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 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายในการวิจัยเพื่อศึกษาความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด โดยศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฝายที่สังกัดที่มีตอความภักดีตอภาวะ

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน  ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนประกอบดวย 

ผูนําแบบบงการ ผูนําแบบสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ กับความภกัดตีอภาวะ

ผูนําของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน ประกอบดวย

ลักษณะทางบุคลิกภาพและลักษณะทางสังคมกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่ปฏิบัติ

หนาที่อยูในสํานักงานใหญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 240 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบความแตกตาง โดยใชการทดสอบคาที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว เมื่อ

พบความแตกตางใชวิธีกําลังสองอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด สวนการทดสอบความสัมพันธใชสถิติ

สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 29  ป ระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีถึงปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท มี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป ฝายที่สังกัดคือ เหล็ก โลหะ และอโลหะ  

 2.  ความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการของผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนของผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดบั

มาก ความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดับมาก 

และความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของผูบริหารชาวญี่ปุนอยูในระดับมาก  

 3.  ความคิดเห็นตอลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุนดานลักษณะทางบุคลิกภาพของ

ผูบริหารชาวญี่ปุนอยูในระดับดี และความคิดเห็นตอลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุนดานลักษณะ

ทางสังคมของผูบริหารชาวญี่ปุนอยูในระดับดี 

 4.  ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) 

จํากัด อยูในระดับดี 

 5.  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 



 

  5.1 พนักงานที่มีฝายที่สังกัดตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  5.2 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  5.3 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  5.4 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  5.5  ลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารชาวญี่ปุนมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะ

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  5.6  ลักษณะทางสังคมของผูบริหารชาวญี่ปุนมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 The research was aimed to study Employees’ Loyalty toward Leadership on 

Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. which is categorized by 

demographic factor : gender, age, education level, monthly income and working department 

of the employees. In order to study the relationship between leadership behavior on 

Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. which consisting of Directive style 

leadership, Supportive style leadership, Participative style leadership and Achievement style 

leadership with employee’s loyalty. It also studied the relationship between Personality traits 

and Social traits on Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. with 

employee’s loyalty. The sample group used in this research are 240 employees working at 

Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. Head office : Bangkok.   A questionnaire was constructed 

and used as a tool to collect data from sampling group. The statistical analysis used in this 

study are mean, percentage, standard deviation, difference testing by using t-test 

independent, one-way analysis of variance, pair differences analyzed by using LSD method 

and Pearson product moment correlation coefficient. 

 The results of this study were as follows: 

 1.  The majority of sample group is female, age  between 20 - 29 years old, lower   or 

bachelor’s degree, monthly income less or equal  20,000 baht , work experience lower or 

equal 5 years and working in Metal  Steel sheet Ferrous and Non – Ferrous Department. 

 2.  Overall employees’ opinion toward directive style leadership is at the moderate 

level , supportive style leadership is at high level, participative style leadership is at high level 

and achievement style leadership is at high level. 

 3.  Overall employees’ opinion toward personality traits and social traits on Japanese 

Executive are at good level.  

 4.  Employees’ Loyalty toward Leadership on Japanese Executive of Toyota Tsusho 

(Thailand) Co., Ltd is at good level. 

 5.  The results of hypotheses testing were as follows: 



 

  5.1  The difference in working department influenced the difference in employees’ 

loyalty toward Leadership on Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd. with 

statistical significance level of 0.05.  

  5.2  The correlation between Supportive style leadership and employees’ loyalty 

toward Leadership on Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd was in the 

same direction at low level with statistical significance level of 0.01. 

  5.3  The correlation between Participative style leadership and employees’ loyalty 

toward Leadership on Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd was in the 

same direction at low level with statistical significance level of 0.01. 

  5.4  The correlation between Achievement style leadership and employees’ 

loyalty toward Leadership on Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd was in 

the same direction at low level with statistical significance level of 0.01. 

  5.5  The correlation between personality traits and employees’ loyalty toward 

Leadership on Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd was in the same 

direction at low level with statistical significance level of 0.01. 

  5.6 The correlation between social traits and employees’ loyalty toward 

Leadership on Japanese Executive of Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd was in the same 

direction at moderate level with statistical significance level of 0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก อาจารยที่ปรึกษา  

รศ.ดร.ณักษ กุลิสร ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนําชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง

ตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา และ รองศาสตราจารย ศิริวรรณ   

เสรีรัตน ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและ

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ และใหขอเสนอแนะตางๆเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง อันเปนประโยชน

ตอการทํางานวิจัยชิ้นนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหความชวยเหลือ ตลอดจนประสบการณที่ดีแก

ผูวิจัย อีกทั้งใหความเมตตาดวยดีเสมอมา 

 ขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน 

ตลอดจนผูมีสวนสําเร็จตองานวิจัยชิ้นนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ  คุณแม ที่ไดเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนผูวิจัยใหเปนคนดี ขยัน 

อดทน ซื่อสัตย มีคุณธรรม และมอบโอกาสการศึกษาเปนวิชาความรูติดตัว เพื่อทดแทนคุณตอสังคมและ

ประเทศชาติ 

 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตการจัดการ XMBA9 ทุกทาน รวมถึงเพื่อนพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จํากัด ที่ใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวก สนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดี

เสมอมาจนทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
  

 สุดทายนี้ คุณประโยชนและความดีอันพึงจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา

พระคุณบิดามารดา ญาติและบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณคา

ตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 

 

        สมฤดี  แปนหน ู
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในป 2551 ไดเกิดวิกฤตทางการเมือง รวมถึงวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลก สถาบันการเงิน

ในสหรัฐอเมริกาหลายแหงขาดสภาพคลองและตองปดตัวลง  และสงผลกระทบถึงประเทศไทยอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ธุรกิจตาง ๆ ในประเทศ อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทรวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต

รถยนต ประสบปญหาดานการลงทุน การสงออก ยอดขายตกต่ํา ทําใหตองปรับกลยุทธในการบริหาร

จัดการองคกรเพื่อใหธุรกิจ อยูรอดตอไปได ไมเพียงแตเฉพาะโรงงานผลิตรถยนตเทานั้น เมื่อไมมียอด

ส่ังซื้อรถยนต ก็ยอมไมมีการสั่งซื้อชิ้นสวน วัตถุดิบ เพื่อการผลิต ดังนั้นทุก ๆ องคกรยอมพยายามทุก

วิถีทางเพื่อจะใหธุรกิจของตนนั้นอยูรอด ซึ่งวิธีการที่นิยมกันมากคือ พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมี

คุณภาพมากที่สุดและตนทุนต่ําที่สุดเพื่อ ให ไดเปรียบทางการแขงขัน ทําใหมีการแขงขันดานราคาที่สูง

มาก รวมถึงการปรับขนาดองคกรโดยลดจํานวนพนักงาน หรือการควบคุมคาใชจาย เชน ปรับลดเวลา

การทํางานลง เปนตน 

 การบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น ปจจัยหลักที่มีสวน

สําคัญในการที่จะไปใหถึงเปาหมายและประสบความสําเร็จ คือบุคลากรทุกคนในองคกรทํางานรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพตั้งแตพนักงานจนถึงผูบริหารระดับสูง การบริหารที่ดีของผูบริหารนั้นตองอาศัย

ความสามารถและภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูนําของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพและการแสดง

พฤติกรรมภาวะผูนําที่เหมาะสมก็จะนํามาสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของผูใตบังคับบัญชาเชนกัน  

 ภาวะผูนําเปนปจจัยหลักสําคัญยิ่งตอการบริหารจัดการองคกร ผูบริหารเปนผูที่มีอิทธิพลตอ

การดําเนินงานขององคกร เปนแกนนํา เปนตัวแทนของพนักงานทุกคนในองคกร พฤติกรรมภาวะผูนํา 

และลักษณะเฉพาะของผูบริหารนั้นมีความสัมพันธอยางมากกับความกาวหนาขององคกรและยัง

สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานภายในองคกรไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ผูบริหาร

ยังเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานของพนักงานอีกดวย หากองคกรใดมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําที่ดีก็ยอม

นําพากิจการและพนักงานดําเนินกิจการไปอยางราบรื่นและมีความสุขในการทํางาน พนักงานเกิดความ

พึงพอใจ เกิดความจงรักภักดีตอองคกร สงผลใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและเต็ม

ความสามารถ ไดผลงานที่มีคุณภาพตามที่ผูบริหารไดมอบหมายให 

 บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด เปนการรวมทุนระหวางตระกูลเชาววิศิษฐ และ Toyota 

Tsusho Corporation สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ทุนจดทะเบียน 60 ลานบาท 

กอต้ังเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2500 สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง 
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กรุงเทพฯ 10400 นอกจากนี้ยังมีสํานักงานที่บางนา และบางปะกง ประกอบธุรกิจนําเขา สงออก 

นายหนา บริการ ธุรกิจการคาและคาปลีกในประเทศไทยและทั่วโลก บริการซื้อขายใหกับกลุมบริษัทโต

โยตาทั้งในและตางประเทศ มุงเนนอุตสาหกรรมยานยนตรเปนหลัก มีเครือขายในกลุม Toyota Tsusho 

