรือความต้องการทางร่างกายอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ต้องการท่ีจะทําอะไรให้
สําเร็จตามที่นึกคิด มาสโลว์อธิบายว่า ความต้องการจะเป็นสิ่งทําให้เกิดความพอใจ เรามักจะทําสิ่ง
ต่างๆเพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจบ่อยๆ นอกจากน้ันคนเราจะทําสิ่งต่างๆท่ีเหมาะสมกับตนเอง เช่น  
นักดนตรีก็ต้องการท่ีจะเล่นดนตรี นักกลอนต้องเขียนโคลงฉันท์ ซึ่งถ้าได้ทําแล้วก็จะมีความสุข น่ันคือ
เมื่อคนเรามีความสามารถในด้านใดก็ควรจะทําในสิ่งน้ัน ความต้องการทําในสิ่งเหล่าน้ีเรียกว่ามี
ความสําเร็จสมหวังในชีวิต 

มาสโลว์ได้อธิบายถึงลักษณะของบุคคลที่รู้จักตนเองและปรารถนาความสําเร็จดังน้ี  
(1)  เป็นบุคคลที่สนใจอนาคตไม่สนใจอดีต พยายามหาประสบการณ์ในปัจจุบันให้มาก

ที่สุด เพ่ือเป้าหมายในอนาคต ตัดสินใจเลือกทางที่เสี่ยงแต่ต้องเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่า รู้จักตนเอง 
พยายามค้นหาความสามารถพิเศษ ค่านิยมของตนเอง ความเป็นตัวของตัวเอง พยายามรักษาความ
ซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน ไม่หลอกลวงและแสดงความเป็นจริงให้ผู้อ่ืนรู้จัก แสดงความคิดเห็นแม้ว่าคนอ่ืนจะไม่
เห็นด้วยก็ตาม  

(2).  พยายามมุ่งไปสู่เป้าหมายและพยายามทําให้ดีที่สุด มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมี
ประโยชน์และให้ประสบการณ์ที่ ดีพร้อมที่จะรับประสบการณ์ใหม่ โอกาสใหม่และยอมรับ                     
การเปลี่ยนแปลงและการยอมรับความแตกต่างทางความคิด  

มาสโลว์ ได้จัดความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง
ไว้ในกลุ่มความต้องการระดับตํ่า (Lower Level Needs) ความต้องการทางสังคมและความรัก ความ
ต้องการการยอมรับและความต้องการความสําเร็จในชีวิตเป็นกลุ่มความต้องการระดับสูง (HigherLevel 
Needs) ความต้องการระดับตํ่าเป็นความพึงพอใจภายนอก เช่นได้แต่งกายสวยๆ ได้รับประทาน
อาหารอร่อย ค่าจ้างที่สูง สภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีอุปกรณ์ครบครัน เป็นต้น แต่ความต้องการ
ในระดับสูงเป็นความพึงพอใจภายในเช่น เกียรติยศช่ือเสียง ความอ่ิมเอิบใจ การได้รับการยกย่องจาก
สังคมสาธารณชน เป็นต้น ตามความคิดของมาสโลว์ข้างต้นเห็นได้ว่าคนเราจะมีลําดับขั้นตอนของ       
การเกิดความต้องการเป็นไปค่อนข้างที่จะมีระเบียบ ซึ่งในแง่น้ีเองก็เป็นจุดอ่อนของทฤษฎีการจูงใจ
ของมาสโลว์ เพราะอาจมีลําดับความต้องการไม่เป็นไปตามลําดับขั้นตามที่มาสโลว์เสนอก็เป็นได้ หาก
จะพิจารณาตามแนวคิดของมาสโลว์แล้ว ถ้าความต้องการของมนุษย์ในแต่ละระดับได้รับการ
ตอบสนอง พฤติกรรมก็จะเกิดขึ้น แต่ความยากลําบากในการนําทฤษฎีไปใช้มีข้อจํากัดที่ว่าทําอย่างไร
จึงจะทราบว่ามนุษย์ที่ทํางานอยู่น้ัน ในแต่ละขณะมีระดับความต้องการอยู่ในระดับไหน เพราะความ
ต้องการประเภทต่างๆมักจะมีลักษณะที่ควบคู่ หรือคาบเก่ียวกันไปไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้
เด็ดขาด น่ันแสดงว่าความต้องการในข้ันต่อไปอาจเริ่มมีขึ้นได้โดยที่ความต้องการในข้ันก่อนหน้าน้ีไม่
จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองเต็มที่ทั้ง 100 % เสียก่อน ถ้าเราวิเคราะห์ได้ก็จะสามารถสร้างสิ่งจูงใจ
ขึ้นมา เพ่ือที่จะชักนําให้เขาปฏิบัติตามที่เราต้องการได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม พฤติกรรมของบุคคล  
จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งจูงใจ (Motives) หลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน สิ่งจูงใจดังกล่าวน้ีบางครั้ง
อาจจะขัดแย้งกันทําให้บุคคลต้องจัดลําดับความสําคัญระหว่างสิ่งจูงใจต่างๆเพ่ือที่เลือกตอบสนอง
ตามลําดับความสําคัญของสิ่งจูงใจ  
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5) แนวคิดและทฤษฎีของทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Existence – Relatedness 
Growth Theory หรือ E.R.G. Theory) 

อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969, p. 251) พบว่าความต้องการไม่จําเป็นต้องเรียงตามลําดับ
ขั้นและได้ย่อลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เหลือเพียง 3 อย่างเรียกว่า ทฤษฎี ERG ได้แก่  

(1).  ความต้องการเพ่ือการดํารงชีพ (Existence Needs)เป็นความต้องการทาง
กายภาพและความปลอดภัยซึ่งจําเป็นต่อการดํารงชีพของมนุษย์ เป็นการรวมความต้องการข้ันที่ 1 – 2 ของ 
มาสโลว์เข้าไว้ด้วยกัน  

(2).  ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs)เป็นความต้องการท่ีเก่ียวกับ
ด้านสังคมท้ังหมดเช่นเดียวกับความต้องการข้ันที่ 3 ของมาสโลว์ คือต้องการมีส่วนร่วมมีเพ่ือนและ
ต้องการการยอมรับ  

(3)  ความต้องการการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการท้ังหลายที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เช่นเดียวกับความ
ต้องการข้ันที่ 4 – 5 ของมาสโลว์  

อัลเดอร์เฟอร์ เห็นด้วยกับมาสโลว์ในแง่ที่ว่า บุคคลจะเลื่อนความต้องการที่อยู่ถัดขึ้นไป 
เมื่อมีความต้องการในขั้นที่ตํ่ากว่าได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้ว แต่เขาไม่เช่ือว่าความต้องการใน
ขั้นหน่ึงๆจะต้องได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจก่อนความต้องการในขั้นถัดไปจึงจะเกิดขึ้น ความ 
ต้องการทุกขั้นอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ความต้องการทั้ง 3 แบบนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมได้
พร้อมๆกัน  

ทฤษฎีแรงจูงใจ อี. อาร์. จี. (E.R.G.) ของอัลเดอร์เฟอร์ ได้ปรับปรุงแนวความคิดมาจาก
ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ 5 ลําดับขั้นของมาสโลว์ เหลือเพียง 3 ลําดับขั้น คือ (สมยศ นาวีการ, 
2540, หน้า 307-309) 

(1)  ความต้องการในการดํารงชีวิต (Existence Needs) เป็นความต้องการเพ่ือ
ประทังชีวิตของคนเพ่ือการอยู่รอด จะรวมความต้องการข้ันที่ 1 และขั้นที่ 2 ของมาสโลว์เข้าไปได้แก่ 
ความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัย 

(2)  ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) เป็นความต้องการท่ีจะ
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนตรงกับขั้นที่ 3 ของ มาสโลว์และอัลเดอร์เฟอร์ ให้ความสําคัญความต้องการด้านน้ี
มาก เพราะถือว่ามนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มพวกพ้อง 

(3)  ความต้องการเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการน้ีเป็น
ผลเน่ืองมาจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อมของเขาจะรวมเอาขั้นที่ 4 และขั้นที่ 5 
ของมาสโลว์ เข้าไปเป็นความต้องการสูงสุดของคน 

ธงชัย สันติวงษ์ (2535, หน้า 390) กล่าวเพ่ิมเติมว่า ทฤษฎีแรงจูงใจ อี อาร์ จี (E.R.G.) 
ของ อัลเดอร์เฟอร์ เห็นว่าความต้องการของมนุษย์ ควรแยกแยะเป็น 3 ประเภท ซึ่งจะให้ความสะดวก
มากกว่า ความเป็นจริงมากกว่า ความต้องการของมนุษย์ทั้ง 3 ประเภท คือ 

(1)  ความต้องการอยู่รอดเก่ียวข้องกับความต้องการทางด้านร่างกายและปรารถนา
อยากมีสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆเช่น ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นต้น สําหรับชีวิตจริงในองค์การน้ัน 
การต้องการค่าจ้างโบนัสและผลประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนสภาพเง่ือนไขการทํางานที่ดี และสัญญา
การว่าจ้างเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นเครื่องมือตอบสนองสิ่งจูงใจด้านน้ีทั้งสิ้นและถ้าหากจะนํามาเปรียบเทียบ
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กันแล้วความต้องการความอยู่รอดน้ี จะเทียบได้กับความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการ
ทางด้านความปลอดภัยของมาสโลว์ น้ันเอง 

