บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ น
ทีมของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี ภาวะผูน้ าของBass
(1978, อ้างใน สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์ , 2548: 368)ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งสารวจโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงกับ การท างานเป็ นที ม ของผู ้บ ริ ห ารธนาคารออมสิ น ในจัง หวัด เชี ย งใหม่
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาและเก็บ รวมรวมข้อมูลที่ มีค่ าความเชื่ อมัน่ 0.949ได้แก่ แบบสอบถามที่
ประกอบด้วยส่ วนที่ เป็ นคุ ณลัก ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามแบบทดสอบภาวะผูน้ าเชิ งพหุ
องค์ป ระกอบ MLQ-6S(Multifactor Leadership Questionnaires) สร้ างโดย Bass และ Avolio (สุ เทพ
พงศ์ศรี วฒั น์, 2548: 400)และแบบวัดระดับการทางานเป็ นทีมที่พฒั นาจากแบบสอบถามการทางาน
เป็ นทีมพยาบาลของ อารี ยอ์ ุณหสุ ทธิ ยานนท์ (2551) ที่สร้างตามแนวคิดของ Romig (1996) ซึ่ งผูศ้ ึกษา
ได้ทาการสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากแบบสอบถามจานวน108ชุดที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรศึกษาคือผูบ้ ริ หารของ
ธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 108 ราย สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1คุณลักษณะทัว่ ไป
เพศ
ผูบ้ ริ หารของธนาคารออมสิ นในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ ทั้งหมดจานวน 108 ราย เป็ นเพศ
หญิงมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 71.30 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 28.70
อายุ
พบว่า ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 57.41 รองลงไปคือ มีอายุระหว่าง 51- 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.15 และมีอายุระหว่าง 30 - 40
ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.44
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สถานภาพ
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ
58.33 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 29.63และมีสถานภาพหย่า/หม้าย คิดเป็ นร้อยละ 12.04
การศึกษา
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 51.85 และจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 48.15
ระดับตาแหน่ งงาน
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ ส่ วนใหญ่ มีตาแหน่ งระดับผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ
คิดเป็ นร้อยละ 62.96 และระดับผูจ้ ดั การ คิดเป็ นร้อยละ 37.04
ระยะเวลาทางาน
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ ส่ วนใหญ่ทางานมาเป็ นระยะเวลามากกว่า
20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 56.48 รองลงไปคือ ท างานมาเป็ นระยะเวลา 16 - 20 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.93
ทางานมาเป็ นระยะเวลา 10 - 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.67 และทางานมาเป็ นระยะเวลาต่ ากว่า 10 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 0.93
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีรายได้ต่อเดือน 30,000 - 50,000 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 36.11 รองลงไปคือ รายได้ต่อเดือน 50,001 - 70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.19 รายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 70,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.78 และรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 30,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ
0.93
ส่ วนที่ 2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่
ภาวะผู้นาทั้ง 3 แบบ
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสู งและระดับปาน
กลาง โดยมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนอยูใ่ นระดับสู งมากที่สุด รองลงไปคือ ภาวะผูน้ าแบบก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่ นระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 8.88, 8.52
และ 6.03 ตามลาดับเมื่อพิจารณาระดับภาวะผูน้ าในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ผบู้ ริ หาร
ธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ย งใหม่ มี ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับ สู ง ได้แก่ องค์ป ระกอบที่ 4 (การมุ่ ง
ความสัมพันธ์เป็ นรายคน)มากที่สุด รองลงไปคือ องค์ประกอบที่ 5 (การให้รางวัลตามสถานการณ์ )
องค์ประกอบที่ 6การบริ หารแบบวางเฉย(เชิ งรุ ก-เชิ งรับ)และองค์ประกอบที่ 2(การสร้างแรงบันดาล
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ใจ)โดยคะแนนเฉลี่ย 9.12 ,8.96 ,8.80 , 8.62 ตามลาดับส่ วนองค์ประกอบที่มีภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ได้แก่ องค์ป ระกอบที่ 1 (อานาจดึ งดู ดใจ หรื อบารมี ) องค์ป ระกอบที่ 3 (การกระตุ ้น การใช้
ปั ญญา) และองค์ประกอบที่ 7 (การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า) โดยคะแนนเฉลี่ย 8.39,7.94และ 6.03
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3ภาวะผู้นาของผู้บริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ จาแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา ระดับตาแหน่ งงาน ระยะเวลาทางาน และรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ภาวะผู้นาจาแนกตามเพศ
ผูบ้ ริ ห ารชายส่ วนใหญ่ มี ภ าวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ยนมากที่ สุ ดภาวะผูน้ าอยู่ในระดับ สู ง
(ค่าเฉลี่ ย8.90)รองลงไปคือมี ภาวะผูน้ าแบบที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ ย 8.37) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย
5.65)เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 4:
การมุ่งความสัมพันธ์ เป็ นรายคน (ค่าเฉลี่ ย 9.13) และองค์ประกอบที่มี ระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคื อ
องค์ป ระกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ ย 5.65)ส าหรับผูบ้ ริ หารหญิ ง ส่ วนใหญ่ มี
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมากที่สุดภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย8.87) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ า
แบบที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย8.57) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย6.18) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบ
ที่มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดคือองค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน(ค่าเฉลี่ ย9.12)และ
องค์ป ระกอบที่ มี ระดับ ภาวะผูน้ าน้อยที่ สุ ดคื อ องค์ป ระกอบที่ 7 : การบริ ห ารแบบขาดภาวะผูน้ า
(ค่าเฉลี่ย6.18)
ภาวะผู้นาจาแนกตามอายุ
ผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 30 - 40 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง
(ค่าเฉลี่ ย8.55) รองลงไปคือมี ภาวะผูน้ าแบบที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ ย8.08) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย
6.10)เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 4:
การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน (ค่าเฉลี่ ย 8.76) และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือ
องค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ ย6.10)ผูบ้ ริ หารที่มีอายุ41 - 50 ปี ส่ วนใหญ่มี
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย8.84) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ า
แบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย8.46) และมีภาวะผูน้ าแบบ
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ปล่ อ ยตามสบาย ภาวะผู ้น าอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 5.81) เมื่ อ พิ จารณาตามองค์ป ระกอบ