Group มากกวา 50 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 และมาตรฐาน ISO-

14001 ในเดือนกันยายน 2543 และเดือนธันวาคม 2546 ตามลําดับ 

 การที่เปนบริษัทขามชาติผูบริหารในบริษัทจึงมีทั้งผูบริหารชาวไทยและชาวญี่ปุนทํางาน

รวมกันเพื่อบริหารจัดการองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดต้ังไว วัฒนธรรมองคกรของบริษัทก็เปนแบบ

ผสมผสานระหวางไทยและญี่ปุน ซึ่งขณะนี้บริษัทไดมีการปรับปรุงและพัฒนาในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน

การกระจายอํานาจ การปรับปรุงสถานที่ทํางานเพื่อใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน และการพัฒนา

บุคลากร เพื่อใหสอดคลองในดานการพัฒนาบุคลากร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับ “ความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด” เพื่อที่จะได

นําผลการวิจัยไปใชเพื่อเปนแนวทางสําหรับฝายบริหารในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารที่

เหมาะสมใหกับองคกรและไดรับความภักดีจากพนักงานมากที่สุด  รวมถึงเปนแบบอยางเรื่องการบริหาร

จัดการที่ดีใหกับองคกรที่มีความสนใจอีกดวย         

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ในดานตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฝายที่สังกัด ที่มีตอความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนประกอบดวยผูนํา

แบบบงการ ผูนําแบบสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ กับความภกัดตีอภาวะผูนาํ

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน ประกอบดวย

ลักษณะทางบุคลิกภาพและลักษณะทางสังคมกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของ

พนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ผลของการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางสําหรับฝายบริหารในการปรับปรุง

และพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารใหเหมาะสมกับองคกรและไดรับความภักดีจากพนักงานของ บริษัทโต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด มากที่สุด 
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 2. เพื่อนํารูปแบบภาวะผูนําที่พนักงานใหความภักดีเปนตนแบบใหกับบริษัทขามชาติอ่ืน ๆ 

หรือองคกรที่มีความสนใจศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่ปฏิบัติ

หนาที่อยูในสํานักงานใหญ  กรุงเทพมหานคร มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 530 คน [ที่มา:ระบบฐานขอมูล 

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ มิถุนายน 2552] ไมรวมพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสาขา

ตางจังหวัดเนื่องจากสวนใหญเปนพนักงานฝายบริการหลังการขายและประสานงานสํานักงานใหญ 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่

ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานใหญ  กรุงเทพมหานคร มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 530 คน [ที่มา:ระบบ

ฐานขอมูล บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ มิถุนายน 2552]  ไมรวมพนกังานทีป่ฏิบัติหนาทีใ่น

สาขาตางจังหวัดเนื่องจากสวนใหญเปนพนักงานฝายบริการหลังการขายและประสานงานสํานักงาน

ใหญ เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงกําหนดขนาดตัวอยาง กรณีทราบจํานวนประชากร 

โดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane 1967: 580 - 587) ที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับ

รอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางรอยละ 5 จากการคํานวณตามสูตรจะไดขนาดของ

กลุมตัวอยาง 228 คน และผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางสํารองเผื่อแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 12 คน 

รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 240 คนโดยผูวิจัยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามโดยวิธีการสุมตัวอยาง ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability sampling) โดยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แบบกําหนดสัดสวน (Proportionate) ของพนักงาน

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด โดยมีจํานวนพนักงานแตละฝาย ดังนี้  

  1)  ฝายเคมี                 จํานวน    60 คน 

  2)  ฝายสิ่งทออุตสาหกรรม , อาหาร และพลังงาน จํานวน    44 คน 

  3)  ฝายเหล็ก, โลหะ และอโลหะ   จํานวน  108 คน 

  4)  ฝายเครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต  จํานวน  108 คน 

  5)  ฝายบัญชีการเงิน และนําเขาสงออก  จํานวน  100 คน 

  6)  ฝายบุคคล, วางแผน และธุรการ               จํานวน  110 คน 

                      รวม       530 คน 
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  จากจํานวนขนาดกลุมตัวอยางดังกลาวนํามาคํานวณอัตราสวนจากจํานวนพนักงาน

ทั้งหมดในแตละฝาย ไดสัดสวนดังนี้ 

  1)  ฝายเคมี (60x240)/530                  จํานวน  27 คน 

  2)  ฝายสิ่งทออุตสาหกรรม , อาหาร และพลังงาน (44x240)/530       จํานวน  20 คน 

  3)  ฝายเหล็ก, โลหะ และอโลหะ (108x240)/530              จํานวน  49 คน 

  4)  ฝายเครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต(108x240)/530               จํานวน  49 คน 

  5)  ฝายบัญชีการเงิน และนําเขาสงออก (100x240)/530                  จํานวน  45 คน 

  6)  ฝายบุคคล, วางแผน และธุรการ (110x240)/530)                        จํานวน 50 คน 

                           รวม            240 คน 

  

  ขั้นที่ 2  วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยาง

พนักงานตามสัดสวนจํานวนประชากรในแตละฝายที่กําหนดไวในขั้นที่ 1 โดยวิธีสะดวกเพื่อใหไดกลุม

ตัวอยางครบ 240 คน 
 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables ) แบงได ดังนี้ 

  1.1 ลักษณะสวนบุคคล 

   1.1.1 เพศ 

    1) ชาย 

    2) หญิง 

   1.1.2 อายุ 

    1) 20 - 29 ป 

    2) 30 - 39 ป 

    3) 40 - 49 ป 

    4) 50 ปข้ึนไป 

   1.1.3 ระดับการศึกษา 

    1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 

    2) ปริญญาตรี 

    3) สูงกวาปริญญาตรี 
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   1.1.4 รายไดตอเดือน 

    1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 

    2) 20,001 – 30,000 บาท 

    3) 30,001 – 40,000 บาท 

    4) 40,001 บาทขึ้นไป 

   1.1.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

    1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 5 ป 

    2) 6 – 10 ป 

    3) 11 – 15 ป 

    4) 16 – 20 ป 

     5) 21 ปข้ึนไป 

   1.1.6 ฝายที่สังกัด 

    1) เคมี 

    2) ส่ิงทออุตสาหกรรม อาหาร และพลังงาน 

    3) เหล็ก โลหะ และ อโลหะ 

    4) เครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต 

    5) บัญชีการเงิน และนําเขาสงออก 

    6) ฝายบุคคล  วางแผน และธุรการ 

  1.2 พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

   1.2.1 ผูนําแบบบงการ 

   1.2.2 ผูนําแบบสนับสนุน 

   1.2.3 ผูนําแบบมีสวนรวม 

   1.2.4 ผูนําแบบมุงความสําเร็จ 

  1.3 ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 

   1.3.1 ลักษณะทางบุคลิกภาพ 

   1.3.2 ลักษณะทางสังคม 

 2.  ตัวแปรตาม ( Dependent variable ) 

  ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัท  โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) 

จํากัด   
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นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 1. พนักงาน หมายถึง ระดับพนักงานตั้งแตเจาหนาที่ทั่วไป เจาหนาที่การตลาด หัวหนาแผนก 

ผูชวยผูจัดการ ผูจัดการ บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 2. บริษัท หมายถึง บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 3. ผูบริหารชาวญี่ปุน หมายถึง ผูบริหารชาวญี่ปุนระดับต้ังแตผูชวยผูจัดการฝายขึ้นไป

(Deputy Department Manager up ) 

 4. ความภักดีตอภาวะผูนํา หมายถึง  การทํางานดวยความตั้งใจทุมเท อยางมีความสุขและไม

คิดที่จะจากไปที่ไหน ในที่นี้ศึกษาความภักดีในดานความพรอมในการปฏิบัติงานกับผูบริหารชาวญี่ปุน 

 5. พฤติกรรมภาวะผูนํา หมายถึง กริยาการแสดงออกที่เห็นไดจากภายนอกของผูบริหาร ไดแก 

ผูนําแบบบงการ ผูนําแบบสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม และผูนําแบบมุงความสําเร็จ 

 6. ภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอ

ผูอ่ืนไมวาจะเปนผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการให

งานดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของเปาหมายที่กําหนดไว 

 7. ลักษณะเฉพาะของผูบริหาร หมายถึง คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไปที่สังเกตไดทั้ง

ภายในและภายนอกงาน รวมถึงลักษณะการแสดงออกดานทางสังคม 

 8. ลักษณะสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะของแตละบุคคลที่แตกตางกนัออกไป ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และฝายที่สังกัด 

 

กรอบแนวความคิดงานวิจัย  

 ในการศึกษาเรื่อง ความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทั โตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จาํกัดมีกรอบแนวคิดในการวจิัย ดังนี ้
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   ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
        (Independent variables)                           (Dependent variable) 

    

     

 

 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิงานวิจัย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน ฝายที่สังกัดแตกตางกัน มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน 

 

ลักษณะสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดตอเดือน 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
6. ฝายที่สังกัด 

