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ปัจจัยที่เสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอ าเภอองครักษ์ ที่ 3 กรณีศึกษาที่ท าการปกครองอ าเภอองครักษ์  

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก* 
FACTORS INFLUENCING MOTIVATION AND DEMOTIVATION MEMBER OF 

VOLUNTEER DEFENSE CORPS 3 IN ONGKHARAK DISTRICT 

ลินพิชญ์  ทองประดับ** 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 (2)เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการลดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 
(3)เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ าเภอองครักษ์ที่ 3 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกกองร้อย
อาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 จ านวน 8 คน บันทึกข้อมูลจากการสังเกตการณ์และถอดเทปค า
สัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความรู้สึกต่างๆของผู้ให้ข้อมูลและปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นการวิจัย 
สรุปและตีความหมายข้อมูล เนื้อหา 

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองร้อย
อาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 ประกอบด้วย ลักษณะของงานทีท า ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ท่ี 3 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบาย
การบริหารงาน 

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ,การปฏิบัติหน้าที่,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน    

 

 

 

    

 

*บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่เสรมิสร้างและลดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอ าเภอองครักษ์ ที่ 3 กรณีศึกษาที่ท าการปกครองอ าเภอองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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บทน า 
 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการยอมรับว่ามนุษย์ในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูง
ที่สุดขององค์การ หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่ง วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563,หน้า 3) 
กล่าวว่าทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น 
ผู้บริหารในองค์การจึงต้องน าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง
กระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้นด้วย เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มีความส าคัญช่วยให้องค์การเจริญเติบโต ช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
เกิดความจงรักภักดีในองค์การและลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ ส่งผลให้สังคม
โดยรวมมีความสงบสุข ส าหรับในมิติการบริหารงานภาครัฐนั้น ปัจจัยส าคัญที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง  
คือ คนหรือผู้ปฏิบัติงานของรัฐที่จะสร้างสรรค์งาน เพราะเมื่อคนมีความสามารถและมีความเต็มใจท างาน
แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่าง จะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว การที่งานจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนทุกฝ่ายในหน่วยงาน และการที่บุคคลจะอุทิศตัวเพ่ือหน่วยงานนั้น จะต้องมีสิ่งมา
จูงใจให้พวกเขายอม ปฏิบัติตามเป้าหมาย โน้มน้าวจิตใจให้เกิดพลังร่วมกันปฏิบัติ ภารกิจ นั่นคือการสร้าง
แรงจูงใจนั่นเอง ในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรนั้น การที่บุคคลจะยินยอมท างานที่ได้รับมอบหมาย
ก็เนื่องจากบุคคลนั้นมีความยินดีและพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติ ซึ่งความพอใจในงานเป็นที่
ยอมรับกันว่ามีความส าคัญมาก 
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ ที่ 3 มีนายอ าเภอองครักษ์ เป็นผู้บังคับกองร้อย และ
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครนายก ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายกเป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครนายก โดยสมาชิกกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนองครักษ์ที่ 3 นั้นได้รับสมัครคัดเลือกจากราษฎรในพ้ืนที่เพ่ือให้ท้องที่มีกองก าลังประจ าถิ่นไว้
ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ของตนเอง มีหน้าที่ บรรเทาภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและการกระท าของข้าศึก 
,ท าหน้าที่ต ารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ,รักษาสถานที่ส าคัญ
และการคมนาคม,ป้องกันจารกรรม,สดับตรับฟังและรายงานข่าว,ท าการให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารที่
ทหารต้องการและตัดทอนก าลังข้าศึกและเป็นก าลังส ารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุนก าลัง
ทหารได้เมื่อจ าเป็น แต่เนื่องจากภารกิจที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทให้ กองร้อยอาสารักษาดินแดนองครักษ์ ที่ 3 สามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถสร้าง
แรงจูงใจและลดเหตุให้สมาชิกการลดแรงจูงใจในการท างาน อันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ประกอบกับผู้วิจัยด ารงต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ ปฏิบัติราชการที่ที่ท า
การปกครองอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนองครักษ์ ที่ 3  
เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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วิธีการวิจัย  
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการศึกษาแบบปรากฎการณ์เดียว เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการเสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ
องครักษ์ ที่ 3  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ 
ที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 8 คน 
 3. เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กระบวน
วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ซึ่งก าหนดลักษณะของข้อค าถามปลายเปิด 
และถามสลับไปมาตามค าถามที่เตรียมไว้ มีความยืดหยุ่น และน าค าส าคัญ (keywords) มาใช้ประกอบใน
การสัมภาษณ์ให้ตรงประเด็น โดยลักษณะค าถามจะปรับเปลี่ยนถ้อยค าเพ่ือกระตุ้นผู้สัมภาษณ์มีส่วนร่วม
ในการตอบค าถาม ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดและบันทึกเสียง   
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการศึกษาในรูปแบบการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field research) ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
เป็นรายบุคคล (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่เกี่ยวกับงานวิจัย 
โดยตรงในที่ท าการปกครองอ าเภอองครักษ์ และเป็นการศึกษาผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ ที่ 3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง
วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเข้าไปศึกษาในภาคสนามจนกระทั่งถึง
ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักได้แก่ ข้อมูลจาก
การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ กับข้อมูลจากเอกสาร 

