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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดี 

ของผู้ปฏิบัติงานธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชียงใหม่ 

The Relationship between Leadership and Organizational Citizenship  

Behavior of Bangkok Bank Employees in Chiang Mai Province 

สุภาวรรณ อนิต๊ะสืบ*  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งภาวะผู้น าและพฤติกรรมการเป็นสมาชกิ

ท่ีดีของของผู้ปฏิบัตงิานธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชยีงใหม่ และเพื่อน าข้อมูลไปใช้พัฒนาองค์กร โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่งของผู้ปฏบัิตงิานธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 217 

ชุด มีค่าความเชื่อมั่น 0.880 โดยใช้แบบสอบถามท่ีประกอบด้วย  3 ส่วน ส่วนแรกเป็นคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนท่ีสองเป็นแบบทดสอบภาวะผู้น าเต็มรูปแบบท่ีใช้วัดการรับรู้ของผู้ตามท่ีมีต่อพฤติกรรมของผู้น า ตาม

แบบวัด Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-6S) ซึ่งพัฒนามาจากแบบสอบถามขอ Bass และ Avolio (1992) และ

ส่วนสุดท้ายวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ตามแนวคิดของ Organ (1991) ซึ่งผู้วิจัยได้

พัฒนามาจากแบบสอบถามของสุธิดา เลิศอุไรวงศ ์(2557) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีอายุการท างาน 1-3 ปี ท างานอยู่ในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสาขา ภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ  

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานธนาคารกรุงเทพในจังหวัด

เชยีงใหม่ และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมากท่ีสุด (r = 0.126) ในระดับภาพรวมของภาวะผู้น าทัง้ 3 กลุ่ม 

ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าแบบปล่อยปละละเลย และภาพรวมพฤติกรรม  

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรม

ความอดทนอดกลั้น พฤตกิรรมความส านกึในหน้าท่ี พฤตกิรรมการให้ความร่วมมอื นัน้ มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับต่ ามาก (r = 0.020) โดยภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท้ัง 5 ด้าน (r = 0.020) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท้ัง 5 ด้าน (r = 0.126) ส่วนภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบายมีความสัมพันธ์     

ทางลบกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีท้ัง 5 ด้าน (r = -0.219) 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดองค์ประกอบของกลุ่มภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง พบว่าองค์ประกอบท่ี 4  

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคค มีความสัมพันธ์ทางบวกอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 มากท่ีสุด อยู่ในระดับ

ต่ ามาก (r = 0.127) กลุ่มภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน พบวา่องค์ประกอบท่ี 5 การให้รางวัลตามสถานการณ ์มีความสัมพันธ์

                                                           
*  นกัศกึษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มากท่ีสุด อยู่ในระดับต่ ามาก (r = 0.132) และกลุ่มภาวะผู้น าแบบปล่อย

ตามสบาย พบว่า องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารแบบปล่อยตามสบาย ความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 มากที่สุด อยู่ในระดับต่ า (r = -0.219) 

โดยสรุปแล้วภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชียงใหม่ มีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 

ซึ่งคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมามีภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และมีภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 

ตามล าดับ 
 

ABSTRACT 
 

 This independent study aimed to study the relationships between leadership and organizational citizenship 

behavior of Bangkok Bank Employees in Chiang Mai Province in order to apply these results for organization 

development.  Questionnaire was used as a tool to collect data from 217 samples who were operational officers at 

Bangkok Bank in Chiang Mai Province.  The reliability value was at 0.880. The questionnaire consisted of 3 sections. 

The first section was personal information of the respondents. The second section was the leadership test that measured 

the perception of the respondents regarding the behavior of leaders (according to Multifactor Leadership Questionnaire 

(MLQ-6S) ) , developed by Bass and Avolio (1992) , and translated into Thai by Suthep Pongsiwat (2537) ) .  The last 

section was to measure organizational citizenship behavior of operation officers (based on the concept of Organ (1988, 

1990)) in which the researcher has applied from a query of Suthida Loet-urai-wong (2557). 