พฤติกรรมภาวะผูนําผูบรหิาร 
ชาวญี่ปุน 
      -   ผูนําแบบบงการ 
      -   ผูนําแบบสนับสนุน 
      -   ผูนําแบบมีสวนรวม 
      -   ผูนําแบบมุงความสาํเร็จ 
 

 
 
 
 
 

 
 

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน
ของพนักงาน  

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 
ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 

-  ลักษณะทางบุคลิกภาพ 
-  ลักษณะทางสังคม 
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 2. พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําแบบสนับสนุน ผูนํา

แบบมีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 3. ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และลักษณะทาง

สังคม มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จํากัด 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดี 

 2. ความหมายของภาวะผูนํา 

 3. แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ 

 4. แนวคิดทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา 

 6. ปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการปฏิบัติงานของความเปนผูนํา 

 7. ประวัติและความเปนมาของบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดี 
 การศึกษาในเรื่อง ความจงรักภักดีตอองคกร ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดและแนว 

ทาง การศึกษาไว ทั้งในแงความหมาย ความสําคัญ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอองคกร 

และผลที่ไดรับจากความจงรักภักดีตอองคกร 
 
 ความหมายของความจงรักภักดี 
 อนันตชัย คงจันทร (2529: 38 – 39) อธิบายวา การขาดความจงรักภักดีตอองคกร อาจสงผล

ใหเกิดพฤติกรรมองคการที่ไมพึงประสงคไดแก การขาดงาน การไมตรงตอเวลาในการทํางานและการ

โยกยายเปลี่ยนงาน 

 ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท (2529: 14 – 17) แยกความจงรักภักดีตอองคกรเปน 2 ลักษณะ คือ

ความ จงรักภักดีอยางเปนทางการตอองคกร ซึ่งแสดงออกโดยการไปปรากฏตัวทํางานตามเวลากําหนด

และ แสดงความผูกพันทางใจ และความรูสึก (Commitment) หมายถึง พนักงานมีความผูกพันหรือ

สนใจอยางจริงจังตอเปาหมาย คานิยม และวัตถุประสงคของนายจาง เพื่อองคการจะได บรรลุถึง

เปาหมายไดสะดวกขึ้น จึงสรุปไดวา ความจงรักภักดีตอองคกร หมายถึงทัศนคติของสมาชิกที่เปนไปใน

ทางบวกตอองคกร 
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 บุญยาณี จันทรเจริญสุข (2538: 14) สรุปความหมายของความจงรักภักดีตอองคกรวาเปน

ทัศนคติหรือ ความรูสึกของบุคลากรตอองคกร ในลักษณะที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และคานิยมของ

องคกร เปนความเต็มใจที่บุคคลจะทุมเทกําลังกายและความผูกพัน ตอสังคมที่เขาเปนสมาชิกอยู 

 พอรตเตอร (นภาเพ็ญ โหมาศวิน. 2533: 14 – 15; อางอิงจาก Porter. 1974) ใหคําจํากัด

ความของความจงรักภักดีตอองคกรวาเปนลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคกรบงชี้ออกมาใน

รูป 

 1. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะยังคงความเปนสมาชิกขององคกรนั้นตอไป 

 2. ความเต็มใจที่จะใชพลังอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานใหกับองคกร 

 3. มีความเชื่ออยางแนนอน และมีการยอมรับคานิยมเปาหมายขององคกร 

 บูชานัน (นภาเพ็ญ โหมาศวิน. 2533: 14; อางอิงจาก Buchanan.1977) ความจงรักภักดีตอ

องคกร เปนความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ความผูกพันที่มีตอเปาหมายและคานิยมขององคกร และการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย และคานิยมขององคกร ซึ่งความจงรักภักดี

ตอองคกรประกอบดวย 3 สวน คือ 

 1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร (Identification) แสดงออกตามเปาหมายและ

คานิยมขององคกรของผูบริโภค 

 2. ความเกี่ยวโยงกับองคกร (Involvement) ความรูสึกรักและผูกพันตอองคกร 

 3. ความผูกพันและจงรักภักดีตอองคกร 

 จากคําจํากัดความของนักวิชาการแตละทาน ความหมายของความภักดี หรือความจงรักภักดี

ตอภาวะผูนํา ก็คือ การที่สมาชิกแตละคนในองคกรมีความรูสึกที่ดีตอผูนําของตน ทํางานดวยความตัง้ใจ

ทุมเท อยางมีความสุขและไมคิดที่จะโยกยายเปลี่ยนงานไปที่ไหนเพื่อผูนําของตน 
  
 องคประกอบของความจงรักภักดี 
 ความจงรักภักดีประกอบดวย 3 มิติ คือ พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect)

ความรูสึก (Affective aspect) และการรับรู (Cognitive aspect) เครื่องชี้วัดความจงรักภักดีจําแนกเปน

ดานไดดังนี้ (นภาเพ็ญ โหมาศวิน. 2533;  อางอิงจาก  Hoy; & Rees. 1977)  

 1. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก คือความไมอยากยายไปจากหัวหนา เมื่อหัวหนายายไปที่อ่ืนก็

ตองการยายตาม 

 2. ดานความรูสึก คือความรักที่จะทํางานกับกับหัวหนา ความพึงพอใจในหัวหนา 

 3. ดานการรับรู คือความเชื่อมั่นและไววางใจในหัวหนา ความเชื่อถือในหัวหนาแมผูอ่ืนจะมี

ปฏิกิริยาตอการตัดสินใจของหัวหนา ความรูสึกวาหัวหนายินดีรับผิดชอบแทนเมื่อตนเองบกพรอง 
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 จากขอมูลขางตนสรุปวาความจงรักภักดีมีความสําคัญตอองคกรและมีความสัมพันธตอ

ผลผลิตของคนงานโดยผูบังคับบัญชาที่ไดรับความจงรักภักดีจากผูใตบังคับบัญชา จะสามารถบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ จอหนสันและเวนนาเบิล (Johnson; & Venable. 2000) ไดใชเครื่องมือแบบ

เดียวกันศึกษา ความสัมพันธระหวางความจงรักภักดีของครูตอครูใหญทั้งในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษากับพฤติกรรมการใชกฎระเบียบและความสัมพันธกับหนวยเหนือของครูใหญความจงรัก 

ภักดีในที่นี้หมายถึงความรูสึกและการแสดงออกซึ่งความเคารพรักตอผูบังคับบัญชา  

 

 ความจงรักภักดีประกอบดวยมิติสามมิติคือ 

 1. พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) 

 2. ความรูสึก (Affective aspect) 

 3. การรับรูโดยไมตองสงสัยวาผูบังคับบัญชา คือ ผูนําของตน (Cognitive aspect) 

 

 พฤติกรรมและความรูสึกที่เปนเครื่องชี้วัดความจงรักภักดีจําแนกตามดานดังนี้ 

 1. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก 

  1.1 ความไมอยากยายไปจากองคกร 

  1.2 ความตองการที่จะยายตามองคกร เมื่อองคกรยายไปที่อ่ืน 

 2. ดานความรูสึก 

  2.1 ความรักที่จะทํางานกับองคกร 

  2.2 ความพึงพอใจในองคกร 

 3.  ดานการรับรู 

  3.1 ความเชื่อมั่นและไววางใจในองคกร 

  3.2 ความเชื่อถือในผูบังคับบัญชาและองคกรแมคนอื่นจะมีปฏิกิริยาตอการตัดสินใจของ

องคกร 

  3.3 ความรูสึกวาองคกรและผูบังคับบัญชายินดีรับผิดชอบแทน เมื่อตัวเองบกพรอง 

  3.4 ความรูสึกโดยตรงวามีความจงรักภักดีตอองคกร 

 
  ผลของความจงรักภักดีตอองคกร 
  ผลของความจงรักภักดีตอองคกร (Outcomes of Organizational Commitment) จากการ

ศึกษาวิจัย พบวาความจงรักภักดีตอองคการมีผลตอพฤติกรรมดังตอไปนี้ (อนันตชัย คงจันทร. 2529:  

36 – 38)  คือ 
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 1. การขาดงาน ทฤษฎีทางดานพฤติกรรมศาสตรเชื่อวาคนที่มีความจงรักภักดีตอองคกรสงู จะ

มีแรงจูงใจที่จะมาทํางานมากกวาคนที่มีความจงรักภักดีตํ่า ไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอพิสูจนนี้ซึ่งผล

การศึกษาพบวา มีความสัมพันธระหวางความจงรักภักดีตอองคการกับอัตราการขาดงานแตผูศึกษาได

ต้ังขอสังเกตวาความสัมพันธนั้นเปนความสัมพันธทางออมและก็ไมใชปจจัยเดียวหรือเปนสาเหตุสําคัญ

ที่ทําใหคนขาดงาน หากแตเปนปจจัยหนึ่งที่ผลตอแรงจูงใจในการมาทํางานของสมาชิกองคกร 

 2. ความตรงตอเวลาในการทํางาน จากการศึกษาของนักวิชาการ พบวาความจงรักภักดีตอ

องคกร มีความสัมพันธตอความตรงตอเวลาในทํางานดวย 

 3. การเปลี่ยนงาน นักวิชาการทางดานองคกร เชื่อวาความจงรักภักดีตอองคกรมีผลกับการ

หมุนเวียนเปลี่ยนงานของพนักงาน แตก็พบวามีความสัมพันธในลักษณะทางออมโดยผานตัวแปรอื่นๆ 