องค์ป ระกอบที่ มี ระดับ ภาวะผูน้ ามากที่ สุ ดคื อ ) องค์ป ระกอบที่ 5: การให้รางวัล ตามสถานการณ์
(ค่าเฉลี่ย 8.98) และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบ
ขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ ย 5.81)ผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 51 - 60 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ยนมากที่สุด ภาวะ
ผูน้ าอยู่ในระดับสู ง(ค่าเฉลี่ ย 9.26) รองลงไปคือ มี ภาวะผูน้ าแบบที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะ
ผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง(ค่าเฉลี่ย9.03)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ค่ า เฉลี่ ย 6.52)เมื่ อ พิ จ ารณาตามองค์ ป ระกอบ องค์ ป ระกอบที่ มี ร ะดับ ภาวะผู้น ามากที่ สุ ดคื อ
องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน(ค่าเฉลี่ ย 9.60) และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะ
ผูน้ าน้อยที่สุดคือองค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ย 6.52)
ภาวะผู้นา จาแนกตามสถานภาพ
ผูบ้ ริ หารที่มีสถานภาพโสด มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง
(ค่าเฉลี่ย8.80) รองลงไปคือภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย8.43) และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย5.72)เมื่อ
พิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 4: การมุ่ง
ความสั ม พัน ธ์ เป็ นรายคน(ค่ า เฉลี่ ย 9.13) และองค์ ป ระกอบที่ มี ร ะดับ ภาวะผู้น าน้ อ ยที่ สุ ดคื อ
องค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ ย 5.72)ผูบ้ ริ หารที่มีสถานภาพสมรสมีภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย8.89) รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย8.48) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย6.14) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบ
ที่มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน (ค่าเฉลี่ย9.03) และ
องค์ป ระกอบที่ มี ระดับ ภาวะผูน้ าน้อ ยที่ สุ ด คื อ องค์ป ระกอบที่ 7 : การบริ ห ารแบบขาดภาวะผูน้ า
(ค่าเฉลี่ย6.14)ผูบ้ ริ หารที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่ น
ระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย9.04)รองลงไป คือ มีภาวะผูน้ าแบบที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ใน
ระดับ สู ง (ค่ า เฉลี่ ย 8.92) และมี ภ าวะผูน้ าแบบปล่ อ ยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(ค่ า เฉลี่ ย 6.23)เมื่ อ พิ จ ารณาตามองค์ ป ระกอบ องค์ ป ระกอบที่ มี ร ะดับ ภาวะผู้น ามากที่ สุ ดคื อ
องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน (ค่าเฉลี่ ย9.54)และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะ
ผูน้ าน้อยที่สุดคือองค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ย 6.23)
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ภาวะผู้นาจาแนกตามการศึกษา
ผูบ้ ริ หารที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีภาวะผูน้ าผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มากที่สุด ภาวะ
ผูน้ าอยู่ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย 8.88) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะ
ผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 8.37) และมีผนู้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ ย 6.04)เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่ มี ระดับภาวะผูน้ ามากที่สุ ดคื อ
องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน(ค่าเฉลี่ ย 9.07) และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะ
ผูน้ าน้อ ยที่ สุ ด คื อ องค์ป ระกอบที่ 7 : การบริ ห ารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่ าเฉลี่ ย 6.04)ผูบ้ ริ ห ารที่ จ บ
การศึกษาระดับปริ ญญาโท มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย
8.87) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย
8.67) และมี ภ าวะผูน้ าแบบปล่ อ ยตามสบายภาวะผูน้ าอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 6.03) เมื่ อ
พิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่ มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุ ดคือ องค์ประกอบที่ 4: การมุ่ ง
ความสั ม พัน ธ์ เป็ นรายคน(ค่ า เฉลี่ ย 9.17) และองค์ ป ระกอบที่ มี ร ะดับ ภาวะผู้น าน้ อ ยที่ สุ ด คื อ
องค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ย 6.02)
ภาวะผู้นาจาแนกตามระดับตาแหน่ งงาน
ผูบ้ ริ หารตาแหน่งผูจ้ ดั การมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง
(ค่าเฉลี่ ย9.54) รองลงไปคือ มี ภาวะผูน้ าแบบที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับ สู ง
(ค่าเฉลี่ย9.04) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย6.28)เมื่อ
พิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ป ระกอบที่ มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุ ดคือ องค์ประกอบที่ 5:การให้
รางวัลตามสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย9.80) และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือองค์ประกอบ
ที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ ย6.28) ผูบ้ ริ หารตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การมีภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย8.49)รองลงไปคือมี ภาวะผูน้ าแบบที่
ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย8.21) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบาย ภาวะผู ้น าอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 5.88)เมื่ อ พิ จ ารณาตามองค์ ป ระกอบ
องค์ป ระกอบที่ มี ระดับ ภาวะผูน้ ามากที่ สุ ดคื อ องค์ป ระกอบที่ 4: การมุ่ งความสั ม พันธ์ เป็ นรายคน
(ค่าเฉลี่ ย8.90) และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบ
ขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ย 5.88)
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ภาวะผู้นาจาแนกตามระยะเวลาทางาน
ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางานต่ ากว่า 15ปี ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางานต่ า
กว่า15 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย 8.45) รองลงไปคือ
มีภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 8.12) และมี
ภาวะผูน้ าแบบปล่ อยตามสบายภาวะผูน้ าอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 5.84)เมื่ อ พิ จารณาตาม
องค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดองค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็ น
รายคน(ค่าเฉลี่ย8.95)และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 7 : การบริ หาร
แบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ ย 5.84) ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางาน 16 - 20 ปี มีภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ ย น มากที่ สุ ด ภาวะผูน้ าอยู่ใ นระดับ สู ง (ค่ าเฉลี่ ย 8.71) รองลงไปคื อ มี ภ าวะผูน้ าแบบที่
ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย 8.50)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย6.29) เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มี
ระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน(ค่าเฉลี่ ย 8.96)และ
องค์ป ระกอบที่ มี ระดับ ภาวะผูน้ าน้อยที่ สุ ดคื อ องค์ป ระกอบที่ 7 : การบริ ห ารแบบขาดภาวะผูน้ า
(ค่าเฉลี่ ย 6.29) ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางานมากกว่า 20 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มาก
ที่ สุ ด ภาวะผู ้น าอยู่ ใ นระดั บ สู ง (ค่ า เฉลี่ ย 9.09)รองลงไปคื อ มี ภ าวะผู ้น าแบบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย 8.65)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ า
