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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหาร
ธนาคารออมสินในจังหวดัเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงกับการท างานเป็นทีมของผู ้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้
แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่น0.949เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหารของ
ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 108 รายวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติ
อา้งอิง ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์สหสัมพนัธผ์ลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาได้
แบ่งออกเป็น6ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่(ตารางที่ 1-7) 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูน้ าของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่(ตารางที่ 8) 
 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูน้ าของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามเพศ  
อาย ุ สถานภาพ  การศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  (ตารางที่ 9-
15) 
 ส่วนที่ 4ขอ้มูลเก่ียวกับการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่
(ตารางที่ 16) 
 ส่วนที่ 5ขอ้มูลเก่ียวกับการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่
จ าแนกตามเพศ  อาย ุ สถานภาพ  การศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน  (ตารางที่ 17-23) 

ส่วนที่ 6การวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมภาวะผูน้ ากบัพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่(ตารางที่ 24-25) 
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ส่วนที1่ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ  การศึกษา  ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(ตารางที่ 1-7)  
 
ตารางที่ 1แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 31 28.70 
หญิง 77 71.30 

รวม 108 100.00 

  
 จากตารางที่ 1พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ  านวน77คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 และเพศชาย จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ28.70ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามอาย ุ  
 

ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30  ปี 0 0.00 
30 - 40  ปี 21 19.44 
41 - 50ปี 62 57.41 
51 - 60 ปี 25 23.15 

รวม 108 100.00 

 
 จากตารางที่ 2พบวา่ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 41 - 
50 ปีจ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ57.41 รองลงไปคือ มีอายรุะหว่าง51- 60 ปีจ  านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.15 และมีอายรุะหวา่ง 30 - 40 ปีจ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44ตามล าดบั 
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ตารางที่ 3แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่จ าแนกตาม
สถานภาพ 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 32 29.63 
สมรส 63 58.33 
หยา่/หมา้ย 13 12.04 

รวม 108 100.00 
 

 จากตารางที่ 3พบวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีสถานภาพโสด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63และมี
สถานภาพหยา่/หมา้ย จ  านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ12.04ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่จ าแนกตาม
การศึกษา 

 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 56 51.85 
ปริญญาโท 52 48.15 

รวม 108 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า  ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85และจบการศึกษาระดบัปริญญาโทจ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.15 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามระดบั
ต าแหน่งงาน 

 

ระดับต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
ผูจ้ดัการ 40 37.04 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 68 62.96 

รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 5พบว่าผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีต  าแหน่งระดับ

ผูช่้วยผูจ้ดัการจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ62.96  และระดับผูจ้ดัการจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
37.04ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 6แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่จ าแนกตาม
ระยะเวลาท างาน  
 

ระยะเวลาท างาน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10 ปี 1 0.93 
  10 - 15 ปี 18 16.67 
  16 - 20 ปี 28 25.93 
มากกวา่ 20 ปี 61 56.48 

รวม 108 100.00 

 
จากตารางที่ 6พบว่าผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่ท างานมาเป็น

ระยะเวลามากกวา่ 20 ปี จ  านวน61 คน คิดเป็นร้อยละ 56.48 รองลงไปคือ ท างานมาเป็นระยะเวลา 16 - 
20 ปีจ  านวน28 คนคิดเป็นร้อยละ25.93 ท างานมาเป็นระยะเวลา 10 - 15 ปีจ  านวน 18คนคิดเป็นร้อยละ 
16.67 และท างานมาเป็นระยะเวลาต ่ากวา่ 10 ปีจ  านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.93  
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ตารางที่ 7แสดงจ านวนและร้อยละของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 30,000บาท 1 0.93 
30,000 - 50,000 บาท 39 36.11 
50,001 -  70,000 บาท 38 35.19 
มากกวา่ 70,000 บาท 30 27.78 

รวม 108 100.00 

 
ตารางที่  7พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจังหวดัเชียงใหม่มีรายได้ต่อเดือน30,000 - 

50,000 บาทจ านวน  39คน คิดเป็นร้อยละ36.11 รองลงไปคือ รายได้ต่อเดือน50,001 -  70,000 บาท
จ านวน 38คนคิดเป็นร้อยละ 35.19 รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 70,000 บาทจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 
27.78 และรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 30,000บาทจ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.93ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2ภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 การวิเคราะห์ภาวะผูน้ า ไดแ้บ่งภาวะผูน้ าออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มที่ 1 เป็นภาวะผูน้ าแบบที่
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง(องคป์ระกอบที่ 1-4) กลุ่มที่ 2 เป็นภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน(องคป์ระกอบ
ที่ 5-6) และกลุ่มที่ 3 เป็นการบริหารแบบตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7)ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่ม เกิดจากการรวม
คะแนนระดบัพฤติกรรมซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 7 ดา้นและน าคะแนนมาแปลผลเป็นระดบั
ภาวะผูน้ า โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัต ่า (0-4  คะแนน) ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน)และ
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) (ตารางที่8) 
 
ตารางที8่สรุปคะแนนและระดบัภาวะผูน้ า ตามกลุ่มที ่1- 3 และองคป์ระกอบที่ 1-7 
 

ภาวะผู้น า 

คะแนน ระดับภาวะผู้น า 

ต า่สุด สูงสุด เฉลี่ย 
ต า่  

(0 – 4 คะแนน) 
ปานกลาง  

(5 – 8 คะแนน) 
สูง  

(9 – 12 คะแนน) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ผู้น าแบบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
องคป์ระกอบท่ี 1 3 11 8.39 1 0.93 50 46.30 57 52.78 
องคป์ระกอบท่ี 2 2 12 8.62 3 2.78 49 45.37 56 51.85 
องคป์ระกอบท่ี 3 2 12 7.94 5 4.63 61 56.48 42 38.89 
องคป์ระกอบท่ี 4 5 12 9.12 0 0.00 34 31.48 74 65.74 

เฉลี่ย 8.52       

กลุ่มที่ 2ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
องคป์ระกอบท่ี 5 3 12 8.96 2 1.85 31 28.70 75 69.44 
องคป์ระกอบท่ี 6 4 11 8.80 1 0.93 42 38.89 65 60.19 

เฉลี่ย 8.88       

กลุ่มที่ 3 ผู้น าแบบปล่อยปละละเลย 

องคป์ระกอบท่ี 7 2 10 6.03 16 14.81 87 80.56 5 4.63 
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 จากตารางที่8 พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง
และระดบัปานกลางโดยมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่สุดรองลงไปคือ ภาวะผูน้ าแบบก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย คะแนนเฉล่ีย 8.88, 8.52และ6.03 ตามล าดบั 
 เม่ือพจิารณาระดบัภาวะผูน้ าตามองคป์ระกอบทั้ง 7 องคป์ระกอบ พบวา่ผูบ้ริหารธนาคารออม
สินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีภาวะผูน้ าในระดบัมากและระดบัปานกลาง โดยองคป์ระกอบที่มีภาวะผูน้ า
อยู่ในระดับสูง ได้แก่  องคป์ระกอบที่ 4 (การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน)มากที่สุด  รองลงไปคือ 
องคป์ระกอบที่ 5 (การให้รางวลัตามสถานการณ์) องคป์ระกอบที่ 6 (การบริหารแบบวางเฉย(เชิงรุก-
เชิงรับ)และองค์ประกอบที่  2 (การสร้างแรงบันดาลใจ) โดยคะแนนเฉล่ีย 9.12,8.96 ,8.80 , 8.62 
ตามล าดับ  ส่วนองค์ประกอบที่มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดับปานกลาง ได้แก่ องคป์ระกอบที่ 1 (อ านาจ
ดึงดูดใจ หรือบารมี) องคป์ระกอบที่ 3(การกระตุน้การใชปั้ญญา) และองคป์ระกอบที่ 7 (การบริหาร
แบบขาดภาวะผูน้ า) โดยคะแนนเฉล่ีย 8.39,7.94และ 6.03ตามล าดบั ซ่ึงในแต่ละองคป์ระกอบพบว่า
ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มีระดบัภาวะผูน้ าดงัต่อไปน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจหรือบารมีพบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดั
เชียงใหม่มีภาวะผูน้ าระดบัสูงมากที่สุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ  52.78รองลงไปคือมีภาวะผูน้ า
ระดบัปานกลาง  จ  านวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 46.30และมีภาวะผูน้ าระดบัต ่า จ  านวน 1 คนคิดเป็นร้อย
ละ0.93 
 องคป์ระกอบที่2:การสร้างแรงบนัดาลใจพบวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มี
ภาวะผูน้ าระดบัสูงมากที่สุด จ านวน 56คนคิดเป็นร้อยละ 51.85รองลงไปคือ   มีภาวะผูน้ าระดบัปาน
กลางจ านวน 49คน คิดเป็นร้อยละ 45.37และมีภาวะผูน้ าระดบัต ่า จ  านวน3คนคิดเป็นร้อยละ2.78 
 องค์ประกอบที่  3: การกระตุ ้นการใช้ปัญญา พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดั
เชียงใหม่มีภาวะผูน้ าระดบัปานกลางมากที่สุด จ  านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 56.48รองลงไปคือ   มี
ภาวะผูน้ าระดบัสูงจ านวน42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89และมีภาวะผูน้ าระดบัต ่า จ  านวน5คนคิดเป็นร้อย
ละ4.63 
 องคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายคนพบวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดั
เชียงใหม่มีภาวะผูน้ าระดบัสูงมากที่สุด จ านวน 74คน คิดเป็นร้อยละ  65.74และมีภาวะผูน้ าระดบัปาน
กลางจ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 31.48 
 องคป์ระกอบที่ 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดั
เชียงใหม่มีภาวะผูน้ าระดบัสูงมากที่สุด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 69.44รองลงไปคือ   มีภาวะผูน้ า
ระดับปานกลาง  จ  านวน31คน  คิดเป็นร้อยละ28.70และมีภาวะผูน้ าระดบัต ่า จ  านวน 2 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  1.85 
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 องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(เชิงรุก-เชิงรับ)พบวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินใน
จงัหวดัเชียงใหม่มีภาวะผูน้ าระดบัสูงมากที่สุด จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 60.19มีภาวะผูน้ าระดบั
ปานกลาง  จ  านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ38.89และมีภาวะผูน้ าระดบัต ่า จ  านวน1คนคิดเป็นร้อยละ
0.93 
 องคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบปล่อยตามสบาย พบวา่ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดั
เชียงใหม่มีภาวะผูน้ าระดับปานกลางมากที่สุด จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 80.56 รองลงไปคือมี
ภาวะผูน้ าระดบัต ่าจ  านวน16  คนคิดเป็นร้อยละ14.81และมีภาวะผูน้ าระดบัสูงจ านวน 5 คน  คิดเป็น
ร้อยละ4.63  
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ส่วนที่ 3ภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตามเพศ  อายุ   
สถานภาพ การศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 
 การวิเคราะห์ภาวะผู ้น าทั้ ง 3 ก ลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่  1 เป็นภาวะผู ้น าแบบที่ ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง(องค์ประกอบที่ 1-4) กลุ่มที่ 2เป็นภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน(องคป์ระกอบที่ 5-6) และ
กลุ่มที่ 3 เป็นการบริหารแบบปล่อยตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7)โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ 
การศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(ตารางที่ 9-14) 
 
3.1  ภาวะผู้น าจ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 9 แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3และองคป์ระกอบที่ 1-7 จ  าแนกตามเพศ 

ภาวะผู้น า 
ชาย(n =31) หญิง(n = 77) รวม (n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ผู้น าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลง(องคป์ระกอบที่ 1-4) 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 3.23 0 0.00 1 0.93 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 14 45.16 32 41.56 46 42.59 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 16 51.61 45 58.44 61 56.48 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.37  8.57  8.52  

   องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารม ี

       ระดบัต ่า (0 – 4 คะแนน) 1 3.23 0 0.00 1 0.93 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 13 41.94 37 48.05 50 46.30 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 17 54.84 40 51.95 57 52.78 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.23  8.45  8.39  

   องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจ 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 3.23 2 2.60 3 2.78 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 13 41.94 36 46.75 49 45.37 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 17 54.84 39 50.65 56 51.85 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.65  8.61  8.62  
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ตารางที่ 9 แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7 จ  าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ชาย(n =31) หญิง(n = 77) รวม (n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

   องค์ประกอบที่ 3: การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 2 6.45 3 3.90 5 4.63 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 19 61.29 42 54.55 61 56.48 
       ระดบัสูง (9 – 12  คะแนน) 10 32.26 32 41.56 42 38.89 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 7.48  8.12  7.94  

   องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 8 25.81 26 33.77 34 31.48 
       ระดบัสูง (9 – 12  คะแนน) 23 74.19 51 66.23 74 68.52 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.13  9.12  9.12  

กลุ่มที่ 2 ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(องคป์ระกอบที่ 5-6) 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 3.23 0 0.00 1 0.93 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 6 19.35 25 32.47 31 28.70 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 24 77.42 52 67.53 76 70.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.90  8.87  8.88  

   องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ์ 

       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 3.23 1 1.30 2 1.85 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 7 22.58 24 31.17 31 28.70 
       ระดบัสูง (9 – 12  คะแนน) 23 74.19 52 67.53 75 69.44 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.90  8.99  8.96  

   องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 3.23 0 0.00 1 0.93 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 9 29.03 33 42.86 42 38.89 
       ระดบัสูง (9 – 12  คะแนน) 21 67.74 44 57.14 65 60.19 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.90  8.75  8.80  
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ตารางที่ 9 แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7 จ  าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ชาย(n =31) หญิง(n = 77) รวม (n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 3 ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7) 
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู้น า 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 6 19.35 10 12.99 16 14.81 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 23 74.19 64 83.12 87 80.56 
       ระดบัสูง (9 – 12  คะแนน) 2 6.45 3 3.90 5 4.63 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 5.65  6.18  6.03  

 
 จากตารางที่ 9 พบว่าผูบ้ริหารชายมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่ สุดภาวะผูน้ าอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉล่ีย8.90)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.37) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย  5.65)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารชายมีภาวะผูน้ าในระดับสูง  
เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (ค่าเฉล่ีย 9.13)
องคป์ระกอบที่ 5: การใหร้างวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย  8.90)องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวาง
เฉย (ค่าเฉล่ีย  8.90)องคป์ระกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย  8.65) ส าหรับองคป์ระกอบที่
ผูบ้ริหารชายมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ีองค์ประกอบที่ 1: 
อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี  (ค่าเฉล่ีย  8.23) องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย7.48)
และองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  5.65)   
 ผูบ้ริหารหญิงส่วนใหญ่มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่ สุดภาวะผู ้น าอยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉล่ีย8.87)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉล่ีย8.57)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.18)เม่ือ
พจิารณาตามองคป์ระกอบองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารหญิงมีภาวะผูน้ าในระดบัสูง  เรียงล าดบัจากมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี องคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย9.12) องคป์ระกอบที่ 5: การ
ให้รางวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย8.99)องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย (ค่าเฉล่ีย8.75) 
องคป์ระกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย8.61) ส าหรับองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารหญิงมีภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือ
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บารมี(ค่าเฉล่ีย8.45) องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย8.12)และองคป์ระกอบที่ 7 : 
การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย6.18)  
 
3.2ภาวะผู้น า  จ าแนกตามเอาย ุ
 
ตารางที่ 10 แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามอาย ุ
 

ภาวะผู้น า 
30 - 40 ปี 
(n =21) 

41 - 50 ปี 
(n =62) 

51 - 60 ปี 
(n =25) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ผู้น าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(องคป์ระกอบที่ 1-4) 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.61 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

13 61.90 25 40.32 8 32.00 46 42.59 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

8 38.10 36 58.06 17 68.00 61 56.48 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.08  8.46  9.03  8.52  

องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.61 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

13 61.90 27 43.55 10 40.00 50 46.30 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

8 38.10 34 54.84 15 60.00 57 52.78 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.05  8.39  8.68  8.39  
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ตารางที่ 10แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
30 - 40 ปี 
(n =21) 

41 - 50 ปี 
(n =62) 

51 - 60 ปี 
(n =25) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 3 4.84 0 0.00 3 2.78 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

12 57.14 27 43.55 10 40.00 49 45.37 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

9 42.86 32 51.61 15 60.00 56 51.85 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.38  8.48  9.16  8.62  

องค์ประกอบที่ 3: การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 5 8.06 0 0.00 5 4.63 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

18 85.71 33 53.23 10 40.00 61 56.48 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

3 14.29 24 38.71 15 60.00 42 38.89 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

7.14  7.90  8.68  7.94  

องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

8 38.10 21 33.87 5 20.00 34 31.48 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

13 61.90 41 66.13 20 80.00 74 68.52 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.76  9.05  9.60  9.12  
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ตารางที่ 10แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
30 - 40 ปี 
(n =21) 

41 - 50 ปี 
(n =62) 

51 - 60 ปี 
(n =23) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 2 ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(องคป์ระกอบที่ 5-6) 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.61 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

9 42.86 17 27.42 5 20.00 31 28.70 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

12 57.14 44 70.97 20 80.00 76 70.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.55  8.84  9.26  8.88  

องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.61 1 4.00 2 1.85 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

9 42.86 18 29.03 4 16.00 31 28.70 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

12 57.14 43 69.35 20 80.00 75 69.4 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.43  8.98  9.36  8.96  

องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.61 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

8 38.10 27 43.55 7 28.00 42 38.89 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

13 61.90 34 54.84 18 72.00 65 60.19 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.67  8.69  9.16  8.80  
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ตารางที่ 10แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
30 - 40 ปี 
(n =21) 

41 - 50 ปี 
(n =62) 

51 - 60 ปี 
(n =23) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 3 ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7) 
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู้น า 

ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 1 4.76 13 20.97 2 8.00 16 14.81 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

20 95.24 46 74.19 21 84.00 87 80.56 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

0 0.00 3 4.84 2 8.00 5 4.63 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

