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บทที ่ 5 

 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็น
ทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ าของBass 
(1978, อา้งใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548: 368)ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผู ้น าการเปล่ียนแปลงกับการท างานเป็นทีมของผู ้บริหารธนาคารออมสินในจังหวดัเชียงใหม่  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวมรวมขอ้มูลท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.949ได้แก่ แบบสอบถามท่ี
ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นคุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามแบบทดสอบภาวะผูน้ าเชิงพหุ
องค์ประกอบ MLQ-6S(Multifactor Leadership Questionnaires) สร้างโดย Bass และ Avolio (สุเทพ 
พงศ์ศรีวฒัน์, 2548: 400)และแบบวดัระดบัการท างานเป็นทีมท่ีพฒันาจากแบบสอบถามการท างาน
เป็นทีมพยาบาลของ อารียอุ์ณหสุทธิยานนท ์(2551) ท่ีสร้างตามแนวคิดของ Romig (1996) ซ่ึงผูศึ้กษา
ไดท้  าการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา  และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 จากแบบสอบถามจ านวน108ชุดท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรศึกษาคือผูบ้ริหารของ
ธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 108 ราย  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ส่วนที ่ 1คุณลกัษณะทัว่ไป 
 เพศ 
 ผูบ้ริหารของธนาคารออมสินในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมดจ านวน 108 ราย  เป็นเพศ
หญิงมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 71.30  และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.70 
 อายุ 
 พบวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 57.41 รองลงไปคือ มีอายรุะหวา่ง 51- 60 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.15 และมีอายรุะหวา่ง 30 - 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 19.44 
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 สถานภาพ 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
58.33 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 29.63และมีสถานภาพหยา่/หมา้ย  คิดเป็นร้อยละ 12.04 
 การศึกษา 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิด
เป็นร้อยละ 51.85  และจบการศึกษาระดบัปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 48.15 
 ระดับต าแหน่งงาน 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนใหญ่มีต าแหน่งระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ  
คิดเป็นร้อยละ 62.96  และระดบัผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ 37.04 
 ระยะเวลาท างาน 

 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนใหญ่ท างานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 
20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 56.48 รองลงไปคือ ท างานมาเป็นระยะเวลา  16 - 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.93 
ท างานมาเป็นระยะเวลา 10 - 15 ปี  คิดเป็นร้อยละ  16.67  และท างานมาเป็นระยะเวลาต ่ากว่า 10 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 0.93  
 รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีรายไดต่้อเดือน 30,000 - 50,000 บาท   คิด
เป็นร้อยละ 36.11 รองลงไปคือ รายไดต่้อเดือน 50,001 -  70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.19 รายไดต่้อ
เดือนมากกวา่ 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.78 และรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 
0.93 
 

ส่วนที ่2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวดัเชียงใหม่ 
 ภาวะผู้น าทั้ง 3 แบบ 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัสูงและระดบัปาน
กลาง โดยมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนอยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุด  รองลงไปคือ  ภาวะผูน้ าแบบก่อใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลง  และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย  8.88, 8.52  
และ 6.03 ตามล าดบัเม่ือพิจารณาระดบัภาวะผูน้ าในแต่ละองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบท่ีผูบ้ริหาร
ธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัสูง ได้แก่  องค์ประกอบท่ี 4 (การมุ่ง
ความสัมพนัธ์เป็นรายคน)มากท่ีสุด  รองลงไปคือ องค์ประกอบท่ี 5 (การให้รางวลัตามสถานการณ์) 
องค์ประกอบท่ี 6การบริหารแบบวางเฉย(เชิงรุก-เชิงรับ)และองค์ประกอบท่ี 2(การสร้างแรงบนัดาล
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ใจ)โดยคะแนนเฉล่ีย 9.12 ,8.96 ,8.80 , 8.62 ตามล าดบัส่วนองคป์ระกอบท่ีมีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 (อ านาจดึงดูดใจ หรือบารมี) องค์ประกอบท่ี 3 (การกระตุ้นการใช้
ปัญญา) และองคป์ระกอบท่ี 7 (การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า) โดยคะแนนเฉล่ีย 8.39,7.94และ 6.03 
ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3ภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตามเพศ  อายุ 

สถานภาพ การศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างาน และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 ภาวะผู้น าจ าแนกตามเพศ 
 ผูบ้ริหารชายส่วนใหญ่มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากท่ีสุดภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉล่ีย8.90)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย  8.37)  และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  
5.65)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 4: 
การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (ค่าเฉล่ีย 9.13) และองค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ าน้อยท่ีสุดคือ
องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  5.65)ส าหรับผูบ้ริหารหญิงส่วนใหญ่มี
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากท่ีสุดภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.87)  รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ า
แบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.57) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.18) เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบ
ท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือองค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย9.12)และ
องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผูน้ าน้อยท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า
(ค่าเฉล่ีย6.18)  

