
บทท่ี 5 
สรุป และอภิปรายผล 

 
   ในการวิจัยเรือ่ง แรงจูงใจทีส่่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4           

โดยการศึกษาครั้งน้ี มีพ้ืนที่เป้าหมาย คือ อาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4  จํานวน 15,493 คน   ซึ่งได้
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4 จํานวน 390 คน  สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 
   1.  สรุปผลการวิจัย 
   2   ผลการทดสอบสมมุติฐาน   
   3   การอภิปรายผลการวิจัย 

 รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีดังต่อไปน้ี  
 
1. สรุปผลการวิจัย 

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1  เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานของอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่
เขต 4  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จํานวน 368 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.4 
ส่วนใหญ่มีอายุ  51 – 60 ปี จํานวน 368 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.0 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 368 คน   คิดเป็นร้อยละ 48.2 ส่วนใหญ่ไม่มีตําแหน่งหน้าที่ทางสังคม จํานวน 221 
คน  คิดเป็นร้อยละ 56.7  ส่วนใหญ่เป็นอาสาปศุสัตว์มีระยะเวลา 6 – 10 ปี จํานวน 112 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 28.7 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาการพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป็นเวลา 1 ปี จํานวน 193 คน  คิด
เป็นร้อยละ 49.5  

 

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสา
ปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4 ในภาพรวมดังน้ี 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.126  
อยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมเฉลี่ย 
4.048 อยู่ในในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  โดยมีผลรวมเฉลี่ย 
4.198 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านด้านการมีส่วนร่วม โดยมีผลรวมเฉลี่ย 4.066 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล โดยมีผลรวม
เฉลี่ย 4.040 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ การงาน โดยมี
ผลรวมเฉลี่ย 3.906 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  โดยมี
ผลรวมเฉลี่ย 4.172 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับเกษตรกร  โดยมีผลรวมเฉลี่ย 
4.132  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับเกษตรกร  โดยมีผลรวมเฉลี่ย 
4.397  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านการป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์  โดยมีผลรวม
เฉลี่ย 4.302  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับเกษตรกร  โดยมีผลรวมเฉลี่ย 
4.00  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อาสาปศุสัตว์มีระดับความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์กับเกษตรกร  โดยมีผลรวมเฉลี่ย 
4.25  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4 ในด้าน
ต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน ได้ดังน้ี 

ด้านความรับผิดชอบ อาสาปศุสัตว์มีข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ อาสาปศุสัตว์
มีความเพียร พยายาม ตามท่ีได้รับมอบหมาย  มีการยอมรับผลกระทําของตนด้วยความเต็มใจ และมี
ความพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตามลําดับ 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ   อาสาปศุสัตว์มีข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ  
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ยินดีที่จะได้รับคําแนะนํางานทางด้านปศุสัตว์จากอาสาปศุสัตว์   ได้รับการยกย่อง 
และให้กําลังจากอาสาปศุสัตว์ เมื่อการปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์บรรลุผลสําเร็จ  และได้รับการยกย่อง 
และให้กําลังจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เมื่อการปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์บรรลุผลสําเร็จ ตามลําดับ 

ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  อาสาปศุสัตว์มีข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ 
อาสาปศุสัตว์เห็นความสําคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด  เห็นความสําคัญของการทําลาย
เช้ือโรคในพ้ืนที่  และเห็นความสําคัญของการเฝ้าระวังโรคระบาด ตามลําดับ 

ด้านการมีส่วนร่วม อาสาปศุสัตว์มีข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ  เพ่ือนบ้านให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  เมื่ออาสาปศุสัตว์ได้เป็นผู้นําจัดการประชุมเก่ียวกับงาน
อาสาปศุสัตว์ มีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกับเกษตรกร และมีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกับอาสาปศุสัตว์ 
ตามลําดับ 
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ด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล อาสาปศุสัตว์มีข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ  
การท่ีอาสาปศุสัตว์ได้รับประกาศนียบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติในการทํางาน เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสําหรับ
อาสาปศุสัตว์ มีปัญหาเกิดขึ้นจากการทํางานอาสาปศุสัตว์ได้รีบแก้ไขทันทีเพ่ือความสําเร็จของงาน  และ
การทํางานในช่วงที่ผ่านมาประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี ตามลําดับ  

ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน  อาสาปศุสัตว์มีข้อคิดเห็นส่วนใหญ่                  
3 อันดับแรก คือ มีความต้องการได้รับรางวัลเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  มีความต้องการได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติจากกรมปศุสัตว์ และต้องการได้รับการสนับสนุนที่จะให้เป็นผู้นําชุมชนหรือท้องถิ่น 
ตามลําดับ 

ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  อาสาปศุสัตว์มีข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก 
คือ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เป็นมิตร ทักทายและเป็นกันเองกับอาสาปศุสัตว์  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาให้
คําแนะนําเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เต็มใจและให้
ความช่วยเหลือทุกอย่างกับอาสาปศุสัตว์  ตามลําดับ 

