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การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย 
กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.
จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์ผลการศกึษา พบว่า  

1.กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นชาย อายรุะหว่าง 36-40 ปี มสีถานภาพสมรส อายงุาน 7-9 ปี 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี 

2.ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ต่อปจัจยัแรงจงูใจ ทัง้ 8 ดา้น อยูใ่นระดบัมผีลมาก มคี่าเฉลีย่ที่ 
4.18 เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมผีลมากทีสุ่ด 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการเสรมิแรง ดา้นความ
รบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน และดา้นความกา้วหน้า ตามล าดบั และอยูใ่นระดบัมผีลมาก 4 
ดา้นไดแ้ก่    ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการก าหนดเป้าหมาย และดา้น
ความตอ้งการอ านาจ ตามล าดบั  

3.ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ต่อปจัจยัปจัจยัการท างานเป็นทมีทัง้ 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมผีลมาก  
มคี่าเฉลีย่ 4.03 เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมผีลมากทีสุ่ด 1 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสารทีด่ ี
และอยูใ่นระดบัมผีลมาก 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการมเีป้าหมายรว่มกนั ดา้นมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ 
ดา้นการขจดัขอ้โตแ้ยง้ และดา้นการมสี่วนรว่ม ตามล าดบั  

4.ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ต่อปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างาน ทัง้ 6 ดา้นอยูใ่นระดบัมผีล
มาก มคี่าเฉลีย่ 4.15 เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมผีลมากทีสุ่ด 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นภาวะ
ผูน้ าแบบมุง่ผลส าเรจ็ และดา้นภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง ตามล าดบั และอยูใ่นระดบัมผีลมาก 4 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน  ดา้นภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น ดา้นภาวะผูน้ าแบบบงการ 
และดา้นภาวะผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม ตามล าดบั  

5.ปจัจยัแรงจงูใจโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย 
กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน        
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดย  



ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการเสรมิแรง และ
ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายไปใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูตามล าดบั ส่วนดา้นความตอ้งการอ านาจ ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้น
ความกา้วหน้า มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายไปในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั  

6.ปจัจยัการท างานเป็นทมีโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้
ทาย กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน 
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดย ตวั
แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้น
การสื่อสารทีด่ ีดา้นมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่ดา้นการมสี่วนรว่ม ดา้นการขจดัขอ้โตแ้ยง้ และดา้นมี
เป้าหมายรว่มกนั มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายไปในทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัปานกลางตามล าดบั  

7.ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่ ี
ความทา้ทาย กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดั
ส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.01 โดย ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู และเมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าดา้นภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง ดา้นภาวะผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุง่
ผลส าเรจ็ ดา้นภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน ดา้นภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น และดา้นภาวะผูน้ าแบบบง
การ มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปาน
กลางตามล าดบั  
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      ทา้ทาย 

 

ABSTRACT  

 This study aimed to examine factors affecting the success of performing challenging 
tasks of Business Development Officer of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
under the Buriram Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and Surin Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives. The study indicated that:  



 1. Most of the sample groups were male, aged between 36-40 years, married, had been 
working for a period of 7-9 years, and graduated a bachelor degree. 
 2. The results of the analysis of opinions on motivation in 8 areas had the mean of 
4.18, which is considered as a high level of influence. When each aspect was considered, there 
were 4 areas with the most influence, namely, reinforcement, responsibility, work 
accomplishment and advancement , respectively. There were 4 area in a high level of 
influence, namely, respect, work characteristic, goal setting and power requirement , 
respectively. 
 3. The results of the analysis of opinions on teamwork factors in 5 areas had the mean 
of 4.03 which is considered as a very high level of influence. When each aspect was 
considered, it was found that there was one area with the most influence which was a good 
communication. Therefore 4 area with a high level of influence, namely, having a common goal, 
understanding on roles and responsibility, participation and dispute elimination, respectively.  
 4. The results of the analysis of opinions on leadership factors in 6 areas had the mean 
of 4.15 which is considered as a high level of influence. When each aspect was considered, 
there were 2 areas with the most influence, namely, achievement oriented leadership and 
transformational leadership and there were 4 areas with a high level of influence, namely, 
supportive leadership, transactional leadership, directive leadership, and participative 
leadership, respectively.  
 5. The motivation factors were related to the success of performing challenging tasks, a 
case study of Business Development Officer of Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives under the Buriram Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and Surin 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives at the significant level of 0.01. Both variables 
have a high level of correlation. When each aspect was considered, it was found that work 
achievement, respect, work characteristic, reinforcement, and goal setting were related to the 
success of performing challenging tasks. Both variables had a high level of correlation. 
Responsibility, advancement, and power requirement were related to the success of performing 
challenging tasks, Both variables had a moderate level of correlation.  
 6. The teamwork factors were related to the success of performing challenging tasks, a 
case study of Business Development Officer of Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives under the Buriram Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and Surin 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives at the significant level of 0.01. Both variables 
have a high level of correlation. When each aspect was considered, it was found that having a 
common goal, understanding on roles and responsibility, participation, dispute elimination, and 



good communication were related to the success of performing challenging tasks, Both 
variables have a moderate level of correlation. 
 7. The leadership factors were related to the success of performing challenging tasks, a 
case study of Business Development Officer of Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives under the Buriram Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and Surin 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives at the significant level of 0.01. Both variables 
have a high level of correlation. When each aspect was considered, it was found that 
transformational leadership, transactional leadership, directive leadership, supportive leadership, 
participative leadership, and achievement oriented leadership were related to the success of 
performing challenging tasks, Both variables have a moderate level of correlation.  
 
Keywords : Motivation Factors, Teamwork Factors, Supervisor’s Leadership Factors,  

       Performance effectiveness, Operational Efficiency,  
       Success of Performing Challenging Tasks 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในสถานการณ์ของการแขง่ขนัทางธุรกจิทีท่วคีวามรุนแรงมากขึน้ ทุกๆธุรกจิตอ้งปรบัตวัเพื่อ

