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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็น
ทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออม
สินในจงัหวดัเชียงใหม่  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวมรวมขอ้มูลท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.949 
ได้แก่  แบบสอบถามท่ีประกอบด้วย ส่วนท่ี เป็นคุณลักษณะทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
แบบทดสอบภาวะผูน้ าเชิงพหุองค์ประกอบ MLQ-6S (Multifactor Leadership Questionnaires) และ
แบบวดัระดบัการท างานเป็นทีมท่ีพฒันาจากแบบสอบถามการท างานเป็นทีมของ อารีย ์อุณหสุทธิยา
นนท ์(2551) ท่ีสร้างตามแนวคิดของ Romig (1996)     
   ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 108 ราย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรส  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ต าแหน่งระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ ท างานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมีรายได้ต่อเดือน 30,000 - 
50,000 บาท   
  ผูบ้ริหารของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ มีภาวะผูน้ าแบบก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง  และภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัสูง และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยู่
ในระดบัปานกลาง  
   



 

จ 
 

  ระดบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ม และพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยรวมทั้ง 5 
ดา้น  มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่น
ระดบัต ่า (r = 0.469) 
 กลุ่มผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับกลุ่มผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน และกลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมทุกด้าน โดยมีความสัมพนัธ์กบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ ง 3 กลุ่มสูงท่ีสุด (r = 0.875)และมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสารต ่าท่ีสุด (r = 0.331) 
 กลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลุ่มผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง และกลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมทุกด้านโดยมีความสัมพนัธ์กบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่มสูงท่ีสุด(r = 0.830)  และมี
ความสัมพนัธ์กบัผูน้ าแบบปล่อยตามสบายต ่าท่ีสุด (r =  0.235) 
 กลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบักลุ่มผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและกลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมดา้นการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองเพียงดา้นเดียว โดยมีความสัมพนัธ์กบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 
3 กลุ่มสูงท่ีสุด (r = 0.683) และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงงาน
อยา่งต่อเน่ืองต ่าท่ีสุด (r = 0.237) 
 ระดับภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ ง 3 กลุ่ม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลุ่มผูน้ าแบบท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง กลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน  และกลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดยมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มผูน้ าแบบท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสูงท่ีสุด (r = 0.875) และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
ดา้นการติดต่อส่ือสารต ่าท่ีสุด (r = 0.316) 
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ABSTRACT 

   

The objective of this independent survey study was to study the relationship between 
transformational leadership and teamwork of management officers at Government Savings Bank in 
Chiang Mai.  Questionnaire was used as the tool, with reliability level of 0.949, for collecting the 
data.  The questionnaire was divided into 3 parts: general information of the respondents, 
multifactor leadership, and level of team work which has been design by Aree Unhasutthiyanon 
(1998)  based on Roming’s concept (1996). 
 The results of the study showed that most of the 108 Government Savings Bank 
administrative officers were female, 41-50 years old, married, with Bachelor’s degree.  Their 
position was assistant manager, with work period of more than 20 years.  Their monthly income was 
30,000-50,000 baht. 
 The administrative officers at Government Savings Bank showed state of 
transformational leadership and exchanging leadership at the high level, where as the state of 
relaxing leadership was at the medium level. 
 The relationship between the 3 states of leadership and the 5 factors of teamwork was 
significant at the statistic level of 0.01, and the level of the relationship was at r=0.469. 
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 The transformational group had a positive relationship with exchanging group and 
relaxing group, and had a positive relationship with all factors of teamwork behaviors, with the 
highest level of relationship with the 3 states of leadership at r=0.875. The sub-factor of teamwork 
behavior that this group showed the lowest level of relationship was communication at r=0.331. 
 The exchanging group had a positive relationship with transformational group and 
relaxing group, and had a positive relationship with all factors of teamwork behaviors, with the 
highest level of relationship with the 3 states of leadership at r=0.830.  This group showed the 
lowest level of relationship with relaxing group at  r=0.235. 
 The relaxing group had a positive relationship with transformational group and relaxing 
group, and had a positive relationship with only one sub-factor, namely regular work improvement, 
with the highest level of relationship with the 3 states of leadership at r=0.830.  The sub-factor of 
teamwork behavior that this group showed the lowest level of relationship with was regular work 
improvement at r=0.237. 
 Overall, the 3 states of leadership had a positive relationship with transformational 
group, exchanging group and relaxing group, and had a positive relationship with all factors of 
teamwork behaviors.  The 3 states of leadership had the highest level of relationship with 
transformational group at r=0.875.  The sub-factor of teamwork behaviors that the 3 states of 
leadership had the lowest level of relationship with was communication, at r=0.316.   
  
  
 
  
 

 


