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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคาร

ออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยจะพิ จารณาประเมินระดับความ รู้สึกห รือการรับ รู้ของผู ้บ ริหารธนาคารออมสิน  ใน                 

จังหวัด เชียงใหม่  โดยใช้ทฤษฎีภาวะผู ้น าของ Bass and Avolio(Bass and Avolio, 1999) แบ่ ง

พฤติกรรมผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก แนวโน้มการแสดงพฤติกรรมผูน้ าแบบ

เปล่ียนสภาพค่อนขา้งมาก (องค์ประกอบความเสน่หา การสร้างแรงดลใจ การกระตุน้การใช้ปัญญา 

และการมุ่งความส าคญัเป็นรายคน) กลุ่มท่ีสองคือแนวโน้มท่ีจะใช้วิธีการให้รางวลัและวิธีการท่ีเป็น

มาตรฐานการแก้ไข (องค์ประกอบการให้รางวลัตามสถานการณ์และการบริหารแบบวางเฉย) และ

กลุ่มท่ีสามคือผูน้ าท่ีมีภาวะความเป็นผูน้ านอ้ยมาก (องคป์ระกอบ การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า)และ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารธนาคารออมสินโดยใช้

ทฤษฎีการท างานเป็นทีมกระบวนการท างานเป็นทีมของ Romig(1996)ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

การติดต่อส่ือสาร ความร่วมมือ การประสานงาน ความคิดสร้างสรรค์ และการปรับปรุงงานอย่าง

ต่อเน่ือง 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารของธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการศึกษา

ค ร้ัง น้ี  ได้ก าหนดขนาดประชากรระดับผู ้บ ริหาร  จ านวน  108คน ประกอบด้วยต าแหน่ ง                  
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ผู้จ ัดการสาขา จ านวน40 คน และผู ้ช่วยผู ้จ ัดการสาขาจ านวน68คนจากทั้ งหมด 40 สาขาท่ีเปิด

ให้บริการ (ขอ้มูลธนาคารออมสิน, 2557) โดยจะท าการศึกษาจากประชากรทั้ง 40 สาขา ในจงัหวดั

เชียงใหม ่

3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 

ผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีมีความส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล ประเภทข้อมูลปฐม

ภูมิ(Primary Data) ใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูบ้ริหารของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 

จ  านวน 108 ราย ต าแหน่งผูจ้ดัการสาขา 40 ราย และต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา จ านวน 68ราย โดย

ใชแ้บบสอบถาม 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 

1 ค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรสระดบั

ต าแหน่งงาน ระยะเวลาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ประกอบดว้ยค าถามท่ีพฒันาจากแบบสอบถามภาวะผูน้ าพหุ

องคป์ระกอบMLQ-6S (Multifactor Leadership Questionnaire) สร้างโดย Bass และ Avolio(สุเทพ 

พงศศ์รีวฒัน์,2550:291) ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 21 ขอ้ แบ่งองคป์ระกอบของผูน้ าเป็น 7 

องคป์ระกอบ  

องค์ประกอบท่ี 1 :ความเสน่หา จ านวน 3 ข้อ (คะแนนจากข้อ 1, 8, 15) บ่งช้ีว่าสามารถท าให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความไวว้างใจ เล่ือมใสศรัทธาให้ความนบัถือ ซ่ึงท าไดโ้ดยผูน้ าแสดงการเสียสละ 

สร้างความหวงัและความฝันท่ีเป็นไปได ้รวมทั้งแสดงพฤติกรรมเป็นแบบอยา่ง  ท่ีดี 

องค์ประกอบท่ี 2:การดลใจ จ านวน 3 ขอ้ (คะแนนจากขอ้ 2, 9, 16) บ่งช้ีว่า สามารถก าหนด

วิสัยทศัน์โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สัญลกัษณ์และภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจผูต้ามให้ผกูพนัต่อ

งานและพยายามช่วยใหผู้ต้ามรู้สึกวา่งานของตนมีความหมายและส าคญั 
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องค์ประกอบท่ี 3 :การกระตุน้การใช้ปัญญา จ านวน 3 ขอ้ (คะแนนจากขอ้ 3, 10, 17)บ่งช้ีว่า 

ผูน้  าสามารถท าใหผู้ต้ามเกิดแง่มุมมองใหม่ต่องาน รู้จกัคิดหาหลายๆทางเลือกในการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

ท าไดโ้ดยย ัว่ยใุหเ้กิดการทา้ทายแก่ผูต้ามใหมี้ความอยากรู้ อยากซกัถาม อยากพิสูจน์ค่านิยม และความ