6.10  5.81  6.52  6.03  

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผูบ้ริหารที่มีอาย ุ30 - 40 ปีมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่สุด ภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.55) รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ า
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.08)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  (ค่าเฉล่ีย6.10)เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีอาย3ุ0 - 40 ปีมีภาวะ
ผูน้ าในระดบัสูง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายคน 
(ค่าเฉล่ีย  8.76)องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย  8.67) ส าหรับองค์ประกอบที่
ผูบ้ ริหารที่ มีอายุ 30-40 ปี มีภาวะผู ้น าอยู่ในระดับปานกลางเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี
องคป์ระกอบที่ 5: การใหร้างวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย8.43)องคป์ระกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาล
ใจ(ค่าเฉล่ีย  8.38) องคป์ระกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี (ค่าเฉล่ีย8.05)องคป์ระกอบที่ 3: การ
กระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย 7.14)และองค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  
6.10) 
 ผูบ้ริหารที่มีอาย ุ41 - 50 ปีส่วนใหญ่มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.84)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.46)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง
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(ค่าเฉล่ีย5.81) เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีอายุ41-50 ปีมีภาวะผูน้ าใน
ระดับสูงมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน
(ค่าเฉล่ีย  9.05)องคป์ระกอบที่ 5: การใหร้างวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย  8.98)ส าหรับองคป์ระกอบที่
ผูบ้ริหารที่ มีอายุ 41 - 50 ปีมีภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  
องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย  8.69)องค์ประกอบที่ 2:การสร้างแรงบนัดาลใจ
(ค่าเฉล่ีย  8.48)  องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี(ค่าเฉล่ีย8.39) องค์ประกอบที่ 3: การ
กระตุน้การใช้ปัญญา(ค่าเฉล่ีย7.90)และองค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย
5.81) 
 ผูบ้ริหารที่มีอายุ 51 - 60 ปีมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่สุดภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูง
(ค่าเฉล่ีย  9.26)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดับสูง 
(ค่าเฉล่ีย9.03) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.52)เม่ือ
พจิารณาตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีอาย ุ51-60 ปีมีภาวะผูน้ าในระดบัสูงเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ดังน้ีองค์ประกอบที่  4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  9.60)
องคป์ระกอบที่ 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์ (ค่าเฉล่ีย  9.36) องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบ
วางเฉย (ค่าเฉล่ีย  9.16)องคป์ระกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย  9.16) องค์ประกอบที่ 1: 
อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี (ค่าเฉล่ีย  8.68) องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย  8.68)
ส าหรับองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีอาย ุ51 - 60 ปีมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ องคป์ระกอบที่ 
7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 6.52)  
3.3ภาวะผู้น า  จ าแนกตามสถานภาพ 
 
ตารางที่ 11 แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามสถานภาพ 
 

ภาวะผู้น า 
โสด 

(n =32) 
สมรส 
(n = 63) 

หย่า/หม้าย  
(n = 13) 

รวม  
(n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ผู้น าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(องคป์ระกอบที่ 1-4) 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.59 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

13 40.63 28 44.44 5 38.46 46 42.59 

 



 

45 
 

 

ตารางที่ 11แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
โสด 

(n =32) 
สมรส 
(n = 63) 

หย่า/หม้าย  
(n = 13) 

รวม  
(n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง(9-12คะแนน) 19 59.38 34 53.97 8 61.54 61 56.48 
คะแนนเฉลี่ยระดับ

ภาวะผู้น า 
8.43  8.48  8.92  8.52  

องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.59 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

16 50.00 28 44.44 6 46.15 50 46.30 

ระดบัสูง(9-12คะแนน) 16 50.00 34 53.97 7 53.85 57 52.78 
คะแนนเฉลี่ยระดับ

ภาวะผู้น า 
8.44  8.30  8.69  8.39  

องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 2 6.25 1 1.59 0 0.00 3 2.78 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

15 46.88 26 41.27 8 61.54 49 45.37 

ระดบัสูง(9-12คะแนน) 15 46.88 36 57.14 5 38.46 56 51.85 
คะแนนเฉลี่ยระดับ

ภาวะผู้น า 
8.28  8.70  9.08  8.62  

องค์ประกอบที่ 3: การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 2 6.25 3 4.76 0 0.00 5 4.63 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

16 50.00 37 58.73 8 61.54 61 56.48 
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ตารางที่ 11แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
โสด 

(n =32) 
สมรส 
(n = 63) 

หย่า/หม้าย  
(n = 13) 

รวม  
(n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

14 43.75 23 36.51 5 38.46 42 38.89 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

7.87  7.87  8.38  7.94  

องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

9 28.13 20 31.75 5 38.46 34 31.48 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

23 71.88 43 68.25 8 61.54 74 68.52 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

9.13  9.03  9.54  9.12  

กลุ่มที่ 2 ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(องคป์ระกอบที่ 5-6) 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.59 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

10 31.25 15 23.81 6 46.15 31 28.70 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

22 68.75 47 74.60 7 53.85 76 70.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.80  8.89  9.04  8.88  

องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 2 3.17 0 0.00 2 1.85 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

10 31.25 18 28.57 3 23.08 31 28.70 
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ตารางที่ 11 แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
โสด 

(n =32) 
สมรส 
(n = 63) 

หย่า/หม้าย  
(n = 13) 

รวม  
(n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

22 68.75 43 68.25 10 76.92 45 69.44 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.91  8.92  9.31  8.96  

องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย 
ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 0 0.00 1 1.59 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

14 43.75 21 33.33 7 53.85 42 38.89 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

18 56.25 41 65.08 6 46.15 65 60.19 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

8.69  8.86  8.77  8.80  

กลุ่มที่ 3 ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7) 
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู้น า 

ระดบัต ่า(0-4คะแนน) 5 15.63 8 12.70 3 23.08 16 14.81 
ระดบัปานกลาง 
(5-8 คะแนน) 

27 84.38 52 82.54 8 61.54 87 80.56 

ระดบัสูง 
(9-12คะแนน) 

0 0.00 3 4.76 2 15.38 5 4.63 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น า 

5.72  6.14  6.23  6.03  

 
 จากตารางที่ 11 พบว่า ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพโสดมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่สุด ภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.80)รองลงไปคือภาวะผูน้ าแบบที่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู
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ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.43)และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย5.72) เม่ือพจิารณาตามองคป์ระกอบองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพโสดมีภาวะผูน้ าใน
ระดับสูง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ีองค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน
(ค่าเฉล่ีย9.13)องคป์ระกอบที่ 5:การให้รางวลัตามสถานการณ์  (ค่าเฉล่ีย8.91)องคป์ระกอบที่ 6 : การ
บริหารแบบวางเฉย (ค่าเฉล่ีย8.69)ส าหรับองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพโสดมีภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดับปานกลางเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ีองค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี 
(ค่าเฉล่ีย8.44) องคป์ระกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย8.28)องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้
การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย7.87)องคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย5.72)   
 ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพสมรสมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง 
(ค่าเฉล่ีย8.89)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดับปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย8.48) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย
6.14) เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพสมรสมีภาวะผูน้ าใน
ระดับสูง  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ีองค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน 
(ค่าเฉล่ีย9.03)องคป์ระกอบที่ 5: การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (ค่าเฉล่ีย8.92) องคป์ระกอบที่ 6 : การ
บริหารแบบวางเฉย (ค่าเฉล่ีย8.86) องค์ประกอบที่  2: การสร้างแรงบันดาลใจ(ค่าเฉล่ีย8.70)
องค์ประกอบที่  1: อ านาจดึงดูดใจหรือบารมี   (ค่าเฉล่ีย8.30)ส าหรับองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารที่ มี
สถานภาพสมรสมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 
3: การกระตุน้การใช้ปัญญา  (ค่าเฉล่ีย7.87)และองค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า 
(ค่าเฉล่ีย6.14) 
 ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่สุดภาวะผูน้ าอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉล่ีย9.04) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.92)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย
6.23)เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพหยา่/หมา้ยมีภาวะผูน้ าใน
ระดับสูงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ีองค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน  
(ค่าเฉล่ีย9.54)องคป์ระกอบที่ 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์  (ค่าเฉล่ีย9.31)องคป์ระกอบที่ 2: การ
สร้างแรงบันดาลใจ  (ค่าเฉล่ีย9.08)องค์ประกอบที่  6 : การบริหารแบบวางเฉย  (ค่าเฉล่ีย8.77)
องค์ประกอบที่  1: อ านาจดึงดูดใจหรือบารมี  (ค่าเฉล่ีย8.69)ส าหรับองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารที่ มี
สถานภาพหยา่/หมา้ยมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงันี 
องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย8.38)และองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาด
ภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย6.23) 
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3.4ภาวะผู้น า  จ าแนกตามการศึกษา 
ตารางที่ 12แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7 จ  าแนกตามการศึกษา 

ภาวะผู้น า 
 ปริญญาตรี 
(n = 56) 

 ปริญญาโท 
(n = 52) 

รวม 
(n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ผู้น าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลง(องคป์ระกอบที่ 1-4) 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 1.79 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 23 41.07 23 44.23 46 42.59 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 32 57.14 29 57.14 61 56.48 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.37  8.67  8.52  
องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารม ี
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 1.79 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 25 44.64 25 48.08 50 46.30 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 30 53.57 27 51.92 57 52.78 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.32  8.46  8.39  
องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 3 5.36 0 0.00 3 2.78 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 30 53.57 19 36.54 49 45.37 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 23 41.07 33 63.46 56 51.85 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.30  8.96  8.62  
องค์ประกอบที่ 3: การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 5 8.93 0 0.00 5 4.63 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 30 53.57 31 59.62 61 56.48 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 21 37.50 21 40.38 42 38.89 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 7.80  8.08  7.94  
องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 18 32.14 16 30.77 34 31.48 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 38 67.86 36 69.23 74 68.52 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.07  9.17  9.12  
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ตารางที่ 12แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7 จ  าแนกตามการศึกษา (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
 ปริญญาตรี 
(n = 56) 

 ปริญญาโท 
(n = 52) 

รวม 
(n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 2 ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(องคป์ระกอบที่ 5-6) 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 1.79 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 15 26.79 16 30.77 31 28.70 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 40 71.43 36 69.23 76 70.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.88  8.87  8.88  
องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 1.79 1 1.92 2 1.85 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 16 28.57 15 28.85 31 28.70 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 39 69.64 36 69.23 75 69.44 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.02  8.90  8.96  
องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 1 1.79 0 0.00 1 0.93 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 20 35.71 22 42.31 42 38.89 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 35 62.50 30 57.69 65 60.19 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.75  8.85  8.80  
กลุ่มที่ 3 ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7) 
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู้น า 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 9 16.07 7 13.46 16 14.81 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 45 80.36 42 80.77 87 80.56 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 2 3.57 3 5.77 5 4.63 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 6.04  6.02  6.03  
 
 จากตารางที่  12 พบว่า ผู ้บริหารที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีภาวะผู ้น าผู ้น าแบบ
แลกเปล่ียน มากที่ สุด  ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย  8.88)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่
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ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.37) และมีผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.04)เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบองคป์ระกอบที่
ผูบ้ริหารที่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีภาวะผูน้ าในระดบัสูง  เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี
องคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  9.07)องคป์ระกอบที่ 5: การใหร้างวลัตาม
สถานการณ์  (ค่าเฉล่ีย9.02) องค์ประกอบที่  6 : การบริหารแบบวางเฉย (ค่าเฉล่ีย8.75) ส าหรับ
องคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดับ
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี (ค่าเฉล่ีย  8.32) องคป์ระกอบที่ 2: 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (ค่าเฉล่ีย8.30)องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย7.80)และ
องคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย6.04)   
 ผูบ้ริหารที่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยู่
ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.87) รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.67)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย
6.03) เม่ือพจิารณาตามองคป์ระกอบ เม่ือพจิารณาตามองคป์ระกอบองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารชายมีภาวะ
ผูน้ าในระดบัสูง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายคน
(ค่าเฉล่ีย9.17)องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย  8.96) องค์ประกอบที่ 5: การให้
รางวลัตามสถานการณ์ (ค่าเฉล่ีย8.90)องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย (ค่าเฉล่ีย8.85)ส าหรับ
องคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย  ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี (ค่าเฉล่ีย  8.46)องคป์ระกอบที่ 
3: การกระตุน้การใช้ปัญญา(ค่าเฉล่ีย  8.08) และองค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า
(ค่าเฉล่ีย6.02)  
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3.5ภาวะผู้น า  จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 
 
ตารางที่ 13แสดงระดบัภาวะผูน้ ากลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7 จ  าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน 
 

ภาวะผู้น า 
ผู้จัดการ 
(n = 40) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
(n = 68) 

รวม 
(n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ผู้น าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลง(องคป์ระกอบที่ 1-4) 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 1.47 1 0.93 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 10 25.00 36 52.94 46 42.59 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 30 75.00 31 45.59 61 56.48 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.04  8.21  8.52  

องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารม ี
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 1.47 1 0.93 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 16 40.00 34 50.00 50 46.30 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 24 60.00 33 48.53 57 52.78 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.65  8.24  8.39  

องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 3 4.41 3 2.78 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 12 30.00 37 54.41 49 45.37 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 28 70.00 28 41.18 56 51.85 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.33  8.21  8.62  

องค์ประกอบที่ 3: การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 5 7.35 5 4.63 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 18 45.00 43 63.24 61 56.48 
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ตารางที่ 13แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7 จ  าแนกตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ผู้จัดการ 
(n = 40) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
(n = 68) 

รวม 
(n = 108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 22 55.00 20 29.41 42 38.89 
คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.70  7.49  7.94  

องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 5 12.50 29 42.65 34 31.48 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 35 87.50 39 57.35 74 68.52 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.50  8.90  9.12  

กลุ่มที่ 2 ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(องคป์ระกอบที่ 5-6) 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 1.47 1 0.93 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 3 7.50 28 41.18 31 28.70 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 37 92.50 39 57.35 76 70.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.54  8.49  8.88  

องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 2 2.94 2 1.85 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 2 5.00 29 42.65 31 28.70 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 38 95.00 37 54.41 75 69.44 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.80  8.47  8.96  

องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 1.47 1 0.93 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 9 22.50 33 48.53 42 38.89 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 31 77.50 34 50.00 65 60.19 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.28  8.51  8.80  
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ตารางที่ 13แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3 และองคป์ระกอบที่ 1-7 จ  าแนกตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ผู้จัดการ 
(n = 40) 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
(n = 68) 

รวม 
(n = 108) 

กลุ่มที่ 3 ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7) 
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู้น า 
ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 4 10.00 12 17.65 16 14.81 
ระดบัปานกลาง (5 – 8คะแนน) 34 85.00 53 77.94 87 80.56 
ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 2 5.00 3 4.41 5 4.63 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 6.28  5.88  6.03  
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ผูบ้ริหารต าแหน่งผูจ้ดัการมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่สุด ภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย9.54) รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ า
อยูใ่นระดับสูง (ค่าเฉล่ีย9.04)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย6.28)เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารต าแหน่งผูจ้ดัการมีภาวะผูน้ าใน
ระดบัสูงเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 5:การให้รางวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย
9.80)องคป์ระกอบที่ 4:การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายคน (ค่าเฉล่ีย9.50)องคป์ระกอบที่ 2: การสร้างแรง
บนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย9.33)  องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย9.28)องคป์ระกอบที่ 3: 
การกระตุน้การใช้ปัญญา(ค่าเฉล่ีย8.70) องค์ประกอบที่1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี (ค่าเฉล่ีย8.65)
ส าหรับองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารต าแหน่งผูจ้ดัการมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางคือ องคป์ระกอบที่ 
7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย6.28) 
 ผูบ้ริหารต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.49) รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.21)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย5.88)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการมีภาวะ
ผูน้ าในระดบัสูง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายคน
(ค่าเฉล่ีย8.90)องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย  (ค่าเฉล่ีย8.51)ส าหรับองค์ประกอบที่
ผูบ้ริหารต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี 
องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์  (ค่าเฉล่ีย8.47)องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ 
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หรือบารมี(ค่าเฉล่ีย8.24) องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย8.21)องค์ประกอบที่ 3: 
การกระตุ ้นการใช้ปัญญา(ค่าเฉล่ีย  7.49) และองค์ประกอบที่  7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า
(ค่าเฉล่ีย5.88)  
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3.6ภาวะผู้น า  จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 
 
ตารางที่ 14แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามระยะเวลา 
ในการท างาน 
 

ภาวะผู้น า 
ต า่กว่า 15 ปี 

 (n = 19) 
16 - 20 ปี 
(n = 28) 

มากกว่า 20 ปี 
(n = 61) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ผู้น าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลง(องคป์ระกอบที่ 1-4) 
ระดบัต ่า  (0-4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 1 1.64 1 0.93 
ระดบัปานกลาง  
(5-8 คะแนน) 

11 57.89 15 53.57 20 32.79 46 42.59 

ระดบัสูง 
 (9-12 คะแนน) 

8 42.11 13 46.43 40 65.57 61 56.48 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

8.12  8.50  8.65  8.52  

องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี 
ระดบัต ่า  (0-4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 1 1.64 1 0.93 
ระดบัปานกลาง  
(- 8 คะแนน) 

10 52.63 17 60.71 23 37.70 50 46.30 

ระดบัสูง  
(9-12 คะแนน) 

9 47.37 11 39.29 37 60.66 57 52.78 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

8.16  8.36  8.48  8.39  
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ตารางที่ 14แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามระยะเวลา 
ในการท างาน (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ต า่กว่า 15 ปี 

 (n = 19) 
16 - 20 ปี 
(n = 28) 

มากกว่า 20 ปี 
(n = 61) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจ 
ระดบัต ่า  (0-4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 3 4.92 3 2.78 
ระดบัปานกลาง 
(5- 8 คะแนน) 

13 68.42 12 42.86 24 39.34 49 45.37 

ระดบัสูง 
 (9 -12 คะแนน) 

6 31.58 16 57.14 34 55.74 56 51.85 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