 1. ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ น าข้อมูลที่ได้จากข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่
บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียงมาถอดความด้วยวิธีการสรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ก าหนดในขอบเขต
เนื้อหา ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่ด าเนินไปพร้อมๆกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้การ
สังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและท าการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดในทุกแง่มุม เพ่ือให้ครอบคลุม
เนื้อหาทุกด้าน 

 2. ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ผู้วิจัยได้แยกแยะข้อมูลที่ได้พร้อมกับอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
แล้วแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ต่อจากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้มาประมวล รวบรวมเป็นหมวดหมู่ น ามาจัด
ระเบียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด มาตรวจสอบความถูกต้องและเก็บข้อมูลเสริมให้มีเนื้อหา
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สมบูรณ์สลับกับการสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น แต่ละบทและสังเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้
ขอบเขตการวิจัย 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อ าเภอองครักษ์ที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของสมาชิกกองร้อย
อาสารักษาดินแดน อ าเภออองครักษ์ ที่ 3 ทั้ง 8 คน พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมเสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ าเภอองครักษ์ ที่ 3 ได้แก่ ลักษณะของงานที่ท า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ลักษณะของงานที่ท า และความส าเร็จ ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระตุ้น
ให้สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการท างาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพ และ
ยังช่วยธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ 
 1.1 ลักษณะของงานที่ท า สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอองครักษ์ ที่ 3 ที่ได้รับการ
คัดเลือกมาให้ปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่ ท าให้สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานต่างๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยที่เสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน คือ งานที่มีความท้าทายให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ าเภอองครักษ์ ที่ 3  
ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการท างาน และปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม 
 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน/วิธีการบังคับบัญชา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
อ าเภออองครักษ์ ที่ 3 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สิ่งที่ท าให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จนั้นเกิด
จากการที่ทุกคนช่วยเหลือกัน เพราะทุกคนมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร และส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าวิธีการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา มีส่วนส าคัญต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 1.3 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอองครักษ์ ที่ 3  
ส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจในการท างานของตนเอง มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีส่วนร่วมของความส าเร็จในงาน ท าให้งานบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี เป็นปัจจัยที่
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการลดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อ าเภองครักษ์ท่ี 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ าเภออองครักษ์ ที่ 3 ทั้ง 8 คน พบว่าปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการลดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอองครักษ์ ที่ 3 ได้แก่ ค่าตอบแทน-สวัสดิการ นโยบาย
การบริหารงาน ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการลดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจ ดังนี้ 