(2)  ความต้องการทางด้านสังคมประกอบด้วยเรื่องราวส่วนที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
ต่าง ๆที่มีอยู่ต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การ ทั้งน้ีความสัมพันธ์เหล่าน้ีจะหมายถึงความต้องการทุก
ชนิดที่มีความหมายความสําคัญในเชิงมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งสําหรับชีวิตจริงในองค์การน้ัน ความต้องการ
ของคนที่ต้องการจะเป็นผู้นําหรือมียศฐานะเป็นหัวหน้า ความต้องการที่จะเป็นผู้ตามและความ
ต้องการอยากมีสายสัมพันธ์ทางมิตรภาพกับใคร ๆเหล่าน้ีล้วนจัดอยู่ในความต้องการประเภทน้ี 
ความสัมพันธ์ทางสังคมน้ีถ้าเปรียบเทียบความต้องการท่ีมาสโลว์กําหนดก็จะเท่ากับความต้องการด้าน
ความมั่นคงทางใจ การไม่ถูกทอดทิ้ง ความต้องการทางการด้านสังคมและความต้องการท่ีจะได้รับการ
ยกย่องจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า 

(3)  ความต้องการก้าวหน้าและเติบโต ความต้องการชนิดน้ีเป็นความต้องการที่
เก่ียวข้องกับเรื่องของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงฐานะสภาพและเติบโตก้าวหน้าของคนผู้ทํางานความ
ต้องการอยากเป็นผู้มีความริเริ่มบุกเบิกมีขอบเขตอํานาจขยายกว้างออกไปเร่ือยและการพัฒนาเติบโต
ด้วยความรู้ความสามารถต่างก็เป็นความต้องการประเภทน้ี ซึ่งสําหรับชีวิตจริงในองค์การน้ันความ
ต้องการจะได้รับความรับผิดชอบเพ่ิมหรือความต้องการอยากได้ทํากิจกรรมใหม่ ๆอีกหลายด้านมาก
ขึ้นเหล่าน้ีจัดอยู่ในประเภทความต้องการก้าวหน้าเติบโตท้ังสิ้น ความต้องการประเภทน้ีจะเปรียบได้
กับความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จทางใจและความสําเร็จตามความนึกคิดทุกอย่างของมาสโลว์ 

ทฤษฎี อี อาร์ จี (E.R.G.) น้ี ต้ังข้อสมมุติฐาน 3 ประการ เป็นกลไกสําคัญของความต้องการ 
คือ (ธงชัย สันติวงษ์, 2535, หน้า 390-392) 

(1) ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนอง (Need Satisfaction) คือถ้าหากความ
ต้องการระดับใด ได้รับการตอบสนองด้วยความต้องการประเภทน้ันจะมีอยู่สูงตัวอย่างเช่น ถ้าหาก
พนักงานได้รับการตอบสนองด้านเงินเดือนน้อยเกินไป ดังน้ันความต้องการด้านเงินเดือนก็จะมีอยู่สูง 

(2)  ขนาดของความต้องการ (Desire Strength) ถ้าหากความต้องการประเภทท่ีอยู่
ตํ่า เช่น ความต้องการด้านการอยู่รอดได้รับการตอบสนองมากพอแล้วก็จะย่ิงทําให้ความต้องการ
ประเภทที่อยู่สูงกว่า เช่น ความต้องการการก้าวหน้าและเติบโตมีมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้า
งานได้รับการตอบแทนด้านค่าจ้างและอ่ืน ๆ ความต้องการอยู่รอด มากพอแล้วน้ัน หัวหน้างานคนน้ัน 
ก็จะต้องการได้รับการยอมรับนับถือจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ทางสังคม 

(3).  ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง (Need Frustration) ถ้าหากความ
ต้องการประเภทท่ีอยู่สูงมีอุปสรรคติดขัดได้รับการตอบสนองน้อยก็จะทําให้ความต้องการประเภทท่ี
อยู่ตํ่าลงมีอุปสรรคติดขัด ตอบสนองน้อยด้วยก็จะทําให้ความต้องการประเภทท่ีอยู่ตํ่าลงไปมีความสําคัญ
มากข้ึนตัวอย่างเช่น ถ้าหัวหน้างานไม่มีโอกาสท่ีจะได้เปลี่ยนไปทํางานใหม่ที่ท้าทายมากข้ึน 
(ความก้าวหน้าและเติบโต) กรณีเช่นน้ี หัวหน้างานคนน้ีก็จะหันมาสนใจและต้องการท่ีจะได้รับความ
อบอุ่น สัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพ่ือนร่วมงานและลูกน้องในกลุ่ม  
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แผนภาพที่ 3 ทฤษฎีจูงใจ อี อาร์ จี (E.R.G.) ของอัลเดอร์เฟอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา ธงชัย สันติวงษ์, 2535, หน้า 390-392 
 หมายถึง เส้นทางของการได้รับการตอบสนองความพอใจและการก้าวหน้าไปสู่ความต้องการระดับสูง 

หมายถึง เส้นทางของการไม่ได้รับการตอบสนองและการถดถอยลงมาสู่ความต้องการท่ีตํ่าลง 
ลักษณะตามข้อสมมติฐาน ความสัมพันธ์แสดงให้เห็นตามแผนภาพที่ 3 ข้อแตกต่างที่เห็น

ได้ชัดระหว่างทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์และของอัลเดอร์เฟอร์จะอยู่ที่ลักษณะของความสัมพันธ์
ที่เกิดขึ้นภายในความต้องการประเภทต่างๆคือทฤษฎีตามความต้องการของมาสโลว์ เป็นความ
ต้องการท่ีจะได้รับการตอบสนองเป็นขั้น ๆและก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆคือเมื่อใดที่ความต้องการระดับ
ตํ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลในการจูงใจ ซึ่งทฤษฎีความ
ต้องการ อี อาร์ จี จะมีการเคล่ือนตัวถอยหลังด้วย กล่าวคือถ้าความต้องการใดไร้การตอบสนอง 
ประเภทที่มีความต้องการท่ีมีผลสูงก็จะถอยหลังไปสู่ประเภทความต้องการท่ีตํ่ากว่าและจากความเป็น
จริงข้อน้ีเองที่ทําให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานการณ์ต่างๆที่ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความต้องการ
ก้าวหน้าเติบโตหรือต้องการความสัมพันธ์ ซึ่งในสถานการณ์เช่นน้ีอัลเดอร์เฟอร์ช้ีให้ทราบว่าประเภท
ของความต้องการท่ีอยู่ตํ่าลงไปจะมีความสําคัญในการจูงใจทันที เช่นภาพประกอบข้างต้น ถ้าหาก
ต้องการด้านความสัมพันธ์ไม่ได้รับการตอบสนองเมื่อใด เมื่อน้ันความต้องการอยู่รอดจะเพ่ิม
ความสําคัญขึ้นอย่างรวดเร็ว (ธงชัย สันติวงษ์, 2535, หน้า 390-392) 

6) ทฤษฎีสองปัจจัย (Two – Factors Theory of Motivation)  
เฮอร์ซเบอร์กและคณะ (Herzberg: 1959, p. 112) ได้สรุปว่ามีปัจจัยสําคัญ 2 ประการที่

สัมพันธ์กับความชอบและไม่ชอบของแต่ละบุคคล ปัจจัยประเภทหน่ึงทําให้เกิดความพอใจในงานที่ทํา
เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยอีกประเภทหน่ึงที่ทําให้เกิดความไม่พอใจในงาน
ที่ทําเรียกว่า ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) 

เฮอร์ซเบอร์กเสนอว่า สิ่งตรงข้ามกับความพอใจในงาน (Job Satisfaction) คือการไม่มี
ความพอใจในงาน (No Job Satisfaction) ไม่ใช่ความพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) และสิ่ง

 
 
 
 
 
 

ความต้องการท่ีมิได้รับ
การตอบสนอง 

ขนาดของความต้องการ ความต้องการท่ีได้รับ
การตอบสนอง 

ความต้องการด้าน 
ความก้าวหน้าและ 
เติบโต ไม่ได้รับการ 
ตอบสนอง

ความต้องการดา้น
ความก้าวหนาและ
เติบโตจะมีผลสูง

ความต้องการดา้น
ความก้าวหน้าและ
เติบโตได้รับการ
ตอบสนอง 

ความต้องการดา้น
ความสัมพันธ์ทางสังคม
ได้ได้รับการสนองตอบ 

ความต้องการอยู่รอด
ไม่ได้รับการตอบสนอง 

ความต้องการทาง
ความสัมพันธ์ทาง
สังคมจะมีผลสูง

ความต้องการอยู่รอด 
จะมีผลสูง

ความต้องการดา้น
ความสัมพันธ์ทางสังคม
ได้รับการสนองตอบ

ความต้องการอยู่รอด
ได้รับการตอบสนอง
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ตรงข้ามความไม่พอใจในงาน (Job Dissatisfaction) คือการไม่มีความพอใจในงาน (Job Dissatisfaction) 
ไม่ใช่ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) ความพอใจในงานจะถูกกําหนดโดยความรู้สึกของคนที่มี
ต่อเน้ือหางานที่เขาทําความไม่พอใจในงานจะถูกกําหนดโดยความรู้สึกที่คนมีต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
งานของเขา 