8.21  8.86  8.64  8.62  

องค์ประกอบที่ 3: การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
ระดบัต ่า  (0-4 คะแนน) 0 0.00 1 3.57 4 6.56 5 4.63 
ระดบัปานกลาง  
(5 - 8 คะแนน) 

18 94.74 16 57.14 27 44.26 61 56.48 

ระดบัสูง 
(9 - 12 คะแนน) 

1 5.26 11 39.29 30 49.18 42 38.89 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

7.16  7.82  8.23  7.94  

องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
ระดบัต ่า  (0-4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ระดบัปานกลาง  
(5-8 คะแนน) 

6 31.58 11 39.29 17 27.87 34 31.48 

 
 
 
 



 

58 
 

 

ตารางที่ 14แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามระยะเวลา 
ในการท างาน(ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ต า่กว่า 15 ปี 

 (n = 19) 
16 - 20 ปี 
(n = 28) 

มากกว่า 20 ปี 
(n = 61) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง  
(9 -12 คะแนน) 

13 68.42 17 60.71 44 72.13 74 68.52 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

8.95  8.96  9.25  9.12  

กลุ่มที่ 2 ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(องคป์ระกอบที่ 5-6) 
ระดบัต ่า  (0-4คะแนน) 0 0.00 0 0.00 1 1.64 1 0.93 
ระดบัปานกลาง  
(5 - 8 คะแนน) 

8 42.11 10 35.71 13 21.31 31 28.70 

ระดบัสูง  
(9 -12 คะแนน) 

11 57.89 18 64.29 47 77.05 76 70.37 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

8.45  8.71  9.09  8.88  

องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ์ 
ระดบัต ่า  (0- 4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 2 3.28 2 1.85 
ระดบัปานกลาง  
(5- 8 คะแนน) 

8 42.11 11 39.29 12 19.67 31 28.70 

ระดบัสูง  
(9 -12 คะแนน) 

11 57.89 17 60.71 47 77.05 75 69.44 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

8.32  8.54  9.36  8.96  

  องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย 
ระดบัต ่า  (0-4คะแนน) 0 0.00 0 0.00 1 1.64 1 0.93 
ระดบัปานกลาง  
(5- 8 คะแนน) 

7 36.84 11 39.29 24 39.34 42 38.89 
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ตารางที่ 14แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามระยะเวลา 
ในการท างาน(ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ต า่กว่า 15 ปี 

 (n = 19) 
16 - 20 ปี 
(n = 28) 

มากกว่า 20 ปี 
(n = 61) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดบัสูง 
 (9 - 12คะแนน) 

12 63.16 17 60.71 36 59.02 65 60.19 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

8.58  8.89  8.82  8.80  

กลุ่มที่ 3 ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7) 
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู้น า 
ระดบัต ่า  (0- 4 คะแนน) 1 5.26 2 7.14 13 21.31 16 14.81 
ระดบัปานกลาง  
(5 – 8 คะแนน) 

18 94.74 24 85.71 45 73.77  87 80.56 

ระดบัสูง 
 (9 – 12 คะแนน) 

0 0.00 2 7.14 3 4.92 5 4.63 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับภาวะผู้น า 

5.84  6.29  5.97  6.03  

 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า15 ปี มีภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย  8.45) รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.12) และมีภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  5.84)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ
องคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างาน 10 - 15 ปี มีภาวะผูน้ าในระดบัสูงเรียงล าดบัจาก
มากไปหานอ้ย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย8.95)องคป์ระกอบที่ 
6 : การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย  8.58) ส าหรับองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการ
ท างาน 10 - 15 ปี มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี องคป์ระกอบ
ที่ 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย  8.32)องค์ประกอบที่  2: การสร้างแรงบันดาลใจ  
(ค่าเฉล่ีย  8.21) องคป์ระกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี  (ค่าเฉล่ีย8.16) องคป์ระกอบที่ 3: การ
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กระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย  7.16)  และองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  
5.84) 
 ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างาน 16 - 20 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากที่สุด ภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  8.71)รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  8.50)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย6.29) เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการ
ท างาน 16 - 20 ปีมีภาวะผูน้ าในระดบัสูงเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การมุ่ง
ความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  8.96) องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย8.89)
องค์ประกอบที่  2: การสร้างแรงบันดาลใจ(ค่าเฉล่ีย8.86)องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวลัตาม
สถานการณ์(ค่าเฉล่ีย  8.54)ส าหรับองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างาน 16 - 20 ปีมี
ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 1: อ านาจดึงดูด
ใจ หรือบารมี(ค่าเฉล่ีย  8.36องค์ประกอบที่  3: การกระตุ ้นการใช้ปัญญา(ค่าเฉล่ีย  7.82) และ
องคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  6.29) 
 ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 20 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากที่สุด 
ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  9.09)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  8.65)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  5.97)เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาใน
การท างานมากกวา่ 20 ปี มีภาวะผูน้ าในระดบัสูง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 
5: การให้รางวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย9.36)องคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน 
(ค่าเฉล่ีย  9.25)องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย  8.82)องค์ประกอบที่ 2: การ
สร้างแรงบนัดาลใจ (ค่าเฉล่ีย  8.64) ส าหรับองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างาน
มากกว่า 20 ปี มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี องคป์ระกอบที่ 
1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี(ค่าเฉล่ีย  8.48)องค์ประกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย  
8.23) และองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย  5.97)  
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3.7ภาวะผู้น า  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
ตารางที่ 15แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ภาวะผู้น า 
ต ่ากว่า 30,000บาท 

 (n = 1) 
30,000 - 50,000 
บาท(n = 39) 

50,001 -  70,000 
บาท(n = 38) 

มากกว่า 70,000 บาท
(n = 30) 

รวม 
 (n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 ผู้น าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(องคป์ระกอบที่ 1-4) 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 2.56 0 0.00 0 0.00 1 0.93 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 1 100.00 21 53.85 14 36.84 10 33.33 46 42.59 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 0 0.00 17 43.59 24 63.16 20 66.67 61 56.48 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.00  8.18  8.58  8.89  8.52  
 องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 2.56 0 0.00 0 0.00 1 0.93 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 0 0.00 24 61.54 14 36.84 12 40.00 50 46.30 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 1 100.00 14 35.90 24 63.16 18 60.00 57 52.78 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 9.00  8.00  8.63  8.57  8.39  
  องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจ 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 2.56 

 
2 5.26 0 0.00 3 2.78 
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ตารางที่ 15แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ต ่ากว่า 30,000บาท 

 (n = 1) 
30,000 - 50,000 
บาท (n = 39) 

50,001 -  70,000 
บาท (n = 38) 

มากกว่า 70,000 บาท 
(n = 30) 

รวม 
 (n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 1 100.00 20 51.28 16 42.11 12 40.00 49 45.37 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 0 0.00 18 46.15 20 52.63 18 60.00 56 51.85 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.00  8.38  8.45  9.17  8.62  
  องค์ประกอบที่ 3: การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 2 5.13 3 7.89 0 0.00 5 4.63 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 1 100.00 29 74.36 17 44.74 14 46.67 61 56.48 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 0 0.00 8 20.51 18 47.37 16 53.33 42 38.89 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 7.00  7.41  8.05  8.50  7.94  
  องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 1 100.00 14 35.90 13 34.21 6 20.00 34 31.48 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 0 0.00 25 64.10 25 65.79 24 80.00 74 68.52 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.00  8.92  9.18  9.33  9.12  
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ตารางที่ 15แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ต ่ากว่า 30,000บาท 

 (n = 1) 
30,000 - 50,000 
บาท (n = 39) 

50,001 -  70,000 
บาท (n = 38) 

มากกว่า 70,000 บาท 
(n = 30) 

รวม 
(n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ 2 ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(องคป์ระกอบที่ 5-6) 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 2.56 0 0.00 0 0.00 1 0.93 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 1 100.00 13 33.33 14 36.84 3 10.00 31 28.70 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 0 0.00 25 64.10 24 63.16 27 90.00 76 70.37 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 7.50  8.65  8.72  9.42  8.88  
  องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 2.56 1 2.63 0 0.00 2 1.85 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 1 100.00 13 33.33 14 36.84 3 10.00 31 28.70 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 0 0.00 25 64.10 23 60.53 27 90.00 75 69.44 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 8.00  8.62  8.87  9.57  8.96  
  องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 1 2.56 0 0.00 0 0.00 1 0.93 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 1 100.00 14 35.90 21 55.26 6 20.00 42 38.89 
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ตารางที่ 15แสดงระดบัภาวะผูน้ า กลุ่มที่ 1-3  และองคป์ระกอบที่ 1-7  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น า 
ต ่ากว่า 30,000บาท 

 (n = 1) 
30,000 - 50,000 
บาท (n = 39) 

50,001 -  70,000 
บาท (n = 38) 

มากกว่า 70,000 บาท 
(n = 30) 

รวม 
 (n =108) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 0 0.00 24 61.54 17 44.74 24 80.00 65 60.19 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 7.00  8.69  8.58  9.27  8.80  
กลุ่มที่ 3 ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (องคป์ระกอบที่ 7) 
   องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู้น า 
       ระดบัต ่า  (0 – 4 คะแนน) 0 0.00 3 7.69 9 23.68 4 13.33 16 14.81 
       ระดบัปานกลาง (5 – 8 คะแนน) 1 100.00 35 89.74 26 68.42 25 83.33 87 80.56 
       ระดบัสูง (9 – 12 คะแนน) 0 0.00 1 2.56 3 7.89 1 3.33 5 4.63 

คะแนนเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า 6.00  6.00  6.03  6.07  6.03  
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 จากตารางที่ 15 พบว่า ผูบ้ริหารที่มีรายไดต้  ่ากว่า 30,000บาทมีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.00)รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย7.50)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.00)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มี
รายได้ต  ่ากว่า 30,000บาทมีภาวะผูน้ าในระดับสูง คือองค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจหรือบารมี
(ค่าเฉล่ีย9.00)ส าหรับองคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีรายไดต้  ่ากว่า 30,000บาทมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย8.00) 
องคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย8.00) องคป์ระกอบที่ 5: การให้รางวลัตาม
สถานการณ์(ค่าเฉล่ีย8.00)องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย7.00)องคป์ระกอบที่ 6 : 
การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย7.00)และองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย
7.00)  
 ผูบ้ริหารที่มีรายได ้30,000 - 50,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากที่สุด ภาวะผูน้ าอยู่
ในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย8.65)รองลงไปคือภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.18)และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย6.00)เม่ือ
พจิารณาตามองคป์ระกอบผูบ้ริหารที่มีรายได ้30,000 - 50,000 บาทองคป์ระกอบทีผู่บ้ริหารที่มีรายได ้
30,000 - 50,000 บาทมีภาวะผูน้ าในระดบัสูงเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การ
มุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  8.92) องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย  8.69)
องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย  8.62)ส าหรับองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารมี
รายได้ 30,000 - 50,000 บาท มีภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลางเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี
องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย  8.38) องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือ
บารมี (ค่าเฉล่ีย  8.00) องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย  7.41)  และองคป์ระกอบที่ 
7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  6.00) 
 ผูบ้ริหารที่มีรายได ้50,001- 70,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง มากที่สุดภาวะผูน้ าอยู่
ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.58)รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย8.72) มีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.03)เม่ือ
พิจารณาตามองค์ประกอบองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารที่มีรายได้ 50,001-70,000 บาทมีภาวะผูน้ าใน
ระดบัสูงเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  
9.18)องคป์ระกอบที่ 5: การใหร้างวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย  8.87) องคป์ระกอบที่ 1: อ านาจดึงดูด
ใจ หรือบารมี(ค่าเฉล่ีย  8.63) องค์ประกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย  8.58) ส าหรับ
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องคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารที่มีรายได ้50,001 -  70,000 บาทมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ยดงัน้ีอองคป์ระกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(ค่าเฉล่ีย  8.45) องคป์ระกอบที่ 3: 
การกระตุน้การใชปั้ญญา(ค่าเฉล่ีย  8.05)และองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  
6.03)  
 ผูบ้ริหารที่มีรายไดม้ากกวา่ 70,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากที่สุดภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดับสูง (ค่าเฉล่ีย9.42)รองลงไปคือ ภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ใน
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.89)และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย
6.07) เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารที่มีรายได้มากกว่า 70,000 บาทมีภาวะ
ผูน้ าในระดบัสูง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีองคป์ระกอบที่ 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์ 
(ค่าเฉล่ีย  9.57)องคป์ระกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  9.33) องคป์ระกอบที่ 6 : 
การบริหารแบบวางเฉย(ค่าเฉล่ีย  9.27)องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจ(ค่าเฉล่ีย  9.17) 
องค์ประกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี(ค่าเฉล่ีย  8.57)องค์ประกอบที่ 3: การกระตุน้การใช้
ปัญญา(ค่าเฉล่ีย  8.50) หรับองค์ประกอบที่ผูบ้ริหารที่มีรายไดม้ากกว่า 70,000 บาทมีภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  6.07)  
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ส่วนที่ 4การท างานเป็นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 การวิเคราะห์การท างานเป็นทีมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดั
เชียงใหม่โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประสานงาน 
ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ และดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง(ตารางที่ 17) 
 
ตารางที่ 16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม 
 

พฤติกรรมการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในทีม 

ระดับพฤติกรรม 
ค่า 
เฉลีย่ 
แปลผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.  การติดต่อส่ือสาร ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 
มาก 

0.57 

1.1 สมาชิกในทีมซกัถามขอ้
สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่
เขา้ใจในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากหัวหนา้ทีม 

1 
(0.93) 

6 
(5.56) 

26 
(24.07) 

55 
(50.93) 

20 
(18.52) 

3.93 
มาก 

0.57 

1.2 สมาชิกในทีมรับฟัง
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

22 
(29.37) 

68 
(62.96) 

18 
(16.67) 

3.81 
มาก 

0.84 

1.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประชุมเพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

0 
(0.00) 

2 
(1.85) 

43 
(39.81) 

42 
(38.89) 

21 
(19.44) 

3.96 
มาก 

0.61 

1.4 สมาชิกในทีมมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มลูกนัอยา่ง
ชดัเจน 

1 
(0.93) 

0 
(0.00) 

31 
(28.70) 

60 
(55.56) 

16 
(14.81) 

3.76 
มาก 

0.78 

1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บ
ทราบเป้าหมายในการท างาน
จากหัวหนา้ทีม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 
(8.33) 

58 
(53.70) 

41 
(37.96) 

3.83 
มาก 

0.70 
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ตารางที่ 16แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในทีม 

ระดับพฤติกรรม 
ค่า 
เฉลีย่ 
แปลผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2. การร่วมมือ ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 
มาก 

0.58 

2.1 สมาชิกในทีมมีการ
วางแผนร่วมมือกนัใน
การปฏิบติักิจกรรม 

1 
(0.93) 

3 
(2.78) 

23 
(21.30) 

66 
(61.11) 

15 
(13.89) 

3.84 
มาก 

0.73 

2.2 สมาชิกในทีม
ช่วยเหลือกนัเพือ่ใหง้าน
บรรลุเป้าหมายตามที่
ก  าหนด 

0 
(0.00) 

2 
(1.85) 

17 
(15.74) 

65 
(60.19) 

24 
(22.22) 

4.03 
มาก 

0.68 

2.3 สมาชิกในทีม
ช่วยเหลือกนัในการ
ปฏิบตัิงานดว้ยความเตม็
ใจ 

0 
(0.00) 

2 
(1.85) 

16 
(14.81) 

68 
(62.96) 

22 
(20.37) 

4.02 
มาก 

0.66 

2.4 สมาชิกในทีม
อภิปรายงานร่วมกนัเพือ่
หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในทีม 

1 
(0.93) 

1 
(0.93) 

35 
(32.41) 

59 
(54.63) 

12 
(11.11) 

3.74 
มาก 

0.70 

2.5 ในทีมมีการระดม
สมองเพือ่หาหนทางให้
ทีมบรรลุเป้าหมายที่
ก  าหนด 

1 
(0.93) 

1 
(0.93) 

28 
(25.93) 

58 
(53.70) 

20 
(18.52) 

3.88 
มาก 

0.75 
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ตารางที่ 16แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในทีม 

ระดับพฤติกรรม 
ค่า 
เฉลีย่ 
แปลผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. การประสานงาน ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 
มาก 

0.50 

3.1 สมาชิกในทีมมีการ
ก าหนดขอบเขตหนา้ที่
การท างานของแต่ละ
บุคคลอยา่งชดัเจน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 
(12.04) 

69 
(63.89) 

26 
(24.07) 

4.12 
มาก 

0.59 

3.2 สมาชิกในทีมมีการ
ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบตัิหรือระบบการ
ท างานในทีมอยา่งชดัเจน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

22 
(20.37) 

70 
(64.81) 

16 
(14.81) 

3.94 
มาก 

0.59 

3.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประสานงานกนัดว้ย
มารยาทและการพดูจาที่ดี
ต่อกนั 

0 
(0.00) 

2 
(1.85) 

18 
(16.67) 

65 
(60.19) 

23 
(21.30) 

4.01 
มาก 

0.68 

3.4 สมาชิกในทีมของ
ท่านด าเนินการประชุม
ไดอ้ยา่งราบร่ืน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 
(10.19) 

76 
(70.37) 

21 
(19.44) 

4.09 
มาก 

0.54 

3.5 สมาชิกในทีมมีการ
ปรับความเขา้ใจซ่ึงกนั
และกนัเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ 

1 
(0.93) 

 2 
(1.85) 

31 
(28.70) 

54 
(50.00) 

20 
(18.52) 

3.83 
มาก 

0.78 
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ตารางที่ 16แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างาน
ร่วมกันของสมาชิก 

ในทีม 

ระดับพฤติกรรม 
ค่า 
เฉลีย่ 
แปลผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4.การมีความคดิสร้างสรรค์ 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.68 