เชน พบวาความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับความปรารถนาที่จะอยูทํางานกับองคกรตอไป 

(Desire to stay) และมีความสัมพันธในทางกลับกันกับความตั้งใจในการหางานอื่น (Intensive to 

Search for Another Job) 

 ความจงรักภักดีตอองคกร นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอองคกร กลาวคือ นอกจากองคกร

จะตองมีความสามารถในการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแลว องคกรยังตองสามารถรักษา

บุคคลซึ่งมีคุณคาเหลานี้ไวใหได ดวยการพยายามสรางทัศนคติของความจงรักภักดี ตอองคกรใหเกิดกับ

สมาชิกขององคกร 

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญของความจงรักภักดีตอองคกรไดดังนี้ 

 1. ความจงรักภักดีตอองคกรสามารถ ใชทํานายอัตราการเขา-ออกจากงานไดดีกวาความพึง

พอใจในงาน เพราะความจงรักภักดีเปนแนวความคิดที่มีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจใน

งาน 

 2. ความจงรักภักดีตอองคกร เปนความรูสึกเหมือนเปนเจาขององคกรรวมกันของสมาชิกทํา

ใหเปนแรงผลักใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคการอยางเต็มที่ 

 3. ความจงรักภักดีตอองคกรเปนตัวเชื่อมประสาน ระหวางความตองการของบุคคลในองคกร

กับเปาหมายและคานิยมขององคกร เพื่อใหองคการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว 

 4. มีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 

 5. ชวยลดการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเปนผลมาจากการที่สมาชิกในองคกรมีความรักและ

ผูกพันตอองคกรของคนนั่นเอง 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอองคกรที่กลาวมาแลวสามารถนําไปใชในองคการไดแต

จะไดผลดีเพียงไรนั้นเปนผลเนื่องจากความสามารถของผูที่นํามาใช เชน ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาเพื่อ

หาวิธีจูงใจพนักงานใหเกิดความรูสึกจงรักภักดีตอองคกร ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคล และ
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สถานการณที่แตกตางกัน ดังนั้น การที่จะทําใหพนักงานเกิดความรูสึกจงรักภักดีตอองคกรจึ่งตองศึกษา

ในเรื่องของบุคลิกภาพและความตองการของบุคคล เพื่อที่จะไดสามารถอธิบายพฤติกรรมตางๆ 

 

2. ความหมายของภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนํา (Leadership) หรือความเปนผูนํา หมายถึง  ความสามารถในการนํา (The 

American Heritage Dictionary,1985: 719) ซึ่งเปนความสําเร็จอยางยิ่งของผูนํา ภาวะผูนําไดรับความ

สนใจและศึกษามานานแลว เพื่อใหรูวาอะไรเปนองคประกอบที่จะชวยใหผูนํามีความสามารถในการนํา 

หรือเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาเรื่องของภาวะผูนํานั้น จะศึกษาตั้งแตคุณลักษณะ (Traits) ของ

ผูนํา  อํานาจ (Power) ของผูนํา พฤติกรรม (Behavior) ของผูนําแบบตางๆ (http://www.nrru.ac.th/ 

article/leadership/page1.3.html) 

 คําวา “ภาวะผูนํา” (Leadership) ไดมีผูใหความหมายไวแตกตางกัน ดังนี้ 

 ศิริพร พงศศรีโรจน (2540: 117) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา หมายถึง ศิลปะหรือ

กระบวนการที่จะมีอิทธิพลเหนือคน กระตุนใหคนรวมมือปฏิบัติงานตามผูนํานั้นดวยความศรัทธานับถือ

และดวยความเต็มใจอยางประสานสัมพันธกัน จนงานสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่ง 

 กวี วงศพุฒ (2542: 17) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา คือ การที่ผูนําใชอิทธิพลใน

ความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช

กระบวนการติดตอซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 

 ยงยุทธ เกษสาคร (2544: 35) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา คือ ศิลปะหรือความสามารถ

ของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอื่น ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา ในสถานการณ

ตางๆ เพื่อนปฏิบัติและอํานวยการ โดยใชกระบวนการสื่อสารความหมายหรือการติดตอกันและกัน ให

รวมใจกับตนดําเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว 

 ทองใบ สุดชารี (2543: 4) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึงกระบวนการที่บุคคลใช

อํานาจหรืออิทธิพลตอผูอ่ืน เพื่อใหบุคคลหรือกลุมยอมปฏิบัติตามความตองการของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 เชอรเมอรฮอรน, ฮันท และออสบอรน (Schermerhorn, Hunt; & Osborn. 2000: 7) ไดให

ความหมายไววา ภาวะผูนํา เปนอิทธิพลระหวางบุคคลที่จะชักนําใหบุคคลอื่นหรือกลุมทําในสิ่งที่ผูนํา

ตองการ 

 คูลเตอร (Coulter. 2002: 20) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา เปนความสามารถของบุคคล

ในการมองการณไกล การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน การกําหนดกลยุทธ และการทํางานรวมกับ

บุคคลอื่นในองคการเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะสรางความเจริญเติบโตและคุณคาใหกับองคการ 
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 ฟดเลอร และเชเมอร (Fiedler; & Chemer. 1974: 4) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนําเปน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกับการใชอิทธิพลและอํานาจ 

 ดาฟท (Daft. 1999: 5) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนําเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวาง

ผูนําและผูตามซึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน 

 ลิเคิรท (Likert. 1967: 172)  มีความเห็นวาภาวะผูนําเปนกระบวนการซึ่งผูนําจะตองเขาไป

เกี่ยวของกับความคาดหวัง คานิยม และความสามารถในการพบปะติดตอเจรจาของบุคคลที่จะตองไป

เกี่ยวของดวย ดังนั้นเพื่อที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผูนําจะตองแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่

จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา 

 จากความหมายภาวะผูนําที่กลาวมาแลวขางตน พอจะสรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึง 

ความสามารถของผูนําในการใชอิทธิพลและมีอํานาจสั่งการหรือควบคุมตอผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติ

ตามที่ตนตองการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของงาน และองคกร 

 
 บทบาทของภาวะผูนํา 
 บทบาทของภาวะผูนํา (Leadership Roles) ที่ดีขององคการ ควรมีลักษณะ ดังนี้ (รังสรรค 

ประเสริฐศรี. 2544: 16-17) 

 1. เปนตัวแทนในทุกสถานการณ (Figurehead) ผูนําที่มีตําแหนงสูงขององคการจะตองเปน

ตัวแทนกิจกรรมตางๆ คือ 

  1.1 เปนตัวแทนที่ดีขององคการ 

  1.2 เปนตัวแทนที่จะรวบรวมขอมูลที่อยูภายนอกองคการ 

  1.3 ใหการตอนรับแขกผูมาเยือน 

 2. เปนผูพูดที่ดี (Spokesperson) ผูนําจะตองมีความสามารถในการพูดและนําเสนอกิจกรรม

ตลอดจนมีการวางแผน มีความสามารถในดานตางๆ และมีวิสัยทัศนที่ดีกับบุคคลหรือผานฝายตางๆ คือ 

  2.1 ฝายบริหารระดับสูง 

  2.2 ลูกคา 

  2.3 บุคคลภายนอก เชนสหภาพแรงงาน 

  2.4 เพื่อนรวมอาชีพ 

  2.5 ชุมชน 

 3. เปนนักเจรจาตอรอง (Negotiator) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเจรจาตอรอง ดังนี้ 

  3.1 สามารถเจรจาตอรองกับผูบริหารผูบังคับบัญชาที่เหนือกวาในการเจรจาดานขอเงนิทนุ

ส่ิงอํานวยความสะดวกอุปกรณหรือการสนับสนุนอื่นๆ 



 15 

  3.2 สามารถตอรองกับหนวยงานตางๆ ในองคกรเพื่อที่จะตอรองดานพนักงานและเจรจา

กับหนวยงานภายนอกในดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และรูปแบบการสนับสนุนอื่นๆ 

  3.3 สามารถตอรองกับลูกคาผูขายปจจัยการผลิต และผูขายสินคาหรือผูใหบริการเพื่อให

เกิดการซื้อขายการกําหนดตารางเวลาและเงื่อนไขการขนสง 

 3. การสอนงาน (Coach) ผูนําที่มีประสิทธิผลจะตองมีเวลาและมีความสามารถที่จะสอน

ทีมงาน ดังนี้ 

  3.1 ตองพยายามชวยใหทีมงานประสบความสําเร็จ 

  3.2 ตองใหสมาชิกทีมงานมีการปอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

  3.3 เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาสมาชิกทีมงานมีข้ันตอนการทํางานและมีการปฏิบัติงานที่  

ดีข้ึน 

 4. เปนผูสามารถสรางทีมงานได (Team Builder) ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวของมีดังนี้ 

  4.1 เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาสมาชิกทีมงานมุงมั่นที่จะประสบความสําเร็จ เชน มีการใช