ปัจจัยจูงใจซึ่งจูงใจให้บุคคลพอใจ (Satisfaction) ในงานท่ีทําซึ่งจะเก่ียวกับเน้ือหาของ
งาน (Job Content) มีปัจจัยต่างๆดังต่อไปน้ี  

(1) ความสําเร็จ (Achievement)  
(2) การยกย่อง (Recognition)  
(3)  ลักษณะของงาน (The Work Itself)  
(4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
(5)  ความก้าวหน้า (Advancement)  
(6)  ความเจริญเติบโตส่วนบุคคล (The Possibility of Growth)  

ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์กน้ันคํานึงถึงเป้าหมายของบุคคล และองค์กรเพ่ือขจัดความ 
ขัดแย้งระหว่างความต้องการของบุคคลและความต้องการขององค์กร ส่วนทฤษฎีของมาสโลว์น้ันสนใจ
เฉพาะตัวบุคคลเท่าน้ัน  

การเปรียบเทียบทฤษฎีของมาสโลว์และเฮอร์ซเบอร์กโดยเทียบเคียงว่าปัจจัยอนามัยตรงกับ ความต้องการ
ระดับตํ่า 3 ขั้นแรกของมาสโลว์ ปัจจัยอนามัยไม่ได้เป็นความพอใจในงานเพียงแต่ช่วยลดหรือเพ่ิม
ความไม่พอใจเท่าน้ัน ส่วนปัจจัยจูงใจน้ันตรงกับความต้องการระดับสูงของมาสโลว์ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
 

ทฤษฎีสองปัจจัย 
ปัจจัยสุขอนามยัหรือปัจจัยสภาพแวดล้อม 

(Hygiene Factors) 
คือ ขอบเขตสิ่งแวดล้อมของงาน (Job Context) 
เป็นปัจจัยจําเป็น 

1. ค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล 
2. การตรวจสอบงานหรือนิเทศงาน 
3. ความมั่นคง 
4. สภาพงาน 

4.1 ช่ัวโมงการทํางาน 
4.2 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
4.3 สิ่งแวดล้อมของที่ทํางาน อากาศ แสง 

เสียง อุปกรณ์อํานวยความสะดวก 
4.4 วันหยุด วันลา 
4.5 การรักษาพยาบาล เป็นต้น 

5. นโยบายของฝ่ายบริหารและรูปแบบการ
บังคับบัญชา 

ปัจจัยจูงใจในงาน 
(Motivator Factors) 

เ ก่ียวข้องกับเน้ืองานเป็นความพอใจ (Job 
Content) ได้แก่ 

1. งานที่มีความหมายสําคัญต่อพนักงาน 
2. ความรู้สึกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3. มีความรับผิดขอบเพ่ิมขึ้น 
4. มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในตําแหน่ง

หน้าที่การงานและการอาชีพ 
5. ไ ด้ รั บ ก า รยอม รับว า มี ผล ง าน ดี มี

ประโยชน์ 

ที่มา บรรยงค์ โตจินดา, 2545, หน้า 256 
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สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับงาน (Job context) มีปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  
(1)  เงินเดือน (Salary)  
(2) ความมั่นคง (Job Security)  
(3)  สถานภาพ (Status)  
(4)  สภาพแวดล้อมของงาน (Working Conditions)  
(5)  นโยบายขององค์กร (Company Procedures)  
(6)  การบริหารงาน (Supervision)  
(7)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relation)  
(8)  ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life)  

เฮอร์ซเบอร์กได้มีสมมติฐานของทฤษฎีคือทุกคนแสวงหาความรับผิดชอบและพัฒนางานที่มี
ความท้าทายให้มีระดับสูงขึ้น เนื้อหาของงานจะเก่ียวพันกับรางวัลภายในที่เกิดขึ้นในเวลาของ          
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะว่าการทํางานโดยตัวมันเองแล้วจะให้รางวัลได้ ทําให้บุคคลถูกจูงใจด้วย
ตนเอง เพียงแต่การมอบหมายงานที่ท้าทายการยกย่องผลการปฏิบัติงานที่ดี ผลงานเป็นที่ยอมรับและ
แพร่หลายในสาธารณชนและการให้โอกาสเพ่ือความก้าวหน้า ปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็น
ปัจจัยที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมของงานจะเก่ียวพันกับรางวัลภายนอกที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทํางาน 
ไม่ได้ให้ความพอใจโดยตรง ณ เวลาที่บุคคลทํางาน เช่น เงินเดือน การได้รับ สวัสดิการต่างๆอาทิ การ
ประกันสุขภาพหรือการพักร้อนเป็นต้น ปัจจัยอนามัยจะมีอิทธิพลต่อระดับความไม่พอใจเป็นปัจจัย
ป้องกันที่จะช่วยลดความไม่พอใจแต่ไม่ได้นําไปสู่ความพอใจ ในแง่ของการจูงใจปัจจัยอนามัยไม่ได้         
จูงใจบุคคลให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ไม่ได้กระตุ้นให้บุคคลใช้ความพยายามมากขึ้นแต่ปัจจัย
อนามัยจะต้องถูกตอบสนองก่อนเพ่ือที่จะนําบุคคลมาสู่จุดของความเป็นกลางท่ีปัจจัยจูงใจจะมี
ผลกระทบได้  

เฮอร์ซเบร์ก ได้เสนอแนวทางใหม่ในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้น โดยเพ่ิมปัจจัย
ที่ทําให้เกิดภาวะพึงพอใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาเรียกว่า Job Loading หรือ Job Enrichment เป็นการ
เพ่ิมงานตามแนวด่ิง (Vertical Job Loading) โดยอาศัยกระบวนการ 2 ประการคือการมอบหมาย
งานท่ียากข้ึนและการให้อํานาจการจัดการ ผู้บริหารต้องไม่ควบคุมการทํางานจนมากเกินไป ต้อง
มอบหมายงานอย่างเต็มที่ ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบให้มีการรับรู้ถึงการมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษรและมุ่งไปที่ความเช่ียวชาญในงานน้ันๆ โดนเน้นที่ปัจจัยจูงใจ 3 ประการคือลักษณะงาน 
ความสําเร็จและการยอมรับ ทั้งน้ีได้เสนอวิธีการเพ่ิมปัจจัยจูงใจของงานดังน้ี  

(1)  ให้ผลของงานตกแก่ผู้ปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่ตกแก่ผู้บังคับบัญชา  
(2)  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  
(3)  ให้โอกาสในการเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่และมีความหมาย  
(4)  ให้ทําตารางงานของตนเองตามแนวทางที่กําหนดไว้  
(5)  ให้แต่ละคนสามารถใช้ความชํานาญเฉพาะตัวทํางานด้วยวิธีของตนเอง  
(6) ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการวางแผน  
(7)  ให้โอกาสในการติดต่อกับผู้อ่ืนโดยไม่จําเป็นต้องผ่านผู้บังคับบัญชาเสมอไป  
(8.) ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บริหารทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงาน  

7) ทฤษฎีตามความคาดหวังของวรูม (Vroom Expectency Theory )  
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วิตอ เบิช วรูม (Victor H. Vroom:  1970,  p. 91 – 103) เช่ือว่าแรงจูงใจเป็นเสมือน
ผลิตผลของความคาดหวังที่มีอยู่ล่วงหน้าของแต่ละบุคคลในการที่จะกระทํา หรือยอมรับในความ
เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของเขาน้ันสามารถจะถึงจุดหมายปลายทางได้ วรูมได้ศึกษาจิตวิทยาของ
บุคคลในองค์กรในองค์กรพบว่า การที่บุคคลจะกระทําสิ่งใดก็ตามจะขึ้นอยู่กับตัวแปร 4 ตัวได้แก่  

(1)  ผลตอบแทนที่เขาจะได้รับน้ันเหมาะสมกับบทบาทท่ีเขามีอยู่เพียงใด  
(2)  ความพอใจหรือไม่พอใจต่อผลท่ีเขาจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนแล้ว เขาเช่ือว่า

เขาจะต้องเป็นผู้ได้รับผลอันน้ัน  
(3)  เขามีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวังหรือได้รับล่วงหน้า  
(4) ความพอใจต่อสิ่งเหล่าน้ีจะเพ่ิมขึ้นหากเขาได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นและจะลดลง 

หากเขา ได้รับผลตอบแทนลดลง แต่ถ้าบุคคลใดไม่สนใจต่อผลตอบแทนต่างๆความสัมพันธ์ทั้งหมดน้ี
จะหายไปและถ้าบุคคลไม่พอใจต่อผลลัพธ์ที่ได้ความสัมพันธ์จะเป็นไปในทางตรงกันข้ามทฤษฎีน้ีมี
แนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ 4 ประการคือ  