น าพาองคก์ารไปสู่การบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้สถาบนัการเงนิมกีารแขง่ขนักนัทีค่่อนขา้งจะสงูไมว่่า
จะเป็นการสรา้งช่องทางใหบ้รกิาร เพื่อการแสวงหารายได ้ไมเ่วน้แต่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ซึง่เป็นธนาคารเฉพาะกจิมฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงการคลงั ในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทีต่อ้งเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงในยคุของ 
Disruptive Technology ปญัหาภยัพบิตัต่ิางๆ ลกูคา้มอีายมุากเริม่เขา้สู่วยัชรา หรอืแมแ้ต่ราคาผลผลติ
ทางการเกษตรทีผ่นัผวน ส่งผลใหเ้กษตรกรลกูคา้ มรีายไดท้ีไ่ม่มัน่คง มคี่าใช่จา่ยในครวัเรอืนทีส่งูขึน้ 
ความสามารถในการแขง่ขนัของเกษตรกรรายยอ่ยลดลง ซึง่ทีก่ล่าวมาลว้นเป็นปจัจยัจากภายนอกทีเ่ขา้
มากระทบต่อการด าเนินธุรกจิของธนาคาร ส่งผลใหง้านที่พนกังานตอ้งปฏบิตัเิกดิความยากและมคีวาม
ซบัซอ้นเพิม่มากยิง่ขึน้ สรา้งความทา้ทายใหก้บัพนกังานทีต่อ้งปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย และ
ทศิทางทีธ่นาคารก าหนด ดัง้นัน้ผูศ้กึษาในฐานะของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงึมคีวามสนใจทีจ่ะด าเนินการวจิยั เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน
ทีม่คีวามทา้ทาย กรณศีกึษาพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในสงักดัส านกังาน 
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ เพื่อน าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นส่วนงานทีผู่ศ้กึษาปฏบิตังิานอยูแ่ละเป็นขอ้มลูเพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  
 
 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย กรณศีกึษาพนกังาน      
พฒันาธุรกจิ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์        
และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์
 
นิยามศพัท ์
 งานทีม่คีวามทา้ทาย  หมายถงึ งานทีพ่นกังานไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตั ิซึง่ลกัษณะงานนัน้      
มคีวามยากกว่างานปกตทิัว่ไป  หรอืงานทีเ่ป็นตวัชีว้ดัปกต ิ   แต่ตอ้งท าในสถานการณ์ทีย่ากล าบาก    
ซึง่งานนัน้ชวนใหท้ดลองความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตังิาน 
 ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน  หมายถงึ    ความสามารถในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
จนบรรลุผลส าเรจ็ ตามเป้าหมาย(KPI)และกรอบเวลาทีก่ าหนด อยา่งมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ 
 พนกังานพฒันาธุรกจิ  หมายถงึ     พนกังาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.)ทีป่ฏบิตังิานประจ าหน่วยสนิเชื่ออ าเภอของ ธ.ก.ส.สาขาโดยจะปฏบิตังิานดา้นสนิเชื่อรายยอ่ย 
การจดัการหน้ีรายยอ่ย สนับสนุนงานพฒันาชนบท และสนบัสนุนงานนโยบายรฐับาล 
 ธนาคาร หมายถงึ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
 

ขอบเขตของการวิจยั 
ดา้นเนื้อ ประกอบดว้ย 3 ปจัจยัไดแ้ก่ ปจัจยัแรงจงูใจ ปจัจยัการท างานเป็นทมี ปจัจยัภาวะผูน้ า

ของหวัหน้างาน ดา้นประชากร ใชป้ระชากรต าแหน่งพนักงานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์  และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์ ซึง่มี
จ านวนรวมทัง้สิน้  342 คน ดา้นระยะเวลาการศกึษา ช่วงเดอืน ธนัวาคม 2561 ถงึเดอืน มกราคม 2562 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.ผูศ้กึษาไดน้ าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อจงูใจใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานทีม่ ี
ความทา้ทายเกดิผลส าเรจ็     
 2.ผูศ้กึษาน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อบรหิารจดัการทมีงานใหพ้นกังานสามารถ
ปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายเกดิผลส าเรจ็    
 3.ผูศ้กึษาน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการจดัการภาวะผูน้ าของหวัหน้างาน เพื่อน าพาใหพ้นักงาน
สามารถปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายเกดิผลส าเรจ็        
 4.เป็นขอ้มลูความรูใ้หก้บัผูท้ีส่นใจน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
 



วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎสีองปจัจยั(Herzberg,s Two-Factor Theory) แยกออกไดค้อื ปจัจยัแรงจงูใจ (Motivator 

Factors) เป็นปจัจยัทีก่ระตุ้นใหค้นอยากทีจ่ะท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ ถา้ขาดปจัจยัทีจ่ะท าใหค้นไม่มี
แรงกระตุ้นทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ในการท างาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ลกัษณะ
ของงาน ความรบัผดิชอบ และความกา้วหน้า ปจัจยัสุขอนามยั(Higiene Factors)หรอืปจัจยัค ้าจนุ
(Maintenance Factors)เป็นปจัจยัทีช่่วยป้องกนัไมใ่หเ้กดิความไมพ่อใจในการท างาน  ถา้มกีไ็มช่่วยให้
เกดิการจงูใจในการท างาน แต่ถา้ขาดปจัจยัเหล่าน้ีจะท าใหเ้กดิความไมพ่อใจในการท างานขึน้มาทนัท ี
ซึง่ประกอบดว้ยเงนิเดอืน โอกาสทีจ่ะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน สถานะของอาชพี นโยบายและการบรหิาร สภาพการท างาน ชวีติส่วนตวั 
ความมัน่คงในงาน การปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หรอืการก ากบัดแูลของหวัหน้างาน 

ทฤษฎ ีERG (Alderfer’s ERG Theory) แบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ขัน้ไดแ้ก่  
 ความตอ้งการทีจ่ะด ารงชวีติ (E : Existence Needs) เป็นความตอ้งการทีจ่ะใหช้วีติอยู่

ในสงัคมดว้ยปรกต ิความต้องการดา้นความสมัพนัธ ์(R : Relatedness Needs) เป็นความตอ้งการทีจ่ะ
ผกูสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในสงัคม ความตอ้งการดา้นความเจรญิเตบิโตกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (G : 
Growthess Needs)เป็นความตอ้งการทีจ่ะมคีวามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน แนวคดินี้เชื่อว่า
ความตอ้งการของคนจะเป็นไปตามล าดบัขัน้  E  R และ G เมือ่ความตอ้งการในแต่ละขัน้ตามทีก่ล่าวมา 
ยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนองจงึจะเกดิเป็นแรงจงูใจขึน้มา 

ทฤษฎคีวามตอ้งการสามประการ(Three – Needs Theory) ไดเ้สนอว่าแรงจงูใจในการท างานม ี
3 ประการไดแ้ก่ ความตอ้งการประสบความส าเรจ็(Needs for Achievement : nAch)  ความตอ้งการ
อ านาจ(Needs for Power : nPow) ความตอ้งการทีจ่ะผูกพนั (Needs for Afflation : nAff) จากความ
ตอ้งการ 3 ประการขา้งต้น  McClelland  ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัความตอ้งการความส าเรจ็อนัเกดิ
การจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ (Achievement Motivation) ซึง่ถอืเป็นความตอ้งการทีท่ าใหเ้กดิผลงานทีส่รา้งสรรค์
และมคีุณค่า  