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 5.97)องค์ประกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ ย9.36)
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดคือ และองค์ประกอบที่มี
ระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉลี่ย 5.97)
ภาวะผู้นาจาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ผูบ้ ริ หารที่มีรายได้ต่ ากว่า 30,000บาทมีภาวะผูน้ าแบบที่ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง มาก
ที่สุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย8.00) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนภาวะ
ผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย7.50) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย6.00)เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ ามากที่สุดคือ
องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจองค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสั มพันธ์ เป็ นรายคน และ
องค์ป ระกอบที่ 5: การให้รางวัลตามสถานการณ์ เท่ ากัน(ค่าเฉลี่ ย8.00) และองค์ประกอบที่ มีระดับ
ภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือองค์ประกอบที่ 3: การกระตุน้ การใช้ปัญญาองค์ประกอบที่ 6 : การบริ หารแบบ
วางเฉยและองค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ าเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย7.00) ผูบ้ ริ หารที่มีรายได้
30,000 - 50,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมากที่สุด ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย8.65)รอง
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ลงไปคือภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย8.18)และภาวะ
ผูน้ าแบบปล่ อยตามสบายภาวะผูน้ าอยู่ใ นระดับ สู ง (ค่ าเฉลี่ ย 6.00)เมื่ อ พิ จารณาตามองค์ป ระกอบ
องค์ป ระกอบที่ มี ระดับ ภาวะผูน้ ามากที่ สุ ดคื อ องค์ป ระกอบที่ 4: การมุ่ งความสั ม พันธ์ เป็ นรายคน
(ค่าเฉลี่ย 8.92) และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือองค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบ
ขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ ย 6.00)ผูบ้ ริ หารที่มีรายได้ 50,001- 70,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลง
มากที่สุดภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย8.58) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนภาวะผูน้ า
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย8.72) มีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ค่ า เฉลี่ ย 6.03)เมื่ อ พิ จ ารณาตามองค์ ป ระกอบ องค์ ป ระกอบที่ มี ร ะดับ ภาวะผู้น ามากที่ สุ ดคื อ
องค์ประกอบที่ 4: การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน(ค่าเฉลี่ ย 9.18)และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะ
ผูน้ าน้อยที่สุดคือองค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ย 6.03)ผูบ้ ริ หารที่มีรายได้
มากกว่า 70,000 บาท มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน มากที่สุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย9.42)
รองลงไปคือ ภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลี่ย8.89) และ
ภาวะผูน้ าแบบปล่ อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 6.07)เมื่ อ พิ จ ารณาตาม
องค์ป ระกอบ องค์ป ระกอบที่ มี ระดับภาวะผูน้ ามากที่ สุ ดคื อ องค์ป ระกอบที่ 5: การให้รางวัล ตาม
สถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย 9.57)และองค์ประกอบที่มีระดับภาวะผูน้ าน้อยที่สุดคือองค์ประกอบที่ 7 : การ
บริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉลี่ย 6.07)
ส่ วนที่ 4การทางานเป็ นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่
ผูบ้ ริ ห ารธนาคารออมสิ น ในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี ระดับ พฤติ ก รรมการท างานเป็ นที มโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยรวม ซึ่ งมี ค่าเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.49
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมเป็ นรายด้าน พบว่า มีระดับการทางานเป็ นทีมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านการประสานงานมี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด รองลงไปคื อ ด้านการติ ดต่อสื่ อสารด้านการ
ร่ ว มมื อ ด้ า นการปรั บ ปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและด้ า นการมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
4.00,3.93,3.90,3.69 และ 3.68ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.50,0.57, 0.58,0.64 และ 0.60ตามลาดับ
ปั จจัยย่อยการทางานเป็ นทีมด้านการติดต่อสื่ อสาร มีระดับการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกปั จจัย โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือสมาชิ กในทีมมีการประชุ มเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาใน
การปฏิบตั ิงาน (ค่าเฉลี่ย 3.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61) และปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ สมาชิกใน
ทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างชัดเจน(ค่าเฉลี่ย 3.76ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) ด้านการร่ วมมือ
มี ระดับ การท างานเป็ นที มอยู่ในระดับมากทุ กปั จจัย โดยปั จจัยย่อยที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ สมาชิ ก ในที ม
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ช่วยเหลือกันเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 4.03ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68) และ
ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือสมาชิ กในทีมอภิปรายงานร่ วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นในทีม (ค่าเฉลี่ ย 3.74ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70)ด้านการประสานงานมีระดับการทางานเป็ น
ทีมอยูใ่ นระดับมากทุกปั จจัย โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ สมาชิ กในทีมมีการกาหนดขอบเขตหน้าที่
การท างานของแต่ละบุ คคลอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ ย 4.12ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.59) และปั จจัยที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือสมาชิกในทีมมีการปรับความเข้าใจซึ่ งกันและกันเมื่อเกิดความขัดแย้ง (ค่าเฉลี่ย 3.83
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.78)ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ มีระดับการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมาก และ
ระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อย ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ สมาชิ กในทีมร่ วมกันปรับปรุ งการทางาน (ค่าเฉลี่ ย
3.96ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58) และปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือสมาชิ กในทีมมีการนาผลการวิจยั มา
ประยุก ต์ใช้ (ค่ าเฉลี่ ย 3.32ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน0.97)ด้านการปรั บ ปรุ งอย่างต่ อเนื่ องมี ระดับ การ
ทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมากทุกปั จจัย โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือสมาชิกในทีมนาความรู้จากการ
อบรมมาพัฒนาคุ ณภาพงานอย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ ย 3.78ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน0.62) และปั จจัยที่มี
ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อสมาชิ ก ในที มมี ก ารค้นหาข้อบกพร่ องเพื่ อนามาปรั บ ปรุ งงาน (ค่าเฉลี่ ย 3.61ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75)
ส่ วนที่ 5การทางานเป็ นทีมของผู้บริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ จาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ระดับตาแหน่ งงาน ระยะเวลาทางาน และรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