(a).  ตัวบุคคลเองและสภาพแวดล้อมจะร่วมกันกําหนดพฤติกรรมของบุคคลน้ัน  
(b).  บุคคลจะตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองในองค์กร  
(C).  บุคคลแต่ละคนจะมีรูปแบบของความต้องการและเป้าหมายแตกต่างกันไป  
(d) บุคคลจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เห็นว่าจะสามารถนําไปสู่เป้าหมายหรือ

ผลลัพธ์ที่ ปรารถนาได้นอกจากน้ียังมีตัวแปรสําคัญ 4 ประการ ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับทฤษฎีน้ี ได้แก่  
(1) ผลลัพธ์ระดับแรกและระดับที่สอง (First and Second level Outcomes) 

ผลลัพธ์ระดับแรกหมายถึง ผลของพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการทํางาน ประกอบด้วย การขาดงาน 
การออกจากงาน ผลผลิต คุณภาพของงาน ส่วนผลลัพธ์ระดับที่สองหมายถึงผลท่ีเกิดจากผลลัพธ์ระดับ
แรกได้แก่ การเพ่ิมเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงในงาน 
เป็นต้น  

(2) ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึงความพยายามของบุคคลที่ใช้ไป
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ในระดับที่หน่ึงมาน้ัน จะถูกกําหนดโดยอิทธิพลของความคาดหวังของบุคคลที่มีต่อ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น หากเห็นว่าโอกาสของการดําเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวมีโอกาสสําเร็จน้อย
หรือไม่มีอยู่เลย ความมานะพยายามก็จะมีน้อยหรือไม่มีตามไปด้วย ตรงกันข้ามหากโอกาสที่การ
กระทําเพ่ือให้ถึงจุดหมายมีอยู่สูงบุคคลน้ันอาจจะทุ่มให้งานน้ันอย่างสุดตัว  

(3) คุณค่า (Valance) หมายถึง การเห็นคุณค่าหรือความชอบของแต่ละ
บุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ระดับสอง  

(4) ความเป็นเครื่องมือ (Instrumentality) หมายถึงความสัมพันธ์ระดับ
แรกกับระดับที่สอง กล่าวคือมีความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างการทํางานกับผลลัพธ์น่ันเอง 

ผู้วิจัยสรุปว่าจากแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุน โดยปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ความ
รับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การมีส่วนร่วม ความสําเร็จในการ
ทํางานของบุคคล ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานและปัจจัยค้ําจุน ประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และความสัมพันธ์กับเกษตรกร  
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2. แนวคิดเก่ียวกับงานอาสาสมัครและคนทํางานเพื่อสังคม  
2.1 แนวคิดเก่ียวกับงานอาสาสมัคร  
 มังกร บุญคํา (2543 หน้า 8) อาสาสมัคร หมายถึงผู้ไม่ใช่ผู้มีวิชาชีพในเร่ืองน้ันโดยเฉพาะ 

เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากค่าจ้างหรือเบ้ียเลี้ยงใด ๆ เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานน้ัน แต่
อาจจะได้รับค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารสําหรับรับประทานหรือค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมอบรมต่าง ๆ และมีความรับผิดขอบแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ประจํา โดยไม่ต้องรับผิดขอบใน
โปรแกรมและการจัดการใด ๆ ที่ฝ่ายบริหารได้ดําเนินการไป เว้นแต่จะได้กําหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรน้ัน ๆ  โดยอาสาสมัครจะมีการแสดงตัวเองว่ามีความผูกพันกับองค์กรหรือชุมชน
แตกต่างไปจากเจ้าหน้าที่ประจํา ซึ่งโดยทั่วไปย่อมหวังความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานและจะ
นึกถึงจุดหมายปลายทางและบริการที่จะให้ชุมชน โดยมีการเสียสละเวลา สติปัญญาและอื่น ๆ โดยไม่
หวังผลประโยชน์ตอบแทน 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559) อาสาสมัครคือผู้ที่สมัครใจ ทํางานเพ่ือประโยชน์ แก่
ประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือ สิ่งอ่ืนใดผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับ คือ
ความสุข ความภูมิใจที่ได้ ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 

 

มูลนิธิกระจกเงา (2559) อาสาสมัครคือบุคคลที่เสนอตัวทําเพ่ือผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ มีใจ
อาสาสมัคร และผลของการกระทําน้ันเป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคม เป็นบุคคลที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความอดทน มีความเสียสละ มีเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
รวมทั้งมีความเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมของงานท่ีมีความหลากหลายนั้น ๆ แล้ววางตนเองอยู่ใน
บทบาทท่ีหนุนเสริมต่อกลไกการทํางานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะในวงกว้าง 
 เมรี่ มอร์รีส (Marry Morris,  1969,  p. 194) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจหลักๆ ที่ทําให้คนเข้ามามี
ส่วนร่วมในงานอาสาสมัคร ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม  คนที่มีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน เพ่ือบรรเทาความทุกข์ และเพ่ือความสุขที่จะเกิดแก่ผู้รับ เป็นการกระตุ้นส่วนเสริมเหตุ 
เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ ความต้องการสมปรารถนาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
นอกเหนือจากครอบครัวและการทํางาน อีกนัยหน่ึง อาสาสมัครบางคนทําให้ตนเองเป็นที่รู้จักและเป็น
บุคคลสําคัญในหมู่เพ่ือนบ้านหรือในชุมชน เพราะต้องการมีอิทธิพลและความไว้วางใจจากหน่วยงาน
ราชการ อาสาสมัครบางคนต้องการใช้ทักษะพิเศษและความฉลาดที่เป็นการใช้ประโยชน์ส่วนตัวอย่าง
เต็มที่ในการทํางาน บางคนเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพราะรู้จักกับบุคคลที่ทํางานอาสาสมัครและเข้าร่วม
ทํางานด้วยกันและเป็นเพ่ือนใหม่ต่อกัน 

ไชเวีย รอรี (Sylvia Lawry  Lawry in Hardy and Cull ed. 1973, p. 38) ได้กล่าวถึงการ
ทํางานของอาสาสมัครว่า บุคคลที่ทํางานเป็นอาสาสมัครน้ันมาจากจิตสํานึกในเรื่องความต้องการท่ีจะ
ช่วยเหลือแบ่งปันกันในการดําเนินชีวิต อันจะนํามาซึ่งความภูมิใจ ความพึงพอในตนเอง การมีเพ่ือน
เพ่ิมขึ้น การเรียนรู้ในการทํางาน และเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  

เคทเธอรีน บี เฮียลี (Catherine B. Healey Hardy and Cull (1973, p. 108 – 113) การ
ทํางานอาสาสมัครในสหรัฐอเมริกาน้ัน เป็นการให้ความช่วยเหลือในการขยายบริการแก่ผู้รับบริการ 
และช่วยเหลือคณะกรรมการท่ีปรึกษาในการกําหนดนโยบาย ซึ่งงานอาสาสมัครน้ันมีปรัชญาตาม
แนวคิดที่ว่า ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง และมีสิทธิที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยอิสระ ซึ่งการทํางาน
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ของการขยายงาน ปรับปรุงงานและสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีหลักการในการให้
อาสาสมัครปฏิบัติงาน ดังน้ี  
 1) การสนับสนุนทางการบริหารซึ่งมีการกําหนดเงิน สําหรับการปฏิบัติงานของโครงการ
อาสาสมัคร  
 2) การมีผู้แทนรับผิดชอบโครงการแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน
ของโครงการ ซึ่งเรียกว่าหัวหน้างานบริการอาสาสมัครควรจะมีผู้ประสานงานการบริการอาสาสมัครซึ่ง
จะเป็นคนท่ีทํางานเต็มเวลาหรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดที่ทํา ซึ่งตําแหน่งน้ีต้องกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงานที่ต้องการควรมีการเตรียมเครื่องมือของรัฐที่เป็นสิ่งใหม่เพ่ืออธิบายการ
มีส่วนร่วมในสวัสดิการรัฐและเพ่ือสร้างอาสาสมัคร   
 3) การปฏิบัติงานอาสาสมัครน้ันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ ประชาชนใน
ชุมชน และผู้รับบริการ ทั้งน้ีเพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ันอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดของการ
ช่วยเหลือกัน ดังน้ันความสําเร็จของคณะผู้ร่วมทํางานและประชาชนจึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนที่
เข้มแข็งของทุกฝ่าย  

โครงการท่ีมีการบริการอาสาสมัครจํานวนมากเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ที่เกษียณอายุ และองค์กร
ชุมชนจํานวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร การทํางานของอาสาสมัครในโครงการน้ีใช้
กลุ่มเป็นพ้ืนฐานซึ่งทําให้ อาสาสมัครได้มีการติดต่อกันทางสังคม และได้รู้จักเพ่ือนใหม่เพ่ิมขึ้น ในการ
ปฏิบัติงานน้ันอาสามัครจะรวมกลุ่มกันในการปฏิบัติงาน  