ทฤษฎเีสรมิแรง(Reinforcement Theory) ทฤษฎกีารเสรมิแรงอยูบ่นพืน้ฐานของกฎของ
ผลกระทบ  (Law of Effect) ทีห่มายถงึ พฤตกิรรมใดเมื่อท าแลว้น ามาสู่ผลลพัธท์ีช่อบกม็แีนวโน้มทีจ่ะ
เกดิซ ้าอกี ส่วนพฤตกิรรมทีท่ าแลว้น ามาสู่ผลลพัธท์ีไ่มช่อบกม็แีนวโน้มทีจ่ะไมเ่กดิซ ้าอกี สกนิเนอร์
(Skinner) ไดเ้สนอสาระส าคญัของทฤษฎคีอื สามารถควบคุมหรอืเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคคลไดจ้ากการ
บรหิารผลลพัธท์ีเ่กดิตามพฤตกิรรมนัน้ โดยการเสรมิแรงนัน้สามารถประท าได ้4 ประการ ดงันี้ การ
เสรมิแรงทางบวก (Positive Reinforcement) การเสรมิแรงทางลบ (Negative Reinforcement: 
Avoidance Learning) การลงโทษ (Punishment)การยกเลกิ (Extinction) จากการศกึษาพบว่าการ
เสรมิแรงทีม่พีลงัสงูสุดคอืการเสรมิแรงทางบวก เช่น การใหร้างวลั การยกยอ่งชมเชย การเลื่อนระดบั 
เป็นตน้ ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึต้องเลอืกใชก้ารเสรมิแรงใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคลเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสุด         



 ทฤษฎกี าหนดเป้าหมาย ( Goal Setting Theory)  ทฤษฎนีี้ถูกเสนอโดย ลอ็กก์(Locke) ซึง่กล่าว
ไวว้่า การก าหนดเป้าหมายเป็นกระบวนการ พืน้ฐานทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของการจงูใจ การก าหนดเป้าหมาย
นัน้จะเป็นวถิทีาง ทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตังิานนัน้ดขีึน้ไดอ้ย่างยัง่ยนื เหตุผลส าคญัของทฤษฎกี าหนด
เป้าหมายคอื พฤตกิรรมถูกก าหนดโดยค่านิยมและเป้าหมาย  เป้าหมายนัน้คอืสิง่ทีบุ่คคลพยายามท าให้
ส าเรจ็ ส่วนค่านิยม จะท าใหเ้ราประพฤตหิรอืมพีฤตกิรรมอยา่งใดอย่างหนึ่ง การน าทฤษฎกี าหนด
เป้าหมายมาประยกุตใ์ชส้ าหรบัผูบ้รหิารคอื การก าหนดเป้าหมายระยะสัน้เพื่อกระตุ้นการท างานของ
พนักงานเป้าหมายระยะสัน้ต้องสนบัสนุนเป้าหมายระยะยาวขององคก์าร 

แนวคดิเกีย่วกบัการท างานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ  
  ทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
  1.จ านวนสมาชกิในทมีงานมไีมม่ากนกัเหมาะสมกบัปรมิาณงานและเป้าหมาย 
  2.เป้าหมายของทมีงานชดัเจน สมาชกิทุกคนในทมีทราบเป้าหมายรว่มกนัทีช่ดัเจน   
  3.สมาชกิทุกคนห่วงใยต่อความส าเรจ็ของทมีงาน 
  4.สมาชกิทุกคนมสีทิธแิสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที ่โดยยดึถอืเป้าหมายเป็นหลกั 
  5.มผีูน้ าทมีหรอืหวัหน้าทมีทีด่ ีเป็นผูน้ าทีมุ่ง่ท างาน เสยีสละ ยอมรบัฟงัความคดิเหน็  
  6.ผลประโยชน์ของสมาชกิชดัเจน      
  7.สมาชกิในทมีมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั มคีวามลบัต่อกนัน้อยทีสุ่ด 
  8.การพฒันาทมี ตอ้งมกีารพฒันาทมีงานและสมาชกิในทมีงานอย่างสม ่าเสมอ  

ทฤษฎผีูน้ าตามสถานการณ์ของ Hersay & Blanchard สามารถแบ่งผูน้ าออกเป็น 4 ลกัษณะ
เพื่อใชศ้กึษาสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 4 สถานการณ์ คอื 
   1.ผูน้ าแบบสัง่การ(มุง่งานสงู-มุง่ความสมัพนัธต์ ่า)เป็นผูน้ าทีจ่ะก าหนดบทบาท
และสัง่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานตามทีก่ าหนดไวช้ดัเจน  
   2.ผูน้ าแบบขายความคดิ(มุง่งานสงู-มุง่ความสมัพนัธส์งู)เป็นผูน้ าทีม่พีฤตกิรรม2
รปูแบบคอื สัง่การและใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
   3.ผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม(มุง่งานต ่า-มุง่ความสมัพนัธส์งู)เป็นผูน้ าทีเ่ปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ บาบาทส าคญัคอื การส่งเสรมิสนบัสนุนและตดิต่อสื่อสาร 
   4.ผูน้ าแบบมอบหมายงาน(มุง่งานต ่า-มุง่ความสมัพนัธต์ ่า)เป็นผูน้ าที่ 
ไมเ่น้นท างานและไมเ่น้นสนับสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ทฤษฎขีอง House (Path-goal Theory) ไดแ้บ่งพฤตกิรรมของผูน้ าออกเป็น 4 รปูแบบคอื 
   1.ผูน้ าแบบบงการสัง่การ (Directive Leader) เป็นผูน้ าทีเ่ครง่ครดัในเรือ่งงาน 
ก าหนดหน้าทีแ่ละวธิกีารด าเนินงานไวช้ดัเจน ก าหนดมาตรฐานการท างานไวเ้ฉพาะ 
   2.ผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Leader) เป็นผูน้ าทีส่นใจในความ
ตอ้งการและความเป็นอยู่ทีด่ขีองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สรา้งโอกาสและสิง่แวดลอ้มในการท างานทเีป็นมติร 