การทางานเป็ นทีมจาแนกตามเพศ
ผูบ้ ริ หารหญิงมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมมากกว่าผูบ้ ริ หารชาย ค่าเฉลี่ย 3.85และ
3.82 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และ 0.53 ตามลาดับโดยผูบ้ ริ หารชายมีระดับพฤติกรรมการทางาน
เป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ ย 3.97 และ3.63ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47และ 0.60 สาหรับผูบ้ ริ หาร
หญิงมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการ
ทางานเป็ นทีมด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.01 และ 3.69ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.52และ 0.63 ตามลาดับ
การทางานเป็ นทีมจาแนกตามอายุ
พบว่า ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับการทางานเป็ นทีมโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 โดย
ผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 30 - 40 ปี มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมมากที่สุดรองลงไปคือผูบ้ ริ หารที่ มีอายุ
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41 - 50 ปี และผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 51 - 60 ปี ค่าเฉลี่ย 3.87 , 3.84 และ 3.83 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ,
0.52 และ 0.52 ตามลาดับ ผูบ้ ริ หารที่ มีอายุ 30 - 40 ปี มี ระดับพฤติ กรรมการท างานเป็ นที มด้านการ
ประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ น้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ ย 4.08 และ 3.58ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37และ 0.41ขณะที่ผบู้ ริ หารที่มีอายุ 41 - 50 ปี
มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางาน
เป็ นทีมด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.99และ 3.65 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.50
และ 0.66 ส่ วนผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 51 - 60 ปี มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงาน
มากที่สุดและมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ ย
3.96 และ 3.69 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.61และ 0.64 ตามลาดับ
การทางานเป็ นทีมจาแนกตามสถานภาพ
ผูบ้ ริ ห ารธนาคารออมสิ น ในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี ระดับ การท างานเป็ นที มโดยรวม อยู่ใ น
ระดับ มาก โดยพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย รวม ซึ่ งมี ค่ า เท่ า กับ 3.84 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.49 โดย
ผูบ้ ริ ห ารที่ มี ส ถานภาพหย่า /หม้า ย มี ร ะดับ พฤติ ก รรมการท างานเป็ นที ม มากที่ สุ ด รองลงไปคื อ
ผูบ้ ริ หารที่ มี ส ถานภาพสมรส และผูบ้ ริ หารที่ มีส ถานภาพโสด ค่าเฉลี่ ย 4.03 , 3.84 และ 3.77 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44, 0.51 และ 0.47 ตามลาดับโดยผูบ้ ริ หารที่มีสถานภาพโสด มีระดับพฤติกรรม
การทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย 3.96และ 3.64 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และ0.73สาหรับ
ผูบ้ ริ หารที่มีสถานภาพสมรส มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และ
มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.02 และ3.66
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และ0.62 ส่ วนผูบ้ ริ หารที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย มีระดับพฤติกรรมการ
ทางานเป็ นที มด้านการติ ดต่อสื่ อสารมากที่ สุ ด และมี ระดับ พฤติ ก รรมการท างานเป็ นที ม ด้านการมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ น้ อ ยที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.18 และ 3.85 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.49 และ 0.60
ตามลาดับ
การทางานเป็ นทีมจาแนกตามการศึกษา
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี ระดับ พฤติ กรรมการท างานเป็ นที มโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.49 โดยผูบ้ ริ หารที่จบการศึกษาปริ ญญาโท มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมมากกว่าผูบ้ ริ หารที่
จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ค่ า เฉลี่ ย 3.96 และ 3.73 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.47 และ 0.49
ตามลาดับ โดยผูบ้ ริ หารที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการ
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ประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องน้อย
ที่สุดค่าเฉลี่ย 3.90และ 3.55ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51และ0.66 ขณะที่ผบู้ ริ หารที่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรม
การท างานเป็ นที ม ด้านการมี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ น้อ ยที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย 4.11 และ 3.82 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.47 และ0.60 ตามลาดับ
การทางานเป็ นทีมจาแนกตามระดับตาแหน่ งงาน
ผูบ้ ริ ห ารธนาคารออมสิ น ในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี ระดับ พฤติ ก รรมการท างานเป็ นที มโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.49โดยผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การมี ระดับพฤติ กรรมการทางานเป็ นที มมากกว่าผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การค่าเฉลี่ ย
4.00 และ 3.75 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และ 0.47 ตามลาดับ โดยผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การ มีระดับ
พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุดและมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์น้อยที่สุดค่าเฉลี่ ย 4.14และ 3.80ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.53และ 0.64
ขณะที่ ผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การมี ระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นที มด้านการประสานงานมาก
ที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.92
และ 3.57 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.47และ0.62 ตามลาดับ
การทางานเป็ นทีมจาแนกตามระยะเวลาทางาน
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับการทางานเป็ นทีมโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยพิ จ ารณาจากค่ า เฉลี่ ย รวม ซึ่ งมี ค่ า เท่ ากับ 3.67 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.52 โดย
ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางาน 16 - 20 ปี มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมมากที่สุด รองลง
ไปคือ ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางาน 10 - 15 ปี ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางานมากกว่า 20
ปี และผูบ้ ริ ห ารที่ มี ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 10 ปี ค่ าเฉลี่ ย 3.88 , 3.86 , 3.82 และ 3.68 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 , 0.24, 0.54 และ - ตามลาดับ ผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางานต่ากว่า 10
ปี มี ระดับ พฤติก รรมการท างานเป็ นที มด้านการประสานงานมากที่ สุ ด และมี ระดับพฤติ กรรมการ
ทางานเป็ นทีมด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย 4.00และ 3.60 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขณะที่ผบู้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางาน 10 - 15 ปี มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการ
ประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ น้อย
ที่สุดค่าเฉลี่ ย 3.99 และ 3.62ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.38และ0.36 ส่ วนผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการ
ทางาน 16 - 20 ปี มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับ
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พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้านการมีความคิดสร้ างสรรค์น้อยที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 4.04 และ 3.69 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน0.51 และ0.62 สาหรับผูบ้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางานมากกว่า 20 ปี มีระดับ
พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
ด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.98และ 3.61 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54และ0.68
ตามลาดับ
การทางานเป็ นทีมจาแนกตามรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี ระดับ พฤติ กรรมการท างานเป็ นที มโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวม ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.49 โดยผูบ้ ริ หารที่มีรายได้ ต่ากว่า 30,000 บาท มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมมากที่สุดรองลง
ไปคือ ผูบ้ ริ หารที่มีรายได้มากกว่า 70,000 บาทผูบ้ ริ หารที่มีรายได้ 30,000 - 50,000 บาทและผูบ้ ริ หารที่
มีรายได้ 50,001 - 70,000 บาทค่าเฉลี่ ย 4.08, 3.87, 3.85, และ 3.80 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน - , 0.49,
0.47, และ 0.53 ตามลาดับ โดยผูบ้ ริ หารที่มีรายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า 30,000 บาทมีระดับพฤติกรรมการ
ทางานเป็ นทีมด้านการติดต่อสื่ อสารและด้านการร่ วมมือมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางาน
เป็ นที ม ด้า นการมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ น้ อ ยที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย 4.40และ 3.60ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานสาหรับผูบ้ ริ หารที่ มีรายได้ต่อเดื อน 30,000 - 50,000 บาท มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็ นทีมด้าน
การประสานงานมากที่สุดและมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์นอ้ ย
ที่สุดค่าเฉลี่ ย 4.06และ 3.64 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน0.40และ0.66 ขณะที่ผบู ้ ริ หารที่มีรายได้ต่อเดื อน
50,001 -70,000 บาท มีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับ
พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม ด้านการปรับ ปรุ งอย่างต่อเนื่ องน้อยที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 3.92และ 3.59 ส่ วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน0.56 และ0.63 ส่ ว นผูบ้ ริ ห ารที่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นมากกว่า 70,000 บาท มี ระดับ
พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการประสานงานมากที่สุด และมีระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
ด้านการมีความคิดสร้ างสรรค์น้อยที่ สุด ค่าเฉลี่ ย 4.03 และ 3.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 และ
0.59 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 6 การวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ างพฤติ ก รรมภาวะผู้ น า กับ พฤติ ก รรมการ
ทางานเป็ นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่
จากการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ พบว่า ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ าโดยรวม
ทั้ง 7 องค์ประกอบ และระดับ พฤติ กรรมการท างานเป็ นที ม โดยรวมทั้ง 5 ด้านมี ความสั มพันธ์ ก ัน
ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01และมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปานกลาง (r = 0.506)
ซึ่ งหมายความว่า ถ้าผูบ้ ริ ห ารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี ระดับ พฤติ ก รรมภาวะผูน้ า
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โดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบเพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลต่อระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมโดยรวมทั้ง 5
ด้านเพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้วย โดยภาพรวมขององค์ป ระกอบที่ 1-7 (L8) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองค์ประกอบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมทุก
ด้าน โดยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมภาวะผูน้ าองค์ประกอบที่ 3การกระตุน้ การใช้ปัญญา (L3) สู ง
ที่สุด (r = 0.869) และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านที่ 1 การติดต่อสื่ อสาร (T1)
ต่าที่สุด (r = 0.348) สาหรับภาพรวมการทางานเป็ นที มทั้ง 5 ด้าน (T6) มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองค์ประกอบ(ยกเว้น องค์ประกอบที่ 7 : การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า (L7))
และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมการท างานเป็ นที ม ทุ ก ด้า น โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านที่ 2 ความร่ วมมือ (T2) สู งที่สุด (r = 0.898) และมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมภาวะผูน้ าองค์ประกอบที่ 4 : การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน ต่าที่สุด (r = 0.333)
เมื่ อ พิ จ ารณาแต่ แ ละองค์ ป ระกอบและพฤติ ก รรมการท างานเป็ นที ม รายด้า น พบว่ า
องค์ประกอบที่ 3: การกระตุน้ การใช้ปัญญา มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับองค์ประกอบที่ 2: การสร้าง
แรงบันดาลใจ สู งที่สุด โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.694) และองค์ประกอบที่ 1:มี
ความสัม พันธ์ ท างบวกกับ องค์ป ระกอบที่ 7: การบริ ห ารแบบขาดภาวะผูน้ า น้อยที่ สุ ด (r = 0.301)
ส าหรั บ พฤติก รรมการท างานเป็ นที มด้านที่ 1 การติ ดต่ อสื่ อสาร (T1) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ
พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านที่ 2 ด้านความร่ วมมือ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสู ง (r = 0.785)
และพฤติ ก รรมการท างานเป็ นที ม ด้านที่ 4 การมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเป็ นที มด้านที่ 3การประสานงานโดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r =
0.525)

5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ น
ทีมของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.2.1ภาวะผู้นา
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ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่มีภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยนภาวะผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับสู ง และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบายอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของอารี ยอ์ ุณหสุ ทธิ ยานนท์ (2551) ได้ศึกษา
เรื่ องความสัม พันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย การทางานเป็ นที มกับ
ประสิ ทธิ ผลของหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลทัว่ ไป เขต 6 และ 7และการศึกษาของปิ ยะพงษ์วรรณกูลพงศ์
(2555) ได้ศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจในการทางานระหว่างนัก
ธุ รกิ จอิ ส ระที่ ป ระสบความส าเร็ จในอาชี พ ระดับ สู ง และต่ า กรณี ศึ ก ษา: บริ ษ ัท ยูนิ ซิ ต้ ี ม าร์ เก็ ต ติ้ ง
(ประเทศไทย) จากัด ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับสู งเช่นเดียวกันกับ
การศึกษานี้แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอนงค์นาถ ยุวพันธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ ห ารระดับ ปริ ญ ญาโทหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จ มหาบัณ ฑิ ตส าหรั บ ผูบ้ ริ ห าร คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ หารมี ภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบ คือ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน และผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่ อ พิ จ ารณาในองค์ป ระกอบย่อ ยผลการศึ ก ษาพบว่า องค์ป ระกอบที่ ผูบ้ ริ ห าร