เจเนท เส ไซเนอร์ (Janet S. Sainer Hardy and Cull 1973, p. 73 – 78) ได้กล่าวถึง
ข้อเสนอพิเศษซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในเรื่องการรับสมาชิกใหม่ การวางตําแหน่งบุคลากร การ
ฝึกอบรม และการทําให้คนเป็นอาสาสมัครไว้ดังน้ี  

การรับสมาชิกใหม่  ในการรับสมาชิกใหม่ควรใช้เทคนิคการติดต่อแบบตัวต่อตัว และควร
ให้ชุมชนยอมรับและเข้าใจในโครงการและความต้องการขององค์กร ซึ่งมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
และมีกิจกรรมที่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

การวางตําแหน่งบุคลากร อาสาสมัครต้องมีความช่ืนชอบในคุณค่าและศักยภาพของ
โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรใน 3 ระดับ คือระดับผู้บริหาร (Administrations) 
หัวหน้า อาสาสมัคร (Volunteer Director) และระดับผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัคร (Staff) อาสาสมัคร
เป็นแรงเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ในการทํางาน โดยมีปัจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือความต้องการศักยภาพ
ของอาสาสมัคร และความต้องการศักยภาพขององค์กรจะต้องมีความสมดุลกัน  

การฝึกอบรม การฝึกอบรมควรจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของโครงการในการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดให้อาสาสมัครทํางานก่อนที่จะมีการทํางาน โดยการฝึกอบรมก่อนการทํางานควรให้
รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับงานที่ได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมในขณะทํางานควรจะทําและให้สัมพันธ์
กับงานที่ได้รับมอบหมาย การนิเทศและการให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งจําเป็นเพราะจะทําให้
อาสาสมัครเกิดความสนใจและเกิดทักษะ  

การรักษาบุคลากร การรักษาคนให้ทํางานเป็นความจําเป็น ควรจะอยู่ในกระบวนการ
ทั้งหมดของโครงการ เจ้าหน้าที่ควรจะจําอาสาสมัครแต่ละคนให้ได้ เพ่ือให้เกิดความภูมิใจ มั่นใจ และ
ทําให้ปฏิบัติงานต่อไป การปฏิบัติงานของอาสาสมัครโดยการใช้กลุ่ม ซึ่งจัดให้อาสาสมัครได้มีกลุ่มใน
การปฏิบัติงาน จะเป็นกุญแจที่ทําให้อาสาสมัครทํางานอย่างต่อเน่ืองและทําให้อาสาสมัครแต่ละคนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนติดต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
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ดังน้ัน แนวคิดเก่ียวกับงานอาสาสมัครที่กล่าวมาน้ันสรุปได้ว่า งานอาสาสมัครเป็นงานที่
จะต้องมีการจูงใจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวอาสาสมัครและการจูงใจให้อาสาสมัครเข้าใจและ
ศรัทธาในโครงการ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและพิจารณาความต้องการของตนเอง ซึ่งงานอาสาสมัคร
ส่วนมากเป็นงานที่ให้ความพึงพอใจแก่อาสาสมัครในด้านคุณค่าของตนเอง ผู้ที่สมัครใจทํางานเพ่ือ
ประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินเพราะทํางานด้วยความสมัครใจ 
ไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่เป็นงานเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์  ทั้งน้ีเป็นพฤติกรรมที่ทําโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนที่อาสาสมัคร
ได้รับคือ ความสุข ความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ  

2.2 แนวคิดเก่ียวกับคนทํางานเพ่ือสังคม 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559) ให้ความหมาย กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) คือ 

หน่วยงานที่ดําเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบกลไกตลาดเพ่ือเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม การ
ดําเนินงาน ของกิจการเพ่ือสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อม ๆ กัน 
หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line โดยเป้าหมายทางการเงิน เช่นการสร้างรายได้น้ัน มีขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมแทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือน
กิจการทั่วไป  

อาร์โนลด์ ทอยบี (Arnold J Toynbee, อ้างใน อภิชาต เกตุทัต, 2541, หน้า 88) มี
แนวคิดเก่ียวกับการทํางานเพ่ือสังคมว่า ปัญญาชนมีพันธะท่ีจะต้องทํางานมีประโยชน์เพ่ือรับใช้สังคม 
เป็นการตอบแทนที่ทรัพยากรของสังคมได้ถูกนํามาลงทุนในเรื่องของการศึกษา ซึ่งเขาเป็นคนหน่ึงที่
ได้รับผลและในทางกลับกัน สังคมก็มีพันธะต่อปัญญาชน คือจะต้องตอบแทนเขาให้คุ้ม เพ่ือให้เขา
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะต้องคิดว่างานที่เขาทําน้ันมีประโยชน์ต่อสังคม  

อัมพร มีศุข (อ้างใน อภิชาต เกตุทัต, 2541, หน้า 85) กล่าวถึงคนทํางานเพ่ือสังคมว่า 
การจะตัดสินใจเข้ามาทํางานพัฒนาสังคมน้ัน เขาจะต้องแสวงหาความเข้าใจด้วยตัวเองว่าทําไมถึงมา
ทํางานน้ี ซึ่งไม่ใช่งานที่ง่ายเลยเพราะเหตุว่าสังคมเรามีปัญหาทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง ปัญหาในเชิงวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมอย่างรวดเร็วและ
ค่อนข้างจะเป็นไปในทางลบ การที่จะเข้ามาทํางานซึ่งไม่ใช่งานง่ายให้สําเร็จต้องมีความอดทน มีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าในสังคมน้ี ชีวิตของเราจะเอาเฉพาะแต่ตัวเองรอดไม่ได้  

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (14 มี.ค. 59) กล่าวว่าผู้บริหารขององค์กรสาธารณะประโยชน์
ในประเทศไทย พบว่าองค์กรที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรสาธารณะกุศลที่มี
ขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของเงินทุนและบุคลากร และที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก จะได้รับการยอมรับและความ
เช่ือถือจากผู้สนับสนุน มากกว่าองค์กรที่มีขนาดเล็ก เช่น องค์กรชาวบ้านหรือกลุ่มชมรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ 
องค์กรขนาดเล็กเหล่าน้ีต้องประสบกับความยากลําบากในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขาด
แคลนเงินทุนหรือการได้รับสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ซึ่งมีผลทําให้บุคลากรท่ีมีความ
ต้ังใจดีส่วนหน่ึงต้องยุติบทบาทของตนเองในการทํางานเพ่ือสังคมลง เน่ืองจากไม่สามารถแบกรับภาระ
และความรับผิดชอบด้านการเงินที่มีอยู่เป็นจํานวนมากนี้ได้ แม้ว่าคนเหล่าน้ีจะมีความต้ังใจดีที่
อยากจะช่วยเหลือสังคมก็ตาม 

แนวคิดเก่ียวกับคนทํางานเพ่ือสังคมท่ีน้ัน จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของคนทํางานเพื่อสังคม
ที่ถูกกําหนดให้ต้องต่อสู้กับความยากลําบากเพียงลําพัง โดยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีรายได้น้อย ไม่
มีสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต จนเป็นเหตุทําให้คนทํางานเพ่ือสังคมหลายคนหมดไฟและหมด
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ความต้ังใจ ควรจะต้องเปลี่ยนไป ตราบใดที่ปัญหาสังคมยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยภาคส่วน
ใดภาคส่วนหน่ึง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและการผนึกกําลังร่วมกันของทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้องในสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มคนทํางานในพ้ืนที่ที่มีความเข้าใจและอยู่ใกล้ชิดกับปัญหา 
การส่งเสริมให้คนทํางานเพ่ือสังคมที่มีอยู่สามารถทําหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประสิทธิผล และมีกําลังใจในการทํางาน จึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นกับการทํางาน
เพ่ือสังคมในประเทศไทยปัจจุบันและที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ 

3.1 การประสานงาน 
ภารกิจของอาสาปศุสัตว์ คือ เป็นผู้ประสานงานในการติดต่อ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี 

ข่าวสารที่เก่ียวกับการปศุสัตว์ระหว่างเกษตรกร และเกษตรกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์      
นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้คําจํากัดความ การประสานงานและหลักการประสานงาน โดยมี

แนวคิดดังน้ี  
พชรพร ครองยุทธ (2549, หน้า 15) การประสานงาน คือการที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ

หน่วยงานร่วมมือทํางานให้สัมพันธ์และสอดคล้องกัน มีความสามัคคี ไม่ทําให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน 
หรือเหลื่อมล้ํากัน เพ่ือให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ส่วนประเภทของการประสานงาน
ภายในกับภายนอกองค์การและการประสานงานแนวด่ิงกับประสานงานแนวนอน ทั้งน้ีการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยทั้งหลักการประสานงานและวิธีการประสานงาน ซึ่งเป็น
หลักการที่สําคัญอันที่จะก่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารงานตามความมุ่งหมายของหลักการ
บริหารงาน จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีระบบความร่วมมือ ร่วมใจที่ดี  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549: หน้า 253) อธิบายว่า การประสานงาน หมายถึงการบริหารของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ภายในและภายนอกหน่วยงานของ
รัฐทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเป็นการบริหารที่จัดระเบียบหรือจัดวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือลดความขัดแย้ง ลดความซ้ําซ้อน และสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันให้มากที่สุดเพ่ือประโยชน์
ของหน่วยงานของ รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จักรพงษ์ แสงเพชร (2553, หน้า 13) การประสานงาน หมายถึงการที่หน่วยงานหรือองค์
กรต่างๆ ที่ต้องทํางานร่วมกันในทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน
เพ่ือให้้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด  

