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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ น
ทีมของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นการศึกษาเชิ งสารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารธนาคารออม
สิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูลที่มีค่าความเชื่ อมัน่ 0.949
ได้ แ ก่ แบบสอบถามที่ ป ระกอบด้ ว ย ส่ วนที่ เป็ นคุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม
แบบทดสอบภาวะผูน้ าเชิ งพหุ องค์ป ระกอบ MLQ-6S (Multifactor Leadership Questionnaires) และ
แบบวัดระดับการทางานเป็ นทีมที่พฒั นาจากแบบสอบถามการทางานเป็ นทีม ของ อารี ย ์ อุณหสุ ทธิ ยา
นนท์ (2551) ที่สร้างตามแนวคิดของ Romig (1996)
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารของธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 108 ราย
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตาแหน่ งระดับผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ ท างานมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมี รายได้ต่อเดื อน 30,000 50,000 บาท
ผูบ้ ริ ห ารของธนาคารออมสิ น ในเขตจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ภ าวะผูน้ าแบบก่ อ ให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง และภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนอยูใ่ นระดับสู ง และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยู่
ในระดับปานกลาง

ง

ระดับภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ ม และพฤติ กรรมการท างานเป็ นที มโดยรวมทั้ง 5
ด้าน มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ น
ระดับต่า (r = 0.469)
กลุ่ ม ผูน้ าแบบที่ ก่ อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง มี ค วามสั ม พันธ์ ท างบวกกับ กลุ่ ม ผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยน และกลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางาน
เป็ นที มทุ กด้าน โดยมี ความสัม พันธ์ กบั ภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ ม สู งที่ สุ ด (r = 0.875)และมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการติดต่อสื่ อสารต่าที่สุด (r = 0.331)
กลุ่ ม ผูน้ าแบบแลกเปลี่ ย น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ กลุ่ ม ผูน้ าแบบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง และกลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางาน
เป็ นที มทุ กด้านโดยมี ความสัมพันธ์ กบั ภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ มสู งที่ สุ ด(r = 0.830) และมี
ความสัมพันธ์กบั ผูน้ าแบบปล่อยตามสบายต่าที่สุด (r = 0.235)
กลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลุ่มผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงและกลุ่มผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานเป็ น
ทีมด้านการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องเพียงด้านเดียว โดยมีความสัมพันธ์กบั ภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง
3 กลุ่มสู งที่สุด (r = 0.683) และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการปรับปรุ งงาน
อย่างต่อเนื่องต่าที่สุด (r = 0.237)
ระดับ ภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ ม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ กลุ่ ม ผูน้ าแบบที่
ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง กลุ่ ม ผูน้ าแบบแลกเปลี่ ย น และกลุ่ ม ผูน้ าแบบปล่ อ ยตามสบายและมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูน้ าแบบที่
ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงสู งที่สุด (r = 0.875) และมี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทางานเป็ นที ม
ด้านการติดต่อสื่ อสารต่าที่สุด (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.
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