บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารธนาคาร
ออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่ มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึ กษาครั้งนี้ ประกอบด้วยภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่
โดยจะพิ จ ารณ าประเมิ น ระดั บ ความรู้ สึ กหรื อการรั บ รู้ ข องผู้บ ริ หารธนาคารออมสิ น ใน
จั ง หวัด เชี ย งใหม่ โดยใช้ ท ฤษฎี ภ าวะผู ้ น าของ Bass and Avolio(Bass and Avolio, 1999) แบ่ ง
พฤติกรรมผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก แนวโน้มการแสดงพฤติกรรมผูน้ าแบบ
เปลี่ ยนสภาพค่อนข้างมาก (องค์ประกอบความเสน่ หา การสร้ างแรงดลใจ การกระตุน้ การใช้ปัญญา
และการมุ่งความสาคัญเป็ นรายคน) กลุ่มที่สองคือแนวโน้มที่จะใช้วิธีการให้รางวัลและวิธีการที่เป็ น
มาตรฐานการแก้ไข (องค์ประกอบการให้รางวัลตามสถานการณ์ และการบริ หารแบบวางเฉย) และ
กลุ่มที่สามคือผูน้ าที่มีภาวะความเป็ นผูน้ าน้อยมาก (องค์ประกอบ การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า)และ
ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างการทางานเป็ นที ม และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นโดยใช้
ทฤษฎี การท างานเป็ นทีม กระบวนการทางานเป็ นทีม ของ Romig(1996)ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
การติ ดต่ อสื่ อสาร ความร่ วมมื อ การประสานงาน ความคิ ดสร้ างสรรค์ และการปรั บ ปรุ งงานอย่าง
ต่อเนื่อง
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารของธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการศึกษา
ครั้ งนี้ ได้ ก าหนดขนาดประชากรระดั บ ผู้ บ ริ หาร จ านวน 108คน ประกอบด้ ว ยต าแหน่ ง
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ผู้จ ัด การสาขา จ านวน40 คน และผู ้ช่ ว ยผู ้จ ัด การสาขาจ านวน68คนจากทั้ง หมด 40 สาขาที่ เปิ ด
ให้บริ การ (ข้อมูลธนาคารออมสิ น, 2557) โดยจะทาการศึกษาจากประชากรทั้ง 40 สาขา ในจังหวัด
เชียงใหม่
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูล ประเภทข้ อมูลปฐม
ภูมิ(Primary Data) ใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริ หารของธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 108 ราย ตาแหน่งผูจ้ ดั การสาขา 40 ราย และตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา จานวน 68ราย โดย
ใช้แบบสอบถาม
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ

ส่ วนที่

1 คาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับ
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผูน้ า ประกอบด้วยคาถามที่พฒั นาจากแบบสอบถามภาวะผูน้ าพหุ
องค์ประกอบMLQ-6S (Multifactor Leadership Questionnaire) สร้างโดย Bass และ Avolio(สุ เทพ
พงศ์ศรี วฒั น์,2550:291) ประกอบด้วยคาถามจานวน 21 ข้อ แบ่งองค์ประกอบของผูน้ าเป็ น 7
องค์ประกอบ
องค์ ป ระกอบที่ 1 :ความเสน่ ห า จ านวน 3 ข้อ (คะแนนจากข้อ 1, 8, 15) บ่ ง ชี้ ว่ า สามารถท าให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความไว้วางใจ เลื่อมใสศรัทธาให้ความนับถือ ซึ่ งทาได้โดยผูน้ าแสดงการเสี ยสละ
สร้างความหวังและความฝันที่เป็ นไปได้ รวมทั้งแสดงพฤติกรรมเป็ นแบบอย่าง ที่ดี
องค์ประกอบที่ 2:การดลใจ จานวน 3 ข้อ (คะแนนจากข้อ 2, 9, 16) บ่งชี้ ว่า สามารถกาหนด
วิสัยทัศน์โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่ น สัญลักษณ์ และภาพลักษณ์ ที่เหมาะสมเพื่อจูงใจผูต้ ามให้ผกู พันต่อ
งานและพยายามช่วยให้ผตู ้ ามรู ้สึกว่างานของตนมีความหมายและสาคัญ
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องค์ประกอบที่ 3 :การกระตุน้ การใช้ปัญญา จานวน 3 ข้อ (คะแนนจากข้อ 3, 10, 17)บ่งชี้ ว่า
ผูน้ าสามารถทาให้ผตู ้ ามเกิดแง่มุมมองใหม่ต่องาน รู ้จกั คิดหาหลายๆทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็ นต้น
ทาได้โดยยัว่ ยุให้เกิดการท้าทายแก่ผตู ้ ามให้มีความอยากรู ้ อยากซักถาม อยากพิสูจน์ค่านิยม และความ
เชื่อต่างๆขององค์กร ผูน้ าต้องสร้างบรรยากาศแห่งความอดทนและความเป็ นมิตรต่อกัน
องค์ประกอบที่ 4:การมุ่งความสัมพันธ์ เป็ นรายคน จานวน 3 ข้อ (คะแนนจากข้อ 4, 11, 18)
บ่ งชี้ ว่าระดับ ความสนใจที่ ผูน้ ามี ต่ อความเป็ นอยู่ข องผูต้ าม มี ก ารมอบหมายงานโครงการให้ เป็ น
รายบุคคล พร้อมคอยดูแลช่วยเหลือใกล้ชิด รวมทั้งช่วยเหลือคนที่เข้ากลับกลุ่มได้ยาก
องค์ประกอบที่ 5:การให้รางวัลตามสถานการณ์ จานวน 3 ข้อ (คะแนนจากข้อ 5, 12, 19)เป็ น
การวัดระดับ ที่ ผูน้ าแจ้งให้ผูต้ ามทราบถึ งเงื่ อนไขของการท างานกับผลตอบแทนที่ จะได้รับ โดยย้ า
ความคาดหวังที่มีต่อผูต้ าม และพฤติกรรมที่ผนู ้ าแสดงการยอมรับในผลงาน
องค์ประกอบที่ 6 :การบริ หารแบบวางเฉย (เชิ งรุ ก -เชิ งรับ) จานวน 3 ข้อ (คะแนนจากข้อ 6,
13, 20)เป็ นการประเมินว่าผูน้ าได้บอกเงื่อนไขของการทางานแก่ผตู ้ ามหรื อไม่ บอกมาตรฐานของงาน
ที่พอใจและมีทศั นะหรื อความเชื่อ
องค์ประกอบที่ 7:การบริ หารแบบปล่อยตามสบาย (คะแนนจากข้อ 7, 14, 21) บ่งชี้วา่ ผูน้ าใช้
ความพยายามน้อยมากโดยปล่อยให้ทุกอย่างดาเนินการไปเองโดยไม่ให้ความใส่ ใจว่างานจะสาเร็ จ
และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือแต่อย่างใด

ส่ วนที่ 3 ข้อมูล

เกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม ประกอบด้วยคาถามที่พฒั นาจากแบบสอบถามของ อารี ยอ์ ุณหสุ ทธิยานนท์
(2551) ที่สร้างตามแนวคิดของ Romig(1996)ประกอบด้วยคาถาม 25 ข้อ แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1:การติดต่อสื่ อสาร จานวน 5 ข้อ
องค์ประกอบที่ 2 :ความร่ วมมือ จานวน 5 ข้อ
องค์ประกอบที่ 3:การประสานงาน จานวน 5 ข้อ
องค์ประกอบที่ 4 :การมีความคิดสร้างสรรค์ จานวน 5 ข้อ
องค์ประกอบที่ 5 :การปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ปั ญหาที่พบและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารของธนาคารออม
สิ นในจังหวัดเชียงใหม่
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3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้
คาถามในแบบทดสอบด้านภาวะผูน้ าใช้มาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งการแสดงออกของ
พฤติกรรมเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์, 2548: 400)
ระดับความถี่