   3.ผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม (Participative Leader) เป็นผูน้ าทีใ่หค้ าแนะน ากบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สัง่เสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคดิเหน็และกระตุ้นใหม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 
   4.ผูน้ าแบบมุง่ความส าเรจ็ (Achievement-Oriented Leader) เป็นผูน้ าที่
ก าหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและทา้ทายส าหรบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มกีารปรบัปรงุการท างานของกลุ่ม
อยา่งต่อเน่ือง สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่าเขาสามารถน าพาทมีงานบรรลุเป้าหมายได้
  ทฤษฎภีาวะผูน้ าใหม่ 
  1.ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น(Transactional Leadership)เป็นรปูแบบภาวะผูน้ าทีอ่ยู่บน
พืน้ฐานของการแลกเปลีย่นระหว่างผูน้ าและผูต้าม   โดยผูน้ าจะท าใหผู้ต้ามรูว้่าถูกคาดหวงัว่าควรจะตอ้ง
ท าอะไร เพื่อทีจ่ะไดส้ิง่ตอบแทนทีต่นตอ้งการ คอื ผูน้ าจะช่วยก าหนดเป้าหมายการท างานหรอืพฤตกิรรม
การท างานทีด่แีก่ผูต้าม และเมือ่ผูต้ามท าไดส้ าเรจ็กจ็ะไดร้างวลัทีต่อ้งการจากผูน้ า รูปแบบภาวะผูน้ านี้จะ
ใชก้ารแลกเปลีย่นสรา้งกลไกทีม่อีทิธพิลเหนือผูต้าม 
  2.ภาวะผูน้ าแบบการเปลีย่นแปลง(Tranformational Leadership)มคีวามคลา้ยกบัภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปลีย่น ทีผู่ต้ามไดร้บัรางวลัตอบแทนจากผูน้ า  แต่ต่างกนัทีร่างวลัทีไ่ดจ้ากภาวะผูน้ าแบบ
การเปลีย่นแปลงนี้จะเป็นรางวลัทีเ่กดิขึน้เอง   จากภายในของตวัผูต้าม   เช่น  ความรูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ด้
ท างานจนส าเรจ็  ผูน้ าจะไม่ไดใ้หร้างวลัทีเ่ป็นรางวลัจากภายนอกเป็นการตอบแทนโดยตรง ผูน้ ามอีทิธพิล
เหนือผูต้าม เพราะว่าผูต้ามมใีจอยากท างานจากความรูส้กึชื่นชม เคารพนบัถอื และรูส้กึดต่ีอผูน้ า  

แนวคดิเกีย่วกบัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนกังาน  
-แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน เสตยีร(์Steer. 1997 อา้งองิใน ธนัยช์นก ธติพงศ์

ววิฒัน์, 2552) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการวดัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดงันี้ 1.การวดัประสทิธผิลโดยการใชต้วับ่งชีเ้ดีย่วโดยใชต้วับ่งชีท้ีเ่ด่นทีสุ่ดเพยีงตวัเดยีวในการ
วดัประสทิธผิล เช่น ความสามารถในการผลติ ความส าเรจ็ในภารกจิ การบรรลุเป้าหมาย เป็นตน้ 
  2.การวดัประสทิธผิล โดยการใชต้วับ่งชีห้ลายตวั เป็นการวดัทีน่ิยมอย่างแพร่หลาย โดย
ใชต้วับ่งชีห้ลายตวั ในการวดัประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน เช่น ฮอย และ มสิเคลิ 
(Hoy and Miskle. 1991 อา้งองิใน ธนัยช์นก ธติพงศว์วิฒัน์, 2552) เสนอการวดัประสทิธผิล จากหน้าที่
หลกั 4ประการ ดงันี้  
   2.1การปรบัตวั หมายถงึ การปรบัตวัใหเ้หมาะสมกบัสิง่แวดลอ้มภายนอก โดย
การปรบัเปลีย่นการด าเนินงานใหต้อบสนองต่อสภาพการณ์ใหม่ๆ ซึง่ตวับ่งชีท้ีใ่ชว้ดั 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการปรบัเปลีย่น นวตักรรม การเจรญิเตบิโต และการพฒันา   
   2.2การบรรลุเป้าหมาย หมายถงึ การก าหนดวตัถุประสงค ์การจดัหาและการใช้
ทรพัยากรต่างๆเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ ซึง่ตวับ่งชีท้ีใ่ชว้ดัไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิ ์
คุณภาพ การแสวงหาทรพัยากร และประสทิธภิาพ      
   2.3การบูรนาการ หมายถงึ การประสานความสมัพนัธข์องสมาชกิภาพใน
องคก์ารเพื่อรวมพลงัใหม้คีวามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ในการปฏบิตังิานขององคก์ารซึง่ตวับ่งชีท้ีใ่ชว้ดั



ไดแ้ก่ ความพอใจ บรรยากาศ การตดิต่อสื่อสาร และความขดัแยง้     
   2.4การคงสภาพความสมบรูณ์ของระบบค่านิยม หมายถงึ การด ารงรกัษาระบบ
ค่านิยมขององคก์ารซึง่ตวับ่งชีท้ีใ่ชว้ดัไดแ้ก่ ความภกัดศีูนยก์ลางความสนใจในชวีติ แรงจงูใจ และเอกลกัษณ์ 

-แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  สมพศิ สุขแสน(อา้งองิใน พชิญา วฒันรงัสรรค์
, 2558) การทีจ่ะเกดิประสทิธภิาพ การปฏบิตังิานนัน้ตอ้งมอีงคป์ระกอบ 2 ส่วนหลกัคอื ผูท้ีป่ฏบิตังิาน
กบัโครงสรา้งการปฏบิตังิาน  ส าหรบัในเรือ่งของผูป้ฏบิตังิาน จะตอ้งมแีนวคดิการปฏบิตัตินในการ
ปฏบิตังิาน และการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ดงันัน้ผูป้ฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพควรมลีกัษณะดงันี้  
  1.ความฉบัไว หมายถงึ การใชเ้วลาไดอ้ยา่งดทีีสุ่ด รวดเรว็ ไมป่ฏบิตังิานล่าชา้ นัน่คอื  
คนทีม่ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ควรปฏบิตังิานใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา  หรอืงานบรกิาร  
ผูร้บับรกิารยอ่มตอ้งการความรวดเรว็ ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งสรา้งวฒันธรรมการใหบ้รกิาร แบบ
เบด็เสรจ็จดุเดยีว (One Stop Service) 
  2. ความถูกตอ้งแมน่ย า หมายถงึ การปฏบิตังิานผดิพลาดน้อย มคีวามแมน่ย าใน
กฎระเบยีบขอ้มลู ตวัเลข หรอืสถติต่ิาง ๆ ไมเ่ลนิเล่อจนท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่องคก์ร 
  3. ความรู ้หมายถงึ การมอีงคค์วามรูใ้นงานด ีรูจ้กัศกึษาหาความรูใ้นเรือ่งงานทีท่ าอยู่
ตลอดเวลา คนทีม่ปีระสทิธภิาพควรแสวงหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา ทัง้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง องคก์ร 
ผูอ้ื่น อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ และสามารถน าความรูน้ัน้มาปรบัปรงุการปฏบิตัใิหด้ขี ึน้ 
  4. ประสบการณ์ หมายถงึ การรอบรู ้หรอืรูร้อบดา้น จากการไดเ้หน็ ไดส้มัผสั ไดล้งมอื
ปฏบิตับิ่อยๆ มใิช่มคีวามรูด้า้นวชิาการ  แต่เพยีงอย่างเดยีว การเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานสงู 
  5. ความคดิสรา้งสรรค ์หมายถงึ การคดิรเิริม่สิง่ใหม่ ๆ มาใชใ้นองคก์ร เช่น คดิระบบ
การใหบ้รกิารทีล่ดขัน้ตอน การประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบใหม่ การบรหิารงานแบบเชงิรกุ เป็นตน้ 
   
กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 1.ตวัแปรอสิระ คอื ปจัจยัแรงจงูใจ ประกอบดว้ย ความส าเรจ็ในการท างาน การไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื ลกัษณะของงาน ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้า ความตอ้งการอ านาจ การเสรมิแรง  
และการก าหนดเป้าหมาย ปจัจยัการท างานเป็นทมี ประกอบดว้ย การมเีป้าหมายรว่มกนั การเขา้ใจ
บทบาทหน้าที ่การมสี่วนรว่ม การขจดัขอ้โตแ้ยง้ และการสื่อสารทีด่ ีปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างาน 
ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น ภาวะผูน้ าแบบบงการ ภาวะผูน้ า
แบบใหก้ารสนบัสนุน ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม และภาวะผูน้ าแบบมุง่ความส าเรจ็ 

2.ตวัแปรตาม คอื ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย ซึง่วดัผลโดย(KPI)จาก
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิานและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 
 
 
 



สมมติฐานของการวิจยั 
 1.ปจัจยัแรงจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายกรณศีกึษา  
พนกังานพฒันาธุรกจิ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านักงาน ธ.ก.ส.จงัหวดั
บุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ 
 2.ปจัจยัการท างานเป็นทมี  มคีวามสมัพนัธก์บั  ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน  ทีม่คีวามทา้ทาย 
กรณีศกึษาพนักงานพฒันาธุรกจิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านักงาน  
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์   
 3.ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างาน   มคีวามสมัพนัธก์บั  ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวาม    
ทา้ทาย กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน   
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ 
 
วิธีการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรเป็นพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในสงักดั
ส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์จ านวน 174 คนและส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์จ านวน168 คน 
รวมทัง้สิน้ 342 คน(ขอ้มลู ณ เดอืน ธนัวาคม 2561)โดยเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 200 คน ซึง่มากกว่าทีค่ านวณไดจ้ากสตูรในการค านวณของTaro Yamane เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่
ใกลเ้คยีงความจรงิมากทีสุ่ด 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการส ารวจจะใชแ้บบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 
 1. ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อายงุาน และระดบัการศกึษา  เป็นลกัษณะ
ค าถามปลายปิดแบบมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก 
 2.ปจัจยัแรงจูงใจ ซึง่แบ่งออกเป็น ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบั
ถอื ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า ความตอ้งการอ านาจ การเสรมิแรง    
และการก าหนดเป้าหมาย เป็นค าถามปลายปิดโดยก าหนดการใหค้ะแนนแบบเกณฑม์าตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบัของลเิคริท์ 
 3.ปจัจยัการท างานเป็นทมี  ซึง่แบ่งออกเป็น  ดา้นมเีป้าหมายรว่มกนั    ดา้นมคีวามเขา้ใจใน
บทบาทหน้าที ่ดา้นการมสี่วนรว่ม ดา้นการขจดัขอ้โตแ้ยง้ และดา้นการสื่อสารทีด่เีป็นค าถามปลายปิด
โดยก าหนดการใหค้ะแนนแบบเกณฑม์าตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบัของลเิคริท์ 
 4.ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างาน ซึง่แบ่งออกเป็น ดา้นภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง ดา้นภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปลีย่น ดา้นภาวะผูน้ าแบบบงการ  ดา้นภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน   ดา้นผูน้ าแบบมี
ส่วนรว่ม และดา้นผูน้ าแบบมุง่ความส าเรจ็    เป็นค าถามปลายปิดโดยก าหนดการใหค้ะแนนแบบเกณฑ์
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบัของลเิคริท์ 



 5.ประสทิธผิลและประสทิธภิาพดา้นการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ในงานทีม่คีวามทา้ทาย ซึง่
เป็นค าถามส่วนของตวัแปรตาม เพื่อใชว้ดัผลระดบัของความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย 
กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน  
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ 
การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด แบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 6 ส่วน คอื 

ส่วนที ่1การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในสงักดัส านักงาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าความถี(่จ านวน) และรอ้ยละ 

ส่วนที ่2 - ส่วนที ่5 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัแรงจงูใจ ปจัจยัการท างานเป็นทมี ปจัจยัภาวะผูน้ า
ของหวัหน้างานทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย และประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพดา้นการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ในงานทีม่คีวามทา้ทาย  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชจ้ านวน
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่  X  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
 ส่วนที ่6.การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใชว้ธิกีารประมวลผลค่าทางสถติ ิ ดว้ย
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยการวเิคราะหค์่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั โดยใช้
สถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Person Product Moment Correlation Coefficient) และทดสอบ
สมมตฐิานทีค่วามเชื่อมัน่รอ้ยละ95 ดัง้นัน้จะยอมรบัสมมตฐิานเมือ่ค่า Sig.มคี่าน้อยกว่า 0.05 (ชศูร ีวงศ์
รตันะ, 2550) 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูส่วนบุคคล                                                                                                 
พนกังานทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 121 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 

60.50 มอีายรุะหว่าง 36-40 ปี จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 สถานภาพสมรส จ านวน 123 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.50 มอีายุงาน 7-9 ปี จ านวน 49คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 มรีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 173 คน คดิเป็น  รอ้ยละ 86.50 

ตารางที ่1  แสดงผลขอ้มลูปจัจยัแรงจงูใจ   ทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายของ
พนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในสงักดัส านกังาน  ธ.ก.ส.จงัหวดั
บุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ 

ปจัจยัแรงจงูใจ 
 

ค่า 
เฉลีย่ 

สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

     

1.ความส าเรจ็ในการท างาน      4.28 0.57 มผีลมากทีส่ดุ  
2.การไดร้บัการยอมรบันบัถอื      4.14 0.60 มผีลมาก  
3.ลกัษณะของงาน      4.01 0.55 มผีลมาก  



4.ความรบัผดิชอบ      4.34 0.55 มผีลมากทีส่ดุ 
5.ความกา้วหน้า      4.23 0.50 มผีลมากทีส่ดุ 
6.ความตอ้งการอ านาจ      3.70 0.67 มผีลมาก 
7.การเสรมิแรง      4.36 0.62 มผีลมากทีส่ดุ 
8.การก าหนดเป้าหมาย      4.01 0.56 มผีลมาก 

ปจัจยัแรงจงูใจโดยรวม 4.13 0.436 มผีลมาก 
 
ตารางที ่2 แสดงผลขอ้มลูปจัจยัการท างานเป็นทมี   ทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้
ทายของพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.
จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ 

ปจัจยัการท างานเป็นทมี 
 

ค่า 
เฉลีย่ 

สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

     