ภาวะผู้น าจ าแนกตามอายุ 
 ผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 30 - 40 ปีมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง 
(ค่าเฉล่ีย8.55)  รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย8.08)  และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย
6.10)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 4: 
การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (ค่าเฉล่ีย  8.76) และองค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ าน้อยท่ีสุดคือ
องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย6.10)ผูบ้ริหารท่ีมีอายุ41 - 50 ปีส่วนใหญ่มี
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.84)  รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ า
แบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.46) และมีภาวะผูน้ าแบบ
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ปล่อยตามสบาย ภาวะผู ้น าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย5.81) เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ ) องค์ประกอบท่ี 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์
(ค่าเฉล่ีย  8.98)  และองคป์ระกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือ องคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารแบบ
ขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย 5.81)ผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 51 - 60 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากท่ีสุด ภาวะ
ผูน้ าอยู่ในระดบัสูง(ค่าเฉล่ีย  9.26) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง(ค่าเฉล่ีย9.03)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉ ล่ีย 6.52)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผู ้น ามากท่ีสุดคือ
องค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  9.60)  และองค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะ
ผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือองคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 6.52)   
 ภาวะผู้น า  จ าแนกตามสถานภาพ 
 ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพโสด มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง 
(ค่าเฉล่ีย8.80) รองลงไปคือภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย8.43)  และภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย5.72)เม่ือ
พิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 4: การมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย 9.13)  และองค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผู ้น าน้อยท่ีสุดคือ
องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย 5.72)ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพสมรสมีภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.89) รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.48)  และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.14) เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบ
ท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ องคป์ระกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน (ค่าเฉล่ีย9.03) และ
องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผูน้ าน้อยท่ีสุดคือองค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า 
(ค่าเฉล่ีย6.14)ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยูใ่น
ระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย9.04)รองลงไป คือ มีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉล่ีย8.92) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉ ล่ีย6.23)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ  องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผู ้น ามากท่ีสุดคือ 
องค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน  (ค่าเฉล่ีย9.54)และองค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะ
ผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือองคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย 6.23)   
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ภาวะผู้น าจ าแนกตามการศึกษา 
 ผูบ้ริหารท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีภาวะผูน้ าผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากท่ีสุด  ภาวะ
ผูน้ าอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  8.88) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.37)  และมีผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย  6.04)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ 
องค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  9.07) และองค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะ
ผูน้ าน้อยท่ีสุดคือองค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย 6.04)ผูบ้ริหารท่ีจบ
การศึกษาระดบัปริญญาโท มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  
8.87)  รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  
8.67) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  6.03) เม่ือ
พิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือองค์ประกอบท่ี 4: การมุ่ง
ความสัมพันธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  9.17)   และองค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผู ้น าน้อยท่ีสุดคือ
องคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย  6.02)   
 ภาวะผู้น าจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 
 ผูบ้ริหารต าแหน่งผูจ้ดัการมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง 
(ค่าเฉล่ีย9.54)  รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัสูง 
(ค่าเฉล่ีย9.04) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.28)เม่ือ
พิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 5:การให้
รางวลัตามสถานการณ์ (ค่าเฉล่ีย9.80)  และองคป์ระกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือองคป์ระกอบ
ท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย6.28) ผูบ้ริหารต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการมีภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.49)รองลงไปคือมีภาวะผูน้ าแบบท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.21) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบาย  ภาวะผู ้น าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่ าเฉ ล่ีย 5.88)เม่ือพิ จารณาตามองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน
(ค่าเฉล่ีย8.90)  และองคป์ระกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ าน้อยท่ีสุดคือองค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบ
ขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  5.88)  
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 ภาวะผู้น าจ าแนกตามระยะเวลาท างาน 
 ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 15ปี  ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่า
กวา่15 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  8.45) รองลงไปคือ
มีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  8.12) และมี
ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  5.84)เม่ือพิจารณาตาม
องค์ประกอบ องคป์ระกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดองค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็น
รายคน(ค่าเฉล่ีย8.95)และองคป์ระกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือ องคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหาร
แบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  5.84)  ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 16 - 20 ปี มีภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย  8.71) รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบท่ี
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  8.50)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.29) เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบท่ีมี
ระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  8.96)และ
องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผูน้ าน้อยท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า
(ค่าเฉล่ีย  6.29)  ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 20 ปี มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มาก
ท่ีสุด ภาวะผู ้น าอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย   9.09)รองลงไปคือมีภาวะผู ้น าแบบท่ีก่อให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย  8.65)และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ า
อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  5.97)องค์ประกอบท่ี 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์(ค่าเฉล่ีย9.36)
เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ   และองค์ประกอบท่ีมี
ระดบัภาวะผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือ องคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (ค่าเฉล่ีย  5.97)  
 ภาวะผู้น าจ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
 ผูบ้ริหารท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 30,000บาทมีภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง มาก
ท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.00)  รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย7.50) และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.00)เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบ องคป์ระกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ 
องค์ประกอบท่ี 2: การสร้างแรงบนัดาลใจองค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน และ
องค์ประกอบท่ี 5: การให้รางวลัตามสถานการณ์ เท่ากนั(ค่าเฉล่ีย8.00) และองค์ประกอบท่ีมีระดับ
ภาวะผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือองคป์ระกอบท่ี 3: การกระตุน้การใชปั้ญญาองคป์ระกอบท่ี 6 : การบริหารแบบ
วางเฉยและองคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ าเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย7.00) ผูบ้ริหารท่ีมีรายได ้
30,000 - 50,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.65)รอง
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ลงไปคือภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.18)และภาวะ
ผูน้ าแบบปล่อยตามสบายภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉล่ีย6.00)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน
(ค่าเฉล่ีย  8.92) และองคป์ระกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือองคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารแบบ
ขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  6.00)ผูบ้ริหารท่ีมีรายได ้50,001- 70,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง 
มากท่ีสุดภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.58)  รองลงไปคือ มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนภาวะผูน้ า
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย8.72)  มีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉ ล่ีย6.03)เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ  องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผู ้น ามากท่ีสุดคือ 
องค์ประกอบท่ี 4: การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน(ค่าเฉล่ีย  9.18)และองค์ประกอบท่ีมีระดบัภาวะ
ผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือองค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  6.03)ผูบ้ริหารท่ีมีรายได้
มากกว่า 70,000 บาท มีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน มากท่ีสุด ภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย9.42)
รองลงไปคือ ภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย8.89)  และ
ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ภาวะผูน้ าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย6.07)เม่ือพิจารณาตาม
องค์ประกอบ องค์ประกอบท่ีมีระดับภาวะผูน้ ามากท่ีสุดคือองค์ประกอบท่ี 5: การให้รางวลัตาม
สถานการณ์  (ค่าเฉล่ีย  9.57)และองคป์ระกอบท่ีมีระดบัภาวะผูน้ านอ้ยท่ีสุดคือองคป์ระกอบท่ี 7 : การ
บริหารแบบขาดภาวะผูน้ า(ค่าเฉล่ีย  6.07) 