The results of the study showed that the majority of the questionnaire respondents were female, 26 -  30 

years old with Bachelor's degree.  They have been working for 1 – 3 years as branch officers.  From their opinions, it 

was found that the leadership of executives at Bangkok Bank in Chiang Mai Province had a positive correlation with 

organizational citizenship behavior of operation officers. In addition, the relationship involved Transactional Leadership 

the most (r = 0.216) .   In the overview, the 3 leadership groups, namely Transformational Leadership, Transactional 

Leadership, Laissez- Faire Leadership and the 5 aspects organizational citizenship behavior of operation officers, 

namely conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, courtesy, and altruism, had a positive correlation with the 

statistical significance level of  0.01, and there was a relationship at the very low level ( r =  0.020) .  In addition, 

Transformational Leadership had a positive correlation with organizational citizenship behavior of operation officers  

( r = 0.020) .  Transactional Leadership had a positive correlation with organizational citizenship behavior of operation 

officers (r = 0.216)  and Laissez-Faire Leadership had a negative correlation with organizational citizenship behavior 

of operation officers (r = -0.219). 

When considering the elements of Transformational Leadership, it was found that the 4th element which was 

Individualized Consideration had a positive correlation at the statistical significance of 0.01 the most and remained in 

the very low level ( r =  0. 127) .   Similarly, the 5th element, Contingent Reward, had a positive relationship at the 
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statistical significance of 0.01 the most and remained in the very low level (r= 0.132).  Laissez – Faire Leadership, the 

7th element, had a negative correlation at the statistical significance of 0.01the  most and remained in the low level 

(r = -0.219). 

 In conclusion, executives at Bangkok Bank showed Transformational Leadership the most with average scores 

in the moderate level, followed by Transactional Leadership, and laissez-faire leadership, respectively. 
 

บทน า 
 

ภาวะผู้น านั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก ดังจะเห็นได้จากหลายองค์การพยายามท่ีจะหาวิธีในการพัฒนาภาวะผู้น า  

ของผู้บริหารทุกระดับให้เกิดขึ้น  เพื่อท่ีจะให้ผู้น าเหล่านี้เป็นผู้ผลักดันความส าเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์การ (ประคัลภ์             

ปัณฑพลังกูร, 2553 : ออนไลน์) ถึงแม้ว่าในปัจจุบันองค์การตา่งมุ่งเน้นการพัฒนาในเร่ืองของวิทยาการความรู้ เคร่ืองมอื 

การสื่อสารท่ีรวดเร็ว รวมไปถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าฟันเฟือง

ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การคือบุคลากร เพราะเป็นผู้ใช้ความรู้หรือเคร่ืองมือเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น

อาจกล่าวได้ว่าบุคลกรท่ีมีภาวะผู้น าเป็นหัวใจแห่งความส าเร็จขององค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นพฤติกรรมด้านบวกท่ีพนักงานปฏิบัติด้วยตัวของพวกเขาเอง  

ซึ่งไม่ได้เป็นระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การ เช่น การช่วยเหลือพนักงานท่ีมาเร่ิมท างานใหม่ การรักษาทรัพย์สินของ

องค์การ การตรงต่อเวลา การเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้รับรางวัลตอบแทนจากองค์การใน

ทางตรง เช่น การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง ดังนั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจึงมีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่ง ท้ังนี้เพราะเป็นพฤติกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้หน้าท่ีต่างๆในองค์การมีประสิทธิผล สามารถช่วยให้องค์การประสบ

ความส าเร็จได้  

ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของผู้ปฏบัิตงิาน

ผู้ปฏบัิตงิานธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชยีงใหม่  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

ภาวะผู้น า หมายถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีสามารถขับเคลื่อน ชี้น า จูงใจ และกล้าคิดกล้าตัดสินใจจนท าให้ผู้อื่น

คล้อยตาม เชื่อ ศรัทธา และปฏิบัติตาม น าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้  (Bass and Avolio 1991 อ้างถึงในสุธิดา  

เลิศอุไรวงศ์, 2557) เสนอโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบโดยใชผ้ลการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะผู้น าตามรูปแบบภาวะ

ผู้น า ซึ่งเคยเสนอเมื่อ ค.ศ. 1985 ประกอบด้วยภาวะผู้น า 3 รูปแบบหลัก คือ 

1) ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลตอ่ผู้ร่วมงานและ

ผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามท่ีคาดหวังพัฒนาความสามารถ

ของผู้ร่วมงานและผู้ตามไประดับท่ีสูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีม  

และขององค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจส่วนตัว มุ่งสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์กรหรือ