ธนาคารออมสิ น ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ภ าวะผูน้ าอยู่ใ นระดับ สู ง จานวน 4 องค์ ป ระกอบ ได้แ ก่
องค์ประกอบที่ 4:การมุ่งความสั มพันธ์ เป็ นรายคนองค์ประกอบที่ 5:การให้รางวัลตามสถานการณ์
องค์ประกอบที่ 6:การบริ หารแบบวางเฉย(เชิงรุ ก-เชิงรับ)และองค์ประกอบที่ 2:การสร้างแรงบันดาลใจ
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึ กษาของอนงค์นาถ ยุวพันธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
ระดั บ ปริ ญญาโทหลั ก สู ตรบริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ตส าหรั บ ผู ้ บ ริ หาร คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ที่ พ บว่า ผู้บ ริ ห ารมี ภ าวะผูน้ าอยู่ใ นระดับ สู ง มี เพี ย งองค์ป ระกอบเดี ย วคื อ
องค์ประกอบที่ 2: การสร้างแรงบันดาลใจส่ วนองค์ประกอบที่เหลื อทั้ง 6 องค์ประกอบผูบ้ ริ หารส่ วน
ใหญ่มีภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับปานกลาง

5.2.2การทางานเป็ นทีม
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่มีระดับพฤติกรรม
การทางานเป็ นทีมโดยรวมและมีระดับการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมากทุกด้านสอดคล้องกับการศึกษาของ
อนงค์ น าถ ยุ ว พัน ธุ์ (2555) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง ภาวะผู้น าของผู้บ ริ ห ารระดับ ปริ ญญาโทหลัก สู ตร
บริ หารธุ รกิจ มหาบัณฑิตสาหรับผูบ้ ริ หาร คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่า ผูบ้ ริ หาร
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มีระดับการทางานเป็ นทีมโดยรวมอยู่ในระดับ มาก และมีระดับ การทางานเป็ นที มอยู่ในระดับมากทุ กด้าน
และสอดคล้องกับการศึกษาของอารี ยอ์ ุณหสุ ทธิ ยานนท์ (2551)ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย การท างานเป็ นที มกับ ประสิ ท ธิ ผลของหอผูป้ ่ วย
โรงพยาบาลทัว่ ไป เขต 6 และ 7ที่พบว่า การทางานเป็ นทีมการพยาบาลอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการประสานงาน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ประสานงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของอนงค์นาถ ยุวพันธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารระดับปริ ญญาโท
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ มหาบัณฑิ ตสาหรับผูบ้ ริ หาร คณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่พบว่า
พฤติกรรมการท างานเป็ นที ม ด้านการประสานงานมี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด และด้านการปรั บ ปรุ งอย่าง
ต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ในปั จ จัย ย่อ ยพบว่าปั จ จัย ย่อ ยที่ มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด 5 อัน ดับ แรกได้แก่ ปั จจัย ย่อ ย
สมาชิ ก ในที ม มี ก ารก าหนดขอบเขตหน้ า ที่ ก ารท างานของแต่ ล ะบุ ค คลอย่ า งชั ด เจน (ด้า นการ
ประสานงาน) ปั จ จัย ย่อ ย สมาชิ ก ในที ม ของท่ า นด าเนิ น การประชุ ม ได้อ ย่า งราบรื่ น (ด้า นการ
ประสานงาน) ปั จจัยย่อย สมาชิกในทีมช่วยเหลือกันเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนด (ด้านการ
ร่ วมมื อ) ปั จจัยย่อย สมาชิ กในที มช่ วยเหลื อกันในการปฏิ บตั ิ งานด้วยความเต็มใจ(ด้านการร่ วมมื อ)
และปั จจัยย่อย สมาชิ กในที ม มี ก ารประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจาที่ ดีต่อกัน (ด้านการ
ประสานงาน)สาหรับปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปั จจัยย่อย สมาชิกในทีมมีการนา
ผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ (ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์) ปั จจัยย่อย สมาชิ กในทีมมีการนาวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย(ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์) ปั จจัยย่อย สมาชิ กในทีมมีการค้นหา
ข้อบกพร่ องเพื่อนามาปรั บปรุ งงาน (ด้านการปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ อง)ปั จจัยย่อยสมาชิ กในทีมมีการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง(ด้านการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง) และปั จจัยย่อย(ด้าน
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง)จากผลการศึกษาจะเห็นว่า ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่มี
ความโดดเด่นในด้านการประสานงานและด้านความร่ วมมือ นับว่าเป็ นข้อดีของผูบ้ ริ หารธนาคารออม
สิ นในจังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจากการที่จะปฏิ บตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วงไปตามเป้ าหมายขององค์กรที่วาง
ไว้น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมื อร่ วมใจจากบุ คลากรทุ กฝ่ ายในองค์กร สอดคคล้องแนวคิดของ
Spector (2000, อ้างใน ปราณี รามสู ต และ จารัส ด้วงสุ วรรณ, 2545 :170)ได้กล่าวถึงการทางานเป็ น
ทีม (Team Work) ที่ วา่ การทางานเป็ นทีมจะมีการประสานกัน งานของคนหนึ่ งมีผลต่องานของคน
อื่นในกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทเฉพาะของตน และทุกคนมีเป้ าหมายอยูท่ ี่จุดเดี ยวกันแต่อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาจะเห็นว่า ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นยังมีขอ้ ด้อยในด้านการมีความคิดสร้างสรรค์และด้าน
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การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นการทางานทีมที่จะทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้นนั้นจาเป็ นต้องมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ก ารปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Romig(1996, อ้างใน อารี ยอ์ ุณหสุ ทธิ ยานนท์, 2551)ที่กล่าวว่า การที่จะสร้างกระบวนการทางานเป็ น
ทีมที่มีประสิ ทธิ ผลได้น้ นั โครงสร้างของทีมจาเป็ นต้องมีองค์ประกอบหลัก 10 ประการ โดย Romig
ได้เน้นถึ งความคิดสร้างสรรค์เป็ นประการแรก คือ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ของทีม (Team
Creativity) โดยทีมต้องมีการวางแผนการทางาน ซึ่ งมาจากการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา ซึ่ งพัฒนามา
จากความคิดที่หลากหลายของสมาชิ กในทีม ความสามารถในการสร้างสรรค์ทีมเป็ นสิ่ งสาคัญในการ
ประสบความสาเร็ จของทีมการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของอนงค์นาถ ยุวพันธุ์ (2555) ได้ศึกษา
เรื่ อง ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารระดับปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ มหาบัณฑิตสาหรับผูบ้ ริ หาร คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่พบว่าผูบ้ ริ หารมีความโดดเด่นในด้านการประสานงาน และด้าน
ความร่ วมมือและมีขอ้ ด้อยในด้านความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกัน
5.2.3ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมภาวะผู้นาและพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
ผลการศึกษา พบว่า ระดับ พฤติ กรรมภาวะผูน้ าโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ และ
ระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมโดยรวมทั้ง 5 ด้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งหมายความว่า ถ้าผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ น จังหวัดเชี ยงใหม่ มีระดับพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าโดยรวมทั้ง 7องค์ป ระกอบเพิ่ ม มากขึ้ น จะส่ งผลต่ อ ระดับ พฤติ ก รรมการท างานเป็ นที ม
โดยรวมทั้ง 5 ด้านเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับของอนงค์นาถ ยุวพันธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารระดับ ปริ ญญาโทหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ มหาบัณฑิ ตส าหรั บผูบ้ ริ หาร คณะ
บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่ พบว่า ระดับพฤติ กรรมภาวะผูน้ าโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ
และระดับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมโดยรวมทั้ง 5 ด้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

5.3 ข้ อค้ นพบจากการศึกษา
ข้ อค้ นพบจากการศึกษาค้ นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีข้อค้ นพบดังนี้
5.3.1 ข้ อค้ นพบจากการศึกษาภาวะผู้นา
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จากการศึ ก ษาพบว่า ยัง มี ผูบ้ ริ ห ารธนาคารออมสิ น จังหวัด เชี ย งใหม่ บ างคนที่ มี
คะแนนภาวะผู ้น าทั้ง 3 แบบ ได้แ ก่ ภาวะผู้น าแบบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ยนและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่ นระดับต่า โดยจาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ดังนี้
1.มี ผู้บ ริ ห ารชายมี ภ าวะผู้น าแบบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่ นระดับต่าและผูบ้ ริ หารหญิงมีภาวะผูน้ าแบบแบบ
ปล่อยตามสบายอยูใ่ นระดับต่า
2.มีผบู้ ริ หารที่มีอายุ 30- 40 ปี และผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 51 - 60 ปี มีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบายอยูใ่ นระดับต่าและผูบ้ ริ หารที่มีอายุ 41 - 50 ปี มีภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบอยูใ่ นระดับต่า
3.มีผบู้ ริ หารที่มีสถานภาพโสดและผูบ้ ริ หารที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย มีภาวะผูน้ า
แบบปล่อยตามสบายอยูใ่ นระดับต่าและผูบ้ ริ หารที่มีสถานภาพสมรสมีภาวะผูน้ าทั้ง3 แบบอยูใ่ นระดับ
ต่า
4.มีผบู้ ริ หารที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่ น
ระดับต่า และผูบ้ ริ หารที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่ นระดับต่า
5.มี ผูบ้ ริ ห ารต าแหน่ ง ผูช้ ่ ว ยผูจ้ ัด การมี ภ าวะผู ้น าทั้ง 3 แบบอยู่ใ นระดับ ต่ า และ
ผูบ้ ริ หารตาแหน่งผูจ้ ดั การ มีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายในระดับต่า
6.มีผบู้ ริ หารที่มีระยะเวลาในการทางาน10 - 15 ปี มีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย
อยู่ในระดับ ต่ าและผูบ้ ริ หารที่ มี ระยะเวลาในการท างานมากกว่า 20 ปี มี ภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบอยู่ใน
ระดับต่า
7.มี ผบู้ ริ หารที่มีรายได้ 30,000 - 50,000 บาทมี ภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบอยู่ในระดับ ต่ า
ผูบ้ ริ หารที่มีรายได้ 50,001- 70,000 บาท และผูบ้ ริ หารที่มีรายได้มากกว่า 70,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตามสบายอยูใ่ นระดับต่า

5.3.2 ข้ อค้ นพบจากการศึกษาการทางานเป็ นทีม
จากผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท างานเป็ นที ม ในปั จจัย ย่อ ยทั้ง 25 ปั จจัย พบว่า
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นจังหวัดเชี ยงใหม่ มีระดับ พฤติกรรมการท างานเป็ นทีมในปั จจัยย่อยอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยพิจารณาตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หาร ดังนี้
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1.ปั จจัยย่อย สมาชิกในทีมมีการนาผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้พบว่าผูบ้ ริ หารธนาคาร
ออมสิ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีการนาผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารชาย
และผูบ้ ริ หารหญิงผูบ้ ริ หารทุกกลุ่มช่วงอายุ ผูบ้ ริ หารทุกสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี และปริ ญญาโท ตาแหน่งผูจ้ ดั การและผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ ทุกช่ วงระยะเวลาในการทางาน และมีรายได้
ต่อเดือนต่ากว่า 30,000บาทมีรายได้ 30,000 - 50,000 บาทและมีรายได้มากกว่า 70,000 บาท
2.ปั จจัยย่อย สมาชิ กในทีมมีการนาวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายพบว่า พบว่า
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีการนาวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระดับปาน
กลาง ได้แก่ ผูบ้ ริ ห ารที่ มี อายุ30 - 40 ปี มี ส ถานภาพโสดและสมรส ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี
ระยะเวลาในการทางานต่ ากว่า 10 ปี และระยะเวลาในการทางาน10 - 15 ปี มี รายได้ต่อเดื อนต่ ากว่า
30,000บาทและมีรายได้ 30,000 - 50,000 บาท
3. ปั จจัยย่อย สมาชิ กในที มมี การค้นหาข้อบกพร่ องเพื่อนามาปรับปรุ งงาน พบว่า
พบว่าผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีการค้นหาข้อบกพร่ องเพื่อนามาปรับปรุ งงานใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การมีระยะเวลาใน
การทางานต่ากว่า10 ปี
4. ปั จจัยย่อย สมาชิ กในที มมีการปฏิ บตั ิกิจกรรมการพัฒนาคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ อง
พบว่า ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นจังหวัดเชี ย งใหม่ ที่ มี ก ารปฏิ บ ัติกิ จกรรมการพัฒ นาคุ ณ ภาพอย่าง
ต่อเนื่องในระดับปานกลาง ได้แก่ผบู ้ ริ หารตาแหน่งผูช้ ่วยมีระยะเวลาในการทางานต่ากว่า 10 ปี
5. ปั จจัยย่อยที่ ผูบ้ ริ หารที่มี ระยะเวลาในการท างานต่ ากว่า 10 ปี มีพ ฤติ กรรมการ
ทางานเป็ นทีมในระดับปานกลาง ได้แก่ สมาชิกในทีมซักถามข้อสงสัยและข้อข้องใจเมื่อไม่เข้าใจใน
งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม สมาชิ กในทีมมีการประชุ มเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิงานสมาชิกในทีมมีการวางแผนร่ วมมือกันในการปฏิบตั ิกิจกรรมในทีมมีการระดมสมองเพื่อหา
หนทางให้ทีมบรรลุเป้ าหมายที่กาหนด และปั จจัยย่อย สมาชิกในทีมนาความรู้จากการอบรมมาพัฒนา
คุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ ทาให้ทราบระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ าและระดับ
พฤติก รรมการท างานเป็ นที ม ของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นจังหวัด เชี ยงใหม่ ซึ่ งผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่
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สนใจสามารถนาข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับภาวะผูน้ าและ
ระดับการทางานเป็ นทีมต่อไปโดยผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
5.4.1ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้
1. จากการศึกษาพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่
ที่มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นระดับสู งมากที่สุด ได้แก่ ผูบ้ ริ หารหญิง อายุ 51-60 ปี สถานภาพ
หย่า/หม้าย การศึกษาระดับปริ ญญาโท ตาแหน่งผูจ้ ดั การ อายุงานมากว่า 20 ปี รายได้ต่อเดือนมากกว่า
70,000 บาท เพื่อให้ผบู้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 ผูบ้ ริ หารควรปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นกรอบของหลักจริ ยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ น เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานให้ปฏิบตั ิตามกรอบของหลัก
จริ ยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เพื่อเกิดความศรัทธา ความน่าเชื่ อถือ แก่ผบู ้ ริ หารและ
ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านความเป็ นแบบอย่างที่ดีของผูน้ า
1.2 การสร้างแรงดลใจ โดยผูบ้ ริ หารจูงใจทีมงาน โดยการให้ทีมรับรู้เป้ าหมายและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการที่ให้ทีมรู ้จกั ค่านิยมองค์กรของธนาคารออมสิ น (core value) เมื่อทีม
เข้าถึงวิสัยทัศน์และมีค่านิยมร่ วมกันแล้วจะทาให้เกิดความเป็ นส่ วนหนึ่งของทีม และเกิดความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร
1.3 ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างที่จะกล้าให้ทีมออกจากแนวคิดเดิม โดยมีการประชุมเพื่อ
วางแผนแก้ไขปั ญหาสู่ การบรรลุเป้ าหมายร่ วมกันระหว่างผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การและพนักงาน ทั้ง