 
ส่วนที ่ 4การท างานเป็นทมีของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวดัเชียงใหม่  

 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดย
รวมอยู่ในระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49
เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมเป็นรายดา้น พบวา่  มีระดบัการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน  โดยด้านการประสานงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงไปคือ ด้านการติดต่อส่ือสารด้านการ
ร่วมมือ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ 
4.00,3.93,3.90,3.69 และ 3.68ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั0.50,0.57, 0.58,0.64 และ 0.60ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยการท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสาร มีระดบัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกปัจจยั  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61) และปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ สมาชิกใน
ทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.76ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78) ดา้นการร่วมมือ
มีระดับการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมากทุกปัจจยั  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สมาชิกในทีม
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ช่วยเหลือกนัเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด (ค่าเฉล่ีย 4.03ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68) และ
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในทีม (ค่าเฉล่ีย 3.74ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70)ดา้นการประสานงานมีระดบัการท างานเป็น
ทีมอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ี
การท างานของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.12ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59) และปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสมาชิกในทีมมีการปรับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิดความขดัแยง้ (ค่าเฉล่ีย  3.83
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.78)ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์มีระดบัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก และ
ระดบัปานกลาง   โดยปัจจยัยอ่ย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในทีมร่วมกนัปรับปรุงการท างาน (ค่าเฉล่ีย  
3.96ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.58) และปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสมาชิกในทีมมีการน าผลการวิจยัมา
ประยุกต์ใช้ (ค่าเฉล่ีย 3.32ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.97)ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองมีระดับการ
ท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสมาชิกในทีมน าความรู้จากการ
อบรมมาพฒันาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 3.78ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.62) และปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือสมาชิกในทีมมีการค้นหาข้อบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน (ค่าเฉล่ีย 3.61ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75)  
 
 ส่วนที่ 5การท างานเป็นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตาม
เพศ  อายุ  สถานภาพ การศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างาน และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 การท างานเป็นทมีจ าแนกตามเพศ 
 ผูบ้ริหารหญิงมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากกวา่ผูบ้ริหารชาย ค่าเฉล่ีย 3.85และ 
3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.48 และ 0.53 ตามล าดบัโดยผูบ้ริหารชายมีระดบัพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุดและมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการมีความคิด
สร้างสรรค์น้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.97 และ3.63ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.47และ 0.60 ส าหรับผูบ้ริหาร
หญิงมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.01 และ 3.69ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.52และ 0.63 ตามล าดบั 
 การท างานเป็นทมีจ าแนกตามอายุ 
 พบวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 โดย
ผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ 30 - 40 ปีมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากท่ีสุดรองลงไปคือผูบ้ริหารท่ีมีอายุ
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41 - 50 ปีและผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 51 - 60 ปีค่าเฉล่ีย 3.87 , 3.84 และ  3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 , 
0.52 และ 0.52 ตามล าดบัผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 30 - 40 ปี มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการ
ประสานงานมากท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการมีความคิดสร้างสรรค์น้อย
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.08 และ 3.58ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.37และ 0.41ขณะท่ีผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 41 - 50 ปี 
มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุด  และมีระดบัพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองน้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.99และ 3.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.50
และ 0.66  ส่วนผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 51 - 60 ปี มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงาน
มากท่ีสุดและมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองน้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
3.96 และ 3.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.61และ 0.64  ตามล าดบั  
 การท างานเป็นทมีจ าแนกตามสถานภาพ 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีระดับการท างานเป็นทีมโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 โดย
ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพหย่า/หม้าย มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากท่ีสุด รองลงไปคือ 
ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพสมรส  และผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพโสด ค่าเฉล่ีย 4.03 , 3.84 และ 3.77 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44,  0.51 และ 0.47 ตามล าดบัโดยผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัพฤติกรรม
การท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุดและมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองน้อยท่ีสุดค่าเฉล่ีย 3.96และ 3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 และ0.73ส าหรับ
ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพสมรส มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุด และ
มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองน้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.02 และ3.66 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 และ0.62 ส่วนผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีระดบัพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมด้านการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการมี
ความคิดสร้างสรรค์น้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.18 และ 3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 และ 0.60 
ตามล าดบั 
 การท างานเป็นทมีจ าแนกตามการศึกษา 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่   มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.49 โดยผูบ้ริหารท่ีจบการศึกษาปริญญาโท มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากกวา่ผูบ้ริหารท่ี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเฉล่ีย 3.96 และ 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 และ 0.49 
ตามล าดบั  โดยผูบ้ริหารท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการ
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ประสานงานมากท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองน้อย
ท่ีสุดค่าเฉล่ีย 3.90และ 3.55ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51และ0.66 ขณะท่ีผูบ้ริหารท่ีจบการศึกษาระดบั
ปริญญาโท มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุดและมีระดบัพฤติกรรม
การท างานเป็นทีมด้านการมีความคิดสร้างสรรค์น้อยท่ีสุดค่าเฉล่ีย 4.11 และ 3.82 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.47 และ0.60 ตามล าดบั 
 การท างานเป็นทมีจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.49โดยผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากกว่าผูช่้วยผูจ้ดัการค่าเฉล่ีย 
4.00 และ 3.75  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 และ 0.47 ตามล าดบั โดยผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการ มีระดบั
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุดและมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์น้อยท่ีสุดค่าเฉล่ีย 4.14และ 3.80ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.53และ 0.64
ขณะท่ีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมาก
ท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง นอ้ยท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 3.92
และ 3.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.47และ0.62  ตามล าดบั 
 