ด้านความสัมพันธ์กับเกษตรกร  อาสาปศุสัตว์มีข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ 3 อันดับแรก คือ  อาสา
ปศุสัตว์ได้รู้จักกับเกษตรกรในชุมชนเดียวกันทุกคน  อาสาปศุสัตว์ได้มีกิจกรรมร่วมกันเก่ียวกับงานด้าน
ปศุสัตว์   และได้รู้จักกับอาสาปศุสัตว์ในชุมชนเดียวกันทุกคน  ตามลําดับ 

 

2. ผลการทดสอบสมมุติฐาน   

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4 

 

สมมติฐานที่ 1  ความสัมพันธ์ปัจจัยพ้ืนฐานของอาสาปศุสัตว์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
อาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4   

สมมติฐานที่ 1.1 อาสาปศุสัตว์ที่มีเพศต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
อาสาปศุสัตว์ที่มีเพศต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1.2 อาสาปศุสัตว์ที่มีอายุต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
อาสาปศุสัตว์ที่มีอายุต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 อาสาปศุสัตว์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันอาสาปศุสัตว์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.4 อาสาปศุสัตว์ที่มีตําแหน่งทางสังคมต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอาสาปศุสัตว์ที่มีตําแหน่งทางสังคมต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 1.5 อาสาปศุสัตว์ที่มีประสบการณ์เป็นอาสาปศุสัตว์ต่างกัน จะมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แตกต่างกันอาสาปศุสัตว์ที่มีประสบการณ์เป็นอาสาปศุสัตว์ต่างกัน จะมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.6 อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอาสาปศุสัตว์ต่างกัน จะมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอาสาปศุสัตว์ต่างกัน จะมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

 
สมมติฐานที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ กับการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานพ้ืนที่
เขต 4 พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
(Canonical Correlation = 0.413)  กําหนดสมมุติฐานการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ ในด้านประสานงาน ใน
ด้านงานป้องกันโรค  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้  

2. ปัจจัยค้ําจุน มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ ในด้านประสานงาน  

การป้องกันโรค การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้  

 

3. การอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการการศึกษา สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  ได้ประเด็นสําคัญมีควรนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

อาสาปศุสัตว์อาสาปศุสัตว์เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการประสานงานมีนัยยะสําคัญใน
ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน  ในการประสานงานด้านการป้องกันโรค
กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน  การประสานงานด้านนโยบายกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใน                    
การปฏิบัติงานและด้านการวางแผนกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน  ด้านนโยบายกับเกษตรกร
ปฏิบัติงานและการประสานงานด้านการป้องกันโรคกับเกษตรกรการการปฏิบัติงาน 

 
อาสาปศุสัตว์เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์มีนัยยะสําคัญ

ในการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์  ได้ทําลายเช้ือโรคระบาดและในการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปากและเท้าเป่ือยในการปฏิบัติงาน 

 
อาสาปศุสัตว์เก่ียวกับการปฏิบัติงานในด้านการถ่ายทอดความรู้มีนัยยะสําคัญในด้านการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ให้เกษตรกร  ด้านการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้และได้ใช้วิธีบรรยายในการปฏิบัติงาน 
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อาสาปศุสัตว์ในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีนัยยะสําคัญในด้านการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคระบาดและความสําคัญของการทําลายเช้ือโรคในพ้ืนที่ 

อาสาปศุสัตว์เก่ียวกับการปฏิบัติงานในด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มีนัยยะ
สําคัญในเจ้าหน้าที่กรมปศุสตัว์เต็มใจและให้ความช่วยเหลือทุกอย่างและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้มี
กิจกรรมร่วมกันเก่ียวกับงานด้านปศุสัตว์กับอาสาปศุสัตว์ 

บทบาทของอาสาปศุสัตว์น้ันเก่ียวข้องกับการทํางานเพ่ือสังคมที่ต้อมีการพัฒนาอยู่เสมอ
เพ่ือให้อาสาปศุสัตว์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําอย่างไรให้อาสาปศุสัตว์เกิดแรงจูงใจ
ในหน้าที่เข้าถึงบทบาททันสถานการณ์ของโรคระบาดที่รวดเร็วขึ้นตลอดเวลา แม้ว่าไม่มีค่าตอบแทน
ให้กับอาสาปศุสัตว์เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการทํางานประจําวัน ดังน้ันการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในงานจึงเป็นเร่ืองสําคัญเพราะปัจจัยใดที่มีผลต่อแรงจูงใจอัน
จะนํามาซึ่งการกําหนดแนวทางในการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาสาปศุสัตว์สามารถที่จะปฏิบัติงาน
ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

ผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในพ้ืนที่เขต 4 

การพัฒนาอาสาปศุสัตว์เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเน่ืองจากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทําให้
องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างบุคลากรอาสาปศุสัตว์ จึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงโดยสรุปเป็นแนว
ปฏิบัติให้กรมปศุสัตว์ได้เพ่ิมความท้าทายในการทํางานของอาสาปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่
มักจะชอบทํางานที่ท้าทาย และความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเสมอด้วยความคิดที่เช่ือว่าได้รับความเช่ือถือ
จากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  โดยรับความท้าทายและความรับผิดชอบสูงขึ้น และได้รับผดิชอบในผลงาน 
โดยให้อิสรภาพในการทํางานกับอาสาปศุสัตว์อย่างเต็มที่ตามความสามารถของอาสาปศุสัตว์ การให้อิสระ
กับอาสาปศุสัตว์ทําให้อาสาปศุสัตว์มีความสขุในการทํางาน และเปิดเผยข้อมูลร่วมกันกับอาสาปศุสัตว์
และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ และได้มีการกระจายข้อมูลอย่างอิสระเก่ียวกับนโยบายผลประกอบการ          
การปฏิบัติการ กลยุทธ์ และแผนงานขององค์กร ให้กับบุคลากร องค์กรมีความไว้วางให้กับอาสาปศุสัตว์
มากน้อยเพียงใด องค์กรมคีวามเช่ือมั่นในอาสาปศุสัตว์ ในการทําความเข้าใจและทุ่มเทการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่เริ่มต้นด้วยดีในการทํางาน การเริ่มต้นที่ดีสําหรบั
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการทํางานจะเริ่มต้นต้ังแต่การว่าจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามาทํางานได้อย่างเหมาะสมกับงาน        
ที่ทํา และทําให้อาสาปศุสัตว์เข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเกี่ยวข้องด้วยในการทํางาน (ทั้งในด้านวัฒนธรรมของ
องค์กร และสิง่ที่ระบุไว้ในใบพรรณนาหน้าทีง่าน) การเริ่มต้นที่ดีน้ันจะเริม่ต้ังแต่การปฐมนิเทศอาสาปศุสตัว์
ใหม่ การพยายามทําให้อาสาปศุสัตว์ใหม่รูส้ึกอบอุ่น ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงของกรมปศุสัตว์ 

ด้วยผลการวิจัยได้พบด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน              
ด้านการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน  การป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์มีนัยยะ
สําคัญในการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์  ด้านการถ่ายทอดความรู้มีนัยยะสําคัญในด้าน
การถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ให้เกษตรกร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดและความสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มีนัยยะสําคัญในเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เต็มใจและให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง 

กรมปศุสัตว์ควรจะต้องส่งเสริมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้เป็นมิตร ทักทายและเป็นกันเองกับ
อาสาปศุสัตว์  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาให้คําแนะนําเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
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เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เต็มใจและให้ความช่วยเหลือทุกอย่างกับอาสาปศุสัตว์  โดยมีเพ่ือนบ้านให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  เมื่ออาสาปศุสัตว์ได้เป็นผู้นําจัดการประชุมเก่ียวกับงานอาสาปศุ
สัตว์ มีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกับเกษตรกร และมีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกับอาสาปศุสัตว์ อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ยินดีที่จะได้รับคําแนะนํางานทางด้านปศุสัตว์จากอาสาปศุสัตว์   ได้รับการยกย่อง 
และให้กําลังจากอาสาปศุสัตว์ เมื่อการปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์บรรลุผลสําเร็จ  และได้รับการยกย่อง 
และให้กําลังจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เมื่อการปฏิบัติงานอาสาปศุสัตว์บรรลุผลสําเร็จ การที่อาสาปศุ
สัตว์ได้รับประกาศนียบัตรหรือเข็มเชิดชูเกียรติในการทํางาน เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสําหรับอาสาปศุสัตว์ มี
ปัญหาเกิดขึ้นจากการทํางานอาสาปศุสัตว์ได้รีบแก้ไขทันทีเพ่ือความสําเร็จของงาน  และการทํางาน
ในช่วงที่ผ่านมาประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี  มีความต้องการได้รับ
รางวัลเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่น  มีความต้องการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมปศุสัตว์ และ
ต้องการได้รับการสนับสนุนที่จะให้เป็นผู้นําชุมชนหรือท้องถิ่น อาสาปศุสัตว์ได้รู้จักกับเกษตรกรในชุมชน
เดียวกันทุกคน  อาสาปศุสัตว์ได้มีกิจกรรมร่วมกันเก่ียวกับงานด้านปศุสัตว์  และได้รู้จักกับอาสาปศุสัตว์
ในชุมชนเดียวกันทุกคน  โดยสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969, p. 251) 
พบว่าความต้องการไม่จําเป็นต้องเรียงตามลําดับขั้นและได้ย่อลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เหลือ
เพียง 3 อย่างเรียกว่า ทฤษฎี ERG ได้แก่  

(1). ความต้องการเพ่ือการดํารงชีพ (Existence Needs) เป็นความต้องการทางกายภาพ
และความปลอดภัยซึ่งจําเป็นต่อการดํารงชีพของมนุษย์ เป็นการรวมความต้องการข้ันที่ 1 – 2 ของ มาสโลว์
เข้าไว้ด้วยกัน  

(2). ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) เป็นความต้องการท่ีเก่ียวกับด้าน
สังคมทั้งหมดเช่นเดียวกับความต้องการข้ันที่ 3 ของมาสโลว์ คือต้องการมีส่วนร่วมมีเพ่ือนและต้องการ
การยอมรับ  

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