สังคม   
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2) ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้น าให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตามขึ้นอยู่

กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม เป็นการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้น าสามารถจูงใจผู้ตามให้

ปฏบัิตงิานตามระดับท่ีคาดหวังไว้  

3) ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez – Faire Leadership) เป็นภาวะผู้น าท่ีไม่มีความพยายาม ขาด     

ความรับผิดชอบ ไม่มีการตัดสินใจ ไม่เต็มใจท่ีจะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เมื่อผู้ตามต้องการผู้น า ไม่มี

วสิัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององคก์ร ไมม่เีป้าหมายท่ีชัดเจน 

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าท่ีส่งเสริมการปฏิบัติ งานเพื่อ

องคก์รในทางบวก 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์ร (Organ 1988, 1990 อา้งถึงในสุธิดา เลิศอุไรวงศ ์2557) เน้นพฤตกิรรม

ท่ีรู้จักหน้าท่ีของตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองท่ีมีตอ่องค์กรเกินความคาดหวังขององค์กร  นอกจากนี้ ยังเป็น

พฤติกรรมท่ีมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆขององค์กร  ท้ังการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือบุคคลอื่นๆในองค์กร   มี    

ความอดทนต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในการท างาน พร้อมท้ังป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจหรือ          

การกระท าท่ีอาจกระทบกับบุคคลอื่นได้ ซึ่งมีการแบ่งองค์ประกอบอย่างละเอียดและครอบคลุมกว่านักคิดท่านอื่น ท าให้

สามารถอธิบายพฤตกิรรมแต่ละดา้นได้อยา่งชัดเจน ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1) พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) เป็นพฤติกรรมท่ีพนักงานท างานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้

ก าหนดไว้ว่าเป็นบทบาทและปฏิบัติในรูปแบบท่ีเหนือกว่าระดับความต้องการในการปฏิบัติงานท่ีต่ าท่ีสุด เช่น มีความตรง

ตอ่เวลา การช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในท่ีท างาน ปฏบัิตติามกฎระเบียบ ไมข่าดงาน ไมใ่ชเ้วลาในการปฏิบัติงานท าเร่ือง

ส่วนตัว 

2) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความอดทนต่อปัญหา  

หรือความไมส่ะดวกสบายท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ และอุปสรรคในการท างาน โดยปราศจากความไมพ่อใจ 

3) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมของพนักงานท่ีแสดงความรับผิดชอบ 

เชิงสร้างสรรค์ ท่ีเกี่ยวกับนโยบายขององค์กร ไม่ใช่เพียงแค่แสดงความคิดเห็น แต่ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ เพื่อองค์กรด้วย

ความสมัครใจ แมจ้ะเป็นเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวกับตนเอง 

4) พฤตกิรรมการค านงึถึงผู้อื่น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งแกปั้ญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการท างาน 

ไม่ใช้อารมณ์เมื่อเกิดความขัดแย้ง ไม่ท าให้การทะเลาะเบาะแว้งขยายออกไป เมื่อมีการถกเถียง หรือยั่วยุจากบุคคลอื่น  

มคีวามเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น และจัดข้อมูลข่าวสารตารางงานให้ผู้ท่ีต้องการ 

5) พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมท่ีท าด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น  

เมื่อมีปัญหาในการท างาน ให้สามารถท างานในหน้าท่ีของเขาให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การสอน

งานให้พนักงานใหม่ การชว่ยเหลอืเพื่อนร่วมงานท างานที่ค้าง หรอืลาป่วย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

1.ขอบเขตเนื้อหา ในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าและพฤติกรรม 

การเป็นสมาชกิที่ดีขององค์กร โดยน าเอาทฤษฎแีละแนวคดิภาวะผู้น าเต็มรูปแบบของ Bass and Avolio ประกอบด้วยภาวะ

ผู้น า 3 แบบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) ภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน และ 3) ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย  

และลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของ Organ ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี  

2) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 3) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4) พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 5) พฤติกรรมให้  

ความชว่ยเหลอื  

2.ขนาดประชากร สัดส่วน และขนาดตัวอย่างของผู้ปฏิบัติบัติงานธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชียงใหม่ 

ก าหนดโดยอ้างองิจากตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ซึ่งใชใ้นการประมาณค่าให้สัดสว่นของลักษณะ