 การท างานเป็นทมีจ าแนกตามระยะเวลาท างาน 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีระดบัการท างานเป็นทีมโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 3.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 โดย
ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 16 - 20 ปี มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากท่ีสุด รองลง
ไปคือ ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างาน 10 - 15 ปีผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 20 
ปีและผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 10 ปีค่าเฉล่ีย  3.88 , 3.86 , 3.82  และ 3.68  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 , 0.24, 0.54 และ -  ตามล าดบั ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 10 
ปี มีระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการประสานงานมากท่ีสุดและมีระดบัพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองนอ้ยท่ีสุดค่าเฉล่ีย 4.00และ 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน- 
ขณะท่ีผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างาน  10 - 15 ปี มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการ
ประสานงานมากท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการมีความคิดสร้างสรรค์น้อย
ท่ีสุดค่าเฉล่ีย 3.99 และ 3.62ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.38และ0.36 ส่วนผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการ
ท างาน 16 - 20 ปี  มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุด และมีระดบั
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พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์น้อยท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 4.04 และ 3.69 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน0.51 และ0.62 ส าหรับผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 20 ปี  มีระดบั
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองนอ้ยท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย 3.98และ 3.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.54และ0.68 
ตามล าดบั 
 การท างานเป็นทมีจ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่   มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.49 โดยผูบ้ริหารท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่ 30,000 บาท มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมมากท่ีสุดรองลง
ไปคือ ผูบ้ริหารท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 70,000 บาทผูบ้ริหารท่ีมีรายได ้30,000 - 50,000 บาทและผูบ้ริหารท่ี
มีรายได้ 50,001 -  70,000 บาทค่าเฉล่ีย 4.08, 3.87, 3.85, และ 3.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน - , 0.49,  
0.47, และ 0.53 ตามล าดบั โดยผูบ้ริหารท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 30,000 บาทมีระดบัพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้นการร่วมมือมากท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมด้านการมีความคิดสร้างสรรค์น้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย4.40และ 3.60ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน-  
ส าหรับผูบ้ริหารท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,000 - 50,000 บาท มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้าน
การประสานงานมากท่ีสุดและมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์นอ้ย
ท่ีสุดค่าเฉล่ีย 4.06และ 3.64 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.40และ0.66 ขณะท่ีผูบ้ริหารท่ีมีรายไดต่้อเดือน 
50,001 -70,000 บาท มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุด และมีระดบั
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองน้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.92และ 3.59 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน0.56 และ0.63 ส่วนผูบ้ริหารท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 70,000 บาท มีระดับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการประสานงานมากท่ีสุด และมีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์น้อยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.03 และ 3.67  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55   และ 
0.59  ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น า กับพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทมีของผู้บริหารธนาคารออมสินในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ พบวา่ ระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าโดยรวม
ทั้ง 7 องค์ประกอบ  และระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยรวมทั้ง 5 ด้านมีความสัมพนัธ์กัน
ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และมีความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (r = 0.506)  
ซ่ึงหมายความว่า  ถ้าผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่   มีระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ า
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โดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลต่อระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยรวมทั้ง 5 
ด้านเพิ่มข้ึนตามไปด้วย  โดยภาพรวมขององค์ประกอบท่ี 1-7 (L8) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบ และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุก
ดา้น โดยมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าองค์ประกอบท่ี 3การกระตุน้การใช้ปัญญา (L3) สูง
ท่ีสุด (r = 0.869) และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นท่ี 1 การติดต่อส่ือสาร (T1) 
ต ่าท่ีสุด (r =  0.348)  ส าหรับภาพรวมการท างานเป็นทีมทั้ง 5 ดา้น (T6) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทุกองคป์ระกอบ(ยกเวน้ องคป์ระกอบท่ี 7 : การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า (L7)) 
และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นท่ี 2  ความร่วมมือ (T2) สูงท่ีสุด (r = 0.898)  และมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมภาวะผูน้ าองคป์ระกอบท่ี 4 : การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน  ต ่าท่ีสุด (r = 0.333) 
 เม่ือพิจารณาแต่และองค์ประกอบและพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรายด้าน พบว่า  
องค์ประกอบท่ี 3: การกระตุน้การใช้ปัญญา มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัองคป์ระกอบท่ี 2: การสร้าง
แรงบนัดาลใจ สูงท่ีสุด  โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r =  0.694)  และองค์ประกอบท่ี 1:มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับองค์ประกอบท่ี 7: การบริหารแบบขาดภาวะผูน้ า น้อยท่ีสุด (r =  0.301) 
ส าหรับพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านท่ี 1 การติดต่อส่ือสาร (T1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นท่ี 2 ดา้นความร่วมมือ โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง (r =  0.785) 
และพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านท่ี4 การมีความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านท่ี  3การประสานงานโดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (r =  
0.525) 
 