ฐิติพันธ์ รักใคร่ (2553, หน้า 23) การประสานงาน หมายถึงเป็นแนวทางในการกําหนด
ความหมายของคําว่า การประสานงาน ที่ใช้ในที่น้ีหมายถึง การดําเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน หรือ
รูปแบบในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ภายในและภายนอก ทั้งอย่างเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการเพ่ือลดความขัดแย้ง ลดความซ้ําซ้อน และสร้างความเป็นอันหน่ึง อันเดียวกันให้มากที่สุด 

หลักในการประสานงาน  
เกศนี  สิงหฤกษ์  (2550, หน้า 27) หลักการประสานงานต้องมีการวางแผน กําหนด

นโยบาย ปฏิบัติตามแผน โดยผู้บริหารจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน การ
ติดต่อสื่อสารและจัดให้มีการประสานงานทุกระดับช้ันในหน่วยงาน 

ผู้ประสานที่ดีในองค์การควรทราบถึงภารกิจในการประสานงาน โดยทั่วไปภารกิจในการ
ประสานงานจะอยู่ในขอบข่ายเก่ียวกับเรื่องต่อไปน้ี  
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1. นโยบาย ตามปกติองค์การจะกําหนดนโยบายไว้ องค์การซึ่งเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ
ย่อมจะต้องประสานนโยบายระหว่างองค์การเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายขององค์การ 

2. ใจ สมาชิก ในองค์การล้วนมีชีวิตจิตใจทั้งสิ้น ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องหรือร่วมกัน
ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจ ตลอดจนความจริงใจที่มีต่อกัน การประสานใจจึงเป็น
ภารกิจที่สําคัญย่ิง 

3. แผน องค์การโดยทั่วไปจะกําหนดแผนงานและโครงการไว้ตามประเภทของแผนและ
โครงการผู้ประสานงานอาจจะต้องประสานแผนที่มีลักษณะเก่ียวข้องกัน ตลอดจนการประสาน
โครงการที่เก่ียวข้องด้วย 

4. งานที่รับผิดชอบ นอกจากแผนและโครงการจะพบว่าในองค์การจะมีงานย่อย ๆ ทั้งใน
โครงการและนอกโครงการ ผู้ประสานจะต้องเตรียมประสานงานที่เก่ียวข้องให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

5. คน ในการปฏิบัติงานในองค์การ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวข้องกับคน จึงจําเป็นต้อง
ประสานงานกับคน ทั้งคนในองค์การและนอกองค์การ ถ้าประสานงานดีทุกอย่างจะสําเร็จเรียบร้อย 
ถ้าประสานงานผิดพลาด ปัญหาจะตามมาเสมอ 

6. ทรัพยากร การปฏิบัติงานในองค์การ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเก่ียวกับทรัพยากร เช่น เงิน 
อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ อาจจะขอยืม ขอเบิก ขออนุญาตใช้ถ้าผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมจัด
ประสานที่ดี ทุกอย่างจะสําเร็จเรียบร้อย ถ้าประสานงานไม่ดีปัญหาจะตามมาให้ต้องคิดแก้ปัญหาอยู่
ตลอดเวลา 

3.2 การป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ 
เป็นบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์   

1) วัคซีนป้องกันโรคระบาด  เช่น  โรคปากและเท้าเป่ือย  โรคคอบวม  โรคพิษสุนัขบ้า  ฯลฯ 
2) ทําลายเช้ือโรคระบาดในพ้ืนที่ 
3) เฝ้าระวังโรคระบาด 
4) สํารวจและบันทึกข้อมูลด้านปศุสัตว์ในท้องที่ 
5) สํารวจและบันทึกข้อมูลโค – กระบือ  ในโครงการธนาคารโค – กระบือเพ่ือเกษตรกร  

ตามพระราชดําริในหลวงรัชการที่ 9 
6) ประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอดความรู้  และประสานงานเก่ียวกับการปศุสัตว์ 
7) เป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

*  คุณสมบัติของเกษตรกรอาสาปศุสัตว์  ต้องพิจารณาทุกข้อ 
-  มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
-  จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมีประสบการณ์ด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า  2  ปี 
-  เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

3.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527,  หน้า 183) การการมีส่วนร่วม หมายถึงการเก่ียวข้องทางด้าน

จิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงๆ สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเก่ียวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้
กระทําการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มน้ัน กับทั้งทําให้เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน้า 10) การมีส่วนร่วมร่วมของประชาชน หมายถึงการเข้า
ร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองาน
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พัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมในอํานาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิชอบการมี
ส่วนร่วมจะเป็นเคร่ืองประกันว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการที่สุดน้ัน จะได้รับการตอบสนองและทํา
ให้มีความเป็นไปได้มากข้ึนว่าสิ่งทําไปน้ันจะตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงและมั่นใจมากขึ้นว่า
ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับผลประโยชน์เสมอหน้ากัน 

Erwin (ยุพาพร รูปงาม, 2545 หน้า 6 ) การมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการให้บุคคลเข้า
มามีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสนใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วน
ร่วมเก่ียวข้องอย่างแข็งขันของแต่ละบุคคลในการแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและ
สนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานองค์การและบุคคลที่เก่ียวข้อง  

 นรินทร์ชัย พัฒนพงศ(2546, หน้า 4) การการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดที่ไม่
เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วม
ด้วยมากขึ้นเป็นไปอย่างมีอิสรภาพเสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริง
ย่ิงขึ้นและการเข้าร่วมน้ันต้องเร่ิมต้ังแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ 

 ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551, หน้า 16) การมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมเป็นผลมา
จากการเห็นพ้องต้องกนในเรื่องของความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องต้องกัน
น้ันจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริมโครงการเพ่ือการปฏิบัติการ กล่าวคือต้องเป็นการเห็นพ้องต้องกัน
ของคนส่วนใหญ่ทีจะเข้าร่วมปฏิบัติการน้ันและเหตุผลทีคนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้องตระหนักว่าการ
ปฏิบัติการ ทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระทําการผ่านองค์กร ดังน้ันองค์กรจะต้องเป็น
เสมือนตัวที่ทําให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ  

สันติชัย เอ้ือจงประสิทธ์ิ การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อันมี
ผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่จะสามารถทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและนํามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้นน้ันผู้นําจะต้องยอมรับ ในปรัชญาการ
พัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาทีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม เป็นทียอมรับของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะอุทิศตน เพ่ือกิจกรรมของส่วนร่วมในองค์กร 

มณฑล จันทร์แจมใส (2551, หน้า 25) การมีส่วนร่วม หมายถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล
จะต้องมีและเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทังน้ีเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ การ
บริหารจัดการดําเนินงานตามแผน การเสียสละกําลังแรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ กําลัง
เงินหรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

เบญจ์ พรพลธรรม (2551, หน้า 33) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการแบ่ง
ออกเป็นระดับต่าง ๆ กล่าวคือ การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
การขอคําปรึกษา การ่วมตัดสินใจ การวางแผน การร่วมปฏิบัติ การควบคุมและติดตามผลการมีส่วน
ร่วมเป็นการกระจายอํานาจให้กับบุคคลในการกําหนดกิจกรรมท่ีตนเองต้องการในระดับที่เหมาะสม 
บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง ลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคคลมี
องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม 
อาชีพและรายได้  

ประชุม สุวัติถี (2551, หน้า 8) การมีส่วนร่วมของบุคคล หมายถึงเกิดจากพ้ืนฐาน ประการ 
คือ เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถท่ีจะเข้าร่วมกล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ กล่าวคือ จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการวางแผนการ
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บริหารจัดการ การบริการองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจะเป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่
เข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้น้ันจะต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม และกายภาพโดยเปิดโอกาส
ให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ ซึ่งเป็นบุคคลทีมีความประสงค์จะเข้าร่วม เป็นผู้ที่มีความเต็มใจ สมัครใจที่จะ
เข้าร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม  

3.4 การถ่ายทอดความรู้ 
 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ (พนิตนาฎ วิสุทธิธรรม) การจัดการความรู้ (อังกฤษ : 
Knowledge management - KM) คือการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้
ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้เกิด ความรู้และปัญญาในที่สุด 