1.มเีป้าหมายร่วมกนั      4.14 0.465 มผีลมาก 
2.มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่    4.01 0.589 มผีลมาก 
3.การมสีว่นร่วม      3.84 0.661 มผีลมาก 
4.การขจดัขอ้โตแ้ยง้      3.87 0.563 มผีลมาก 
5.การสือ่สารทีด่ ี      4.25 0.562 มผีลมากทีส่ดุ  

 

ปจัจยัการท างานเป็นทมีโดยรวม 4.03 .449 มผีลมาก 
 
ตารางที ่3 แสดงผลขอ้มลูปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างาน     ทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่ ี
ความทา้ทายของพนักงานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในสงักดัส านกังาน 
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ 
 
 

ปจัจยัภาวะผูน้ า 
 

ค่า 
เฉลีย่ 

สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

     

1.ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง      4.33 0.547 มผีลมากทีส่ดุ 
2.ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น      4.04 0.451 มผีลมาก 
3.ภาวะผูน้ าแบบบงการ      4.01 0.474 มผีลมาก 
4.ภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน     4.20 0.604 มผีลมาก 
5.ภาวะผูน้ าแบบมสีว่นร่วม      3.99 0.526 มผีลมาก  
6.ภาวะผูน้ าแบบมุ่งผลส าเรจ็      4.36 0.555 มผีลมากทีส่ดุ 

ปจัจยัภาวะผูน้ าโดยรวม 4.15 0.415 มผีลมาก 
 



ตารางที ่4 แสดงขอ้มลูประสทิธผิลและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายของพนกังาน
พฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์
และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์  
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานทีม่คีวาม 
ทา้ทาย 

 
ค่า 
เฉลีย่ 

สว่น
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความหมาย 

     

ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน      3.96 0.642 มาก 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน      4.21 0.532 มากทีส่ดุ 

 

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
ทีม่คีวามทา้ทาย 

4.11 0.553 มาก 

ตาราง 5 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัแรงจงูใจ กบัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวาม
ทา้ทาย กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดั
ส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ 
 

ปัจจยัแรงจงูใจ 
ความส าเรจ็ในการปฏิบติังานท่ีมีความท้าทาย 

n r p 
ระดบั

ความสมัพนัธ์ 
ทิศทาง 

1.ความส าเรจ็ในการท างาน 200 .718** .000 สงู เดยีวกนั 
2.การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 200 .802** .000 สงู เดยีวกนั 
3.ลกัษณะของงาน 200 .748** .000 สงู เดยีวกนั 
4.ความรบัผดิชอบ 200 .565** .000 ปานกลาง เดยีวกนั 
5.ความกา้วหน้า 200 .350** .000 ปานกลาง เดยีวกนั 
6.ความตอ้งการอ านาจ 200 .600** .000 ปานกลาง เดยีวกนั 
7.การเสรมิแรง 200 .740** .000 สงู เดยีวกนั 
8.การก าหนดเป้าหมาย 200 .771** .000 สงู เดยีวกนั 
ปจัจยัแรงจงูใจโดยรวม 200 .879** .000 สงู เดยีวกนั 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ตารางที ่6 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัการท างานเป็นทมี กบัความส าเรจ็ในการ
ปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ 
 

ปัจจยัการท างานเป็นทีม 
ความส าเรจ็ในการปฏิบติังานท่ีมีความท้าทาย 

n r p 
ระดบั

ความสมัพนัธ์ 
ทิศทาง 



1.มเีป้าหมายรว่มกนั 200 .563** .000 ปานกลาง เดยีวกนั 
2.มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ 200 .606** .000 ปานกลาง เดยีวกนั 
3.การมสี่วนรว่ม 200 .570** .000 ปานกลาง เดยีวกนั 
4.การขจดัขอ้โตแ้ยง้ 200 .569** .000 ปานกลาง เดยีวกนั 
5.การสื่อสารทีด่ ี 200 .650** .000 ปานกลาง เดยีวกนั 
ปจัจยัการท างานเป็นทมีโดยรวม 200 .742** .000 สงู เดยีวกนั 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ตารางที ่7 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างาน กบัความส าเรจ็ใน
การปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์

ปัจจยัภาวะผู้น าของหวัหน้างาน 
ความส าเรจ็ในการปฏิบติังานท่ีมีความท้าทาย 

n r p 
ระดบั

ความสมัพนัธ์ 
ทิศทาง 

1.ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง 200 .677** 0.00 ปานกลาง เดยีวกนั 
2.ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น 200 .531** 0.00 ปานกลาง เดยีวกนั 
3.ภาวะผูน้ าแบบบงการ 200 .384** 0.00 ปานกลาง เดยีวกนั 
4.ภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน 200 .596** 0.00 ปานกลาง เดยีวกนั 
5.ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม 200 .676** 0.00 ปานกลาง เดยีวกนั 
6.ภาวะผูน้ าแบบมุง่ผลส าเรจ็ 200 .623** 0.00 ปานกลาง เดยีวกนั 
ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานโดยรวม 200 .743** 0.00 สงู เดยีวกนั 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 
อภิปรายผล 
 1.ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ต่อปจัจยัแรงจงูใจทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวาม
ทา้ทายของ พนกังานพฒันาธุรกจิ    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ในสงักดัส านกังาน 
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์  ทัง้ 8 ดา้น  มคี่าเฉลีย่ที ่4.18 คอื อยูใ่นระดบั
มผีลมาก   เมือ่พจิารณาแต่ละดา้นพบว่า   อยูใ่นระดบัมผีลมากทีสุ่ด 4 ดา้นไดแ้ก่   ดา้นการเสรมิแรง มี
ค่าเฉลีย่ 4.36 เนื่องจากส านักงาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์มรีะบบการ
ประเมนิเพื่อเลื่อนขัน้เงนิเดอืน   การแต่งตัง้โยกยา้ย    และการมอบรางวลัดเีด่นดา้นการปฏบิตังิาน เพื่อ
กระตุ้นการปฏบิตังิานของพนกังานพฒันาธุรกจิอย่างชดัเจน ดา้นความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่ 4.34  เนื่องจาก 
ส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์ มกีารปลกูฝงัวฒันธรรมองคก์รซึง่
ไดแ้ก่ ซื่อสตัยส์ุจรติ มสี านึกรบัผดิชอบ ตอบสนองเป็นทมี ยิม้บรกิารดว้ยใจ ใชช้วีติพอเพยีง ใหก้บัพนกังาน