 
 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการท างานเป็น
ทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 5.2.1ภาวะผู้น า 
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 ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มีภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนภาวะผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัสูง และมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบายอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอารียอุ์ณหสุทธิยานนท์ (2551) ไดศึ้กษา
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วย การท างานเป็นทีมกับ
ประสิทธิผลของหอผูป่้วย โรงพยาบาลทัว่ไป เขต 6 และ 7และการศึกษาของปิยะพงษ์วรรณกูลพงศ์
(2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและแรงจูงใจในการท างานระหวา่งนกั
ธุรกิจอิสระท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพระดับสูงและต ่า กรณีศึกษา: บริษัท ยูนิซิต้ีมาร์เก็ตต้ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนักบั
การศึกษาน้ีแต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอนงคน์าถ ยุวพนัธ์ุ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตส าหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบ คือ ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ผูน้ าแบบแลกเปล่ียน และผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาในองค์ประกอบย่อยผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบท่ีผูบ้ริหาร
ธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่  มีภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูง จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 4:การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคนองค์ประกอบท่ี 5:การให้รางวลัตามสถานการณ์
องคป์ระกอบท่ี 6:การบริหารแบบวางเฉย(เชิงรุก-เชิงรับ)และองคป์ระกอบท่ี 2:การสร้างแรงบนัดาลใจ 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของอนงค์นาถ ยุวพนัธ์ุ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
ระดับป ริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณ ฑิตส าห รับผู ้บ ริหาร คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีพบว่า ผู ้บริหารมีภาวะผูน้ าอยู่ในระดับสูงมีเพียงองค์ประกอบเดียวคือ
องค์ประกอบท่ี 2: การสร้างแรงบนัดาลใจส่วนองคป์ระกอบท่ีเหลือทั้ง 6 องคป์ระกอบผูบ้ริหารส่วน
ใหญ่มีภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
 
 
 5.2.2การท างานเป็นทมี 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มีระดบัพฤติกรรม
การท างานเป็นทีมโดยรวมและมีระดบัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
อนงค์นาถ ยุวพันธ์ุ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหารระดับปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิตส าหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหาร
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มีระดบัการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมีระดบัการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมากทุกด้าน 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอารียอุ์ณหสุทธิยานนท์ (2551)ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วย การท างานเป็นทีมกับประสิทธิผลของหอผูป่้วย 
โรงพยาบาลทัว่ไป เขต 6 และ 7ท่ีพบวา่ การท างานเป็นทีมการพยาบาลอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการประสานงาน
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและดา้นการมีความคิดสร้างสรรคป์ระสานงานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของอนงค์นาถ ยุวพนัธ์ุ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัปริญญาโท
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิตส าหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า 
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการประสานงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และด้านการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 ในปัจจยัย่อยพบว่าปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่  ปัจจัยย่อย 
สมาชิกในทีมมีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีการท างานของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน (ด้านการ
ประสานงาน)  ปัจจัยย่อย สมาชิกในทีมของท่านด าเนินการประชุมได้อย่างราบร่ืน (ด้านการ
ประสานงาน) ปัจจยัยอ่ย สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด (ดา้นการ
ร่วมมือ) ปัจจยัย่อย สมาชิกในทีมช่วยเหลือกนัในการปฏิบติังานด้วยความเต็มใจ(ดา้นการร่วมมือ) 
และปัจจยัย่อย สมาชิกในทีมมีการประสานงานกันด้วยมารยาทและการพูดจาท่ีดีต่อกัน (ด้านการ
ประสานงาน)ส าหรับปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัยอ่ย สมาชิกในทีมมีการน า
ผลการวิจยัมาประยุกต์ใช้ (ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์)  ปัจจยัย่อย สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย(ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์)  ปัจจยัย่อย สมาชิกในทีมมีการคน้หา
ขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน (ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง)ปัจจยัย่อยสมาชิกในทีมมีการ
ปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง(ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง)  และปัจจยัยอ่ย(ดา้น
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง)จากผลการศึกษาจะเห็นวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มี
ความโดดเด่นในดา้นการประสานงานและดา้นความร่วมมือ นบัวา่เป็นขอ้ดีของผูบ้ริหารธนาคารออม
สินในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากการท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายขององคก์รท่ีวาง
ไวน้ั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร สอดคคล้องแนวคิดของ
Spector (2000, อา้งใน ปราณี รามสูต และ จ ารัส ด้วงสุวรรณ, 2545 :170)ไดก้ล่าวถึงการท างานเป็น
ทีม (Team Work) ท่ีวา่  การท างานเป็นทีมจะมีการประสานกนั งานของคนหน่ึงมีผลต่องานของคน
อ่ืนในกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทเฉพาะของตน และทุกคนมีเป้าหมายอยูท่ี่จุดเดียวกนัแต่อย่างไรก็ตาม  
จากการศึกษาจะเห็นวา่ ผูบ้ริหารธนาคารออมสินยงัมีขอ้ดอ้ยในดา้นการมีความคิดสร้างสรรคแ์ละดา้น
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การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นการท างานทีมท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนนั้นจ าเป็นตอ้งมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีการปรับปรุงพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Romig(1996, อา้งใน อารียอุ์ณหสุทธิยานนท์, 2551)ท่ีกล่าววา่ การท่ีจะสร้างกระบวนการท างานเป็น
ทีมท่ีมีประสิทธิผลไดน้ั้น โครงสร้างของทีมจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบหลกั 10 ประการ โดย  Romig
ได้เน้นถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นประการแรก คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์ของทีม (Team 
Creativity) โดยทีมตอ้งมีการวางแผนการท างาน ซ่ึงมาจากการระดมสมองเพื่อแกปั้ญหา ซ่ึงพฒันามา
จากความคิดท่ีหลากหลายของสมาชิกในทีม ความสามารถในการสร้างสรรคที์มเป็นส่ิงส าคญัในการ
ประสบความส าเร็จของทีมการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอนงคน์าถ ยุวพนัธ์ุ (2555) ไดศึ้กษา
เร่ือง ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิตส าหรับผูบ้ริหาร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารมีความโดดเด่นในดา้นการประสานงาน และดา้น
ความร่วมมือและมีขอ้ดอ้ยในดา้นความคิดสร้างสรรคเ์ช่นเดียวกนั  
 