การจัดการความรู้ (เบญจ์ พรพลธรรม, 2551 หน้า 33) กล่าวว่าการจัดการความรู้ในการ
ดําเนินกิจกรรมในการวางรากฐานการปฏิบัติของชุมชน ต้องมีกระบวนการจัดการที่เข้าใจและมีความรู้
เป็นเครื่องมือสําคัญ โดยรวบรวมภูมิปัญญา เพ่ิมพูนปัญญาด้วยการปฏิบัติรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่อกัน มีการส่งเสริมให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและการการปฏิบัติการต่อหน่วยชุมชนที่ต้องรวมกัน 

 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (http://www.cdoae.doae.go.th)  การถ่ายทอดความรู้
คือเทคโนโลยีการผลิต เก่ียวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านพืช ประมงหรือปศุสัตว์ กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้จึงถือว่าเป็นหัวใจ ดังน้ันการถ่ายทอดความรู้จงมีความจําเป็นต้องจัดให้มีรูปแบบ
กระบวนการเพ่ือประสิทธิภาพและให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดความรู้ ดังน้ันสิ่งที่ต้อง
ตระหนักและคํานึงถึงในการถ่ายทอดความรู้ทุกครั้ง จึงมีความจําเป็นที่ผู้ถ่ายทอดจะต้องวิเคราะห์
องค์ประกอบดังต่อไปน้ี  

1) ใครคือผู้รับการถ่ายทอด หรือผู้ฟังน่ันเอง จําเป็นต้องทําความรู้จักผู้ฟังให้ถ่องแท้ เช่น มี
อาชีพอะไรและศาสนา เพราะสิ่งเหล่าน้ีมีผลต่อการรับรู้หรือนําความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏิบัติ  

2) เรื่องประเด็น เน้ือหา ที่จะถ่ายทอด ตรงกับความต้องการของผู้ฟังหรือไม่ กล่าวคือเขา
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงอย่างไร ตรงกับความต้องการหรือสนองตอบกับปัญหาได้มาก
หรือน้อยและมีความสลับซับซ้อนเพียงใด เพราะจะมีผลต่อระยะเวลาในการทําความเข้าใจ ผู้ฟัง
สามารถอยู่รับฟังได้ตลอดระยะเวลาหรือไม่และช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเทศกาลหรือมีงานประเพณี
ต่าง ๆ ของชุมชนหรือไม่ถ้ามีก็ควรหลีกเลี่ยง  

3) วิธีการถ่ายทอดความรู้โดยปกติทั่วไปมีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ถ่ายทอด แต่ละคร้ัง เช่น  

- การบรรยาย เป็นวิธีการท่ีส่วนใหญ่จะใช้กันมากที่สุดเพ่ือบอกและทําความเข้าใจใน ส่วนที่
เป็นเน้ือหา โดยเฉพาะเน้ือหาที่มากและมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนผู้บรรยายต้องมีทักษะค่อนข้างสูง 
เพ่ือไม่ให้การบรรยายน้ันน่าเบ่ือหน่าย  

- การอภิปราย อาจจะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการรับฟัง 
ความคิดจากผู้อ่ืน หรือทําให้เกิดความรู้ใหม่ๆ จากผู้ฟังที่มีประสบการณ์แตกต่างกันไป แต่ผู้ดําเนินการ
จะมีความสามารถในการสรุปประเด็น หรือหัวข้อการอภิปรายน้ัน ๆ ให้เกิดความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน  

– การฝึกปฏิบัติเป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีจะต้องมีการเตรียมการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ ใน
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เวลาต้องเหมาะสมกับเน้ือหา เป็นวิธีการที่น่าสนใจ ไม่เบ่ือ ฝึกทักษะให้กับ
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ผู้รับ การถ่ายทอดเป็นอย่างดีแต่ผู้ควบคุมต้องคอยกํากับดูแลให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้
มากที่สุด จะเป็นประโยชน์ถ้ามีทีมงานช่วยกันดูแลและมีจํานวนที่เหมาะสม  ี่  

- กรณีตัวอย่าง เป็นการแสดงให้เห็นรูปแบบโดยการจําลอง หรือสมมุติมาจากของจริง กรณี
ที่ไม่สามารถนําไปดูของจริงได้กรณีตัวอย่างสามารถช่วยหรือทดแทนแต่จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ทังน้ีผู้
ถ่ายทอดจะต้องยกกรณีตัวอย่าง ที่มีความเหมาะสมตรงกับประสบการณ์ของผู้ฟังให้มากที่สุดเป็น
วิธีการที่ ประหยัดเวลางบประมาณและมีประสิทธิภาพในระดับที่ดีวิธีหน่ึง  

4) สื่อ อุปกรณ์ สถานที่ - ขนาดและสีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย ทุกอย่างจะต้อง มีความ
เหมาะสมกับผู้ฟัง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาและจํานวนคนที่มาก น้อย ความกว้างและ
แคบของสถานที่ล้วนมีผลต่อการรับฟังและการมองเห็น ความสะดวกในการเดินทางยากลําบาก 
สะดวก ใกล้ไกล อุปกรณ์ที่ตองใช้กระแสไฟฟ้า สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีมีพร้อมหรือไม่ หรืออาจจะต้องมีการ
ออกไปสํารวจหรือเตรียมความพร้อมก่อน ขอให้พิจารณาให้รอบคอบ  

5) การประเมินผล เป็นกระบวนการที่เราไม่ค่อยกระทําหรือให้ความสําคัญมากนัก ทั้งๆ ที่มี 
ความสําคัญมากๆ เพราะจะเป็นการบอกถึงระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดครั้งน้ัน ๆ ส่วนใหญ่
ถ่ายทอดแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้น แต่จะสําเร็จมากน้อยเพียงใดน้ัน จําเป็นต้องประเมินอย่างน้อยก็เพ่ือเป็น
การพัฒนาตัวของผู้สอน ในคร้ังต่อๆ ไป ซึ่งอาจจะใช้วิธีการประเมินแบบง่าย ๆ ก็ได้เช่น การสังเกต 
ในขณะที่สอน หรือถ่ายทอดถ้ามีความสังเกตผู้ฟังตลอด ก็จะสามารถบ่งบอกได้ในระดับหน่ึงว่าผู้ฟังมี
ความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด การใช้คําถาม สังเกตพฤติกรรมผู้ฟังเป็นระยะๆ แต่ถ้าต้องการ
ประเมินให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาจจะใช้วิธีการทดสอบหรือตอบแบบสอบถามก็จะดีมาก สิ่ง
เหล่าน้ีใช้เวลาไม่มากถ้ามีการเตรียมการวางแผนมาอย่างดี  

6) การติดตามผล บอกได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีการดําเนินการน้อยที่สุดเพราะจะต้องมีการ 
เตรียมการและใช้ทรัพยากรพอสมควร แต่ถ้าทําได้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิงเพราะจะเป็นสิ่งบ่งช้ีถึง
ความสําเร็จ หรืออุปสรรคปัญหาของการดําเนินงานเป็นอย่างดีและสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามมาพัฒนาการ ทํางานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพียงแค่ตาม
ไปดูพูดคุย สอบถาม การนําความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างไร ผลเป็นประการใด ข้อมูล
เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกระบวนการถ่ายทอดหรือเรียนรู้ในคร้ังต่อๆ ไป ทั้งหมดน้ันเป็น
สิ่งที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีหน้าที่ภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ควรจะต้องคํานึง ตระหนัก 
ทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดความรู้อาจจะมีมากกว่าน้ีแต่ถ้าสามารถจะกระทําได้ดังน้ี ก็น่าจะเป็นสิ่ง
รับประกันได้ว่า การถ่ายทอดครั้งน้ันๆ จะต้องสําเร็จมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง แน่นอน 
ถ้าจะพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่ากระบวนการเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นความรู้สึกและ
จิตสํานึกของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่  

 
4. การดําเนินงานของอาสาปศุสัตว์ 

4.1 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานอาสาปศุสัตว์ 
1) ทําหน้าที่ผู้ประสานงานในการติดต่อ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ข่าวสารท่ีเก่ียวกับ

การปศุสัตว์ระหว่างเกษตรกร และเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
2) ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการของกรมปศุสัตว์ อาทิ โครงการป้องกันกําจัดโรค

ระบาดสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ การเฝ้าระวังโรค ฯลฯ 
3) มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองด้านการปศุสัตว์ 
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4) บทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย 
5) อาสาปศุสัตว์เป็นเกษตรกรผู้นําหรือเกษตรกรตัวอย่างด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
6) อาสาปศุสัตว์สามารถช่วยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดข่าวสาร 

ความรู้ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรเพ่ือนบ้านได้ 
7) อาสาปศุสัตว์เป็นผู้ประสานงานด้านการปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

4.2 คุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ 
1) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2) จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมีประสบการณ์ด้านปศุสัตว์ที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่า 2 ปี 
3) เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