เช่ือต่างๆขององคก์ร ผูน้ าตอ้งสร้างบรรยากาศแห่งความอดทนและความเป็นมิตรต่อกนั 

องค์ประกอบท่ี 4:การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน จ านวน 3 ขอ้ (คะแนนจากขอ้ 4, 11, 18)

บ่งช้ีว่าระดับความสนใจท่ีผูน้ ามีต่อความเป็นอยู่ของผูต้าม มีการมอบหมายงานโครงการให้เป็น

รายบุคคล พร้อมคอยดูแลช่วยเหลือใกลชิ้ด รวมทั้งช่วยเหลือคนท่ีเขา้กลบักลุ่มไดย้าก 

องคป์ระกอบท่ี 5:การให้รางวลัตามสถานการณ์ จ านวน 3 ขอ้ (คะแนนจากขอ้ 5, 12, 19)เป็น

การวดัระดบัท่ีผูน้ าแจง้ให้ผูต้ามทราบถึงเง่ือนไขของการท างานกบัผลตอบแทนท่ีจะได้รับ โดยย  ้า

ความคาดหวงัท่ีมีต่อผูต้าม และพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงการยอมรับในผลงาน 

องค์ประกอบท่ี 6 :การบริหารแบบวางเฉย (เชิงรุก-เชิงรับ) จ านวน 3 ขอ้ (คะแนนจากขอ้ 6, 

13, 20)เป็นการประเมินวา่ผูน้ าไดบ้อกเง่ือนไขของการท างานแก่ผูต้ามหรือไม่ บอกมาตรฐานของงาน

ท่ีพอใจและมีทศันะหรือความเช่ือ 

องคป์ระกอบท่ี 7:การบริหารแบบปล่อยตามสบาย (คะแนนจากขอ้ 7, 14, 21) บ่งช้ีวา่ ผูน้  าใช้

ความพยายามนอ้ยมากโดยปล่อยใหทุ้กอยา่งด าเนินการไปเองโดยไม่ใหค้วามใส่ใจวา่งานจะส าเร็จ

และไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งช่วยเหลือแต่อยา่งใด                               ส่วนท่ี 3 ขอ้มูล

เก่ียวกบัการท างานเป็นทีม ประกอบดว้ยค าถามท่ีพฒันาจากแบบสอบถามของ อารียอุ์ณหสุทธิยานนท ์

(2551) ท่ีสร้างตามแนวคิดของ Romig(1996)ประกอบดว้ยค าถาม 25 ขอ้ แบ่งเป็น 5 องคป์ระกอบ 

ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1:การติดต่อส่ือสาร จ านวน 5 ขอ้ 

องคป์ระกอบท่ี 2 :ความร่วมมือ จ านวน 5 ขอ้ 

องคป์ระกอบท่ี 3:การประสานงาน จ านวน 5 ขอ้ 

องคป์ระกอบท่ี 4 :การมีความคิดสร้างสรรค ์จ านวน 5 ขอ้ 

องคป์ระกอบท่ี 5 :การปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง จ านวน 5 ขอ้   

ส่วนท่ี 4 ปัญหาท่ีพบและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารของธนาคารออม

สินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ 

ค าถามในแบบทดสอบดา้นภาวะผูน้ าใชม้าตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งการแสดงออกของ

พฤติกรรมเป็น  5  ระดบั  ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี(สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548: 400) 

 

  ระดับความถี่ 

 

คะแนน 

     บ่อยมาก 4 

     ค่อนขา้งบ่อย 3 

     บางคร้ัง 2 

     นานๆ คร้ัง 1 

     ไม่เคยเลย 0 

 

  การแปลผลคะแนนของแต่ละองคป์ระกอบ 

9 – 12  คะแนน   = ระดบัสูง 

5 – 8    คะแนน = ระดบัปานกลาง 

0 – 4    คะแนน = ระดบัต ่า 

 

 เม่ือไดรั้บคะแนนจากการท าแบบทดสอบ MLQ-6S  แบ่งคะแนนท่ีไดอ้อกเป็นสามกลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 เป็นคะแนนขององคป์ระกอบท่ี 1ถึง4 ซ่ึงใชใ้นการวดัความเป็นผูน้ าแบบก่อให้เกิด

การเปล่ียนแปลงวา่มีในระดบัใด หากคะแนนองคป์ระกอบในขอ้น้ีสูงบ่งช้ีวา่ผูต้อบมีแนวโนม้แสดง