ท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ เท่ากับ 5% และระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 95%  

ได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 217คน จากนั้นใช้วิธีเลือกสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) คือท าการแจก

แบบสอบถามและเก็บตัวอยา่ง โดยแบ่งกระจายตามหน่วยงานท่ีสังกัด  

สังกัด ขนาดประชากร 

(คน) 

สัดส่วน 

(%) 

ขนาดตัวอย่าง 

(คน) 

1) ฝ่ายเจ้าหนา้ที่ธุรกิจสัมพันธ์ 50 10.1 22 

2) ฝ่ายเจ้าหนา้ที่สาขา 445 89.9 195 

ผลรวม 495 100 217 

3.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหลง่ข้อมูลหลักของการศึกษาครัง้นี้ คือ ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ ธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชยีงใหม่ 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลา 

ในการปฏบัิตงิาน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น า 3 รูปแบบ คือ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น า

แบบปล่อยปละละเลย  

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์ร 5 ด้าน คือ พฤติกรรมความส านกึในหน้าท่ี 

พฤตกิรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมอื พฤตกิรรมการค านงึถึงผู้อื่น พฤตกิรรมให้ความชว่ยเหลอื  

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์ร  
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ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 1.สรุปผล และอภปิรายผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะทั่วไป  กลุ่มตัวอย่างของของผู้ปฏิบัติงานธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชียงใหมท้ั่งหมดจ านวน 

217 ราย เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.5 อายุระหว่าง 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีระดับ การศึกษา

สูงสุด ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 90.3 มอีายุการท างานชว่ง 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 อยู่ในต าแหน่งเจ้าหนา้ที่

สาขา คิดเป็นร้อยละ 89.9   

 ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชียงใหม่  ภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ ผู้บริหารธนาคาร

กรุงเทพในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และภาวะ

ผู้น าแบบปล่อยตามสบาย อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 7.4, 7.2 และ 6.2 ตามล าดับ  

 ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ปฏบัิตงิานธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชยีงใหม่ มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของ

องคก์รโดยรวมอยูใ่นระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น อยู่ในระดับสูง มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท่ากับ 

4.17 รองลงมาคือด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น อยู่ ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3. 98 ด้านความส านึก 

ในหน้าท่ี อยู่ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านการให้ความร่วมมือ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.33 ส่วน และด้านความอดทนอดกลั้น อยูใ่นระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.54  

 ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา่ ภาวะผู้น าโดยรวมท้ัง 7 องคป์ระกอบ และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดี โดยรวมท้ัง 

5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้บริหารธนาคารกรุงเทพใน

จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับภาวะผู้น าโดยรวมท้ัง 7 องค์ประกอบเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดี

ของผู้ปฏบัิตขิองธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชยีงใหม่ โดยรวมท้ัง 5 ด้าน เพิ่มขึ้นด้วย  

 เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของสอดคล้องผลการศึกษาของ 

ชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธ์ุ (2556) ที่ได้ศึกษาเร่ืองอิทธิพลของภาวะผู้น าที่มีตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ

พนักงานระดับปฏบัิติการ : กรณีศึกษาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน 

และผู้น าโดยรวมท้ัง 7 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลการศึกษา

ของสุธิดา เลิศอุไรวงศ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้น า และพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน และสอดคล้องผลการศึกษาของวิมลรัตน์ ครอง

มงคล (2555) ได้ศึกษาเร่ืองภาวะผู้น า บรรยากาษองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีส่งผลต่อผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการ หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ท่ีพบว่า ภาวะผู้น า และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ สามารถอธิบายผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งได้ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .01 
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 2.ข้อเสนอแนะ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน

ธนาคารกรุงเทพในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับต่ ามาก ดังนัน้ เพื่อให้ผู้บริหารพัฒนาระดับภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

- เพื่อท าให้ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารถูกพัฒนาให้สูงขึ้นและถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

ธนาคารควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าและพัฒนาผู้บริหารภาวะผู้น าในบริหารเหล่านั้นให้เป็น

ผู้บริหารแบบเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นท่ีทราบว่าภาวะผู้น าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็น

ล าดับขั้น ดังนั้นกระบวนหรือวิธีการท างานท่ีสร้างสรรค์ให้เกิดภาวะผู้น าในตัวบุคลากรจึงถือว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ

ล าดับแรก โดยทุกคน “เลือกท่ีจะเป็นผู้น าได้” ผ่าน 7 กระบวนการท่ีส าคัญ คือ ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายเร่ิมต้นท าก่อน 

(Be Proactive)  ฝึกให้ผู้ปฏิ บัติงานเ ร่ิมต้นด้วยจุดมุ่ งหมายในใจ (Begin with the End in Mind)  ฝึกให้ผู้ปฏิ บัติงาน 

ท าตามล าดับความส าคัญ (Put First Things First) ฝึกให้ผู้ปฏบัิตงิานคิดแบบ ชนะ-ชนะ (Think Win-Win) ฝึกให้ผู้ปฏบัิตงิาน

เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) ฝึกให้ผู้ปฏบัิตงิานประสานพลงั

สร้างสิ่งใหม ่(Synergize) เกิดจากการยอมรับในคุณค่าของตนเอง และเข้าใจในความแตกต่างท่ีผู้อื่นเป็น ฝึกให้ผู้ปฏบัิตงิาน

ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ (Sharpen the saw)  

- ผู้บริหารควรน าผลประเมินการท างานจากระบบการประเมินผลบุคคล (Performance and Competency 

Based Management System Program: PMSP) มาใช้ในการปรับปรุงการท างาน โดยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทราบถึง

จุดอ่อนจุดแข็งและวิธีการปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมในการท างาน เนื่องจากเป็นระบบท่ีมีการประเมินครบทุกมุมมอง  

ท้ังการประเมินตนเอง การจับคูป่ระเมินกันภายในแผนก และการถูกประเมินจากหัวหนา้ 

- ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการน าแบบทดสอบ หรือแบบประเมินภาวะผู้น ามาปรับใช้ในกระบวนการ 

คัดสรรผู้บริหารทุกระดับ ท้ังระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง โดยให้ครอบคลุมถึงลักษณะผู้น าท้ัง 7 องค์ประกอบ  

และเพื่อให้ครบถ้วนทุกมุมมอง ควรเป็นการประเมินแบบ 360 องศา โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหารอีกระดับของ

บุคคลท่ีได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ประเมินด้วย ซึ่งผลการประเมินศักยภาพนี้จะเป็นตัวสะท้อนภาวะผู้น า  

เต็มรูปแบบ ให้เกิดการปรับปรุง หรอืสง่เสริมภาวะผู้น าต่อไป 

- การสร้างพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององคก์รแกผู่้ปฏบัิตงิาน โดยเฉพาะผู้ปฏบัิตงิานรุ่นใหมท่ี่มีแนวโนม้

เพิ่มขึ้นทดแทนผู้ปฏิบัตงิานท่ีเกษียนในแตล่ะปี ควรให้ความสนใจ และแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยการเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น 

หรือเปิดโอกาสให้เสนอวิจารณ์การท างาน โดยผู้บริหารจะต้องรับฟังอย่างจริงใจ เพื่อจะได้เกิดบรรยากาศการมีส่วน ร่วม

ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่แท้จริง 

- การสร้างและกระตุ้นเสริมให้พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนมีภาวะผู้น า เนื่องจากในอนาคตพนักงาน

เหล่านี้ก็จะต้องกลายเป็นผู้บริหารขององค์กร โดยอาจจะมีการมอบหมายโปรเจคหรือกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถ

ให้แกผู่้ปฏบัิตงิานแตล่ะคนตามความถนัด ความเหมาะสมได้รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพด้านการเป็น

ผู้น าของตนอยู่เสมอ 
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 สอดคล้องกับขอ้คดิเห็นท่ีได้รับจากข้อเสนอแนะในส่วนท่ี 5 ของการศกึษาคร้ังน้ีท่ีว่า ผู้ปฏบัิตงิานระดับปฏบัิตกิาร

ควรมีช่องทางเสนอความเห็นถึงผู้บริหาร ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการเลื่อนระดับ ควรมาจาก

ความสามารถในการปฏิบัติงานไม่ใช่วัยวุฒิ และควรมีการลดล าดับขั้นตอนในการท างานและการเชื่อมต่อไปยังผู้บริหาร 

เพื่อความรวดเร็วของข้อมูล และสร้างความคล่องตัวให้แกก่ระบวนการท างาน 
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