5 
 

 2.1 ค่าตอบแทนและสวัสดิการในหัวข้อนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ซึ่งทั้ง 2 ส่วน เป็นปัจจัยส าคัญต่อแรงจูงใจของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ
องครักษ์ท่ี 3 ซึ่งทั้ง 2 ส่วนสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ยังไม่เพียงพอและสอดคล้องกับการด ารงในชีวิตประจ าวัน เมื่อปรียบเทียบกับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.2 นโยบายการบริหารงาน สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอองครักษ์ ที่ 3 ส่วนใหญ่ 
มีความเห็นว่านโยบายการบริหารงานขององค์กร ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 3. แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ
องครักษ์ที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน อ าเภออองครักษ์ ที่ 3 ทั้ง 8 คน พบว่าแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่สมาชิก
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ ที่ 3 ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการยก
ย่องชมเชยหรือให้เงินรางวัลเมื่อปฏิบัติหน้าที่ส าเร็จ การจัดหาชุดเกราะกันกระสุนในการปฏิบัติหน้าที่ 
และการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้ในบางเรื่องเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมผู้
ปฏิบัติหน้าที่ 
 อภิปรายผล 

 1.ปัจจัยที่เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของงานที่ท า ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และความส าเร็จใน
การท างาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมเสร้างแรงจูงใจในการท างานของสมาชิกกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอ าเภอองครักษ์ท่ี 3 

 1.1 ลักษณะของงานที่ท า งานวิจัยครั้งนี้พบว่าลักษณะของงานที่ท าเป็นปัจจัยเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน คือ การได้ช่วยเหลือประชาชน งานที่ท ามีความท้าทายและตรงกับความสามารถของตัวเอง 
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ไม่รู้สึกเบื่อกับงานที่ท า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ถวิล โอทอง (2545 :บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในระดับมาก ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านความพึงพอใจใน
หน้าที่การงาน ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ และด้านการับรู้ต่อความ
เข้าใจ    

 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและวิธีการบังคับบัญชา งานวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและวิธีการบังคับบัญชา มีผลต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 เนื่องจากบรรยากาศระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานและวิธีการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา มีการช่วยเหลือในการท างานซึ่งกันและกัน 
ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงาน สามารถให้ค าแนะน าให้แก้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 สอดคล้องกับทฤษฎีของ Frederick Herzberg ที่กล่าวถึงปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)  
เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้ เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน 
(Interpersonal relations-peers) คือ การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือวาจาที่แสดงความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีกับเพ่ือนร่วมงาน และความสัมพันธ์กั บ
ผู้บังคับบัญชา (Interpersonal relations-superior) คือ การติดต่อกับผู้บังคับบัญชาโดยทางกาย หรือ
วาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสามารถท างานร่วมกันได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีกับ
ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้จะพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ อริยานนท์(2541: บทคัดย่อ) ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ระดับสูง ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการยอมรับนับถือ และด้าน
ความสัมฤทธิ์ผล 

 1.3 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน การที่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์  ที่ 3 
เป็นความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ   ที่เกิดขึ้นในงานได้ สามารถรับมือและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และเมื่อ
ภารกิจบรรลุผลส าเร็จก็ท าให้เกิดความรู้สึกพอใจในความส าเร็จของงานนั้น เป็นปัจจัยที่เสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ ที่ 3 สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ Frederick Herzberg ที่กล่าวว่าปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ให้มนุษย์ท างานมากขึ้น 
เป็นตัวการที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
หนึ่งในนั้นได้แก่ ความส าเร็จ (Achievement) คือ ความรู้สึกพอใจและภูมิใจในความส าเร็จของงาน  
เมื่อท างานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆส าเร็จ 