จดหมายชมเชยแกผูปฏิบัติงานดีเดน 

  4.2 ริเร่ิมกิจกรรมที่สรางขวัญและกําลังใจแกกลุม เชน การจัดปารต้ี และการสนับสนุน

ดานกีฬา 

  4.3 จัดประชุมพบปะสังสรรคเปนชวงๆ เพื่อกระตุนใหสมาชิกในทีมงานมีการอภิปราย

เกี่ยวกับเร่ืองความสําเร็จ ปญหา และสิ่งที่เกี่ยวของอื่นๆ 

 5. แสดงบทบาทการทํางานเปนทีม (Team player) มีพฤติกรรมที่ผูนําตองปฏิบัติ 3 ประการ 

ดังนี้ 

  5.1 การวางตัวเปนสมาชิกของทีม และเปนผูนําทีมที่เหมาะสม 

  5.2 มีความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในองคการ 

  5.3 แสดงความจริงใจตอผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาโดยใหการสนับสนุนแผนการ

ทํางานเปนทีมและกระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเต็มที่ 

 6. สามารถแกไขปญหาทางดานเทคนิคได (Technical problem Solver) เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับผูบังคับบัญชาระดับตน และผูบริหารระดับกลางที่จะชวยสมาชิกของทีมงานแกไขปญหาดาน

เทคนิคโดยมีกิจกรรม 2 ประการดังนี้ 

  6.1 ผูนําควรใหบริการในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูแนะนําดานเทคนิค 

  6.2 เปนผูสรางผลประโยชนเกี่ยวกับการทํางานประจํา เชน สนับสนุนการสรางยอดขาย 

หรือปรับปรุงซอมแซมเครื่องจักรตางๆ 

 7. การประกอบการ (Entrepreneur) เปนผูใหคําแนะนําความคิดริเร่ิมมีความคิดเชิงวิเคราะห 

(Critical Thinking) และมีความรูความสามารถในการเปนผูนําประกอบการพัฒนาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
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ถึงแมจะมิใชกิจการของตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมของการเปนผูนําที่มีบทบาทเปนผูประกอบการ 3 ประการ

ดังนี้ 

  7.1 หาวิธีที่จะตองปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานซึ่งจะตองมีความเกี่ยวของกับ

สถานการณภายนอก เชน การเยี่ยมเยียนธุรกิจ การจัดประชุมกลุมอาชีพ หรือการจัดแสดงสินคา หรือ

การมีสวนรวมในโปรแกรมการศึกษา 

  7.2 มีการพูดคุยกับลูกคาและพนักงานถึงความจําเปน และความตองการที่จะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงขององคการ 

  7.3 มีการอานสิ่งตีพิมพ บทความ นิตยสารของกลุมวิชาชีพเพื่อที่จะรับรูส่ิงที่จะเกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรมและในวงอาชีพนั้น 

 

3. แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ 
 3.1 ทฤษฎีเชิงสถานการณของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของ Fiedler 
 ทฤษฎีเชิงสถานการณของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของ Fiedler (Fiedler’s contingency 

theory of leadership effectiveness) (รังสรรค ประเสริฐศรี.  2551: 120-128) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับ   

การปฏิบัติงานของกลุมที่มีประสิทธิผลซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสมระหวางรูปแบบปฏิกิ ริยา

ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชา และสถานการณขององคการที่มีอิทธิพลตอผูนํา โมเดลนี้

จึงเปนรูปแบบพฤติกรรมของผูนําที่กําหนดขึ้นเพื่อนําสมาชิกขององคการใหเปนไปตามการบังคับบัญชา

ที่เหมาะสม 

 รูปแบบภาวะผูนํา (Leadership style) เปนรูปแบบพฤติกรรมของผูนําที่กําหนดขึ้นเพื่อนํา

สมาชิกขององคการใหเปนไปตามการบังคับบัญชาที่เหมาะสมในทฤษฎีของ Fiedler มี 2 ประการ ดังนี้ 

 1. การศึกษารูปแบบของผูนําที่มุงความสัมพันธ (Relationship – oriented leader) เปนผูนํา

ที่มุงความเกี่ยวของกับพนักงาน ผูนําประเภทนี้จะสรางความไววางใจ ความเคารพนับถือและรับฟง

ความตองการของพนักงานจะมีลักษณะเหมือนกับผูนําที่คํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก (Consideration) 

 2. ผูนําที่มุงงาน (Task – oriented leader) เปนผูนําที่มุงความสําเร็จในงาน จะกําหนด

ทิศทางและมาตรฐานในการทํางานไวอยางชัดเจน มีลักษณะคลายกับผูนําแบบที่เร่ิมตนจากตนเองเปน

หลัก (Initiating structure style) 

 สถานการณ (Situation) เปนการพิจารณาถึงปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคการที่มีอิทธิพล

ตอองคการ ซึ่งองคการจะตองควบคุมหรือแกไข ผูที่มีหนาที่ควบคุมและแกไขก็คือ ผูนําหรือผูบริหารของ

องคการ 

 ลักษณะความสําคัญของทฤษฎีเชิงสถานการณของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลของ Fiedler 

(Fiedler’s contingency theory of leadership effectiveness) Fred E. Fiedler ไดพัฒนางานวิจัยโดย
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การศึกษาโมเดลเชิงสถานการณดวยการพัฒนาเครื่องมือซึ่งเปนแบบสอบถามซึ่งมีวัตถุประสงคในการ

ประเมินรูปแบบภาวะผูนําวาใหความสําคัญกับงาน หรือมุงความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน [Least 

Preferred Coworker (LPC) questionnaire] โดยมีประเด็น ดังนี้ 

 1. การงัดรูปแบบของภาวะผูนํา (Measuring leadership style): ตารางการประเมินให

ความสําคัญกับงานหรือใหความสําคัญกับความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน [The Least Preferred 

Coworker (LPC) scale] ทฤษฎีเชิงสถานการณของ Fiedler ไดจําแนกออกเปน 3 ประการ คือ (1)การ

วัดรูปแบบของภาวะผูนําดวยความสัมพันธ-การจูงใจ (Relationship-motivated) (2)การวัดรูปแบบของ

ภาวะผูนําดวยงาน-การจูงใจ (Task-motivated) (3)การวัดรูปแบบของภาวะผูนําดวยลักษณะเสรีภาพ

ทางสังคม (Socioindependent) 

 ฟลเลอร (Fiedler) กลาววารูปแบบของภาวะผูนําจะสัมพันธกับลักษณะพฤติกรรม โดยให

เหตุผลวาเมื่อผูนําเขาใจรูปแบบของภาวะผูนําที่เฉพาะของเขา เขาควรเลือกทํางานในสถานการณซึ่ง

เหมาะสมกับรูปแบบของเขา ขณะเดียวกันองคการควรชวยผูบริหารจัดรูปแบบของภาวะผูนําใหเขากับ

สถานการณดวย 

 แบบประเมินการใหความสําคัญกับงานหรือใหความสําคัญกับความสัมพันธ  [The Least 

Preferred Coworker (LPC)] เปนการวัดระดับซึ่งผูนําบรรยายถึงความพอใจ หรือไมพอใจในการให

ความสําคัญกับงาน หรือใหความสําคัญกับความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน ผูนําที่ใหความสําคัญกับ

งานหรือใหความสําคัญกับความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน จะมีความสัมพันธกับความพอใจ ซึ่งมี

แนวโนมที่จะเกิดความสัมพันธ-การจูงใจ (Relationship-motivated) ในทางกลับกัน ผูนําซึ่งมอง

พนักงานในลักษณะที่ไมพอใจมีแนวโนมที่จะเปนผูนําแบบงาน-การจูงใจ (Task-motivated) ซึ่งสามารถ

ใชสเกลของแบบทดสอบเพื่อประเมินรูปแบบของภาวะผูนํา 

 1. การวัดสถานการณของภาวะผูนํา (Measuring the leadership situation) Fielder ไดให

สาระสําคัญวาสถานการณทําใหผูนําสามารถควบคุมผูใตบังคับบัญชาได โดยเสนอสถานการณของ

ภาวะผูนําในรูปของปจจัยทั้ง 3 ประการ ซึ่งสามารถสรางการเปนทั้งผูนําที่เปนที่พอใจและไมเปนที่พอใจ 

คือ (1)ความสัมพันธระหวางผูนําและพนักงาน (Leader – member relations) (2)โครงสรางของงาน 

(Task structure) (3)อํานาจของตําแหนง (Position power) ดังนี้ 

  1.1 ความสัมพันธระหวางผูนําและพนักงาน (Leader – member relations) หมายถึง

บรรยากาศของกลุมและทัศนคติของพนักงานในกลุมที่มีตอผูนําและการยอมรับผูนํา คือเมื่อลูกนองเกิด

ความไววางใจ (Trust) การเคารพนับถือ (Respect) และเกิดความมั่นใจในผูนํา (Confidence) จะทําให

เกิดความสัมพันธระหวางผูนําและพนักงานไปในทางที่ดี (Good) จะทําใหเกิดความรวมมือในการ