พฒันาธุรกจิอยา่งจรงิจงั ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน มคี่าเฉลีย่ 4.28 ทัง้นี้เพราะพนกังานพฒันาธุรกจิ
ไดร้บัความเชื่อมัน่และไวว้างใจในการปฏบิตังิานจากหวัหน้างาน   และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนมกีารพจิารณา
จากความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน  ส่งผลใหพ้นกังานพฒันาธุรกจิ  สามารถปฏบิตังิานทีท่า้ทายจนส าเรจ็
ตามเป้าหมาย และดา้นความกา้วหน้า  มคี่าเฉลีย่ 4.23    เนื่องจากส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และ
ส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์มกีารจดัท าแผนความกา้วหน้าทางสายอาชพีใหพ้นกังานพฒันาธุรกจิได้
ทราบถงึโอกาสความกา้วหน้าของตนเอง  ว่าจะตอ้งท าอยา่งไรจงึจะสามารถเลื่อนขัน้ หรอืเลื่อนต าแหน่ง 
รวมถงึการพฒันาตนเองอย่างไรใหส้ามารถบรรลุตามเป้าหมายตามทีต่นเองตอ้งการได ้ และอยูใ่นระดบั 
มผีลมาก 4 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื มคี่าเฉลีย่ 4.14เนื่องจากพนกังานพฒันาธุรกจิ
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตังิานทีส่ าคญัๆ   จงึท าใหรู้ส้กึถงึการไดร้บัการยอมรบัในความสามารถ  ความมี
ตวัตน และเป็นส่วนส าคญัขององคก์าร ดา้นลกัษณะของงาน มคี่าเฉลีย่ 4.01 เนื่องจากส านกังาน ธ.ก.ส.
จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทรม์กีารก าหนดลกัษณะงานทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง งาน
มคีวามส าคญั  ทา้ทายความสามารถ   สามารถรบัผดิชอบไดด้ว้ยตนเอง    ดา้นการก าหนดเป้าหมาย มี
ค่าเฉลีย่ 4.01เนื่องจากส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัยแ์ละส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์   มกีารก าหนด
เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง และทา้ทายความสามารถของพนกังานพฒันาธุรกจิเป้าหมายมคีวาม SMART 
และดา้นความตอ้งการอ านาจ  มคี่าเฉลีย่ 3.70   เนื่องจากพนกังานพฒันาธุรกจิ ไดร้บัมอบหมายให้
ปฏบิตังิานทีส่ าคญัๆและทา้ทาย จงึท าใหรู้ส้กึว่าตอ้งการมอี านาจเพื่อทีจ่ะสามารถชีน้ าหรอืชกัจงูใหผู้้ 
ทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางวธิปีฏบิตัเิพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย       ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ  
อทติยา เสนะวงศ ์(2555) 
 2.ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็  ต่อปจัจยัปจัจยัการท างานเป็นทมีทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการ
ปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายของพนกังานพฒันาธุรกจิ   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์ทัง้ 5 ดา้น มคี่าเฉลีย่ 4.03 
คอื อยูใ่นระดบัมผีลมาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมผีลมากทีสุ่ด 1 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการ
สื่อสารทีด่ ี มคี่าเฉลีย่ 4.25  เนื่องจากส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์    และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดั
สุรนิทรใ์หค้วามส าคญัมากในเรือ่งของการสื่อสารทัง้การสื่อสารภายในและการสื่อสารกบัภายนอก และอยู่
ในระดบัมผีลมาก 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการมเีป้าหมายรว่มกนั มคี่าเฉลีย่ 4.14  เนื่องจากส านกังาน ธ.ก.ส.
จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์มกีารสื่อสารใหพ้นกังานพฒันาธุรกจิทราบถงึเป้าหมาย
ขององคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ  ดา้นมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที่      มคี่าเฉลีย่ 4.01 เนื่องจากส านกังาน 
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์   มกีารก าหนด Job Descriptionของต าแหน่ง
พนกังานพฒันาธุรกจิไวอ้ย่างชดัเจน ท าใหพ้นกังานพฒันาธุรกจิเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตนอยา่งชดัเจน 
ดา้นการมสี่วนรว่ม   มคี่าเฉลีย่ 3.84    เนื่องจากส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์ และส านกังาน ธ.ก.ส.
จงัหวดัสุรนิทร ์ไดป้ลกูฝงัค่านิยมองคก์ารซึง่ไดแ้ก่   Sustainability (S) ความยัง่ยนืทัง้องคก์ร พนกังาน 
ลกูคา้  ชุมชน เครอืข่าย  ผูถ้อืหุน้ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม Participation (P)การมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยี       Accountability (A) ความส านึกในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและพนกังาน   



Respect (R) ความเคารพและใหเ้กยีรตต่ิอตนเองและผูอ้ื่น     Knowledge (K) การส่งเสรมิและยกระดบั
การน าความรูสู้่นวตักรรมใหเ้ป็นธนาคารแห่งการเรยีนรู ้    และน านวตักรรมไปช่วยยกระดบัรายไดข้อง
เกษตรกร ใหแ้ก่พนกังานพฒันาธุรกจิในสงักดั     และดา้นการขจดัขอ้โตแ้ยง้ มคี่าเฉลีย่ 3.87  เนื่องจาก
ส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์สนบัสนุนใหพ้นกังานพฒันาธุรกจิมี
ความเป็นประชาธปิไตยตามระบอบการปกครองของประเทศ   คอืการยอมรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
และไมเ่กดิการทะเลาะเบาะแวง้กนัในความเหน็ทีแ่ตกต่าง   สามารถปฏบิตังิานรว่มกบัผูท้ีม่คีวามคดิเหน็
แตกต่างกนัได ้  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ      บดนิทรธ์ชั  นิมตินราดล (2559) 
 3.ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ ต่อปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการ
ปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายของพนกังานพฒันาธุรกจิ    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์ทัง้ 6 ดา้น มคี่าเฉลีย่ 4.15 
คอื อยูใ่นระดบัมผีลมาก เมื่อพจิารณาแต่ละดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมผีลมากทีสุ่ด 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นภาวะ
ผูน้ าแบบมุง่ผลส าเรจ็ มคี่าเฉลีย่ 4.36เนื่องจากหวัหน้างานมกีารก าหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและทา้ทาย  
ในการท างานมกีารปรบัปรงุการท างานอย่างต่อเนื่อง   เพื่อใหง้านออกมาส าเรจ็และสรา้งความเชื่อมัน่ว่า
สามารถน าพาพนกังานพฒันาธุรกจิใหบ้รรลุผลส าเรจ็ในงานได ้  และดา้นภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง มี
ค่าเฉลีย่ 4.33 เนื่องจากหวัหน้างานเปิดโอกาสใหม้สี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหา มกีารกระตุ้นในการท างาน
เพื่อใหง้านออกมาส าเรจ็   ใหค้ าแนะน าทีเ่กดิประโยชน์ต่อความกา้วหน้าของพนกังานพฒันาธุรกจิ  และ
อยูใ่นระดบัมผีลมาก 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนบัสนุน มคี่าเฉลีย่ 4.20 เนื่องจากหวัหน้า
งานใหค้วามสนใจในความเป็นอยูท่ีด่ ี   ใหค้วามสนใจในความตอ้งการ  และสรา้งโอกาสและสิง่แวดลอ้ม
ในการท างานทีเ่ป็นมติรกบัพนกังานพฒันาธุรกจิ ดา้นภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น มคี่าเฉลีย่ 4.04เนื่องจาก 
หวัหน้างานมอบสิง่ตอบแทนใหก้บัพนกังานพฒันาธุรกจิเมือ่ท างานส าเรจ็   ยอมรบัขอ้เสนอต่างๆเพื่อให้
งานบรรลุผลส าเรจ็   และมคีวามเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการ    ดา้นภาวะผูน้ าแบบบงการ มคี่าเฉลีย่ 
4.01 เนื่องจากหวัหน้างานแจง้ใหพ้นกังานพฒันาธุรกจิรูถ้งึวธิที างานทีค่วรท า จดัเตรยีมรายละเอยีดของ
งานและตารางการท างาน   และก าหนดมาตรฐานการท างานไวใ้หก้บัพนกังานพฒันาธุรกจิในสงักดั และ
ดา้นภาวะผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม มคี่าเฉลีย่ 3.99   เนื่องจากหวัหน้างานใหค้ าแนะน าในการท างาน ส่งเสรมิ
และกระตุน้ใหแ้สดงความคดิเหน็และมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของ  พงษ์สนัติ ์บุญสรรค (2558) 
 4.ปจัจยัแรงจงูใจมคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย  กรณศีกึษา
พนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดั
บุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร ์อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดยตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ปจัจยัแรงจงูใจ
ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ปจัจยัแรงจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ปจัจยัแรงจงูใจดา้น
ลกัษณะของงาน ปจัจยัแรงจงูใจดา้นการเสรมิแรง และปจัจยัแรงจงูใจดา้นการก าหนดเป้าหมาย มี
ความสมัพนัธก์บั ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง



เดยีวกนัในระดบัสงู  ปจัจยัแรงจงูใจดา้นความรบัผดิชอบ  ปจัจยัแรงจงูใจดา้นความกา้วหน้า  และปจัจยั
แรงจงูใจดา้นความตอ้งการอ านาจ มคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย  
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง จงึสอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปจัจยั ของเฮอร์
เบริก์ (อา้งองิใน ภาสกร เรอืงวานิช, 2555) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามตอ้งการสามประการของแมค
คลแีลนด ์(อา้งองิใน พชัสริ ีชมพคู า, 2552) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเสรมิแรง ของสกนิเนอร(์อา้งองิ
ใน ภาสกร เรอืงวานิช, 2555)  และสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีของลอ็กก ์(อา้งองิใน สุวรรณ ีแสงมหาชยั, 
2556  
 5.ปจัจยัการท างานเป็นทมีมคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย 
กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส านกังาน       
ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 โดย  
ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ปจัจยัการท างานเป็นทมีดา้นมเีป้าหมายรว่มกนั ปจัจยัการท างานเป็นทมีดา้นมคีวามเขา้ใจในบทบาท
หน้าที ่ปจัจยัการท างานเป็นทมีดา้นการมสี่วนรว่ม ปจัจยัการท างานเป็นทมีดา้นการขจดัขอ้โตแ้ยง้ และ
ปจัจยัการท างานเป็นทมีดา้นการสื่อสารทีด่ ีมคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้
ทาย มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการท างานเป็น
ทมี  ของธงชยั สนัตวิงษ ์(ธงชยั สนัตวิงษ์, 2540) และสอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัการท างานเป็นทมี 
ของววิฒัน์ โรยสกุล (ววิฒัน์ โรยสกุล, 2527)  
 6.ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานมคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวาม 
ทา้ทาย   กรณศีกึษาพนกังานพฒันาธุรกจิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   ในสงักดั
ส านกังาน   ธ.ก.ส.จงัหวดับุรรีมัย ์และส านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัสุรนิทร์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู และเมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานดา้นภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง  ปจัจยัภาวะผูน้ าของ
หวัหน้างานดา้นภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น  ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานดา้นภาวะผูน้ าแบบบงการ      
ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานดา้นภาวะผูน้ าแบบใหก้ารสนับสนุน ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานดา้น
ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม และปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างานดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งผลส าเรจ็   มี
ความสมัพนัธก์บั ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นสภาพ   ของคซูส์
และพอสเนอร ์( อา้งองิใน พชิาภพ พนัธุแ์พ, 2555)  และสอดคลอ้งกบัแนวคดิภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น  
ของเบอรน์ (อา้งองิใน พชิาภพ พนัธุแ์พ, 2555) และสอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎหีนทางสู่เป้าหมาย ของ
โรเบริต์ เฮา้ส ์และมารต์นิ อแีวนส ์ซึง่มกีารต่อยอดมาจากทฤษฎภีาวะผู้น าตามสถานการณ์ (อา้งองิใน 
วนัชยั ปานจนัทร,์ 2558) และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ พงษ์สนัติ ์บุญสรรค (2558)  
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 1.ปจัจยัแรงจงูใจ ธนาคารควรสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน โดยมุง่เน้นปจัจยัจงูใจ ดา้นการ
ไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นการก าหนดเป้าหมาย ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการเสรมิแรง  
ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ตามล าดบั เพื่อกระตุน้พนกังานใหส้ามารถปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทาย   
ใหส้ าเรจ็ ส่งผลใหธ้นาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้
 2.ปจัจยัการท างานเป็นทมี  ธนาคารควรเน้นใหเ้กดิการท างานเป็นทมี  โดยตอ้งเสรมิสรา้งให้
พนกังานมเีป้าหมายรว่มกนั มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่มสี่วนรว่ม มกีารขจดัขอ้โตแ้ยง้ และมกีาร
สื่อสารทีด่ ีซึง่ลว้นเป็นปจัจยัทีส่่งผลใหท้มีงานเกดิความเขม้แขง็ ซึง่จะส่งผลใหพ้นกังานสามารถ
ปฏบิตังิานทีม่คีวามทา้ทายใหส้ าเรจ็ ส่งผลใหธ้นาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้
 3.ปจัจยัภาวะผูน้ าของหวัหน้างาน  ธนาคารควรส่งเสรมิใหห้วัหน้างานมปีจัจยัภาวะผูน้ าในดา้น
ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง ภาวะผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม ภาวะผูน้ าแบบมุง่ผลส าเรจ็ ภาวะผูน้ าแบบใหก้าร
สนบัสนุน ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น และภาวะผูน้ าแบบบงการ ตามล าดบั เพราะภาวะผูน้ าในดา้น
ดงักล่าวมผีลใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานที่มคีวามทา้ทายใหส้ าเรจ็ ส่งผลใหธ้นาคารสามารถบรรลุ
เป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้
 