2.ปัจจัยที่ลดแรงจูงใจในการท างาน 

 2.1 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่  3  
โดยภาพรวมได้รับค่าตอบแทน อย่างไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับลักษณะงาน
และภารกิจที่ครอบคลุม มีมิติการท างานหลายหลาย เช่น ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ที่มีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่โดยส่วนใหญ่จะล่วงเวลาราชการ 
ส าหรับในส่วนของสวัสดิการนั้น สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 มีสิทธิในการเบิก
ค่ารักษาพยาบาลเพียงแค่ของตัวเอง ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา บุตรและภรรยา สอดคล้องกับ
งานวิจัยวิสุทธิ์ เผ่าทองเหลือง (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท 
ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จ ากัด อ้างอิง ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Hertzberg โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า
ปัจจัยที่ค้ าจุนที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด ได้แก่เงินเดือน โบนัสประจ าปี ความรู้สึกมั่นคงขององค์กร 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และความรู้สึกมั่นคงในการท างาน 

 2.2 นโยบายการบริหารงาน ด้านนโยบายขององค์กรนั้น ไม่มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกกองร้อย
อาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นหรือน าเสนอแนวคิดในการปฏิบั ติหน้าที่ จึง
เป็นเพียงแค่ผู้รับฟังค าสั่งตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น นโยบายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นนโยบายที่มาจาก
จังหวัดเป็นส่วน่ใหญ่ ไม่ได้มาจากบุคลากรในหน่วยงานอย่างแท้จริง และในส่วนของการบริหารงานของ
หน่วยงานที่เป็นล าดับขั้นตอนตามระบบราชการยังเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการบริหารงานของหน่วยงาน 
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สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (participative Management) ได้ท าการวิจัยเพ่ือหาวิธีที่
ดีที่สุด ในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิผล หนึ่งในนั้นคือระบบแบบมีส่วนร่วมบุคคลที่ท าหน้าที่ทีม เป็น
ระบบที่ดีท่ีสุดในการบริหาร มีการท างานเป็นกลุ่ม การตัดสินใจจากกลุ่ม มีการติดต่อสื่อสารทั้งจากบนลง
ล่างและจากล่างขึ้นบน รวมทั้งการสื่อสารในระดับเดียวกัน ผลผลิตขององค์การเพ่ิมสูงขึ้น คุณภาพและ
ความพึงพอใจของพนักงานอยู๋ ในระดับสูง  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย วิสุทธิ์  เผ่าทองเหลือง 
(2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง 
จ ากัด อ้างอิง ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Hertzberg โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าปัจจัยที่ค้ าจุนที่มีระดับ
ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่เงินเดือน โบนัสประจ าปี ความรู้สึกมั่นคงขององค์กร การเลื่ อนขั้นเงินเดือน 
และความรู้สึกมั่นคงในการท างาน ทั้งนี้มีปัจจัยบางส่วนที่พนักงานไม่พึงพอใจ ได้แก่ ด้านนโยบายและการ
บริหารงานเรื่องความยุติธรรมในการบริหารงานจากผู้บังคับบัญชา และปัจจัยทีมีความส าคัญมากและ
พนักงานมีความพึงพอใจ คือ ความส าเร็จในการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ในเรื่องการให้อิสระในการ
ท างาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือจากรอบข้าง 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้กับองค์กร 
 1.1 การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการเป็นเรื่องที่หน่วยงานส่วนกลาง ควรน ากลับไปทบทวน 
เนื่องจากบริบทในสภาวการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง บทบาทและภารกิจที่สมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ที่ 3 มีมากเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับมิติการท างานที่มีความเสี่ยง 
ยกตัวอย่างเช่น การปิดล้อมตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดียาเสพติด การตั้งจุดตตวจ/จุดสกัด 
ฯลฯ ดังนั้น หากพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้รับแล้ว ควรมีการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ ที่ 3 ต่อไป 

 1.2 นโยบายการบริหารงาน ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ 
ที่ 3 ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการท างานการเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในทีม เพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอองครักษ์ ที่ 3 
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