มาก 
0.60 

4.1 สมาชิกในทีม
ร่วมกนัแกปั้ญหา 

1 
(0.93) 

1 
(0.93) 

24 
(22.22) 

62 
(57.41) 

29 
(18.52) 

3.92 
มาก 

0.73 

4.2 สมาชิกในทีม
ร่วมกนัปรับปรุงการ
ท างาน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

20 
(18.52) 

72 
(66.67) 

16 
(14.81) 

3.96 
มาก 

0.58 

4.3 สมาชิกในทีมมีการ
คิดคน้วธีิแกไ้ขปัญหาที่
ต่างไปจากการ
ปฏิบตัิงานแบบเดิม
เพือ่ใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพ 

1 
(0.93) 

1 
(0.93) 

38 
(35.19) 

53 
(49.07) 

15 
(13.89) 

3.74  
มาก 

0.74 

4.4 สมาชิกในทีมมีการ
น าผลการวจิยัมา
ประยกุตใ์ช ้

7 
(6.48) 

10 
(9.26) 

40 
(37.04) 

43 
(39.81) 

8 
(7.41) 

3.32 
ปาน
กลาง 

0.97 

4.5 สมาชิกในทีมมีการ
น าวธีิการใหม่ๆ มาใช้
เพือ่ลดค่าใชจ่้าย 

1 
(0.93) 

8 
(7.41) 

49 
(45.37) 

39 
(36.11) 

11 
(10.19) 

3.47 
ปาน
กลาง 

0.81 
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ตารางที่ 16แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในทีม 

ระดับพฤติกรรม 
ค่า 
เฉลีย่ 
แปลผล 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 
มาก 

0.64 

5.1 สมาชิกในทีมน า
ความรู้จากการอบรมมา
พฒันาคุณภาพงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

0 
(0.00) 

1 
(0.93) 

32 
(29.63) 

65 
(60.19) 

10 
(9.26) 

3.78 
มาก 

0.62 

5.2 สมาชิกในทีมมีการ
คน้หาขอ้บกพร่องเพือ่
น ามาปรับปรุงงาน 

0 
(0.00) 

7 
(6.48) 

38 
(35.19) 

53 
(49.07) 

10 
(9.26) 

3.61 
มาก 

0.75 

5.3 สมาชิกในทีมคน้หา
วธีิการท างานเพือ่ลดเวลา
ท างานลง 

1 
(0.93) 

3 
(2.78) 

36 
(33.33) 

55 
(50.93) 

13 
(12.04) 

3.70 
มาก 

0.75 

5.4 สมาชิกในทีมมีการ
ปฏิบติักิจกรรมการ
พฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1 
(0.93) 

6 
(5.56) 

38 
(35.19) 

51 
(47.22) 

12 
(11.11) 

3.62 
มาก 

0.79 

5.5 สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้นที่จะพฒันา
คุณภาพของงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

0 
(0.00) 

6 
(5.56) 

29 
(26.85) 

60 
(55.56) 

13 
(12.04) 

3.74 
มาก 

0.74 

ค่าเฉลี่ยรวมพฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน 
3.84 
มาก 

0.49 
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 จากตาราง 16พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มีระดบัพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 3.84ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินใน
จงัหวดัเชียงใหม่มีระดบัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  โดยดา้นการประสานงานมีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.50รองลงไปคือดา้นการติดต่อส่ือสารซ่ึง
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.57ดา้นการร่วมมือ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.58ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64 และด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.68ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั0.60 
 ปัจจยัยอ่ยการท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสาร มีระดบัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากทุก
ปัจจยั โดยปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมมีการประชุมเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61)รองลงไปคือ สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัย
และขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ (ค่าเฉล่ีย 3.93ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.57)สมาชิกในทีมได้รับทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 3.83ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.70) สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.84)และสมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.76ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.78) 
 ปัจจยัยอ่ยการท างานเป็นทีมดา้นการร่วมมือ มีระดบัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
โดยปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพือ่ให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด
(ค่าเฉล่ีย 4.03ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) รองลงไป คือสมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.02ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66) ในทีมมีการระดมสมองเพือ่หาหนทางให้
ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย3.88ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.75) สมาชิกในทีมมีการวางแผน
ร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.84ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) และสมาชิกในทีม
อภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นในทีม(ค่าเฉล่ีย  3.74ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70)ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยการท างานเป็นทีมด้านการประสานงานมีระดับการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากทุก
ปัจจยั โดยปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขตหนา้ที่การท างานของแต่ละ
บุคคลอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.12ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59)รองลงไปคือ สมาชิกในทีมของท่าน
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ด าเนินการประชุมได้อย่างราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.09ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54)สมาชิกในทีมมีการ
ประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกัน(ค่าเฉล่ีย 4.01ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.68)
สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย3.94
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59)และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกันและกันเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้(ค่าเฉล่ีย  3.83ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78) ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยการท างานเป็นทีมดา้นการมีความคิดสร้างสรรคมี์ระดบัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบั
มาก และระดับปานกลาง   โดยปัจจยัยอ่ยระดับมาก ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมร่วมกันปรับปรุงการ
ท างาน(ค่าเฉล่ีย  3.96ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58)รองลงไปคือ สมาชิกในทีมร่วมกันแก้ปัญหา
(ค่าเฉล่ีย 3.92ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) และสมาชิกในทีมมีการคิดคน้วธีิแกไ้ขปัญหาที่ต่างไปจาก
การปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.74ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) 
ส่วนปัจจยัย่อยระดับปานกลางที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย(ค่าเฉล่ีย 3.47ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81)และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวิจัยมา
ประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.32ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.97)ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยการท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองมีระดบัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบั
มากทุกปัจจยั โดยปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพ
งานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.78ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) รองลงไป คือ สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.74ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) 
สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.70ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.75) 
สมาชิกในทีมมีการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.62ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.79) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน (ค่าเฉล่ีย3.61ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.75)ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 5การท างานเป็นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่  จ าแนกตามเพศ  อายุ 
สถานภาพ การศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 การวิเคราะห์การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ด้านการร่วมมือ ด้านการประสานงาน ด้านการมีความคิดสร้างสรรค ์ 
และดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองโดยจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีดงัน้ี(ตารางที่ 17–23) 
 
5.1  การท างานเป็นทีมจ าแนกตามเพศ 

ตารางที่  17แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ชาย หญงิ รวม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.  การติดต่อส่ือสาร 3.95 0.56 3.92 0.58 3.93 0.57 
1.1 สมาชิกในทีมซกัถามขอ้
สงสยัและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่
เขา้ใจในงานที่ไดรั้บ
มอบหมายจากหวัหนา้ทีม 

3.81 0.91 3.81 0.81 3.81 0.84 

1.2 สมาชิกในทีมรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

4.00 0.52 3.95 0.65 3.96 0.61 

1.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประชุมเพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาในการปฏิบตัิงาน 

3.81 0.83 3.74 0.77 3.76 0.78 

1.4 สมาชิกในทีมมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่ง
ชดัเจน 

3.77 0.84 3.86 0.64 3.83 0.70 

1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บทราบ
เป้าหมายในการท างานจาก
หวัหนา้ทีม 

4.35 0.55 4.27 0.64 4.30 0.62 
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ตารางที่  17แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ชาย หญิง รวม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การร่วมมือ 3.85 0.68 3.92 0.54 3.90 0.58 
2.1 สมาชิกในทีมมีการวางแผน
ร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม 

3.81 0.83 3.86 0.68 3.84 0.73 

2.2 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนั
เพือ่ใหง้านบรรลุเป้าหมายตามที่
ก  าหนด 

3.97 0.71 4.05 0.67 4.03 0.68 

2.3 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัใน
การปฏิบตัิงานดว้ยความเตม็ใจ 

3.94 0.68 4.05 0.65 4.02 0.66 

2.4 สมาชิกในทีมอภิปรายงาน
ร่วมกนัเพือ่หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 

3.68 0.91 3.77 0.60 3.74 0.70 

2.5 ในทีมมีการระดมสมองเพือ่หา
หนทางใหท้ีมบรรลุเป้าหมายที่
ก  าหนด 

3.87 0.81 3.88 0.73 3.88 0.75 

3. การประสานงาน 3.97 0.47 4.01 0.52 4.00 0.50 

3.1 สมาชิกในทีมมีการก าหนด
ขอบเขตหนา้ที่การท างานของแต่
ละบุคคลอยา่งชดัเจน 

4.23 0.56 4.08 0.60 4.12 0.59 

3.2 สมาชิกในทีมมีการก าหนด
แนวทางในการปฏิบตัิหรือระบบ
การท างานในทีมอยา่งชดัเจน 

3.94 0.57 3.95 0.60 3.94 0.59 

3.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประสานงานกนัดว้ยมารยาทและ
การพดูจาที่ดีต่อกนั 

3.97 0.71 4.03 0.67 4.01 0.68 
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ตารางที่  17แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ชาย หญิง รวม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.4 สมาชิกในทีมด าเนินการ
ประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4.10 0.47 4.09 0.57 4.09 0.54 

3.5 สมาชิกในทีมมีการปรับ
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ 

4.10 0.84 3.92 0.74 3.83 0.54 

4. การมีความคดิสร้างสรรค์ 3.63 0.60 3.70 0.60 3.68 0.60 
4.1 สมาชิกในทีมของท่าน
ร่วมกนัแกปั้ญหา 

3.84 0.86 3.95 0.67 3.92 0.73 

4.2 สมาชิกในทีมร่วมกนั
ปรับปรุงการท างาน 

3.94 0.57 3.97 0.58 3.96 0.58 

4.3 สมาชิกในทีมมีการคิดคน้
วธีิแกไ้ขปัญหาที่ต่างไปจากการ
ปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ใหก้าร
ท างานมีประสิทธิภาพ 

3.61 0.76 3.79 0.73 3.74 0.74 

4.4 สมาชิกในทีมมีการน า
ผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช ้

3.23 0.99 3.36 0.97 3.32 0.97 

4.5 สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการ
ใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย 

3.55 0.85 3.44 0.80 3.47 0.81 

5.การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 3.68 0.69 3.69 0.63 3.69 0.64 
5.1 สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

3.81 0.60 3.77 0.63 3.78 0.62 

5.2 สมาชิกในทีมมีการคน้หา
ขอ้บกพร่องเพ่ือน ามาปรับปรุงงาน 

3.61 0.76 3.61 0.75 3.61 0.75 



 
 

77 
 

ตารางที่  17แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามเพศ(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ชาย หญิง รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

5.3 สมาชิกในทีมคน้หาวธีิการ
ท างานเพือ่ลดเวลาท างานลง 

3.61 0.84 3.74 0.71 3.70 0.75 

5.4 สมาชิกในทีมมีการปฏิบตัิ
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.58 0.89 3.64 0.76 3.62 0.79 

5.5 สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพ
ของงานอยา่งต่อเน่ือง 

3.81 0.79 3.71 0.72 3.74 0.74 

ค่าเฉลี่ยรวมพฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน 3.82 0.53 3.85 0.48 3.84 0.49 

 
 จากตารางที่17พบว่าผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีระดับพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.49 โดยผูบ้ริหารหญิงมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากกว่าผูบ้ริหารชาย ค่าเฉล่ีย 
3.85และ 3.82ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.48 และ0.53ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายดา้นและปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้น โดยจ าแนก
ตามเพศ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ผูบ้ริหารชายมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากที่สุด รองลงไปคือ
ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการร่วมมือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและด้านการมีความคิด
สร้างสรรคค์่าเฉล่ีย 3.97 , 3.95 , 3.85, 3.68และ3.63ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.47, 0.56 ,0.68 , 0.69 และ  
0.60 ตามล าดบั  ในประเด็นยอ่ย ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีม
ไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.35ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55) รองลง
ไปสมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.52) สมาชิก
ในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน(ค่าเฉล่ีย 3.81 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83) สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมาย



 
 

78 
 

จากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 3.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.91) และสมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
กนัอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84) 

- ด้านการร่วมมือปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.97ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71)รองลงไปคือ สมาชิกในทีม
ช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ(ค่าเฉล่ีย 3.94ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.68) ในทีมมีการ
ระดมสมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.87ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81)  
สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนั  ในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83)และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 
(ค่าเฉล่ีย 3.68ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.91) 

- ด้านการประสานงานปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.56)รองลงไป
สมาชิกในทีมด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.10ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.47)สมาชิกใน
ทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกันเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.84) สมาชิกในทีมมีการประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกัน(ค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71)สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีม
อยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57) 

-ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุง
การท างาน(ค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57)รองลงไปสมาชิกในทีมของท่านร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.86) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วธีิแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.61ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.76)สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.85)และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย3.23ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.99) 

- ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60)สมาชิกในทีม
มีความกระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.81  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.79) รองลงไปสมาชิกในทีมมีการค้นหาข้อบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 3.61ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76)สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.61ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84)และสมาชิกในทีมมีการปฏิบัติกิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89)ตามล าดบั 
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 ผูบ้ริหารหญิงมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากที่สุด  รองลงไป
คือ ดา้นการติดต่อส่ือสารดา้นการร่วมมือดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์ และดา้นการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 4.01 , 3.92 , 3.92, 3.70  และ 3.69ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.52, 0.58, 0.54, 0.60 และ 
0.63 ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ย ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีม
ไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.27ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64)รองลง
ไปสมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65) สมาชิก
ในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.86ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64) สมาชิกในทีม
ซกัถามขอ้สงสยัและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 3.81ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.74ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.77) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ดว้ยความเต็มใจ(ค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65)สมาชิกในทีมช่วยเหลือกันเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67)รองลงไป ในทีมมีการระดม
สมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.88ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73)
สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกันในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.86ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.68) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 
(ค่าเฉล่ีย 3.77ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมด าเนินการประชุมได้
อยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.09ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57)รองลงไปสมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) สมาชิกใน
ทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.67)สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือระบบการท างานในทีมอย่างชัดเจน
(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60)และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือ
เกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) 
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุง
การท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.97ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58)รองลงไปสมาชิกในทีมของท่านร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.73) สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.80)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.97)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)รองลงไป
สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง (ค่าเฉล่ีย3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71)
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.71 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72)และสมาชิกในทีมมีการปฏิบัติกิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามา
ปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.75)ตามล าดบั 
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5.2   การท างานเป็นทีมจ าแนกตามอายุ  
 

ตารางที่  18แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามอาย ุ
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

30 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี รวม 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.  การติดต่อส่ือสาร 3.97 0.46 3.94 0.61 3.88 0.57 3.93 0.57 
1.1 สมาชิกในทีมซกัถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือ
ไม่เขา้ใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากหัวหนา้ทีม 

3.95 0.67 3.82 0.90 3.64 0.81 3.81 0.84 

1.2 สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 3.95 0.50 3.98 0.61 3.92 0.70 3.96 0.61 
1.3 สมาชิกในทีมมีการประชุมเพ่ือป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาในการปฏิบติังาน 

3.57 0.81 3.81 0.79 3.80 0.76 3.76 0.78 

1.4 สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มลูกนัอยา่ง
ชดัเจน 

3.95 0.59 3.81 0.76 3.80 0.65 3.83 0.70 

1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างาน
จากหัวหนา้ทีม 

4.43 0.51 4.27 0.66 4.24 0.60 4.30 0.62 
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ตารางที่  18แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามอาย(ุต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

30 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี รวม 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2. การร่วมมือ 3.88 0.49 3.92 0.61 3.88 0.60 3.90 0.58 
2.1 สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัใน
การปฏิบติักิจกรรม 

3.76 0.62 3.87 0.76 3.84 0.75 3.84 0.73 

2.2 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพือ่ใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด 

4.00 0.63 4.02 0.69 4.08 0.70 4.03 0.68 

2.3 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการ
ปฏิบตัิงานดว้ยความเตม็ใจ 

4.10 0.62 4.03 0.63 3.92 0.76 4.02 0.66 

2.4 สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพือ่หา
สาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 

3.67 0.73 3.79 0.73 3.68 0.63 3.74 0.70 

2.5 ในทีมมีการระดมสมองเพือ่หาหนทางให้
ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด 

3.86 0.48 3.89 0.81 3.88 0.78 3.88 0.75 
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ตารางที่  18แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามอาย(ุต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

30 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี รวม 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

3. การประสานงาน 4.08 0.37 3.99 0.50 3.96 0.61 4.00 0.50 
3.1 สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีการ
ท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน 

4.19 0.60 4.13 0.56 4.04 0.68 4.12 0.59 

3.2 สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติั
หรือระบบการท างานในทีมอยา่งชดัเจน 

3.90 0.62 3.95 0.58 3.96 0.61 3.94 0.59 

3.3 สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาท
และการพดูจาท่ีดีต่อกนั 

4.14 0.48 3.98 0.67 3.96 0.84 4.01 0.68 

3.4 สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่ง
ราบร่ืน 

4.14 0.36 4.10 0.56 4.04 0.61 4.09 0.54 

3.5 สมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั
เม่ือเกิดความขดัแยง้ 

4.00 0.45 3.79 0.81 3.80 0.91 3.83 0.78 
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ตารางที่  18แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามอาย(ุต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

30 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี รวม 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

4. การมีความคดิสร้างสรรค์ 3.58 0.41 3.70 0.65 3.73 0.61 3.68 0.60 
4.1 สมาชิกในทีมร่วมกนัแกปั้ญหา 3.95 0.50 3.85 0.79 4.04 0.73 3.92 0.73 
4.2 สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการท างาน 3.90 0.44 3.98 0.56 3.96 0.73 3.96 0.58 
4.3 สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วธีิแกไ้ขปัญหาที่
ต่างไปจากการปฏิบติังานแบบเดิมเพือ่ใหก้าร
ท างานมีประสิทธิภาพ 

3.67 0.66 3.71 0.76 3.88 0.78 3.74 0.74 

4.4 สมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมา
ประยกุตใ์ช ้

3.10 0.89 3.45 0.94 3.20 1.12 3.32 0.97 

4.5 สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการใหม่ๆ มาใช้
เพือ่ลดค่าใชจ่้าย 