เรื่ องการบริ การจัดการภายในสาขาและกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้ าหมายการดาเนินงานด้านเงินฝาก
และสิ นเชื่อ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการหาวิธีการใหม่ๆในแก้ไขการทางานใน
หน้าที่ที่ปฏิบตั ิอยูแ่ ละแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปั ญหาในส่ วนงานของเพื่อนร่ วมงาน รวมถึงฝึ กให้
พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการแก้ปัญหาต่างๆในภาพกว้าง
1.4 การบริ หารงานของธนาคารออมสิ นระดับสาขา ตามโครงสร้างองค์กรนั้น แต่ละ
คนในทีมจะมีตาแหน่งงานที่ชดั เจน ผูบ้ ริ หารจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องบริ หารคนให้เหมาะกับงาน
โดยวิเคราะห์จากความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความพร้อมในการเรี ยนรู้ของ
พนักงานแต่ละคน ผูบ้ ริ หารจะเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั พนักงาน เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาพนักงานให้ถึงขีด
ความสามารถสู งสุ ด ตามความต้องการของแต่ละคนสู่ ประสิ ทธิ ผลในการทางานขององค์กร
2. จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่
มีความแตกต่างกันในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ระดับตาแหน่งงาน ระยะเวลาทางาน
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และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีพฤติกรรมการทางานเป็ นทีมไม่เหมือนกัน ระดับพฤติกรรมการทางานเป็ น
ทีมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49
เมื่อพิจารณาการทางานเป็ นทีมอยุใ่ นระดับมากทุกด้าน ส่ วนปั จจัยย่อยของการทางานเป็ นทีมของ
ผูบ้ ริ หารธนาคารออมสิ นในจังหวัดเชียงใหม่มี 3 ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ ปั จจัยสมาชิกในทีม
อภิปรายงานร่ วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในทีม ค่าเฉลี่ย 3.74 ปั จจัย
สมาชิกในทีมมีการค้นหาข้อบกพร่ องเพื่อนามาปรับปรุ งงาน ค่าเฉลี่ย 3.61 และ ปั จจัยสมาชิกในทีมมี
การนาผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ย 3.32 ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง
เพื่อให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น ดังนี้
2.1ปั จจัยสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่ วมกันเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นในทีม มีการประชุมทีมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ซึ่ งการประชุมกลุ่มใหญ่คือการประชุมแก้ไข
ปัญหาร่ วมกันทั้งสาขาและการประชุมกลุ่มย่อยของทั้งด้านเงินฝากและสิ นเชื่ อ โดยจัดให้มีการประชุม
ทุกๆสัปดาห์สาหรับการประชุมกลุ่มย่อยและประชุมรายเดือน รายไตรมาส สาหรับการประชุมระดับ
สาขา เพื่อทาความเข้าใจถึงปั ญหาร่ วมกันและหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดตามทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่
เพื่อให้การค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและทันต่อเหตุการณ์
2.2 การค้นหาข้อบกพร่ องเพื่อนามาปรับปรุ งงาน โดยหาปั จจัยที่แท้จริ งที่ทาให้เกิด
ข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานก่อน โดยมีการปรึ กษาร่ วมกันในทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน
ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะทาการแก้ไขและมีการตกลงร่ วมกันในการปรับปรุ งงาน
2.3 การนาผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ ซึ่ งธนาคารออมสิ นมีท้ งั การวิจยั ที่องค์กรจัดทาขึ้น
ระดับภาพรวมองค์กร การวิจยั ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสาขาทุกสาขา การวิจยั ความพึงพอใจของ
พนักงาน เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ หารสามารถนาผลการวิจยั มาประกอบการตัดสิ นใจเรื่ องต่างๆของสาขา ทั้ง
เรื่ องการบริ หารงานและบริ หารคน เพื่อให้การตัดสิ นใจเป็ นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง มีความชัดเจน
และมีความน่าเชื่อถือต่อคนในทีม
3.ข้อค้นพบจากการศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบ ได้แก่ ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย พบว่าระดับภาพรวมของ
ภาวะผูน้ าทั้ง 3แบบ มีความสัมพันธ์ทางบวก และมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางาน
เป็ นทีมทุกด้าน และเมื่อวิเคราะห์ตามแบบภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบกับการทางานเป็ นทีม มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1.ผูน้ าแบบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางาน
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เป็ นที ม ทุ กด้าน โดยมี ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3แบบสู งที่ สุ ด (r= 0.875)และมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทางานเป็ นทีมด้านการติดต่อสื่ อสารต่าที่สุด (r = 0.331)ดังนั้นจึงความ
ส่ งเสริ มทักษะการสร้างทีมงานของผูน้ าทุกระดับทั้งระดับผูจ้ ดั การสาขาและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา โดย
ปลู ก ฝั ง การท างานเป็ นที ม ให้ แ ก่ พ นั ก งาน โดยปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมการท างานเป็ นที ม ด้า นการ
ติดต่อสื่ อสารโดยการเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในทีมซักถามข้อสงสัยและข้อข้องใจเมื่อไม่เข้าใจในงานที่
ได้รับมอบหมาย รับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน จัดให้มีการประชุมเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาใน
การปฏิบตั ิงาน รวมถึงทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างชัดเจนและทีมทราบเป้ าหมายจากหัวหน้าทีม
2.ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผูน้ าแบบที่ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
และผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติ กรรมการทางานเป็ นที มทุกด้าน
โดยมีความสัมพันธ์กบั ภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่มสู งที่สุด(r = 0.830) และมีความสัมพันธ์กบั
ผูน้ าแบบปล่ อยตามสบายต่าที่สุด(r = 0.235)ทั้งนี้ ผนู ้ าไม่ควรปล่ อยให้เกิ ดภาวะผูน้ าแบบปล่ อยตาม
สบายมากจนเกินไป ควรควบคุมปั จจัยที่จะก่อนให้เกิดภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ได้แก่ ไม่ปล่อย
ให้ทีมทางานตามวิธีที่เคยชิ น ควรหาวิธีการทางานใหม่ๆที่ก่อประสิ ทธิ ภาพมากว่าวิธีเดิม และเมื่อมี
การตัดสิ นใจในปั ญหาที่เกิดขึ้นควารเลือกวิธีการตัดสิ นใจให้เหมาะกับสถานการณ์ ผูบ้ ริ หารควรเป็ น
ผูน้ าด้านความคิด และไตร่ ตรองประเด็นที่ทีมแสดงความเห็นตามอานาจหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
3.ผู้น าแบบปล่ อ ยตามสบาย มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ ผู้น าแบบที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง และผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
ด้านการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่ องเพียงด้านเดี ยว โดยมีความสัมพันธ์กบั ภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3
กลุ่มสู งที่สุด (r = 0.683) และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทางานเป็ นที มด้านการปรับปรุ งงาน
อย่างต่อเนื่ องต่าที่สุด (r = 0.237)การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องจะสามารถช่ วยพัฒนาผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบายไปสู่ ภาวะผูน้ าระดับที่สูงขึ้นได้ โดยการพัฒนาผูบ้ ริ หารด้วยการพัฒนาพฤติกรรมการทางานเป็ น
ทีมด้านการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการนาความรู ้ จากการอบรมมาพัฒนาคุ ณภาพงาน มี การ
ค้นหาข้อบกพร่ องเพื่อนามาปรับปรุ งงาน ค้นหาวิธีการทางานเพื่อลดเวลาลง มี กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพและมีความกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
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