 5.2.3ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าและพฤติกรรมการท างานเป็นทมี 
 ผลการศึกษา พบว่า ระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ  และ

ระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยรวมทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงหมายความว่า  ถา้ผูบ้ริหารธนาคารออมสินจงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัพฤติกรรม
ภาวะผูน้ าโดยรวมทั้ ง 7องค์ประกอบเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
โดยรวมทั้ง 5 ดา้นเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของอนงค์นาถ ยุวพนัธ์ุ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิตส าหรับผูบ้ริหาร คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ  
และระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมโดยรวมทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
5.3  ข้อค้นพบจากการศึกษา 
 
 ข้อค้นพบจากการศึกษาค้นคว้าแบบอสิระคร้ังนี ้ มีข้อค้นพบดังนี้ 
 5.3.1  ข้อค้นพบจากการศึกษาภาวะผู้น า 
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 จากการศึกษาพบว่า ยงัมีผูบ้ริหารธนาคารออมสินจังหวดัเชียงใหม่บางคนท่ีมี
คะแนนภาวะผู ้น าทั้ ง 3 แบบ ได้แก่ ภาวะผู ้น าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่นระดบัต ่า โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล
ดงัน้ี 
 1.มีผู ้บริหารชายมีภาวะผู ้น าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงภาวะผู ้น าแบบ
แลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่นระดบัต ่าและผูบ้ริหารหญิงมีภาวะผูน้ าแบบแบบ
ปล่อยตามสบายอยูใ่นระดบัต ่า 
 2.มีผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 30- 40 ปีและผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 51 - 60 ปีมีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
ตามสบายอยูใ่นระดบัต ่าและผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ41 - 50 ปีมีภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบอยูใ่นระดบัต ่า 
 3.มีผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพโสดและผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพหย่า/หมา้ย มีภาวะผูน้ า
แบบปล่อยตามสบายอยูใ่นระดบัต ่าและผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพสมรสมีภาวะผูน้ าทั้ง3 แบบอยูใ่นระดบั
ต ่า  
 4.มีผูบ้ริหารท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่น
ระดบัต ่า  และผูบ้ริหารท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาโทมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายอยูใ่นระดบัต ่า 
 5.มีผูบ้ริหารต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ ัดการมีภาวะผู ้น าทั้ ง 3 แบบอยู่ในระดับต ่า และ
ผูบ้ริหารต าแหน่งผูจ้ดัการ มีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายในระดบัต ่า 
 6.มีผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างาน10 - 15 ปีมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย
อยู่ในระดบัต ่าและผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 20 ปี มีภาวะผูน้ าทั้ ง 3 แบบอยู่ใน
ระดบัต ่า  
 7.มีผูบ้ริหารท่ีมีรายได้ 30,000 - 50,000 บาทมีภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบอยู่ในระดบัต ่า 
ผูบ้ริหารท่ีมีรายได ้50,001- 70,000 บาท และผูบ้ริหารท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 70,000 บาทมีภาวะผูน้ าแบบ
ปล่อยตามสบายอยูใ่นระดบัต ่า 
 
 
 