พฤติกรรมแบบเปล่ียนสภาพค่อนขา้งมาก 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นคะแนนขององคป์ระกอบท่ี 5และ6 เป็นคะแนนท่ีใชว้ดัภาวะผูน้ าแบบ

แลกเปล่ียน หากคะแนนองคป์ระกอบในขอ้น้ีสูง หมายความวา่ผูต้อบมีแนวโนม้ท่ีจะใชภ้าวะผูน้ าท่ีให้

รางวลัเพื่อแลกเปล่ียนกบัความพยายาม 
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 กลุ่มท่ี 3 เป็นคะแนนขององคป์ระกอบท่ี 7 เป็นคะแนนท่ีใชว้ดัภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย 

หากคะแนนองคป์ระกอบในขอ้น้ีสูง หมายความวา่ผูต้อบขาดความเอาใจใส่ทั้งต่องานท่ีรับผดิชอบ

และต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงเหมือนการไร้ภาวะผูน้ า 

 

 ค าถามในส่วนการท างานเป็นทีมใชม้าตรการการวดัแบบมาตรส่วนประมาณค่า(Rating 

Scale)โดยแบ่งพฤติกรรมเป็น  5  ระดบั  ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี(อารียอุ์ณหสุทธิยานนท,์ 2551: 82)  

 

ระดับความถี่ คะแนน 

   ตรงกบัการปฏิบติัมากท่ีสุด 5 

   ตรงกบัการปฏิบติัมาก 4 

   ตรงกบัการปฏิบติัปานกลาง 3 

   ตรงกบัการปฏิบติันอ้ย 2 

   ตรงกบัการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 1 

 

  เกณฑก์ารแปลผลคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  

 คะแนนเฉล่ีย  4.50  –  5.00  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย  3.50  –  4.49  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก 

 คะแนนเฉล่ีย  2.50  –  3.49  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย  1.50  –  2 49  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ย  

 คะแนนเฉล่ีย  1.00  –  1.49  หมายถึง การท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 ในส่วนของการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) นั้นเลือกใชก้ารหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงเป็นการหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระ

ต่อกนั (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550 :312)โดยมีการก าหนดค่าตวัแปรในสมการ ดงัน้ี 

 



 

 

26 

 

     2222 .  
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เม่ือ       r    แทน  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั 

  X  แทนผลรวมของคะแนนชุดX 

 Y แทน    ผลรวมของคะแนนชุด Y 

               2X แทน     ผลรวมของคะแนนชุดX แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                2Y  แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                XY  แทน     ผลรวมของผลคูณระหวา่ง X กบั Y 

                N แทน จ านวนคนหรือส่ิงท่ีศึกษา 

โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าระหวา่ง –1 <r<1 ดงัน้ี 

 1.  ค่า r เป็นลบแสดงวา่ X และ  Yมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ X เพิ่ม  Y จะลด

แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 

 2. ค่า r เป็นบวก แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ X เพิ่ม  Y จะเพิ่ม

ดว้ย แต่ถา้ X ลด Y จะลดลงดว้ย 

 3. ถา้  rมีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และมีความสม

พนัธ์กนัมาก 

 4.  ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม และมี

ความสัมพนัธ์กนัมาก 

 5.  ถา้ r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 

 6.  .ถา้ r เขา้ใกล ้0แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 

 

 

 

 



 

 

27 

 

 ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550 : 314) 

ดงัน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แปลผล 

    0.91 – 1.00      มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงมาก 

    0.71 – 0.90    มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง 

    0.51 - 0.70    มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 

    0.31 – 0.50     มีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 

0.01 – 0.30     ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามจะน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 

Statistics) และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ 

1) ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระยะเวลาการท างาน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

2) การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งภาวะผูน้ าและพฤติกรรม

การท างานเป็นทีม ของผูบ้ริหารธนาคารออมสิน ในจงัหวดัเชียงใหม่  

 

 

3.4 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษา คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และสถานท่ี
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ  ธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่เขตเชียงใหม่ 1 จ านวน 13สาขา เขต
เชียงใหม่ 2 จ านวน 9สาขา เขตเชียงใหม่ 3 จ านวน 10สาขา และเขตเชียงใหม่ 4 จ านวน 8 สาขาในปี 
พ.ศ. 2557 
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3.5 ระยะเวลาการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 ถึงเดือน กรกฎาคม 2557 มีช่วงเวลาใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเดือน พฤษภาคม 2557 

 