3.29 0.78 3.50 0.80 3.56 0.87 3.47 0.81 
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ตารางที่  18แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามอาย(ุต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

30 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี รวม 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

5.การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 3.83 0.60 3.65 0.66 3.69 0.64 3.69 0.64 
5.1 สมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันา
คุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง 

3.90 0.70 3.76 0.59 3.72 0.61 3.78 0.62 

5.2 สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพ่ือน ามา
ปรับปรุงงาน 

3.76 0.70 3.58 0.78 3.56 0.71 3.61 0.75 

5.3 สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพ่ือลดเวลาท างาน
ลง 

3.76 0.77 3.66 0.79 3.76 0.66 3.70 0.75 

5.4 สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

3.76 0.62 3.56 0.86 3.64 0.76 3.62 0.79 

5.5 สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันา
คุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง 

3.95 0.59 3.66 0.75 3.76 0.83 3.74 0.74 

ค่าเฉลี่ยรวมพฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน 3.87 0.36 3.84 0.52 3.83 0.52 3.84 0.49 
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 จากตารางที่ 18พบว่าผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มีระดับการท างานเป็นทีม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 3.84ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.49 โดยผูบ้ริหารที่มีอาย ุ30 - 40 ปีมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากที่สุดรองลงไปคือ
ผูบ้ริหารที่มีอาย4ุ1 - 50 ปีและผูบ้ริหารที่มีอาย ุ51 - 60 ปีค่าเฉล่ีย 3.87 , 3.84 และ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.36 , 0.52  และ 0.52 ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายดา้นและปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้น โดยจ าแนก
ตามอายมีุลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ผูบ้ริหารที่มีอาย3ุ0 - 40 ปีมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากที่สุด
รองลงไปคือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ด้านการร่วมมือ  ด้านการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและดา้นการมี
ความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉล่ีย 4.08 , 3.97 , 3.88 , 3.83และ3.58  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.37, 0.46,  
0.49 , 0.60 และ0.41 ตามล าดบัในประเด็นยอ่ย ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหวัหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51) รองลงไปสมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59) 
สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้าทีม
(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.57ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.10ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน
เพือ่ให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63) ในทีมมีการระดม
สมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.86ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.48)
สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกันในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.76ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.62) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 
(ค่าเฉล่ีย 3.67ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.19ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) รองลงไป 
สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.14ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.36) 
สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 4.14ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.48)  สมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิดความขดัแยง้(ค่าเฉล่ีย 4.00
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.45) และสมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการ
ท างานในทีมอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.90ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา (ค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.50) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการ
ท างาน(ค่าเฉล่ีย 3.90ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.44) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่างไป
จากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.67ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.66) สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.78)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.10ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.89)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59) 
รองลงไป   สมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.90
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70)สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62)สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุง
งาน(ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70) และสมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลา
ท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.77)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีอาย ุ41 - 50 ปีมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากที่สุด  
รองลงไปคือด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการร่วมมือด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และด้านการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.99, 3.94, 3.92 , 3.70 และ3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.50, 0.61, 
0.61 , 0.65 และ0.66 ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ย ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหวัหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.66) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.98ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.61) สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้า
ทีม(ค่าเฉล่ีย 3.82ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.90) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน
(ค่าเฉล่ีย 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.03ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน
เพือ่ให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.02ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69) ในทีมมีการระดม
สมองเพือ่หาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.89ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81)สมาชิก
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ในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.89ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) และ
สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม (ค่าเฉล่ีย 
3.79ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.13ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.56) รองลงไป 
สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.10ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.56) 
สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.67)  สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.98ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.56) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.71ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.76) สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.80)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.94)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59) รองลงไป
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.66ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.75)สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79)สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 3.58
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78) และสมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 3.56ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.86)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีอาย ุ51 - 60 ปีมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากที่สุด  
รองลงไปคือ ด้านการติดต่อส่ือสารด้านการร่วมมือ  ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และด้านการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.96 , 3.88 , 3.88 , 3.73 และ3.69ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61, 0.57 , 
0.60 , 0.61 และ0.64 ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.24ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.92ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.70) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65) 
สมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 3.80ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.76) และสมาชิกในทีมซักถามข้อสงสัยและข้อข้องใจเม่ือไม่เข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหวัหนา้ทีม (ค่าเฉล่ีย 3.64ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.08ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือ
กนัในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ(ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) ในทีมมีการระดม
สมองเพือ่หาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.88ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78)สมาชิก
ในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.84ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.75) และ
สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพือ่หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม(ค่าเฉล่ีย 3.68
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการ
ประชุมได้อย่างราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.04ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) รองลงไป สมาชิกในทีมมีการ
ก าหนดขอบเขตหนา้ที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.04ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.68) สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือระบบการท างานในทีมอย่างชัดเจน
(ค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61)  สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการ
พดูจาที่ดีต่อกนั (ค่าเฉล่ีย 3.96ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึง
กนัและกนัเม่ือเกิดความขดัแยง้(ค่าเฉล่ีย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.91)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา (ค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการ
ท างาน(ค่าเฉล่ีย 3.96ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่างไป
จากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.88ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.78) สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.87)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.12)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการ
ท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66) สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.76ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.83)รอง
ลงไปสมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.72ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61)สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 
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3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน
(ค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71)ตามล าดบั 
 
5.3   การท างานเป็นทีมจ าแนกตามสถานภาพ 

ตารางที่ 19แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามสถานภาพ 
 

พฤติกรรม 
การท างานร่วมกัน
ของสมาชิกในทีม 

โสด สมรส หย่า/หม้าย รวม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. การติดต่อส่ือสาร 3.79 0.56 3.95 0.57 4.18 0.49 3.93 .57 
1.1 สมาชิกในทีมซกัถาม
ขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจ
เม่ือไม่เขา้ใจในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายจาก
หัวหนา้ทีม 

3.59 0.80 3.86 0.88 4.08 0.64 3.81 0.84 

1.2 สมาชิกในทีมรับฟัง
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนั 

3.78 0.55 4.00 0.62 4.23 0.60 3.96 0.61 

1.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประชุมเพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

3.66 0.79 3.78 0.77 3.92 0.86 3.76 0.78 

1.4 สมาชิกในทีมมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มลูกนั
อยา่งชดัเจน 

3.78 0.61 3.81 0.76 4.08 0.64 3.83 0.70 

1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บ
ทราบเป้าหมายในการ
ท างานจากหัวหนา้ทีม 

4.16 0.68 4.30 0.59 4.62 0.51 4.30 0.62 

 
 
 



 
 

91 
 

ตารางที่  19แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามสถานภาพ 
 

พฤติกรรม 
การท างานร่วมกัน
ของสมาชิกในทีม 

โสด สมรส หย่า/หม้าย รวม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. การร่วมมือ 3.79 0.53 3.91 0.59 4.12 0.64 3.90 0.58 
2.1 สมาชิกในทีมมี
การวางแผนร่วมมือ
กนัในการปฏิบติั
กิจกรรม 

3.72 0.58 3.89 0.79 3.92 0.76 3.84 0.73 

2.2 สมาชิกในทีม
ช่วยเหลือกนัเพือ่ให้
งานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก  าหนด 

3.97 0.65 4.00 0.60 4.31 1.03 4.03 0.68 

2.3 สมาชิกในทีม
ช่วยเหลือกนัในการ
ปฏิบตัิงานดว้ยความ
เตม็ใจ 

4.00 0.62 4.02 0.63 4.08 0.86 4.02 0.66 

2.4 สมาชิกในทีม
อภิปรายงานร่วมกนั
เพือ่หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้นในทีม 

3.59 0.61 3.75 0.76 4.08 0.49 3.74 0.70 

2.5 ในทีมของท่านมี
การระดมสมองเพือ่
หาหนทางใหท้ีม
บรรลุเป้าหมายที่
ก  าหนด 

3.69 0.69 3.90 0.76 4.23 0.73 3.88 0.75 
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ตารางที่ 19แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามสถานภาพ(ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
การท างานร่วมกัน
ของสมาชิกในทีม 

โสด สมรส หย่า/หม้าย รวม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.  การประสานงาน 3.96 0.42 4.02 0.56 4.03 0.44 4.00 0.50 
3.1 สมาชิกในทีมมี
การก าหนดขอบเขต
หนา้ที่การท างานของ
แต่ละบุคคลอยา่ง
ชดัเจน 

4.03 0.59 4.14 0.62 4.23 0.44 4.12 0.59 

3.2 สมาชิกในทีมมี
การก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบตัิหรือ
ระบบการท างานใน
ทีมอยา่งชดัเจน 

3.91 0.64 3.95 0.61 4.00 0.41 3.94 0.59 

3.3 สมาชิกในทีมมี
การประสานงานกนั
ดว้ยมารยาทและการ
พดูจาที่ดีต่อกนั 

4.03 0.65 4.02 0.71 3.92 0.64 4.01 0.68 

3.4 สมาชิกในทีม
ด าเนินการประชุมได้
อยา่งราบร่ืน 

4.06 0.44 4.13 0.61 4.00 0.41 4.09 0.54 

3.5 สมาชิกในทีมมี
การปรับความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ 

3.75 0.57 3.84 0.85 4.00 0.91 3.83 0.78 
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ตารางที่ 19แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามสถานภาพ(ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
การท างานร่วมกัน
ของสมาชิกในทีม 

โสด สมรส หย่า/หม้าย รวม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4.  การมีความคดิ
สร้างสรรค์ 

3.64 0.56 3.67 0.62 3.85 0.60 3.68 0.60 

4.1 สมาชิกในทีม
ร่วมกนัแกปั้ญหา 

3.87 0.55 3.87 0.81 4.23 0.60 3.92 0.73 

4.2 สมาชิกในทีม
ร่วมกนัปรับปรุงการ
ท างาน 

4.00 0.44 3.94 0.62 4.00 0.71 3.96 0.58 

4.3 สมาชิกในทีมมี
การคิดคน้วธีิแกไ้ข
ปัญหาที่ต่างไปจาก
การปฏิบตัิงาน
แบบเดิมเพือ่ใหก้าร
ท างานมีประสิทธิภาพ 

3.66 0.60 3.75 0.82 3.92 0.64 3.74 0.74 

4.4 สมาชิกในทีมมี
การน าผลการวจิยัมา
ประยกุตใ์ช ้

3.28 0.99 3.33 1.00 3.38 0.87 3.32 0.97 

4.5 สมาชิกในทีมมี
การน าวธีิการใหม่ๆ 
มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย 

3.38 0.87 3.48 0.82 3.69 0.63 3.47 0.81 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามสถานภาพ(ต่อ) 
 

พฤติกรรม 
การท างานร่วมกัน
ของสมาชิกในทีม 

โสด สมรส หย่า/หม้าย รวม 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5. การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.64 0.73 3.66 0.62 3.97 0.43 3.69 0.64 

5.1 สมาชิกในทีมน า
ความรู้จากการอบรม
มาพฒันาคุณภาพงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

3.69 0.69 3.78 0.58 4.00 0.58 3.78 0.62 

5.2 สมาชิกในทีมมี
การคน้หาขอ้บกพร่อง
เพือ่น ามาปรับปรุง
งาน 

3.56 0.88 3.59 0.69 3.85 0.69 3.61 0.75 

5.3 สมาชิกในทีม
คน้หาวธีิการท างาน
เพือ่ลดเวลาท างานลง 

3.72 0.73 3.60 0.75 4.15 0.69 3.70 0.75 

5.4 สมาชิกในทีมมี
การปฏิบติักิจกรรม
การพฒันาคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 

3.59 0.84 3.59 0.82 3.85 0.55 3.62 0.79 

5.5 สมาชิกในมีความ
กระตือรือร้นที่จะ
พฒันาคุณภาพของ
งานอยา่งต่อเน่ือง 

3.66 0.83 3.73 0.75 4.00 0.41 3.74 0.74 

ค่าเฉลี่ยรวม
พฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน 

3.77 0.47 3.84 0.51 4.03 0.44 3.84 0.49 



 
 

95 
 

 จากตารางที่ 19พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีระดบัการท างานเป็นทีม
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 โดยผูบ้ริหารที่มีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากที่สุด รองลงไป
คือ ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพสมรสและผูบ้ริหารที่มีสถานภาพโสด ค่าเฉล่ีย 4.03 , 3.84และ3.77ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44,  0.51และ0.47ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายดา้นและปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้น โดยจ าแนก
ตามสถานภาพมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพโสด มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมาก
ที่สุด รองลงไปคือ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการติดต่อส่ือสารดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์และดา้นการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองค่าเฉล่ีย 3.96, 3.79, 3.79 , 3.64และ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.42 , 0.53, 
0.56 , 0.56 และ0.73ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหวัหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.68) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.78ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) 
สมาชิกในทีมมีการประชุมเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั งาน(ค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.79) และสมาชิกในทีมซักถามข้อสงสัยและข้อข้องใจเม่ือไม่เข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหวัหนา้ทีม (ค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.80) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65) สมาชิกในทีมมี
การวางแผนร่วมมือกันในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58)ในทีมของ
ท่านมีการระดมสมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.69) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพือ่หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในทีม (ค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมด าเนินการประชุมได้
อย่างราบร่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.44) รองลงไป สมาชิกในทีมมีการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.03ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59) 
สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.65) สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอยา่ง
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ชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.91ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.75  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.44) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.87ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60)สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.87)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.99)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการ
ท างานเพื่อลดเวลาท างานลง (ค่าเฉล่ีย 3.72ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) รองลงไปสมาชิกในทีมน า
ความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.69ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69)
สมาชิกในมีความกระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.66ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.83)สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 
3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.88)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพสมรส มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมาก
ที่สุด  รองลงไปคือ ด้านการติดต่อส่ือสาร ดา้นการร่วมมือ  ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์และ ดา้น
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 4.02 , 3.95, 3.91, 3.67และ 3.66ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.56, 0.57 , 
0.59 , 0.62และ0.62 ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.30ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.59) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.62) สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมายจากหัวหน้า
ทีม(ค่าเฉล่ีย 3.86ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.88) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน
(ค่าเฉล่ีย 3.81ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.77) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ด้วยความเต็มใจ(ค่าเฉล่ีย 4.02ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน
เพือ่ใหง้านบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) ในทีมของท่านมี
การระดมสมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.76)สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.79) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพือ่หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในทีม (ค่าเฉล่ีย 3.75ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.14ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) รองลงไป 
สมาชิกในทีมด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.13ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) สมาชิกใน
ทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 4.02ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.71)  สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือระบบการท างานในทีมอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือ
เกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.85)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.94ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.87ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.82) สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.82)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.33ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.00)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.78ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58) รองลงไป   
สมาชิกในมีความกระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.75)สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.75)สมาชิกในทีมมีการค้นหาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69) และสมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.82)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสาร
มากที่สุดรองลงไป ดา้นการร่วมมือ  ดา้นการประสานงานดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการ
มีความคิดสร้างสรรค ์ค่าเฉล่ีย 4.18 , 4.12,4.03, 3.97และ3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.49, 0.64,0.44, 
0.43และ0.60 ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิก
ในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.51) 
รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) 
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มาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ได้รับมอบ หมายจากหัวหน้าทีม
(ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกันอย่างชัดเจน
(ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบตัิงาน(ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.86) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.31ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.03)รองลงไป ในทีมของท่านมีการ
ระดมสมองเพือ่หาหนทางใหท้ีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) 
สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพือ่หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม(ค่าเฉล่ีย 4.08 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.49)สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ(ค่าเฉล่ีย 
4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.86) และสมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม
(ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.44) รองลงไป 
สมาชิกในทีมด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.41) สมาชิกใน
ทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอย่างชัดเจน(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.41)  สมาชิกในทีมมีการปรับความเข้าใจซ่ึงกันและกันเม่ือเกิดความขดัแยง้
(ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.91) และสมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและ
การพดูจาที่ดีต่อกนั (ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา (ค่าเฉล่ีย 4.23ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการ
ท างาน(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่างไป
จากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.92ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.64) สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.69ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.63)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.38ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.87)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการ
ท างานเพือ่ลดเวลาท างานลง (ค่าเฉล่ีย 4.15ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69) รองลงไป สมาชิกในมีความ
กระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.41)
สมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.58)สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.85ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 
3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69)ตามล าดบั 
 
5.4   การท างานเป็นทีมจ าแนกตามการศึกษา 
 
ตารางที่  20แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามการศึกษา 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.  การติดต่อส่ือสาร 3.83 0.56 4.05 0.56 3.93 0.57 

1.1 สมาชิกในทีมซกัถามขอ้
สงสยัและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่
เขา้ใจในงานที่ไดรั้บ
มอบหมายจากหวัหนา้ทีม 

3.66 0.90 3.96 0.74 3.81 0.84 

1.2 สมาชิกในทีมรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

3.86 0.59 4.08 0.62 3.96 0.61 

1.3 สมาชิกในทีมมีการประชุม
เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ในการปฏิบตัิงาน 

3.63 0.73 3.90 0.82 3.76 0.78 

1.4 สมาชิกในทีมมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่ง
ชดัเจน 

3.77 0.76 3.90 0.63 3.83 0.70 

1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บทราบ
เป้าหมายในการท างานจาก
หวัหนา้ทีม 

4.21 0.62 4.38 0.60 4.30 0.62 
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ตารางที่  20แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามการศึกษา(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2. การร่วมมือ 3.81 0.60 4.00 0.55 3.90 0.58 
2.1 สมาชิกในทีมมีการวางแผน
ร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม 

3.73 0.75 3.96 0.68 3.84 0.73 

2.2 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนั
เพือ่ใหง้านบรรลุเป้าหมายตามที่
ก  าหนด 

3.98 0.70 4.08 0.65 4.03 0.68 

2.3 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัใน
การปฏิบตัิงานดว้ยความเตม็ใจ 

3.95 0.67 4.10 0.63 4.02 0.66 

2.4 สมาชิกในทีมอภิปรายงาน
ร่วมกนัเพือ่หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 