ทํางาน ในทางกลับกัน ถาพนักงานไมมีความไววางใจ (Distrust) ขาดความเคารพนับถือ (Do not 
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respect) และมีความมั่นใจในผูนํานอย (Little confidence in the leader) ความสัมพันธระหวางผูนํา

และสมาชิกก็จะไมดี (Poor) ซึ่งจะทําใหความรวมมือในการทํางานนอยลงดวย 

  1.2 โครงสรางของงาน (Task structure) หมายถึง ขอบเขตของงานซึ่งกระทําโดยกลุม มี

การกําหนดงาน วิธีการทํางานโดยเฉพาะ มีการอธิบาย มีการกําหนดเปาหมายของงานที่ทําเปนประจํา

อยางชัดเจน เชน งานในสายการประกอบชิ้นสวนจะมีระดับโครงสรางของงานสูง (High degree of task 

structure) สวนงานที่มีความคิดสรางสรรค (Creative) งานวิจัยและพัฒนา หรืองานวางกลยุทธ จะเปน

งานที่มีระดับโครงสรางของงานต่ํา (Low degree of structure) ระดับโครงสรางของงานสูง สถานการณ

จะพิจารณาวาเปนที่พอใจของผูนํา แตถาระดับโครงสรางของงานต่ํา สถานการณจะไมเปนที่นาพอใจ 

  1.3 อํานาจของตําแหนง (Position power) เปนขอบเขตซึ่งผูนํามีอํานาจหนาที่ 

(Authority) อยางเปนทางการเหนือลูกนอง อํานาจของตําแหนงจะสูงเมื่อผูนํามีอํานาจในการวางแผน 

สามารถกําหนดงาน และประเมินผลงานลูกนอง ตลอดจนมีอํานาจในการใหรางวัลและลงโทษ อํานาจ

ของตําแหนงจะต่ําเมื่อผูนํามีอํานาจหนาที่เหนือลูกนองนอย และไมสามารถวัดงานหรือใหรางวัลลูกนอง

ได เมื่ออํานาจตําแหนงสูงจะพิจารณาไดวาผูนําเปนที่พึงพอใจ (Favorable) แตเมื่ออํานาจของตําแหนง

ผูนําต่ําจะไมเปนที่พึงพอใจ (Unfavorable) ลักษณะสถานการณทั้ง 3 ประการ สามารถนํามากําหนด

เปนสถานการณผูนําได 8 สถานการณ ดังตารางภาพประกอบ 1 ดังนี้ 

   สถานการณที่ I คือ สถานการณที่มีตอผูนําที่เปนที่พึงพอใจมากที่สุด เพราะวา

ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิก (Leader – member relations) จะดี โครงสรางตําแหนงของงาน 

(Position structure) สูง และอํานาจของตําแหนง (Position power) มาก 

   สถานการณที่ II เปนสถานการณที่มีตอผูนําที่เปนที่พึงพอใจนอยที่สุด เพราะ

ความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกไมดี (Poor) โครงสรางของงานต่ํา (Low) และอํานาจของตําแหนง

นอย (Weak) 

   สถานการณที่ III, IV, V, VI, VII, VIII เปนสถานการณที่ความพึงพอใจปานกลาง 
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                                                 พอใจมาก                                ปานกลาง                      ไมพอใจมาก 

                                                 (Very favorable)                 (Intermediate)             (Very unfavorable) 

ความสัมพันธระหวางผูนําและ

สมาชิก     

(Leader-member relations) 

ดี 

(Good) 

ดี 

(Good) 

ดี 

(Good) 

ดี 

(Good) 

ไมดี 

(Poor) 

ไมดี 

(Poor) 

ไมดี 

(Poor) 

ไมดี 

(Poor) 

โครงสรางของงาน                      

(Task structure) 

สูง 

(High) 

ตํ่า 

(Low) 

สูง 

(High) 

ตํ่า 

(Low) 

อํานาจตามตาํแหนงของผูนาํ 

(Leader position power) 

มาก 

(Strong) 

นอย 

(Weak) 

มาก 

(Strong) 

นอย 

(Weak) 

มาก 

(Strong) 

นอย 

(Weak) 

มาก 

(Strong) 

นอย 

(Weak) 
 

สถานการณ (Situation) 

 

I 

 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 

 

VII 
 

VIII 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงการจาํแนกสถานการณที่เปนที่ชืน่ชอบของ Fiedler (Fiedler’s classification of  

       situation   favorableness)  

 

 ที่มา:  รังสรรค ประเสริฐศรี.  (2551);  อางอิงจาก Schermerhorn, Hunt; & Osborn. (2003).  

P. 291. 

 

 1. การประเมินทฤษฎีเชิงสถานการณของ Fiedler (Evaluation of Fiedler’s contingency 

theory) Fiedler ไดทดสอบความสัมพันธระหวางรูปแบบของภาวะผูนํา สถานการณที่สามารถทําใหเปน

ที่ชื่นชอบและมีผลการปฏิบัติงานของกลุมสูง เขาพบวารูปแบบที่แสดงที่ภาพประกอบ คือ (1) ผูนําที่มุง

งานจะมีประสิทธิผลมากกวาในสถานการณที่ I, II, III ที่เปนที่พึงพอใจมาก (Highly favorable) (2) 

สถานการณที่ไมเปนที่พึงพอใจมาก (Highly unfavorable) คือ สถานการณที่ VII, VIII สวนผูนําที่มุง

ความสัมพันธจะมีประสิทธิผลมากกวาในสถานการณที่ เปนที่พึงพอใจปานกลาง  (Moderate 

favorability) คือสถานการณที่ IV, V, VI 

 2. ผูนําที่มุงงานจะเหมาะสมมากในสถานการณที่เปนที่พึงพอใจ เพราะวาทุกคนจะตอง

ทํางานไปดวยกัน จึงทําใหไดงานชัดเจนและผูนํามีอํานาจ ในการปฏิบัติหนาที่และมีการจัดทิศทางการ

ทํางาน ในทํานองเดียวกัน ถาสถานการณที่มีตอผูนําไมเปนที่พึงพอใจสูง ผูนําจะมีความตองการการจัด

โครงสรางของงานและมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่รัดกุมเนื่องจากตองการผูนําที่เขมแข็งจะมีการ

กําหนดโครงสรางของงานและสามารถสรางอํานาจหนาที่เหนือผูใตบังคับบัญชา เพราะวาความ สัมพนัธ
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ระหวางผูนําและสมาชิก (พนักงาน) ไมดี จึงตองมีการมุงงานอยางมาก (Strong task orientation) เพื่อ

ไมทําใหเกิดความแตกตางกับการเปนที่ยอมรับในผูนํา 

 ผูนําที่มุงความสัมพันธจะสรางสถานการณที่เปนที่พึงพอใจปานกลางไดดีกวา เพราะวาทักษะ

ดานมนุษยสัมพันธเปนสิ่งสําคัญในการทําใหบรรลุผลในการปฏิบัติงานที่สูง ในสถานการณเชนนี้ผูนํา

อาจปฏิบัติงานไดดีระดับปานกลางดวยการมีอํานาจบางอยาง ถาการแนะนํางานมีความคลุมเครือบาง

ประการ ผูนําที่มีทักษะการติดตอระหวางบุคคลที่ดีจะสามารถสรางบรรยากาศในกลุมใหเปนบวก ซึ่งจะ

สามารถปรับปรุง ใหเกิดความสัมพันธ ทําใหโครงสรางงานชัดเจน และสรางอํานาจของตําแหนงได 

ส่ิงที่ผูนําควรจะรู 2 ส่ิงเมื่อใชทฤษฏีเชิงสถานการณของ Fiedler คือ (1) ควรรูวาเขามีรูปแบบมุงงานหรือ

มุงความสัมพันธ (2) ควรบอกสาเหตุของสถานการณและการตัดสินใจดานความสัมพันธระหวางผูนาํกบั

สมาชิกโครงสรางงานและอํานาจของตําแหนงวาเปนที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ 
  
 3.2 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ: ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย 
 ทฤษฎีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล (Leadership effectiveness): ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย 

(Path-goal theory) เปนทฤษฎีที่พัฒนาโดย Robert House (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2551: 124-128)  

ถือเปนทฤษฎีเชิงสถานการณที่เชื่อวาประสิทธิผลของผูนําจะขึ้นกับความ สามารถของการจูงใจและ  

การสรางความพึงพอใจใหแกพนักงาน พนักงานจะไดรับการกระตุนใหทํางาน โดยพนักงานจะเชื่อวา

ความพยายามจะนําไปสูความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย ความ สําเร็จในงานจะนําไปสูรางวัลที่พึง

พอใจ ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายเสนอวาหนาที่การจูงใจเบื้องตนคือหนาที่ของผูนําควรจูงใจดวยรางวัลที่

พนักงานพึงพอใจ เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานผานเสนทางเพื่อเดินไปสูการแสวงหารางวัล อันเปน

เปาหมายและกําจัดอุปสรรคที่จะทําใหไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งก็จะนําพนักงานไปสูความสําเร็จในงานที่

ไดรับมอบหมายได ทําใหเกิดผลลัพธคือความพึงพอใจ และการเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