คะแนน

บ่อยมาก

4

ค่อนข้างบ่อย

3

บางครั้ง

2

นานๆ ครั้ง

1

ไม่เคยเลย

0

การแปลผลคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
9 – 12 คะแนน

=

ระดับสู ง

5 – 8 คะแนน

=

ระดับปานกลาง

0 – 4 คะแนน

=

ระดับต่า

เมื่อได้รับคะแนนจากการทาแบบทดสอบ MLQ-6S แบ่งคะแนนที่ได้ออกเป็ นสามกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็ นคะแนนขององค์ประกอบที่ 1ถึง4 ซึ่ งใช้ในการวัดความเป็ นผูน้ าแบบก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงว่ามีในระดับใด หากคะแนนองค์ประกอบในข้อนี้สูงบ่งชี้วา่ ผูต้ อบมีแนวโน้มแสดง
พฤติกรรมแบบเปลี่ยนสภาพค่อนข้างมาก
กลุ่มที่ 2 เป็ นคะแนนขององค์ประกอบที่ 5และ6 เป็ นคะแนนที่ใช้วดั ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยน หากคะแนนองค์ประกอบในข้อนี้สูง หมายความว่าผูต้ อบมีแนวโน้มที่จะใช้ภาวะผูน้ าที่ให้
รางวัลเพื่อแลกเปลี่ยนกับความพยายาม
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กลุ่มที่ 3 เป็ นคะแนนขององค์ประกอบที่ 7 เป็ นคะแนนที่ใช้วดั ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย
หากคะแนนองค์ประกอบในข้อนี้สูง หมายความว่าผูต้ อบขาดความเอาใจใส่ ท้ งั ต่องานที่รับผิดชอบ
และต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจึงเหมือนการไร้ภาวะผูน้ า
คาถามในส่ วนการทางานเป็ นทีมใช้มาตรการการวัดแบบมาตรส่ วนประมาณค่า(Rating
Scale)โดยแบ่งพฤติกรรมเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (อารี ยอ์ ุณหสุ ทธิยานนท์, 2551: 82)
ระดับความถี่

คะแนน

ตรงกับการปฏิบตั ิมากที่สุด

5

ตรงกับการปฏิบตั ิมาก

4

ตรงกับการปฏิบตั ิปานกลาง

3

ตรงกับการปฏิบตั ินอ้ ย

2

ตรงกับการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด

1

เกณฑ์การแปลผลคะแนนแบ่งออกเป็ น 5 ระดับดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00

หมายถึง

การทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49

หมายถึง

การทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49

หมายถึง

การทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2 49

หมายถึง

การทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49

หมายถึง

การทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ในส่ วนของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) นั้นเลือกใช้การหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ซึ่ งเป็ นการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็ นอิสระ
ต่อกัน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 :312)โดยมีการกาหนดค่าตัวแปรในสมการ ดังนี้
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rXY 

เมื่อ

N  X

N  XY   X  Y
2



  X  . N  Y 2   Y 
2

2



r แทน ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั

 X แทนผลรวมของคะแนนชุดX
 Y แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y
 X แทน ผลรวมของคะแนนชุดX แต่ละตัวยกกาลังสอง
2

 Y แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
 XY แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y
2

N

แทน จานวนคนหรื อสิ่ งที่ศึกษา

โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง –1 <r<1 ดังนี้
1. ค่า r เป็ นลบแสดงว่า X และ Yมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม คือ X เพิ่ม Y จะลด
แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม
2. ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ X เพิ่ม Y จะเพิ่ม
ด้วย แต่ถา้ X ลด Y จะลดลงด้วย
3. ถ้า rมีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมีความสม
พันธ์กนั มาก
4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
5. ถ้า r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
6. .ถ้า r เข้าใกล้ 0แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กนั น้อย
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กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 314)
ดังนี้
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ (r)

แปลผล

0.91 – 1.00

มีความสัมพันธ์ระดับสู งมาก

0.71 – 0.90

มีความสัมพันธ์ระดับสู ง

0.51 - 0.70

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

0.31 – 0.50

มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ไม่มีความสัมพันธ์กนั

0.01 – 0.30

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive
Statistics) และสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistic) ได้แก่
1) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทางาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างภาวะผูน้ าและพฤติกรรม
การทางานเป็ นทีม ของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ น ในจังหวัดเชียงใหม่

3.4 สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
สถานที่ใช้ในการดาเนินการศึกษา คือ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่เขตเชียงใหม่ 1 จานวน 13สาขา เขต
เชียงใหม่ 2 จานวน 9สาขา เขตเชียงใหม่ 3 จานวน 10สาขา และเขตเชียงใหม่ 4 จานวน 8 สาขาในปี
พ.ศ. 2557
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3.5 ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 ถึงเดือน กรกฎาคม 2557 มีช่วงเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน พฤษภาคม 2557
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