3.64 0.72 3.85 0.67 3.74 0.70 

2.5 ในทีมมีการระดมสมองเพือ่หา
หนทางใหท้ีมบรรลุเป้าหมายที่
ก  าหนด 

3.77 0.76 4.00 0.71 3.88 0.75 

3. การประสานงาน 3.90 0.51 4.11 0.47 4.00 0.50 
3.1 สมาชิกในทีมมีการก าหนด
ขอบเขตหนา้ที่การท างานของแต่
ละบุคคลอยา่งชดัเจน 

4.02 0.56 4.23 0.61 4.12 0.59 

3.2 สมาชิกในทีมมีการก าหนด
แนวทางในการปฏิบตัิหรือระบบ
การท างานในทีมอยา่งชดัเจน 

3.86 0.64 4.04 0.52 3.94 0.59 

3.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประสานงานกนัดว้ยมารยาทและ
การพดูจาที่ดีต่อกนั 

3.89 0.73 4.13 0.60 4.01 0.68 
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ตารางที่  20แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามการศึกษา(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3.4 สมาชิกในทีมด าเนินการ
ประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4.02 0.52 4.17 0.55 4.09 0.54 

3.5 สมาชิกในทีมมีการปรับความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ 

3.71 0.87 3.96 0.66 3.83 0.78 

4. การมีความคดิสร้างสรรค์ 3.56 0.58 3.82 0.60 3.68 0.60 
4.1 สมาชิกในทีมของท่านร่วมกนั
แกปั้ญหา 

3.77 0.76 4.08 0.65 3.92 0.73 

4.2 สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุง
การท างาน 

3.87 0.54 4.06 0.61 3.96 0.58 

4.3 สมาชิกในทีมมีการคิดคน้
วธีิแกไ้ขปัญหาที่ต่างไปจากการ
ปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ใหก้าร
ท างานมีประสิทธิภาพ 

3.68 0.74 3.81 0.74 3.74 0.74 

4.4 สมาชิกในทีมมีการน า
ผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช ้

3.20 0.94 3.46 1.00 3.32 0.97 

4.5 สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการ
ใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย 

3.29 0.78 3.67 0.81 3.47 0.81 
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ตารางที่  20แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามการศึกษา(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

5.การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 3.55 0.66 3.84 0.59 3.69 0.64 
5.1 สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

3.62 0.62 3.94 0.57 3.78 0.62 

5.2 สมาชิกในทีมมีการคน้หา
ขอ้บกพร่องเพือ่น ามาปรับปรุง
งาน 

3.45 0.76 3.79 0.70 3.61 0.75 

5.3 สมาชิกในทีมคน้หาวธีิการ
ท างานเพือ่ลดเวลาท างานลง 

3.55 0.74 3.87 0.74 3.70 0.75 

5.4 สมาชิกในทีมมีการปฏิบตัิ
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.52 0.87 3.73 0.69 3.62 0.79 

5.5 สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพ
ของงานอยา่งต่อเน่ือง 

3.61 0.78 3.88 0.68 3.74 0.74 

ค่าเฉลี่ยรวมพฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน 3.73 0.49 3.96 0.47 3.84 0.49 
 
 จากตารางที่20พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีระดับพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพจิารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.49โดยผูบ้ริหารที่จบการศึกษาปริญญาโท มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
มากกว่าผูบ้ริหารที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่าเฉล่ีย 3.96และ3.73ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.47 
และ 0.49ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายดา้นและปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้น โดยจ าแนก
ตามการศึกษา มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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 ผูบ้ริหารที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการ
ประสานงานมากที่ สุด รองลงไปคือ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการร่วมมือ ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค ์และดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.90, 3.83, 3.81, 3.56 และ 3.55ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.51, 0.56 , 0.60 , 0.58 และ 0.66ตามล าดับ ในประเด็นย่อย ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยั
ยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมได้รับทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 
4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 
3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.77 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) สมาชิกในทีมซกัถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ไดรั้บ
มอบหมายจากหวัหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.90) และสมาชิกในทีมมีการประชุม
เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 3.63ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือ
กนัในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย  3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67) ในทีมมีการระดม
สมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76)
สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนั ในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.75) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 
(ค่าเฉล่ีย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมด าเนินการประชุมได้
อย่างราบร่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.52) รองลงไป สมาชิกในทีมมีการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.02ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.56) 
สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.73)  สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.87)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุง
การท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54) รองลงไป  สมาชิกในทีมของท่านร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วธีิแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.74) สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.78)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.94)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) รองลงไป
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78)สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.55ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74)สมาชิกในทีมมีการปฏิบตัิกิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 
3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.87) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน
(ค่าเฉล่ีย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการ
ประสานงานมากที่สุด  รองลงไปคือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการร่วมมือดา้นการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองและด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉล่ีย 4.11,4.05 , 4.00,3.84 และ3.82 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.47, 0.56, 0.55,0.59และ0.60 ตามล าดบัในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 4.08 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าทีม (ค่าเฉล่ีย 3.96ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 3.90ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.82) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.10ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน
เพือ่ให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.08ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65) ในทีมมีการระดม
สมองเพือ่หาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71)สมาชิก
ในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนั ในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.68) และ
สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม (ค่าเฉล่ีย 
3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) รองลงไป 
สมาชิกในทีมด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55) สมาชิกใน
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ทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60)  สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือระบบการท างานในทีมอย่างชัดเจน 
(คา่เฉล่ีย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.52) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือ
เกิดความขดัแยง้(ค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมของท่าน
ร่วมกันแก้ปัญหา (ค่าเฉล่ีย 4.08ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน(ค่าเฉล่ีย 4.06ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแก้ไข
ปัญหาที่ต่างไปจากการปฏิบัติงานแบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.81ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74)สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.67ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวิจยัมาประยุกต์ใช้(ค่าเฉล่ีย 3.46ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน1.00)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.94ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57) รองลงไป 
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.88ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.68)สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.87ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74)และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 
3.79ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70)และสมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.73ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69)ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

106 
 

5.5   การท างานเป็นทีมจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 
 

ตารางที่ 21แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.  การติดต่อส่ือสาร 4.10 0.53 3.83 0.57 3.93 0.57 
1.1 สมาชิกในทีมซกัถามขอ้
สงสยัและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่
เขา้ใจในงานที่ไดรั้บ
มอบหมายจากหวัหนา้ทีม 

3.93 0.73 3.74 0.89 3.81 0.84 

1.2 สมาชิกในทีมรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

4.07 0.66 3.90 0.58 3.96 0.61 

1.3 สมาชิกในทีมมีการประชุม
เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ในการปฏิบตัิงาน 

4.10 0.71 3.56 0.76 3.76 0.78 

1.4 สมาชิกในทีมมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่ง
ชดัเจน 

3.90 0.67 3.79 0.72 3.83 0.70 

1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บทราบ
เป้าหมายในการท างานจาก
หวัหนา้ทีม 

4.50 0.55 4.18 0.62 4.30 0.62 
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ตารางที่  21แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามระดับต าแหน่ง
งาน(ต่อ) 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2. การร่วมมือ 4.08 0.58 3.80 0.56 3.90 0.58 
2.1 สมาชิกในทีมมีการวางแผน
ร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม 

3.97 0.73 3.76 0.71 3.84 0.73 

2.2 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนั
เพือ่ใหง้านบรรลุเป้าหมายตามที่
ก  าหนด 

4.28 0.64 3.88 0.66 4.03 0.68 

2.3 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัใน
การปฏิบตัิงานดว้ยความเตม็ใจ 

4.10 0.71 3.97 0.62 4.02 0.66 

2.4 สมาชิกในทีมอภิปรายงาน
ร่วมกนัเพือ่หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 

3.93 0.62 3.63 0.73 3.74 0.70 

2.5 ในทีมมีการระดมสมองเพือ่หา
หนทางใหท้ีมบรรลุเป้าหมายที่
ก  าหนด 

4.12 0.72 3.74 0.73 3.88 0.75 

3. การประสานงาน 4.14 0.53 3.92 0.47 4.00 0.50 

3.1 สมาชิกในทีมมีการก าหนด
ขอบเขตหนา้ที่การท างานของแต่
ละบุคคลอยา่งชดัเจน 

4.27 0.64 4.03 0.55 4.12 0.59 

3.2 สมาชิกในทีมมีการก าหนด
แนวทางในการปฏิบตัิหรือระบบ
การท างานในทีมอยา่งชดัเจน 

4.13 0.56 3.84 0.59 3.94 0.59 

3.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประสานงานกนัดว้ยมารยาทและ
การพดูจาที่ดีต่อกนั 

4.22 0.70 3.88 0.64 4.01 0.68 
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ตารางที่  21แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามระดับต าแหน่ง
งาน(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ รวม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3.4 สมาชิกในทีมด าเนินการ
ประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4.15 0.62 4.06 0.49 4.09 0.54 

3.5 สมาชิกในทีมมีการปรับความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ 

3.90 0.78 3.79 0.78 3.83 0.78 

4. การมีความคดิสร้างสรรค์ 3.80 0.64 3.61 0.57 3.68 0.60 
4.1 สมาชิกในทีมของท่านร่วมกนั
แกปั้ญหา 

4.13 0.69 3.79 0.72 3.92 0.73 

4.2 สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุง
การท างาน 

4.05 0.68 3.91 0.51 3.96 0.58 

4.3 สมาชิกในทีมมีการคิดคน้
วธีิแกไ้ขปัญหาที่ต่างไปจากการ
ปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ใหก้าร
ท างานมีประสิทธิภาพ 

3.93 0.69 3.63 0.75 3.74 0.74 

4.4 สมาชิกในทีมมีการน า
ผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช ้

3.23 1.21 3.38 0.81 3.32 0.97 

4.5 สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการ
ใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย 

3.70 0.94 3.34 0.70 3.47 0.81 
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ตารางที่ 21แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีมจ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน
(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทีม 

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ รวม 
ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5.การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 3.90 0.63 3.57 0.62 3.69 0.64 
5.1 สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

3.85 0.66 3.74 0.59 3.78 0.62 

5.2 สมาชิกในทีมมีการคน้หา
ขอ้บกพร่องเพือ่น ามาปรับปรุง
งาน 

3.88 0.69 3.46 0.74 3.61 0.75 

5.3 สมาชิกในทีมคน้หาวธีิการ
ท างานเพือ่ลดเวลาท างานลง 

3.93 0.73 3.57 0.74 3.70 0.75 

5.4 สมาชิกในทีมมีการปฏิบตัิ
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.85 0.70 3.49 0.82 3.62 0.79 

5.5 สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพ
ของงานอยา่งต่อเน่ือง 

4.00 0.72 3.59 0.72 3.74 0.74 

ค่าเฉลี่ยรวมพฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน 4.00 0.49 3.75 0.47 3.84 0.49 
 
 จากตารางที่21พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีระดับพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพจิารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.49โดยผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากกว่าผูช่้วย
ผูจ้ดัการค่าเฉล่ีย 4.00 และ 3.75ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49และ 0.47ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายดา้นและปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้น โดยจ าแนก
ตามระดบัต าแหน่งงาน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 



 
 

110 
 

 ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการ มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากที่สุด 
รองลงไปคือ ดา้นการติดต่อส่ือสารด้านการร่วมมือด้านการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและด้านการมี
ความคิดสร้างสรรค ์ ค่าเฉล่ีย 4.14, 4.10, 4.08, 3.90  และ 3.80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.53, 0.53, 0.58 
, 0.63 และ 0.64ตามล าดับ ในประเด็นย่อยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัย่อยที่ มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหวัหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55) รองลงไป สมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 
4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71) สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย 4.07ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66) สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) และสมาชิกในทีมมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64)รองลงไป ในทีมมีการระดมสมอง
เพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72) สมาชิกใน
ทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ(ค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71)สมาชิก
ในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนั  ในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) 
และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม (ค่าเฉล่ีย 
3.93ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64) รองลงไป 
สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 4.22ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.70) สมาชิกในทีมด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.15ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.62)  สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือระบบการท างานในทีมอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.56) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือ
เกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.90ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมของท่าน
ร่วมกนัแกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 4.13ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุง
การท างาน(ค่าเฉล่ีย 4.05ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.68) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วธีิแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.93ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.69)สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.70ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.94)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.23ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.21)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72) 
รองลงไป   สมาชิกในทีมค้นหาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.93ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.73)สมาชิกในทีมมีการค้นหาข้อบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 3.88ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69)สมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66) และสมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมาก
ที่สุด  รองลงไปคือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการร่วมมือ ดา้นการมีความคิดสร้างสรรคแ์ละดา้นการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.92, 3.83, 3.80, 3.61และ3.57ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.47, 0.57, 0.56, 
0.57และ 0.62ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิก
ในทีมได้รับทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.18ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) 
รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58) 
สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกันอย่างชัดเจน(ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72) 
สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
(ค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.89) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66) สมาชิกในทีมมี
การวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71)ในทีมมีการ
ระดมสมองเพือ่หาหนทางใหท้ีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) 
และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม (ค่าเฉล่ีย 
3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมด าเนินการประชุมได้
อย่างราบร่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.06ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.49) รองลงไป สมาชิกในทีมมีการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.03ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55) 
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สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.64)  สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.91ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.51) รองลงไป  สมาชิกในทีมของท่าน
ร่วมกนัแกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วธีิแกไ้ขปัญหา
ที่ต่างไปจากการปฏิบติังานแบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.75) สมาชิกในทีมมีการน าผลการวิจยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.81)และสมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย(ค่าเฉล่ีย 3.34 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.70)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59) รองลงไป   
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72)สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.57ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74)สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 
3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.82) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน
(ค่าเฉล่ีย 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74)ตามล าดบั 
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5.6   การท างานเป็นทีมจ าแนกตามระยะเวลาท างาน 
 

ตารางที่ 22แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามระยะเวลาท างาน 
 

พฤตกิรรม 
การท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 15 ปี 16 - 20 ปี  มากกว่า 20 ปี รวม 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1.  การตดิต่อส่ือสาร 3.92 0.43 3.99 0.58 3.91 0.61 3.93 0.57 
1.1 สมาชิกในทีมซกัถาม
ขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจ
เม่ือไม่เขา้ใจในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายจาก
หัวหนา้ทีม 

3.89 0.66 3.89 0.74 3.74 0.93 3.81 0.84 

1.2 สมาชิกในทีมรับฟัง
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนั 

3.95 0.40 4.11 0.63 3.90 0.65 3.96 0.61 

1.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประชุมเพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

3.47 0.70 3.68 0.90 3.89 0.73 3.76 0.78 

1.4 สมาชิกในทีมมีการ
แลกเปล่ียนขอ้มลูกนั
อยา่งชดัเจน 

3.95 0.52 3.86 0.65 3.79 0.78 3.83 0.70 

1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บ
ทราบเป้าหมายในการ
ท างานจากหัวหนา้ทีม 

4.32 0.58 4.43 0.57 4.23 0.64 4.30 0.62 
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ตารางที่ 22แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามระยะเวลาท างาน
(ต่อ) 
 

พฤตกิรรม 
การท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 15 ปี 16 - 20 ปี  มากกว่า 20 ปี รวม 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2. การร่วมมอื 3.89 0.32 3.94 0.66 3.89 0.61 3.90 0.58 
2.1 สมาชิกในทีมมีการ
วางแผนร่วมมือกนัใน
การปฏิบติักิจกรรม 

3.84 0.37 3.96 0.79 3.79 0.78 3.84 0.73 

2.2 สมาชิกในทีม
ช่วยเหลือกนัเพ่ือให้งาน
บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนด 

4.11 0.46 3.93 0.81 4.05 0.67 4.03 0.68 

2.3 สมาชิกในทีม
ช่วยเหลือกนัในการ
ปฏิบติังานดว้ยความเต็ม
ใจ 

4.05 0.62 4.14 0.65 3.95 0.67 4.02 0.66 

2.4 สมาชิกในทีม
อภิปรายงานร่วมกนัเพ่ือ
หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในทีม 

3.63 0.60 3.75 0.80 3.77 0.69 3.74 0.70 

2.5 ในทีมมีการระดม
สมองเพ่ือหาหนทางให้
ทีมบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

3.84 0.37 3.89 0.74 3.89 0.84 3.88 0.75 
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ตารางที่ 22แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ าแนกตามระยะเวลาท างาน
(ต่อ) 
 

พฤตกิรรม 
การท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 15 ปี 16 - 20 ปี  มากกว่า 20 ปี รวม 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3. การประสานงาน 3.99 0.37 4.04 0.51 3.98 0.54 4.00 0.50 
3.1 สมาชิกในทีมมีการ
ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ี
การท างานของแต่ละ
บุคคลอยา่งชดัเจน 

4.16 0.60 4.00 0.54 4.16 0.61 4.12 0.59 

3.2 สมาชิกในทีมมีการ
ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติัหรือระบบการ
ท างานในทีมอยา่ง
ชดัเจน 

3.74 0.65 4.11 0.50 3.93 0.60 3.94 0.59 

3.3 สมาชิกในทีมมีการ
ประสานงานกนัดว้ย
มารยาทและการพดูจาท่ี
ดีต่อกนั 

4.11 0.46 4.07 0.66 3.95 0.74 4.01 0.68 

3.4 สมาชิกในทีมของ
ท่านด าเนินการประชุม
ไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4.05 0.40 4.11 0.57 4.10 0.57 4.09 0.54 

3.5 สมาชิกในทีมมีการ
ปรับความเขา้ใจซ่ึงกนั
และกนัเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ 

3.89 0.32 3.93 0.72 3.77 0.90 3.83 0.78 
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ตารางที่ 22แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามระยะเวลาท างาน
(ต่อ) 
 

พฤตกิรรม 
การท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 15 ปี 16 - 20 ปี  มากกว่า 20 ปี รวม 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

4. การมคีวามคดิ
สร้างสรรค์ 

3.62 0.35 3.69 0.62 3.70 0.66 3.68 0.60 

4.1 สมาชิกในทีม
ร่วมกนัแกปั้ญหา 

3.95 0.40 3.96 .64 3.89 .84 3.92 .73 

4.2 สมาชิกในทีม
ร่วมกนัปรับปรุงการ
ท างาน 

3.89 0.32 4.00 0.61 3.97 0.63 3.96 0.58 

4.3 สมาชิกในทีมมีการ
คิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาท่ี
ต่างไปจากการ
ปฏิบติังานแบบเดิม
เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