 5.3.2  ข้อค้นพบจากการศึกษาการท างานเป็นทมี 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในปัจจยัย่อยทั้ ง 25 ปัจจยั พบว่า 
ผูบ้ริหารธนาคารออมสินจงัหวดัเชียงใหม่มีระดบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในปัจจยัย่อยอยู่ใน
ระดบัปานกลางโดยพิจารณาตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร ดงัน้ี  
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 1.ปัจจยัยอ่ย สมาชิกในทีมมีการน าผลการวิจยัมาประยกุตใ์ช้พบวา่ผูบ้ริหารธนาคาร
ออมสินจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการน าผลการวิจยัมาประยุกตใ์ช้ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารชาย
และผูบ้ริหารหญิงผูบ้ริหารทุกกลุ่มช่วงอาย ุ ผูบ้ริหารทุกสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีและปริญญาโท ต าแหน่งผูจ้ดัการและผูช่้วยผูจ้ดัการ ทุกช่วงระยะเวลาในการท างาน และมีรายได้
ต่อเดือนต ่ากวา่ 30,000บาทมีรายได ้30,000 - 50,000 บาทและมีรายไดม้ากกวา่ 70,000 บาท 
 2.ปัจจยัยอ่ย สมาชิกในทีมมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้ายพบวา่ พบวา่
ผูบ้ริหารธนาคารออมสินจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการน าวิธีการใหม่ๆ มาใชเ้พื่อลดค่าใชจ่้ายในระดบัปาน
กลาง ได้แก่  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุ30 - 40 ปีมีสถานภาพโสดและสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 10 ปี และระยะเวลาในการท างาน10 - 15 ปีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 
30,000บาทและมีรายได ้30,000 - 50,000 บาท 
 3. ปัจจยัย่อย สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน พบว่า 
พบว่าผูบ้ริหารธนาคารออมสินจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงานใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการมีระยะเวลาใน
การท างานต ่ากวา่10 ปี 
 4.  ปัจจยัย่อย สมาชิกในทีมมีการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารออมสินจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีการปฏิบัติกิจกรรมการพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ผูบ้ริหารต าแหน่งผูช่้วยมีระยะเวลาในการท างานต ่ากวา่ 10 ปี 
 5. ปัจจยัย่อยท่ีผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการท างานต ่ากว่า 10 ปี มีพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  สมาชิกในทีมซกัถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหน้าทีมสมาชิกในทีมมีการประชุมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังานสมาชิกในทีมมีการวางแผนร่วมมือกนัในการปฏิบติักิจกรรมในทีมมีการระดมสมองเพื่อหา
หนทางให้ทีมบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด และปัจจยัยอ่ย สมาชิกในทีมน าความรู้จากการอบรมมาพฒันา
คุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี  ท าให้ทราบระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าและระดบั
พฤติกรรมการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารธนาคารออมสินจงัหวดัเชียงใหม่   ซ่ึงผูบ้ริหารหรือผูท่ี้
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สนใจสามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาระดบัภาวะผูน้ าและ
ระดบัการท างานเป็นทีมต่อไปโดยผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
 1. จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัสูงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหญิง อาย ุ51-60 ปี สถานภาพ
หยา่/หมา้ย การศึกษาระดบัปริญญาโท ต าแหน่งผูจ้ดัการ อายงุานมากวา่ 20 ปี รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 
70,000 บาท เพื่อใหผู้บ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
         1.1  ผูบ้ริหารควรปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นกรอบของหลกัจริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล
ของผูบ้ริหารธนาคารออมสิน เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่พนกังานใหป้ฏิบติัตามกรอบของหลกั
จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาลของพนกังาน เพื่อเกิดความศรัทธา ความน่าเช่ือถือ แก่ผูบ้ริหารและ
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รในดา้นความเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูน้ า 
         1.2 การสร้างแรงดลใจ โดยผูบ้ริหารจูงใจทีมงาน โดยการใหที้มรับรู้เป้าหมายและ
วสิัยทศัน์ขององคก์ร รวมถึงการท่ีใหที้มรู้จกัค่านิยมองคก์รของธนาคารออมสิน (core value) เม่ือทีม
เขา้ถึงวสิัยทศัน์และมีค่านิยมร่วมกนัแลว้จะท าให้เกิดความเป็นส่วนหน่ึงของทีม และเกิดความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัในองคก์ร 
        1.3 ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งท่ีจะกลา้ใหที้มออกจากแนวคิดเดิม โดยมีการประชุมเพื่อ
วางแผนแกไ้ขปัญหาสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการและพนกังาน ทั้ง
เร่ืองการบริการจดัการภายในสาขาและกลยทุธ์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเป้าหมายการด าเนินงานดา้นเงินฝาก
และสินเช่ือ โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการหาวธีิการใหม่ๆในแกไ้ขการท างานใน
หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัอยูแ่ละแสดงความคิดเห็นเพื่อแกไ้ขปัญหาในส่วนงานของเพื่อนร่วมงาน รวมถึงฝึกให้
พนกังานตระหนกัถึงผลกระทบจากการแกปั้ญหาต่างๆในภาพกวา้ง 
                         1.4 การบริหารงานของธนาคารออมสินระดบัสาขา ตามโครงสร้างองคก์รนั้น แต่ละ
คนในทีมจะมีต าแหน่งงานท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบริหารคนให้เหมาะกบังาน 
โดยวเิคราะห์จากความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น รวมถึงความพร้อมในการเรียนรู้ของ
พนกังานแต่ละคน ผูบ้ริหารจะเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัพนกังาน เพื่อส่งเสริมพฒันาพนกังานใหถึ้งขีด
ความสามารถสูงสุด ตามความตอ้งการของแต่ละคนสู่ประสิทธิผลในการท างานขององคก์ร  
 2. จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่
มีความแตกต่างกนัในดา้น เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาท างาน 
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และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีพฤติกรรมการท างานเป็นทีมไม่เหมือนกนั ระดบัพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 
เม่ือพิจารณาการท างานเป็นทีมอยุใ่นระดบัมากทุกดา้น ส่วนปัจจยัยอ่ยของการท างานเป็นทีมของ
ผูบ้ริหารธนาคารออมสินในจงัหวดัเชียงใหม่มี 3 ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัสมาชิกในทีม
อภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทีม ค่าเฉล่ีย 3.74  ปัจจยั
สมาชิกในทีมมีการคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน ค่าเฉล่ีย 3.61 และ ปัจจยัสมาชิกในทีมมี
การน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช ้ค่าเฉล่ีย 3.32 ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรมีการปรับปรุงและพฒันาตนเอง
เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงัน้ี  
         2.1ปัจจยัสมาชิกในทีมอภิปรายงานร่วมกนัเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในทีม มีการประชุมทีมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มยอ่ย ซ่ึงการประชุมกลุ่มใหญ่คือการประชุมแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัทั้งสาขาและการประชุมกลุ่มยอ่ยของทั้งดา้นเงินฝากและสินเช่ือ โดยจดัใหมี้การประชุม
ทุกๆสัปดาห์ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ยและประชุมรายเดือน รายไตรมาส ส าหรับการประชุมระดบั
สาขา เพื่อท าความเขา้ใจถึงปัญหาร่วมกนัและหาแนวทางแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดตามทรัพยากรท่ีองคก์รมีอยู ่
เพื่อใหก้ารคน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและทนัต่อเหตุการณ์ 
        2.2 การคน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน โดยหาปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีท าใหเ้กิด
ขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานก่อน โดยมีการปรึกษาร่วมกนัในทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน 
ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน พร้อมท่ีจะท าการแกไ้ขและมีการตกลงร่วมกนัในการปรับปรุงงาน   
                        2.3 การน าผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช ้ซ่ึงธนาคารออมสินมีทั้งการวิจยัท่ีองคก์รจดัท าข้ึน
ระดบัภาพรวมองคก์ร การวิจยัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อสาขาทุกสาขา การวจิยัความพึงพอใจของ
พนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถน าผลการวิจยัมาประกอบการตดัสินใจเร่ืองต่างๆของสาขา ทั้ง
เร่ืองการบริหารงานและบริหารคน เพื่อใหก้ารตดัสินใจเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง มีความชดัเจน
และมีความน่าเช่ือถือต่อคนในทีม  
 3.ขอ้คน้พบจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย พบวา่ระดบัภาพรวมของ
ภาวะผูน้ าทั้ง 3แบบ มีความสัมพนัธ์ทางบวก และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมทุกดา้น และเม่ือวิเคราะห์ตามแบบภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบกบัการท างานเป็นทีม มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