โดยทั่วไปผูนําจะพยายามกําหนดเสนทางสูเปาหมายสําหรับสมาชิก (พนักงาน) ไวอยางชัดเจน 

 ลักษณะสําคัญของทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย คือ ผูบริหารควรเลือกรูปแบบของภาวะผูนําซึ่ง

นําไปสูการกําหนดลักษณะของพนักงานและความตองการในงาน ซึ่งทฤษฎีนี้มีลักษณะสําคัญ 2 

ประการ ดังนี้ 

 1. ความเหมาะสมระหวางรูปแบบของภาวะผูนําในสถานการณตางๆ (Matching the 

leadership style to the situation) ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายเนนวาผูนําควรเลือกระหวางรูปแบบของ

ภาวะผูนําที่แตกตางกันใน 4 รูปแบบ ภาพประกอบ 2 เพื่อใหบรรลุผลในสถานการณที่กําหนด โดยมี

กลุมของปจจัยสถานการณที่สําคัญ 2 กลุม คือ (1) ประเภทของลูกนองหรือพนักงาน (Type of 

subordinates) (2) ชนิดของงานที่ทํา (Type of work they perform) 
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  1.1 ประเภทของลูกนองจะพิจารณาจาก  1) ลูกนองที่รับการควบคุมนอยเพียงใด [จุดของ

การควบคุมดวยตําแหนง ฐานะ หรือ สถานภาพ (Locus of control)] 2) ความสามารถในการรับรูจาก

การสั่งงาน (Perceived ability) 3) ประสบการณ (Experience)  

  1.2 ปจจัยสภาพแวดลอมที่เปนสถานการณซึ่งไมไดอยูภายใตการควบคุมของสมาชิกกลุม 

แตมีอิทธิพลกอใหเกิดความพอใจและทํางานใหสําเร็จมี 3 ประการ คือ 1) โครงสรางงานของสมาชิก

กลุม (The group members’ task) 2) ระบบอํานาจหนาที่ภายในองคการ (The authority system 

within the organization)  3) กลุมงาน (The work group)                

      

 
ภาพประกอบ 3  แสดงถงึทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายของ Robert House (The Path – Goal Theory) 

 

 ที่มา: Bateman; & Snell. (2002).  Management Competing in the new era.  
 
   1.2.1 ในการใชทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-goal theory) ผูนําจะไดรับการ

คาดหวังวาจะมีความยืดหยุนโดยขึ้นอยูกับสถานการณ ทั้งนี้ผูนําจะตอง (1) มีการประเมินตัวแปรที่

เกี่ยวของ (Relevant variables) ดานสถานการณสภาพแวดลอม (2) ผูนําตองเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

กับปจจัยสถานการณไดดีที่สุด 

   1.2.2 ผูนําแบบบงการ (Directive style) เปนผูนําที่มุงการบอกผูใตบังคับบัญชาถึงสิ่ง

ที่ควรทําโดยทํารายละเอียดของงานที่จะมอบหมาย กําหนดตารางการทํางาน กําหนดมาตรฐานที่เปน

ลักษณะเฉพาะของงาน ดังนั้นผูนําแบบนี้จะมีลักษณะคลายกับผูนําที่เร่ิมตนจากตนเองเปนหลัก 

(Initiating structure) หรือผูนําที่มุงงาน 
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   1.2.3 ผูนําประเภทใหการสนับสนุน (Supportive style) เปนผูนําที่มุงความตองการ

และความเปนอยูที่ดีของพนักงาน เนนการสรางความสัมพันธซึ่งจะคลายกับผูนําที่คํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 

(Consideration behavior) 

   1.2.4 ผูนําแบบมีสวนรวม (Participative style) เปนผูนําที่ใหคําแนะนําแกพนักงาน 

กระตุนความคิด กระตุนการมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

พนักงานกอนการตัดสินใจ 

   1.2.5 ผูนําที่มุงความสําเร็จ (Achievement-leader style) เปนผูนําที่มีการ

วางเปาหมายที่ทาทาย มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนสําหรับพนักงาน มีการปรับปรุงการทํางาน

ของกลุมอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็สรางความเชื่อมั่นวาพนักงานสามารถจะบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย 

   จากภาพประกอบ 3 เปนการแสดงทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-goal theory) โดย

มีพฤติกรรมของผูนํา 4 แบบซึ่งจะผลักดันพนักงานใหเกิดความพอใจและเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการที่

พนักงานมีความพอใจและเพิ่มผลการปฏิบัติงานนั้นจะเกี่ยวของกับสถานการณ 2 ประการ ซึง่จะกาํหนด

รูปแบบพฤติกรรมของผูนํา คือ (1) สถานการณสภาพแวดลอมดานงาน (2) สถานการณสภาพแวดลอม

ดานพนักงาน 

 

 2. วิธีการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (How the leader influences 

performance) ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย ไดใหขอแนะนําตางๆ ซึ่งสัมพันธกับการจูงใจ และ ความ

พอใจ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณดังนี้ 

  2.1 ใหความสําคัญหรือกระตุนความตองการของสมาชิกของกลุมภายใตการควบคุมของ

ผูนํา 

  2.2 เพิ่มการทําใหสมาชิกทีมบรรลุเปาหมายงาน ผูนําอาจทําใหพนักงานมีผลการ

ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น รวมทั้งการใหความสําคัญกับพนักงาน 

  2.3 กําหนดเสนทางใหงายขึ้นดวยการสอนงานและจัดทิศทาง เชน ผูบริหารอาจชวย

สมาชิกทีมเลือกโครงการที่มีความสําคัญระดับสูงขึ้น 

  2.4 ชวยสมาชิกของกลุมหรือทีมใหเกิดความคาดหวังอยางชัดเจนในวิธีการใชความ

พยายามซึ่งจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนและใหคําแนะนําวาผลการปฏิบัติงานอยางไรที่จะนําไปสู

การไดรับรางวัล 

  2.5 ลดอุปสรรคที่ทําใหเกิดความสับสนในการนําไปสูเปาหมาย ตัวอยาง ผูนําอาจจาง

พนักงานชั่วคราวเพื่อชวยสมาชิกของกลุมใหสามารถทํางานดานเอกสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกสได

รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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  2.6 เพิ่มโอกาสสําหรับความพอใจสวนบุคคลโดยใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิผล 

  2.7 มีความรอบคอบดวยการใหคําแนะนําแกพนักงานเพื่อใหเขาพรอมที่จะทํางานใหดี

ยิ่งขึ้น 

  2.8 เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงและเปนที่พึงพอใจ ผูนําตองจัดโครงสรางและตอง

จัดหารางวัลใหเพียงพอตอผลการปฏิบัติงาน และเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จนี้ ผูนําตองทําดวยความตั้งใจที่

จะนําสมาชิกของกลุมไปสูเปาหมายใหชัดเจน 

 
 3.3 ทฤษฎีเชิงสถานการณของ Hersey - Blanchard 
 ทฤษฎีเชิงสถานการณของ Hersey-Blanchard (Hersey and Blanchard’s situational 

theory) เปนทฤษฎีเชิงสถานการณที่พัฒนาโดย Paul Hersey และ Kenneth H. Blanchard โดยทฤษฎี

นี้จะมุงที่ลักษณะของผูตาม (Followers) วาเปนปจจัยสําคัญของสถานการณ และเปนสิ่งที่ตัดสิน

พฤติกรรมของผูนําที่มีประสิทธิผล โดยกลาววาผูใตบังคับบัญชา (ผูตาม) จะมีระดับความพรอม 

(Readiness) ที่แตกตางกัน พนักงานจะมีความพรอมในงานใน 2 ลักษณะ คือ (1) มีความสามารถ 

(Ability) ที่ไดรับการฝกอบรมและมีทักษะ (2) มีความเต็มใจในการทํางาน (Willingness) ไดแกมีความ

มั่นใจและเต็มใจ 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey; & Blanchard 

 

 ที่มา: Bateman; & Snell.  (2002).  Management Competing in the new era. 
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 ความสัมพันธระหวางรูปแบบของภาวะผูนํา (Leadership style) และมีความพรอม 

(Readiness) ของผูตามจะสรุปตามภาพประกอบ 4 สวนบนของรูปชี้ใหเห็นรูปแบบของภาวะผูนําซึ่ง

ข้ึนอยูกับการผสมผสานของพฤติกรรมมุงความสัมพันธและมุงงาน เสนกราฟรูประฆังเรียกวา เสนกราฟ

การวางเงื่อนไข (Prescriptive curve) เปนการแสดงใหเห็นรูปแบบที่ผูนําใชซึ่งมีอยู 4 แบบ คือ (1) การ

บอกกลาว [Telling] (2) การขายความคิด [Selling] (3) การมีสวนรวม [Participating ] (4) การ

มอบหมายงาน [Delegating] ดังนี้ 

 1. การบอกกลาว (Telling) เปนรูปแบบผูนําที่มีความสัมพันธตํ่าและมุงงานสูง จึงตองใชภาวะ

ผูนําที่บงการอยางมาก (Very directive styles) จะรวมถึงการแสดงออกอยางชัดเจนจนถึงการกําหนด