3.74 0.45 3.61 0.83 3.80 0.77 3.74 0.74 

4.4 สมาชิกในทีมมีการ
น าผลการวิจยัมา
ประยกุตใ์ช ้

3.26 0.73 3.39 1.07 3.31 1.01 3.32 0.97 

4.5 สมาชิกในทีมมีการ
น าวิธีการใหม่ๆ มาใช้
เพ่ือลดค่าใชจ่้าย 

3.26 0.73 3.50 0.79 3.52 0.85 3.47 0.81 
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ตารางที่ 22แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามระยะเวลาท างาน
(ต่อ) 
 

พฤตกิรรม 
การท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 15 ปี 16 - 20 ปี  มากกว่า 20 ปี รวม 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

5. การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.85 0.50 3.76 0.63 3.61 0.68 3.69 0.64 

5.1 สมาชิกในทีมน า
ความรู้จากการอบรมมา
พฒันาคุณภาพงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.89 0.66 3.86 0.65 3.70 0.59 3.78 0.62 

5.2 สมาชิกในทีมมีการ
คน้หาขอ้บกพร่องเพ่ือ
น ามาปรับปรุงงาน 

3.79 0.63 3.64 0.73 3.54 0.79 3.61 0.75 

5.3 สมาชิกในทีมคน้หา
วิธีการท างานเพ่ือลด
เวลาท างานลง 

3.79 0.63 3.75 0.75 3.66 0.79 3.70 0.75 

5.4 สมาชิกในทีมมีการ
ปฏิบติักิจกรรมการ
พฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.79 0.54 3.71 0.71 3.52 0.89 3.62 0.79 

5.5 สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้น ท่ีจะพฒันา
คุณภาพของงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.00 0.47 3.82 0.67 3.62 0.82 3.74 0.74 

ค่าเฉลี่ยรวม
พฤติกรรมทั้ง 5 ด้าน 

3.85 0.23 3.88 0.53 3.82 0.54 3.84 0.49 

 



 
 

118 
 

 จากตารางที่ 22พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีระดบัการท างานเป็นทีม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 3.84ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.49โดยผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างาน16 - 20 ปี มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
มากที่สุด รองลงไปคือ ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 15 ปีผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการ
ท างานมากกวา่ 20 ปีและผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 10 ปีค่าเฉล่ีย 3.88 , 3.86 และ3.82
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.53, 0.23และ0.54ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายดา้นและปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้น โดยจ าแนก
ตามระดบัระยะเวลาในการท างาน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 15 ปี มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้น
การประสานงานมากที่สุดรองลงไปคือ ดา้นการติดต่อส่ือสารดา้นการร่วมมือ ดา้นการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง และด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉล่ีย 3.99 , 3.92 , 3.89 , 3.85และ3.62ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.37,0.43,0.32, 0.50และ0.23ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.32ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.40) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกันอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย3.94ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.52)สมาชิกในทีมซักถามข้อสงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหวัหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 3.89ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66) และสมาชิกในทีมมีการประชุม
เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 3.47ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.46)รองลงสมาชิกในทีมช่วยเหลือกนั
ในการปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.05ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) สมาชิกในทีมมีการ
วางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.89ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.37)ในทีมมีการระดม
สมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.89ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.37) และ
สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม (ค่าเฉล่ีย 
3.63ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.16ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) รองลงไป 
สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.46) สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.05ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน0.40)  สมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิดความขดัแยง้(ค่าเฉล่ีย  3.89 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.32) และสมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการ
ท างานในทีมอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.74ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา (ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.40) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการ
ท างาน(ค่าเฉล่ีย  3.89ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.32) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่างไป
จากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.74ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.45) สมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.26ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73)  และ
สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.26ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.47) 
รองลงไปสมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.89ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66)สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.47)สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุง
งาน(ค่าเฉล่ีย 3.79ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)สมาชิกในทีมคน้หาวธีิการท างานเพือ่ลดเวลาท างานลง
(ค่าเฉล่ีย 3.79ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)และสมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.79ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างาน16 - 20 ปี  มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการ
ประสานงานมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการร่วมมือ ดา้นการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง และดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ ค่าเฉล่ีย 4.04 , 3.99, 3.94,  3.76 และ3.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.51 , 0.58 , 0.66, 0.63 และ0.62ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ย ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ย
ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.43 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 4.11
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63) สมาชิกในทีมซกัถามขอ้สงสยัและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ไดรั้บ
มอบหมายจากหัวหน้าทีม (ค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.90) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65)รองลงไป สมาชิกในทีมมีการวางแผน
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ร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79) สมาชิกในทีมช่วยเหลือ
กนัเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81)ในทีมมีการ
ระดมสมองเพือ่หาหนทางใหท้ีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) 
และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม (ค่าเฉล่ีย 
3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.80)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางใน
การปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.50) สมาชิก
ในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57) รองลง
ไป สมาชิกในทีมมีการประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกัน(ค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66)  สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขตหนา้ที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.96ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.61ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83) สมาชิกในทีมมีการน าสมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแก้ไขปัญหาที่ต่างไปจากการปฏิบติังาน
แบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย(ค่าเฉล่ีย 3.50ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวิจยัมาประยุกต์ใช้(ค่าเฉล่ีย 3.39ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน1.07)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.86ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65) รองลงไป
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.82ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67)สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.75ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.75)สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 
3.71ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน
(ค่าเฉล่ีย 3.64ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 20 ปี  มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้น
การประสานงานมากที่สุด รองลงไปคือ ด้านการติดต่อส่ือสารด้านการร่วมมือด้านการมีความคิด
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สร้างสรรค์ และด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.98, 3.91 , 3.89 , 3.70 และ 3.61ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54 , 0.61 , 0.61, 0.66 และ 0.68 ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร 
ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมได้รับทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม
(ค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั
(ค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65) สมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ในการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล
กนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78) และสมาชิกในทีมซกัถามขอ้สงสัยและขอ้
ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.93) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือ
กนัในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67) ในทีมมีการระดม
สมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84)
สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.78) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 
(ค่าเฉล่ีย 3.77ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.16ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) รองลงไป 
สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57) 
สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.74)  สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.90)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.97ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.89ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.77) สมาชิกในทีมมีการน าสมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแก้ไขปัญหาที่ต่างไปจากการปฏิบติังาน
แบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย(ค่าเฉล่ีย 3.52ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.85)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวิจยัมาประยุกต์ใช้(ค่าเฉล่ีย 3.31ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน1.01)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.59) รองลงไป   
สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79)
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.62 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.82)สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 3.54 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79)และสมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.89)ตามล าดบั 
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5.7   การท างานเป็นทีมจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตารางที่ 23แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

พฤตกิรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 30,000บาท 30,000 - 50,000 บาท 50,001 -  70,000 บาท มากกว่า 70,000 บาท รวม 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.  การตดิต่อส่ือสาร 4.40 . 3.95 0.49 3.86 0.67 3.98 0.54 3.93 0.57 
1.1 สมาชิกในทีมซกัถามขอ้สงสัย
และขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากหัวหนา้ทีม 

4.00 . 3.92 0.74 3.71 0.96 3.77 0.82 3.81 0.84 

1.2 สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั 

4.00 . 4.00 0.56 3.92 0.67 3.97 0.61 3.96 0.61 

1.3 สมาชิกในทีมมีการประชุมเพ่ือ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

5.00 . 3.59 0.75 3.74 0.83 3.97 0.72 3.76 0.78 

1.4 สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มลูกนัอยา่งชดัเจน 

4.00 . 3.82 0.76 3.79 0.74 3.90 0.61 3.83 0.70 

1.5 สมาชิกในทีมไดรั้บทราบ
เป้าหมายในการท างานจากหัวหนา้
ทีม 

5.00 . 4.41 0.55 4.16 0.68 4.30 0.60 4.30 0.62 
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ตารางที่ 23แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 30,000บาท 30,000 - 50,000 บาท 50,001 -  70,000 บาท มากกว่า 70,000 บาท รวม 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2. การร่วมมอื 4.40 . 3.86 0.62 3.88 0.56 3.97 0.57 3.90 0.58 
2.1 สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือ
กนัในการปฏิบติักิจกรรม 

4.00 . 3.82 0.79 3.79 0.66 3.93 0.74 3.84 0.73 

2.2 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพ่ือให้
งานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

5.00 . 3.97 0.63 3.95 0.73 4.17 0.65 4.03 0.68 

2.3 สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการ
ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ 

5.00 . 4.03 0.67 4.05 0.61 3.93 0.69 4.02 0.66 

2.4 สมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนั
เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในทีม 

4.00 . 3.64 0.81 3.74 0.64 3.87 0.63 3.74 0.70 

2.5 ในทีมมีการระดมสมองเพ่ือหา
หนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

4.00 . 3.82 0.72 3.89 0.80 3.93 0.74 3.88 0.75 
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ตารางที่ 23แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 30,000บาท 30,000 - 50,000 บาท 50,001 -  70,000 บาท มากกว่า 70,000 บาท รวม 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3. การประสานงาน 4.00 . 4.06 0.40 3.92 0.56 4.03 0.55 4.00 0.50 
3.1 สมาชิกในทีมมีการก าหนด
ขอบเขตหนา้ท่ีการท างานของแต่ละ
บุคคลอยา่งชดัเจน 

4.00 . 4.13 0.52 4.05 0.57 4.20 0.71 4.12 0.59 

3.2 สมาชิกในทีมมีการก าหนด
แนวทางในการปฏิบตัิหรือระบบการ
ท างานในทีมอยา่งชดัเจน 

4.00 . 3.92 0.58 3.87 0.62 4.07 0.58 3.94 0.59 

3.3 สมาชิกในทีมมีการประสานงาน
กนัดว้ยมารยาทและการพูดจาท่ีดีต่อ
กนั 

4.00 . 4.13 0.52 3.87 0.74 4.03 0.76 4.01 0.68 

3.4 สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการ
ประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน 

4.00 . 4.18 0.45 4.00 0.62 4.10 0.55 4.09 0.54 

3.5 สมาชิกในทีมมีการปรับความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเมื่อเกิดความ
ขดัแยง้ 

4.00 . 3.95 0.69 3.79 0.84 3.73 0.83 3.83 0.78 
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ตารางที่ 23แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 30,000บาท 30,000 - 50,000 บาท 50,001 -  70,000 บาท มากกว่า 70,000 บาท รวม 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4. การมคีวามคดิสร้างสรรค์ 3.60 . 3.64 0.66 3.74 0.55 3.67 0.59 3.68 0.60 
4.1 สมาชิกในทีมร่วมกนัแกปั้ญหา 4.00 . 3.92 0.70 3.89 0.76 3.93 0.74 3.92 0.73 
4.2 สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการ
ท างาน 

4.00 . 3.97 0.54 4.00 0.57 3.90 0.66 3.96 0.58 

4.3 สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ข
ปัญหาท่ีต่างไปจากการปฏิบตัิงาน
แบบเดิมเพื่อใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 . 3.67 0.84 3.76 0.71 3.80 0.66 3.74 0.74 

4.4 สมาชิกในทีมมีการน าผลการวิจยั
มาประยกุตใ์ช ้

3.00 . 3.23 1.06 3.55 0.72 3.17 1.12 3.32 0.97 

4.5 สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการ
ใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย 

3.00 . 3.41 0.88 3.50 0.65 3.53 0.94 3.47 0.81 
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ตารางที่ 23แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างานเป็นทีม จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(ต่อ) 
 

พฤตกิรรมการท างานร่วมกนั 
ของสมาชิกในทมี 

ต า่กว่า 30,000บาท 30,000 - 50,000 บาท 50,001 -  70,000 บาท มากกว่า 70,000 บาท รวม 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.00 . 3.76 0.67 3.59 0.63 3.71 0.63 3.69 0.64 
5.1 สมาชิกในทีมน าความรู้จากการ
อบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.00 . 3.85 0.67 3.71 0.57 3.77 0.63 3.78 0.62 

5.2 สมาชิกในทีมมีการคน้หา
ขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน 

4.00 . 3.72 0.76 3.45 0.76 3.67 0.71 3.61 0.75 

5.3 สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการ
ท างานเพื่อลดเวลาท างานลง 

4.00 . 3.69 0.86 3.68 0.66 3.73 0.74 3.70 0.75 

5.4 สมาชิกในทีมมีการปฏิบตัิ
กิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.00 . 3.72 0.79 3.53 0.83 3.60 0.77 3.62 0.79 

5.5 สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้นที่จะพฒันาคุณภาพ
ของงานอยา่งต่อเน่ือง 

4.00 . 3.82 0.68 3.61 0.79 3.80 0.76 3.74 0.74 

ค่าเฉลีย่รวมพฤตกิรรมทั้ง 5 ด้าน 4.08 . 3.85 0.47 3.80 0.53 3.87 0.49 3.84 0.49 
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 จากตารางที่ 23 พบว่าผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีระดับพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพจิารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.49โดยผูบ้ริหารที่มีรายได ้ต  ่ากวา่ 30,000 บาทมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
มากที่สุดรองลงไปคือ ผูบ้ริหารที่มีรายได้มากกว่า 70,000 บาทผูบ้ริหารที่มีรายได้ 30,000 - 50,000 
บาทและผูบ้ริหารที่มีรายได้ 50,001 -  70,000 บาทค่าเฉล่ีย 4.08, 3.87, 3.85, และ3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน- , 0.49,0.47, และ0.53ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายดา้นและปัจจยัยอ่ยของแต่ละดา้น โดยจ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 ผูบ้ริหารที่มีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 30,000บาทมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม ดา้นการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นการร่วมมือ มากที่สุด รองลงไปคือ ดา้นการประสานงาน ดา้นการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง และด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ค่าเฉล่ีย4.00,4.40, 4.00, 4.00และ 3.60ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน-ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ย ด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกใน
ทีมมีการประชุมเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 5.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) 
สมาชิกในทีมได้รับทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม (ค่าเฉล่ีย 5.00ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน-) รองลงไปสมาชิกในทีมซักถามข้อสงสัยและข้อข้องใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหนา้ทีม (ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) และสมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 5.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)สมาชิกในทีมช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 5.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) รองลงไปสมาชิกในทีมมีการ
วางแผนร่วมมือกันในการปฏิบัติกิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)สมาชิกในทีม
อภิปรายงานร่วมกนัเพือ่หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน-)และในทีมมีการระดมสมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 4.00
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) 
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียเท่ากนัทุกปัจจยั ดงัน้ี สมาชิกในทีมมีการก าหนด
ขอบเขตหนา้ที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)สมาชิก
ในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน-)สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 



 
 

129 
 

4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.00
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิดความขดัแยง้
(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) 
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการท างาน(ค่าเฉล่ีย 
4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่างไปจากการปฏิบติังาน
แบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)รองลงไป  สมาชิก
ในทีมมีการน าผลการวิจยัมาประยกุตใ์ช้(ค่าเฉล่ีย 3.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) และสมาชิกในทีมมี
การน าวธีิการใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-) 
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียเท่ากนัทุกปัจจยั ดงัน้ี สมาชิกในทีมน า
ความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)
สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)
สมาชิกในทีมคน้หาวธีิการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)สมาชิก
ในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน-)
และสมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน-)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีรายไดต่้อเดือน 30,000 - 50,000 บาท มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้าน
การประสานงานมากที่สุดรองลงไปคือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการร่วมมือดา้นการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองและด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉล่ีย 4.06, 3.95, 3.86, 3.76และ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.40, 0.49, 0.62, 0.67และ0.66ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 4.41 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.56) สมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าทีม (ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) และสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน(ค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.75) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.03ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63) ในทีมมีการ
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ระดมสมองเพือ่หาหนทางใหท้ีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72)
สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.79) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 
(ค่าเฉล่ีย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.81)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการ
ประชุมได้อย่างราบร่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.18ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.45) รองลงไป สมาชิกในทีมมีการ
ก าหนดขอบเขตหนา้ที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.52) สมาชิกในทีมมีการประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจาที่ดีต่อกัน(ค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.52)  สมาชิกในทีมมีการปรับความเข้าใจซ่ึงกันและกันเม่ือเกิดความขดัแยง้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.95ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69) และสมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือ
ระบบการท างานในทีมอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน(ค่าเฉล่ีย 3.97ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.92ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.67ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.84) สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.41ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.88)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.23ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.06)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.85ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67) รองลงไป   
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.82ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.68)สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 3.72
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76)สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
(ค่าเฉล่ีย 3.72ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79)และสมาชิกในทีมคน้หาวธีิการท างานเพือ่ลดเวลาท างานลง
(ค่าเฉล่ีย 3.69ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.86)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีรายได้ต่อเดือน 50,001 -70,000 บาท มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้น
การประสานงานมากที่สุด รองลงไปคือ ดา้นการร่วมมือ ดา้นการติดต่อส่ือสารดา้นการมีความคิด
สร้างสรรค ์ และดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองค่าเฉล่ีย 3.92, 3.88, 3.86, 3.74 และ3.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.56, 0.56, 0.67, 0.55และ0.63ตามล าดบั ในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 4.16 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.67) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนข้อมูลกันอย่างชัดเจน(ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) สมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังาน
(ค่าเฉล่ีย 3.74ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.83) และสมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่
เขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ทีม (ค่าเฉล่ีย 3.71ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.96) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีคา่เฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังาน
ดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือกัน
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.73) ในทีมมีการ
ระดมสมองเพือ่หาหนทางใหท้ีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด(ค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.80)
สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.66) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม 
(ค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.64)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.05ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57) รองลงไป 
สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62) 
สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอย่างชดัเจน(ค่าเฉล่ีย  
3.87ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.62)  สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดี
ต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือเกิดความขดัแยง้(ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.84)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
ปรับปรุงการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.00ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา(ค่าเฉล่ีย 3.89ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่าง
ไปจากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพือ่ให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.76ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.71) สมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.55ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72)  และ
สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการใหม่ๆ มาใชเ้พือ่ลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.50ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมน าความรู้จาก
การอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.71ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.57) รองลงไป   
สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.68ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66)
สมาชิกในทีมมีความกระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.61 ส่วน