4.3 สวัสดิการและการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ  
1) กรมปศุสัตว์เห็นความสําคัญของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ว่าเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการปศุสัตว์ระดับท้องที่ และเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้อาสาปศุสัตว์มีกําลังใจปฏิบัติงาน
ต่อไป น้ัน กรมปศุสัตว์ จึงได้มีนโยบายให้มีการมอบรางวัล “อาสาปศุสัตว์ดีเด่น” สําหรับอาสาปศุสัตว์ 
ที่ให้ความร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอและสามารถปฏิบัติงานได้ดีเด่นกว่า
อาสาปศุสัตว์อ่ืนๆ เป็นผู้ได้รับรางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น โดยมีอาสาปศุสัตว์ดีเด่นในระดับจังหวัด ๆ ละ 
1 รางวัล รวม 77 รางวัล และระดับสํานักงานปศุสัตว์เขต แห่งละ 1 รางวัล รวม 9 รางวัล 

2) ให้อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเน่ืองได้ (รับสิทธิการ
ประกันภัยอุบัติเหตุรายปี)  เน่ืองจากกรมปศุสัตว์เห็นความสําคัญของอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานช่วย
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในท้องที่อย่างต่อเน่ืองและบางคร้ังได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน   

3) การจัดงานวันอาสาปศุสัตว์  ในวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นทั้งวันอาสาปศุสัตว์ 
และวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์และในเดือนพฤษภาคมซ่ึงเป็นเดือนอาสาปศุสัตว์ให้แต่ละพ้ืนที่
จัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับอาสาปศุสัตว์  

4) การจัดต้ังชมรมอาสาปศุสัตว์ในแต่ละจังหวัด  
5) มีการเผยแพร่ผลงานของอาสาปศุสัตว์ดีเด่นในสื่อต่างๆ  
6) ให้หน่วยงานพิจารณาอาสาปศุสัตว์ในอันดับตนๆเพ่ือเขาร่วมโครงการหรือกิจกรรมของ 

กรมปศุสัตว์ในท้องที่  
7) ให้โอกาสบุตรของอาสาปศุสัตว์ในการเข้าร่วมโครงการฝากงานต่างประเทศ 

4.4 บทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ (อสป.) 
1) สามารถช่วยประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการปศุสัตว์ 
2) เป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที ่
3) เป็นผู้ประสานงานการป้องกันกําจัดโรคระบาดสัตว์ในระดับหมู่บ้าน 
4) ช่วยสํารวจและบันทึกข้อมูลด้านปศุสัตว์ในท้องที่ 
5) เป็นผู้ช่วยสํารวจและบันทึกข้อมูลโค-กระบือในโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ

เกษตรกรตามพระราชดําริ 
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5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กู๊ด (Good, 1985, p. 354)  รายงานวิจัยเรื่องแรงจูงใจพบว่า เพศ อายุ และระยะเวลาใน

การทํางานไม่มีผลอย่างนัยสําคัญต่อแรงจูงใจ ทั้งจากปัจจัยที่ทําให้เกิดความพอใจและปัจจัยที่ทําให้
เกิดความไม่พอใจ ส่วนในด้านความสําเร็จของงานเป็นแรงจูงใจที่ก่อความพอใจมากที่สุด 

มาตาเฮรู (Matahery,1986, abst p.1) รายงานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของ
อาจารย์ในอินโดนิเซีย ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจก่อให้เกิดความพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ความสําเร็จของงาน ส่วนแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดความพอใจมากที่สุดคือ สถานของอาชีพด้านโอกาส
ความก้าวหน้าและเงินเดือน สําหรับเพศ อายุ ระยะเวลาการทํางาน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางาน  

แรนดอล (Randall, 1987, p.2) รายงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของหัวหน้างานในการ
ปฏิบัติงานโครงการการศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความ             
พึงพอใจ ปัจจัยสุขอนามัยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความไม่พอใจ ปัจจัยจูงใจส่งผลในด้าน
ความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การได้ทํางานตามความสามารถ ได้รับงานที่ท้าทาย และการ
ยอมรับนับถือ ความสําคัญของปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ นโยบายเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในงาน
ของผู้บริหาร ความสัมพันธ์กับผู้บริหารเง่ือนไขของงาน 

วรจิตร หนองแก (2540, บทคัดย่อ) รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าระยะเวลา
การปฏิบัติงานในตําแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติปัญหาของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่พบมาคือ ประชาชนในท้องที่ไม่ค่อย
ให้ความเช่ือถือ สิ่งสนับสนุนน้อย เจ้าหน้าที่ออกติดตามนิเทศงานไม่สม่ําเสมอและอาสาสมัคร
สาธารณสุขไม่มีเวลาปฏิบัติงาน  

ธนู สรเสนีย์ (2541, บทคัดย่อ) รายงานวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานหมอดินอาสาประจํา 
หมู่บ้านของกรมพัฒนาที่ดินในการอนุรักษ์ดินและนํ้า จังหวัดน่าน ผลการวิจัยพบว่าหมอดินอาสา
ประจําหมู่บ้านของกรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดน่าน มีอายุเฉลี่ย 46-48 ปี ส่วนใหญ่ จบระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มีในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน มีขนาดพ้ืนที่ถือครองเฉล่ีย 12.45 ไร่ มีรายได้รวมเฉล่ีย 
44,325.15 บาท เคยเข้ารับการฝึกอบรมเฉล่ีย 4 ครั้ง มีความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า อยู่ในเกณฑ์มาก 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ดินและน้าการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านตามบทบาท
และหน้าที่ของกรมพัฒนาท่ีดินในการอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ประเด็นที่มี
การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์มาก คือ การถ่ายทอดความรู้พัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหาของชุมชน ใน
รอบฤดูกาลปลูกพืชทางการเกษตรปี ที่ผ่านมา และร่วมมือจากเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้าของหมอดิน
อาสาประจําหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับ การปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่ ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่มีความสัมพันธ์แต่อย่างใด กับการปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หน้าที่ของหมอดินอาสาประจาหมู่บ้านปัญหาและอุปสรรคของหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน เช่น ไม่มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านของตนเอง การรับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เพียงพอ 
เกษตรกรไม่เข้าใจการทํางานของหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน อุปกรณ์ที่จะใช้สื่อสารของหมอดิน
อาสาประจาหมู่บ้านไม่เพียงพอ เป็นต้น 

วนิดา วีระกุล. (2546 :  บทคัดย่อ) รายงานการวิจัยเรื่องดําเนินงานสาธารณสุขเขตเมือง 
กลุ่มตัวอย่าง คืออาสาสมัครสาธารณสุขพบว่า ส่วนใหญ่เข้าสู่ตําแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
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หมู่บ้าน โดยการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่มีเพียงบางส่วนเท่าน้ันที่ได้รับการเลือกจากชุมชนและก่อนการ
รับเลือก ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขเลย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวด้านการ
เตรียมชุมชนงานท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านปฏิบัติมากที่สุดคือการจ่ายยาปฐมพยาบาล
ความร่วมมือจากชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่พบมาคือ 
ประชาชนในท้องที่ไม่ค่อยให้ความเช่ือถือ สิ่งสนับสนุนน้อย เจ้าหน้าที่ออกติดตามนิเทศ  ไม่สม่ําเสมอ 
และอาสาสมัครสาธารณสุขไม่มีเวลาปฏิบัติงาน 

พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ (2550, บทคัดย่อ) รายงานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของหมอดิน
อาสาประจํา หมู่บ้านในการพัฒนาทรัพยากรดินศึกษากรณีอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย
พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของหมอดินอาสาประจาหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลางโดยการมีส่วนร่วม
ของหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินปีละตํ่า กว่า 2 ครั้ง และ
ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านในการพัฒนาทรัพยากรดิน คือ 
ระยะเวลาการเข้าร่วมเป็นหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหมอดินอาสาประจํา
หมู่บ้าน ความถี่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาท่ีดินความถ่ีในการเข้าประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านและการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน 

วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ (2552) รายงานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  คือด้านการดูแลรักษาและ ด้านการค้นพบสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับสูง
ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านการวางแผนดําเนินงาน  และด้านการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 

มณฑล เอกอดุลย์พันธ์ (2553) รายงานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตลาดนํ้าตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดนํ้าตลิ่งชัน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ ในระดับมาก 
ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเรียงตามลําดับ ดังน้ีคือด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษา
ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและด้านการมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงแก้ไข ตามลําดับ 

กิตติวัฒน์ ถมยา (2553, บทคัดย่อ) รายงานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย.โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จํานวน 204 คน เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ 
ความสําเร็จของงาน รองลงมา คือ การปกครองบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือ 
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และ
เงินเดือนที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 

วิชัย สินโทรัมย์ (2554, บทคัดย่อ) รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ทํางานของข้าราชการธุรการสานักงานอัยการสูงสุดในส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
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แรงจูงใจในการทํางานของข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดในส่วนกลาง เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุดในส่วนกลาง เพ่ือศึกษา
ปัญหาและเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานของข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการ
สูงสุด ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.11) โดยด้านความพยายามในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.31) และด้านความ
มุ่งมั่นในการทํางาน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (ค่าเฉล่ีย 2.91) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด ในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย 2.86) โดยปัจจัยจูงใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 2.91) และปัจจัยสุขอนามัย มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด (ค่าเฉล่ีย 2.82) 