 1.ผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู ้น าแบบ
แลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างาน
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เป็นทีมทุกด้าน โดยมีความสัมพนัธ์กับภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ ง 3แบบสูงท่ีสุด (r= 0.875)และมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมดา้นการติดต่อส่ือสารต ่าท่ีสุด (r = 0.331)ดงันั้นจึงความ
ส่งเสริมทกัษะการสร้างทีมงานของผูน้ าทุกระดบัทั้งระดบัผูจ้ดัการสาขาและผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา โดย
ปลูกฝังการท างานเป็นทีมให้แก่พนักงาน โดยปรับปรุงพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการ
ติดต่อส่ือสารโดยการเปิดโอกาสใหส้มาชิกในทีมซกัถามขอ้สงสัยและขอ้ขอ้งใจเม่ือไม่เขา้ใจในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั จดัให้มีการประชุมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบติังาน รวมถึงทีมมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่งชดัเจนและทีมทราบเป้าหมายจากหวัหนา้ทีม 
 2.ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผูน้ าแบบท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  
และผูน้ าแบบปล่อยตามสบายและมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมทุกดา้น
โดยมีความสัมพนัธ์กบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 กลุ่มสูงท่ีสุด(r = 0.830)  และมีความสัมพนัธ์กบั
ผูน้ าแบบปล่อยตามสบายต ่าท่ีสุด(r =  0.235)ทั้งน้ีผูน้  าไม่ควรปล่อยให้เกิดภาวะผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบายมากจนเกินไป ควรควบคุมปัจจยัท่ีจะก่อนให้เกิดภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย ไดแ้ก่ ไม่ปล่อย
ให้ทีมท างานตามวิธีท่ีเคยชิน ควรหาวิธีการท างานใหม่ๆท่ีก่อประสิทธิภาพมากวา่วิธีเดิม และเม่ือมี
การตดัสินใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึนควารเลือกวิธีการตดัสินใจให้เหมาะกบัสถานการณ์ ผูบ้ริหารควรเป็น
ผูน้ าดา้นความคิด และไตร่ตรองประเด็นท่ีทีมแสดงความเห็นตามอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
 3.ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู ้น าแบบท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง  และผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
ดา้นการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองเพียงดา้นเดียว โดยมีความสัมพนัธ์กบัภาพรวมของภาวะผูน้ าทั้ง 3 
กลุ่มสูงท่ีสุด (r = 0.683) และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้านการปรับปรุงงาน
อยา่งต่อเน่ืองต ่าท่ีสุด (r = 0.237)การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจะสามารถช่วยพฒันาผูน้ าแบบปล่อยตาม
สบายไปสู่ภาวะผูน้ าระดบัท่ีสูงข้ึนได ้โดยการพฒันาผูบ้ริหารดว้ยการพฒันาพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมดา้นการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการน าความรู้จากการอบรมมาพฒันาคุณภาพงาน มีการ
คน้หาขอ้บกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงงาน คน้หาวิธีการท างานเพื่อลดเวลาลง มีกิจกรรมการพฒันา
คุณภาพและมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาคุณภาพงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
  
 
 