 
 

132 
 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.79)สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 
3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.83) และสมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน
(ค่าเฉล่ีย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76)ตามล าดบั 
 ผูบ้ริหารที่มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 70,000 บาท มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้น
การประสานงานมากที่สุด รองลงไปคือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการร่วมมือดา้นการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองและด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ค่าเฉล่ีย 4.03, 3.98, 3.97,3.71และ3.67ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.55, 0.54, 0.57,0.63 และ0.59ตามล าดบัในประเด็นยอ่ยด้านการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัยอ่ยที่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมไดรั้บทราบเป้าหมายในการท างานจากหัวหน้าทีม(ค่าเฉล่ีย 4.30 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60) รองลงไป สมาชิกในทีมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั(ค่าเฉล่ีย 3.97ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) สมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72) สมาชิกในทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกันอย่างชัดเจน
(ค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61) และสมาชิกในทีมซักถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่
เขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ทีม(ค่าเฉล่ีย 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.82) 
 - ด้านการร่วมมือ ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อใหง้านบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.65)รองลงไป สมาชิกในทีมช่วยเหลือ
กนัในการปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ (ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.69) ในทีมมีการระดม
สมองเพื่อหาหนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนด (ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74)
สมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรม(ค่าเฉล่ีย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.74) และสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทีม
(ค่าเฉล่ีย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)  
 - ด้านการประสานงาน ปัจจยัยอ่ยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่การท างานของแต่ละบุคคลอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71) รองลงไป 
สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมไดอ้ยา่งราบร่ืน(ค่าเฉล่ีย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.55) 
สมาชิกในทีมมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบติัหรือระบบการท างานในทีมอย่างชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 
4.07ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58)  สมาชิกในทีมมีการประสานงานกนัดว้ยมารยาทและการพูดจาที่ดี
ต่อกนั(ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) และสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย 3.73ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.83)  
 - ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์   ปัจจยัย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกัน
แกปั้ญหา (ค่าเฉล่ีย 3.93ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74) รองลงไป  สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการ
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ท างาน(ค่าเฉล่ีย 3.90ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.66) สมาชิกในทีมมีการคิดคน้วิธีแกไ้ขปัญหาที่ต่างไป
จากการปฏิบตัิงานแบบเดิมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ(ค่าเฉล่ีย 3.80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.66) สมาชิกในทีมมีการน าวธีิการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้าย(ค่าเฉล่ีย 3.53ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.94)  และสมาชิกในทีมมีการน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช(้ค่าเฉล่ีย 3.17ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.12)   
 - ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีความ
กระตือรือร้น ที่จะพฒันาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.76) 
รองลงไป   สมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.77
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.63)สมาชิกในทีมคน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาท างานลง(ค่าเฉล่ีย 3.73
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.74)สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน(ค่าเฉล่ีย 
3.67ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.71) และสมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง(ค่าเฉล่ีย 3.60ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.77)ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 6การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น า กับพฤติกรรมการท างานเป็นทีม  
ของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าและพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการหาค่าสัมประสิทธส์หสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ของระดับพฤติกรรมภาวะผู ้น า   ซ่ึ ง
ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 7  ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี  องคป์ระกอบ
ที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ องคป์ระกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา  องคป์ระกอบที่ 4: การมุ่ง
ความสัมพนัธ์เป็นรายคน  องคป์ระกอบที่ 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์  องคป์ระกอบที่ 6 : การ
บริหารแบบวางเฉย(เชิงรุก-เชิงรับ) องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า  และระดับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมทั้ ง 5  ด้านได้แก่ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านความร่วมมือ ด้านการ
ประสานงาน ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์  และดา้นการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง  (ตารางที่ 24-25) 
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ตารางที่ 24แสดงค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธข์องระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าและพฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  
 

พฤตกิรรม               
L1 อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี L1          
L2 การสร้างแรงบนัดาลใจ .528** L2        มีความสมัพนัธก์นัสูง 
L3 การกระตุน้การใชปั้ญญา .548** .694** L3       มีความสมัพนัธก์นัปานกลาง 
L4การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน .479** .543** .640** L4      มีความสมัพนัธก์นัต ่า 
L5 การให้รางวลัตามสถานการณ์ .496** .531** .656** .643** L5     มีความสมัพนัธก์นัต ่ามาก 
L6 การบริหารแบบวางเฉย(เชิงรุก-เชิงรับ) .494** .615** .490** .527** .448** L6    ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

L7 การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า .301** .315** .372** .049 .052 .416** L7        

L8 ภาพรวมขององค์ประกอบที่ 1-7 .741** .824** .869** .750** .758** .747** .470** L8       

T1 ดา้นการติดต่อส่ือสาร .338** .328** .229* .198* .315** .326** .070 .348** T1      

T2 ดา้นความร่วมมือ .512** .443** .319** .289** .404** .447** .138 .491** .785** T2     
T3 ดา้นการประสานงาน .382** .342** .320** .175 .464** .273** .046 .396** .732** .702** T3    

T4 ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ .480** .315** .297** .407** .340** .371** .141 .449** .622** .662** .525** T4   

T5 ดา้นการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง .422** .387** .335** .321** .269** .446** .237* .460** .683** .677** .577** .586** T5  

T6 ภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ด้าน .504** .428** .353** .333** .416** .443** .154 .506** .895** .898** .817** .803** .839** T6 

*ระดบันยัส าคญันอ้ยกว่าหรือเท่ากบั .05 ,  ** ระดบันยัส าคญันอ้ยกว่าหรือเท่ากบั .01 
ระดบัความสัมพนัธ์(Hinkle D. E. 1998, p.118) :.00 - .30 = ต ่ามาก, .31 - .50= ต ่า , .51 - .70 = ปานกลาง , .71 - .90 = สูง , .91 - 1.00 = สูงมาก 
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จากตารางที่ 24  พบวา่ระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าโดยรวมทั้ง 7 องคป์ระกอบ  และระดบัพฤติกรรม
การท างานเป็นทีมโดยรวมทั้ง 5 ดา้น  มีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01และมีความสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.506) 
 -  พฤติกรรมภาวะผู้น า 
 องคป์ระกอบที่ 1: อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี (L1)มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบและมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดย
มีความสมัพนัธ์กบัภาพรวมขององคป์ระกอบที่ 1-7(L8) สูงที่สุด(r = 0.741)และมีความสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(L7) ต ่าที่สุด(r = 0.301) 
 องคป์ระกอบที่ 2: การสร้างแรงบนัดาลใจ(L2)มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมภาวะ
ผูน้ าทุกองคป์ระกอบ และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกด้านโดยมี
ความสัมพนัธ์กับภาพรวมขององคป์ระกอบที่ 1-7(L8)สูงที่สุด (r = 0.824)และมีความสัมพนัธ์กับ
องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(L7)และพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นที่ 4 การมี
ความคิดสร้างสรรค ์(T4)ต ่าที่สุดเท่ากนั (r =  0.315) 
 องค์ประกอบที่ 3: การกระตุน้การใชปั้ญญา (L3)มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบและมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้นโดย
มีความสมัพนัธ์กบัภาพรวมขององคป์ระกอบที่ 1-7(L8)สูงที่สุด (r = 0.869)และมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นที่ 4การมีความคิดสร้างสรรค(์T4) ต  ่าที่สุด (r = 0.297) 
 องค์ประกอบที่  4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน  (L4)มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบ (ยกเวน้องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(L7)) 
และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น (ยกเวน้พฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมดา้นที่ 3การประสานงาน(T3))โดยมีความสัมพนัธก์บัภาพรวมขององคป์ระกอบที่ 1-7(L8) 
สูงที่สุด (r = 0.750) และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นที่ 1การติดต่อส่ือสาร 
(T1) ต ่าที่สุด (r =  0.198) 
 องค์ประกอบที่  5: การให้รางวัลตามสถานการณ์  (L5)มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบ (ยกเวน้องคป์ระกอบที่ 7 การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(L7))  
และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกด้าน โดยมีความสัมพนัธ์กับ
ภาพรวมขององคป์ระกอบที่ 1-7(L8) สูงที่สุด(r = 0.758)  และมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมดา้นที่5การปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง(T5) ต ่าที่สุด (r = 0.269) 
 องคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(เชิงรุก-เชิงรับ) (L6)มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบ และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
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ทุกด้าน โดยมีความสัมพนัธ์กับภาพรวมขององค์ประกอบที่ 1-7(L8) สูงที่สุด (r = 0.747) และมี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นที่3การประสานงาน(T3)ต  ่าที่สุด (r = 0.273) 
 องค์ประกอบที่  7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู ้น า (L7)มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองค์ประกอบ  (ยกเวน้ องค์ประกอบที่ 4การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน 
(L4)  และองคป์ระกอบที่ 5 การให้รางวลัตามสถานการณ์ (L5))และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านที่ 5  การปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง (T5) เพียงด้านเดียวโดยมี
ความสัมพนัธ์กบัภาพรวมขององคป์ระกอบที่ 1-7(L8)สูงที่สุด (r = 0.470) และมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นที่ 5  การปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง (T5) ต  ่าที่สุด (r = 0.237) 
 ภาพรวมขององคป์ระกอบที่ 1-7 (L8) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าทุก
องค์ประกอบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกด้าน โดยมี
ความสัมพนัธก์บัพฤติกรรมภาวะผูน้ าองคป์ระกอบที่ 3การกระตุน้การใชปั้ญญา (L3) สูงที่สุด (r = 
0.869) และมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นที่ 1การติดต่อส่ือสาร (T1) ต  ่าที่สุด 
(r =  0.348) 
 -  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 ดา้นการติดต่อส่ือสาร(T1)มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบ 
(ยกเวน้ องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (L7)) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดยมีความสัมพนัธ์กบัภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ดา้น 
(T6) สูงที่สุด (r =  0.895)  และมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมภาวะผูน้ าองค์ประกอบที่ 5: การให้
รางวลัตามสถานการณ์ (L5) ต ่าที่สุด (r =  0.315)  
 ดา้นความร่วมมือ (T2)มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบ 
และมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น(ยกเวน้ องคป์ระกอบที่ 7 : การ
บริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (L7))โดยมีความสัมพนัธก์บัภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ดา้น (T6) 
สูงที่สุด(r =  0.898) และมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าองคป์ระกอบที่ 3 : การกระตุน้การ
ใชปั้ญญาต ่าที่สุด (r =  0.319)  
 ดา้นการประสานงาน(T3)มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบ 
(ยกเวน้องคป์ระกอบที่ 4 การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(L4) และองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหาร
แบบขาดภาวะผูน้ า (L7)) และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดย
มีความสัมพันธ์กับภาพรวมการท างาน เป็นทีมทั้ ง 5 ด้าน (T6) สูงที่ สุด (r = 0.817)  และมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมภาวะผูน้ าองคป์ระกอบที่ 6 : การบริหารแบบวางเฉย(เชิงรุก-เชิงรับ) 
(L6) ต  ่าที่สุด (r =  0.273) 
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 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์(T4)มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมภาวะผูน้ าทุก
องคป์ระกอบ(ยกเวน้ องคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (L7)) และมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดยมีความสัมพนัธก์บัภาพรวมการท างานเป็นทีม
ทั้ง 5 ด้าน(T6) สูงที่สุด(r =  0.803)  และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าองคป์ระกอบที่ 3: 
การกระตุน้การใชปั้ญญา (L3) ต ่าที่สุด (r =  0.303) 
 ดา้นการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง (T5)มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าทุก
องค์ประกอบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกด้าน โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ดา้น (T6) สูงที่สุด (r=0.839)และมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าองคป์ระกอบที่ 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(L7)ต ่าที่สุด(r = 0.237) 
 ภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ดา้น (T6)มีความสัมพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมภาวะผูน้ า
ทุกองค์ประกอบ(ยกเว้น  องค์ประกอบที่  7 : การบริหารแบบขาดภาวะผู ้น า  (L7)) และมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท างานเป็นทีมดา้นที่ 2ความร่วมมือ (T2) สูงที่สุด (r = 0.898)  และมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าองคป์ระกอบที่ 4 : การมุ่งความสมัพนัธเ์ป็นรายคน  ต  ่าที่สุด (r = 0.333) 
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ตารางที ่25 แสดงค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธข์องระดบักลุ่มภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

พฤตกิรรม               
G1ผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง G1          
G2 ผูน้ าแบบแลกเปล่ียน .793** G2        มีความสมัพนัธก์นัสูง 
G3 ผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย  .326** .235* G3       มีความสมัพนัธก์นัปานกลาง 

G4 ภาพรวมของภาวะผู้น าทั้ง 3 กลุ่ม .875** .830** .683** G4      มีความสมัพนัธก์นัต ่า 
T1 ดา้นการติดต่อส่ือสาร .331** .373** .070 .316** T1     มีความสมัพนัธก์นัต ่ามาก 
T2 ดา้นความร่วมมือ .471** .493** .138 .452** .785** T2    ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
T3 ดา้นการประสานงาน .373** .450** .046 .353** .732** .702** T3        
T4 ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ .446** .412** .141 .411** .622** .662** .525** T4       
T5 ดา้นการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง .442** .399** .237* .448** .683** .677** .577** .586** T5      
T6 ภาพรวมการท างานเป็นทมีทั้ง 5 ด้าน .487** .499** .154 .469** .895** .898** .817** .803** .839** T6     
* ระดบันยัส าคญันอ้ยกว่าหรือเท่ากบั .05 ,  ** ระดบันยัส าคญันอ้ยกว่าหรือเท่ากบั .01 
ระดบัความสัมพนัธ์(Hinkle D. E. 1998, p.118) : .00 - .30 = ต ่ามาก, .31 - .50= ต ่า , .51 - .70 = ปานกลาง , .71 - .90 = สูง , .91 - 1.00 = สูงมาก 
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จากตารางที่ 25  พบวา่ ระดบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ม และพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
โดยรวมทั้ง 5 ดา้น  มีความสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01และมี
ความสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัต ่า (r = 0.469) 
 -  พฤติกรรมภาวะผู้น า 
 กลุ่มผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง(G1)มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบักลุ่มผูน้ า
แบบแลกเปล่ียน(G2) และกลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(G3) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดยมีความสัมพนัธก์บัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ม(G4) 
สูงที่สุด (r = 0.875)และมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสาร (T1) 
ต ่าที่สุด (r = 0.331) 
 กลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบักลุ่มผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง (G1) และกลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(G3)และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้นโดยมีความสัมพนัธก์บัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ม(G4) 
สูงที่สุด(r = 0.830)  และมีความสมัพนัธก์บักลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(G3)ต  ่าที่สุด(r =  0.235) 
 กลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(G3)  มีความสัมพนัธท์างบวกกบักลุ่มผูน้ าแบบที่ก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลง (G1) และกลุ่มผู ้น าแบบแลกเปล่ียน  (G2)และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง (T5) เพียงด้านเดียว โดยมี
ความสมัพนัธก์บัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ม (G4) สูงที่สุด (r = 0.683) และมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง (T5)ต ่าที่สุด (r = 0.237) 
 ระดับภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ ง 3 กลุ่ม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลุ่มผูน้ าแบบที่
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (G1)กลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2) และกลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย
(G3) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดยมีความสัมพนัธ์กบั
กลุ่มผูน้ าแบบที่ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (G1) สูงที่ สุด (r = 0.875) และมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสาร (T1)ต ่าที่สุด (r = 0.316) 
 -  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 ดา้นการติดต่อส่ือสาร (T1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับกลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลง (G1) 
และกลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2)(ยกเวน้ กลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(G3)และมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น โดยมีความสัมพนัธก์บัภาพรวมการท างานเป็นทีม
ทั้ง 5 ดา้น (T6) สูงที่สุด (r =  0.895)  และมีความสมัพนัธ์กบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ม (G4)  
ต  ่าที่สุด (r =  0.316)  
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 ดา้นความร่วมมือ (T2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับกลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลง (G1) และ
กลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2)(ยกเวน้ กลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(G3)) และมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้นโดยมีความสัมพนัธก์บัภาพรวมการท างานเป็นทีม
ทั้ง 5 ดา้น (T6) สูงที่สุด (r =  0.898)  และมีความสมัพนัธ์กบักลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลง (G1)ต ่าที่สุด
(r =  0.471)  
 ดา้นการประสานงาน(T3)มีความสัมพนัธท์างบวกกบักลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลง (G1) และ
กลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2)(ยกเวน้ กลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(G3)) และมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกโดยมีความสมัพนัธก์บัภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5 
ดา้น(T6) สูงที่สุด (r = 0.817) และมีความสัมพนัธ์กบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ม (G4)ต ่าที่สุด 
(r =  0.353) 
 ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์(T4) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัมีความสมัพนัธท์างบวกกบั
กลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลง (G1) และกลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2)(ยกเวน้ กลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบาย(G3)) และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกด้าน  โดยมี
ความสมัพนัธก์บัภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5ดา้น(T6)สูงที่สุด(r=0.803)และมีความสมัพนัธก์บั
กลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2)ต ่าที่สุด (r =  0.412) 
 ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง (T5) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับมีความสัมพันธ์
ทางบวกกบักลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลง (G1) และกลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2)กลุ่มผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบาย(G3)และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกด้าน โดยมี
ความสัมพนัธ์กับภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5ดา้น(T6)สูงที่สุด(r = 0.839)และมีความสัมพนัธ์
กบักลุ่มผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(G3)ต ่าที่สุด(r = 0.237) 
 ภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ ง 5 ด้าน (T6)มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบักลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลง (G1) และกลุ่มผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (G2)(ยกเวน้ กลุ่มผูน้ า
แบบปล่อยตามสบาย(G3)) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น
โดยมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นที่ 2  ความร่วมมือ (T2) สูงที่สุด (r = 0.898)  
และมีความสมัพนัธก์บัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่ม (G4) ต ่าที่สุด (r = 0.469) 
 
 
 