ทิศทางเกี่ยวกับวิธีการที่พนักงานควรจะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 2. การขายความคิด (Selling) เปนรูปแบบผูนําที่มุงความสัมพันธสูงและมุงงานสูง มีการ

กําหนดทิศทางการสนับสนุนความตองการของพนักงาน แตจะมีการชักจูงพนักงานดวยการขาย

ความคิดใหพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึงการแสวงหาขอมูลจากแหลงอื่นๆ กอนการตัดสินใจ 

 3. การมีสวนรวม (Participating) เปนรูปแบบผูนําที่มุงความสัมพันธสูงและมุงงานต่ํา ดังนั้น

ภาวะของผูนําที่ใชคือมุงสนับสนุนการเติบโตและการปรับปรุงสิ่งตางๆ ดวยการพัฒนาทักษะการแนะ

แนวและการปฏิบัติงาน เชน การใชทรัพยากรรวมกับพนักงาน มีการใชขอมูล และมีการใชการสื่อสาร

เพื่อการตัดสินใจรวมกัน 

 4. มอบหมายงาน (Delegating) เปนรูปแบบผูนําซึ่งมุงความสัมพันธตํ่าและมุงงานต่ํา ดังนั้น

ภาวะของผูนําที่ใชคือ ชวยกําหนดทิศทางและสนับสนุนการทํางานเพียงเล็กนอย แตจะมอบความ

รับผิดชอบงานใหพนักงานไปทํา ภายใตสถานการณเชนนี้ พนักงานจะมีความรับผิดชอบงานและ

ความสําเร็จขององคการ 

 รูปแบบที่เหมาะสมจะขึ้นอยูกับการพัฒนาหรือความพรอมของผูตาม โดย R1 แทนความ

พรอมของพนักงานต่ํา และ R4 แทนความพรอมของพนักงานสูง ซึ่งจะทําใหความสัมพันธระหวางแบบ

ของผูนําที่เหมาะสมกับงาน ดังนี้ (1) ผูนําแบบบอกกลาว (Telling) จะเหมาะกับผูตามที่มีความพรอมตํ่า 

เพราะวาพนักงานไมมีความสามารถ (Unable) หรือไมต้ังใจ (Unwilling) ที่จะรับผิดชอบในงานของตน 

(2) ผูนําแบบขายความคิด (Selling) และแบบการมีสวนรวม (Participating) จะทํางานกับผูตามที่มี

ความพรอมปานกลาง (3) ผูนําที่มีการมอบหมายงาน (Delegating) จะเหมาะสมกับพนักงานหรือผู

ตามที่มีความพรอมสูง 

 โมเดลเชิงสถานการณชนิดนี้งายตอการเขาใจมากกวาของ Fiedler เพราะวามุงเพียงลักษณะ

ของผูตาม ไมใชมุงสถานการณที่กวาง ผูนําควรประเมินพนักงานหรือผูตามและยอมรับวารูปแบบใดที่

ลูกนองตองการ ซึ่งผูตามจะมีความพรอมระดับที่แตกตางกัน ถาผูตามมีระดับความพรอมตํ่า ผูนําตอง

มุงเฉพาะการบอกกลาว (Telling) ใหผูตามทําในสิ่งที่ตองการ โดยบอกถึงวิธีที่จะตองทําและจะทํา
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เมื่อใด สําหรับผูนําที่มีความพรอมสูง ผูนําจะวางเปาหมายทั่วไปและใชอํานาจหนาที่เพื่อทําใหผูตาม

ทํางานตามที่เห็นวาเหมาะสม ผูนําจะลงความเห็นอยางรอบคอบตามระดับความพรอมของผูตามแลว

จะตัดสินใจวาจะบอกกลาว (Telling) ขายความคิด (Selling) ใชการมีสวนรวม (Participating) หรือ

มอบหมายงาน (Delegating)  

 
 3.4 ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ (Vroom - Yetton Model) 
 พัฒนาขึ้นโดยรูม และเย็ลตัน (พรรณราย ทรัพยะประภา. 2531: 132-137; อางอิงจาก 

Vroom; & Yetton. n.d.) เปนทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายพฤติกรรมของผูนําในรูปของการรวมมือกันใน

การตัดสินใจระหวางผูนําและผูตามและเนนความสําคัญวาไมมีรูปแบบของผูนําแบบใดแบบหนึ่งแต

เพียงแบบเดียว ที่จะมีความเหมาะสมตอสถานการณ แตผูนําจะตองพัฒนาความชํานาญของตนเพื่อให

มีพฤติกรรมการตอบสนองหลาย ๆ แบบ ต้ังแตแบบอัตตาธิปไตยไปจนถึงแบบใหคําปรึกษา และใชแบบ

ผูนําแบบตาง ๆ ใหเหมาะแกสถานการณใดสถานการณหนึ่งดวย 

 รูม และเย็ลตัน ใชประสิทธิภาพในการตัดสินใจเปนเกณฑ ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ 

 1. คุณภาพของการตัดสินใจ คือ การตัดสินใจแบบใดบางมีความสําคัญตอการเอื้ออํานวยใน

การปฏิบัติงานของกลุม 

 2. การยอมรับในการตัดสินใจ คือ ความสําคัญของการที่สมาชิกในกลุมจะยอมรับการ

ตัดสินใจ นั้นหรือไม เพื่อเขาเองจะไดนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เวลาที่ตองการใชในการตัดสินใจ ยอมข้ึนอยูกับเวลาที่ตองการใชดวย การตัดสินใจบาง 

อยางไมตองใชเวลาอยางเรงดวน แตการตัดสินใจบางอยางตองเรงดวน 

 รูปแบบของการตัดสินใจของผูนํา ไดแบงรูปแบบของผูนําไว 5 แบบ เรียงตั้งแตการเปน 

เผด็จการอยางยิ่ง (A) ไปจนถึงการรวมมือกันอยางยิ่ง (G) คือ 

 แบบที่ 1 - ผูนําไดรับขอมูลจากผูบังคับบัญชาแตละคน และผูนําตัดสินใจโดยใชขอมูลที่มีอยู

ในขณะนั้น (Autocratic I) 

 แบบที่ 2 - ผูนําไดรับขอมูลจากกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง 

(Autocratic II) 

 แบบที่ 3 - ผูนําใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหาเปนรายบุคคล โดยขอ

คําแนะนําจากผูใตบังคับบัญชาแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง (Consultative I)  

 แบบที่ 4 - ผูนําใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกไขปญหาเปนกลุม รวบรวมความ

คิดเห็นจากกลุมแลวจึงตัดสินใจดวยตนเอง (Consultative II) 

 แบบที่ 5 - ผูนําใหกลุมผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแกปญหา ใชการอภิปรายโดยกลุม

และตัดสินใจรวมกัน (Group Decision) 
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 รูปแบบของผูนํา 5 แบบ จะเหมาะสมกับสถานการณอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ผูนําจะเลือกใช

รูปแบบใดขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ผูนํามีความแนใจวาการตัดสินใจมีคุณภาพ และผูนํามี

ความแนใจวาการตัดสินใจที่ทุกคนยอมรับ เปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. แนวคิดทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
 ความหมายของประชากรศาสตร 
 ประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป โดยความแตกตาง

ดานประชากรศาสตร จะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย (พรทิพย      

วรกิจโภคาทร. 2529: 312-315) 

 1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวาคุณลักษณะของเพศชาย และเพศหญิงแตกตางกันสงผล

ใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยการชมภาพยนตรโทรทัศนของเด็กวัยรุน พบวาเด็ก

วัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิงสนใจภาพยนตรวิทยา 

ศาสตรมากที่สุดแตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวา ชายและหญิงมีการสื่อสารและรับส่ือไมตางกัน 

 2. อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติกรรม

นั้นมีความยากงายตางกันยิ่งมีอายุมากกวา เปนการยากที่จะสอนใหเชื่อฟงใหเปลี่ยนทัศนคติและ

เปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น 

 3. การศึกษา  (Education) การศึกษาเปนตัวแปรสําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ

ส่ือสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่วา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสาร มีพฤติกรรมการ

ส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสาร ไมคอยเชื่ออะไรงาย ๆ และมักเปดรับส่ือ

ส่ิงพิมพมาก 

 4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได 

เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดย

มีรายงานหลายเรื่องไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและ

พฤติกรรมของคน 

 คนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกตางกัน โดย

วิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน. 2533: 112) 

 1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารแตกตางกัน คือ 

เพศหญิงมีแนวโนม มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมี

ความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการจะสรางความสัมพันธอัน

ดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยาง
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มากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรม

ของคนสองเพศไวตางกัน 

 2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่มี

อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่

คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มี

อายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็ตางกัน คนที่มี

อายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบันเทิง 

 3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยา ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คน

ที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจ

สารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงาย ๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษา

ตํ่ามักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือส่ิงพิมพ 

วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพมากกวา

ประเภทอื่น ๆ  

 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ

บุคคล มีอิทธิพอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผู รับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม 

ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 

 เดอฟูล  (พีระ จิระโสภณ. 2539: 645-646; อางอิงจาก DeFleur. 1996) “ทฤษฎีการ

ส่ือสารมวลชนเกี่ยวกับผูรับสาร” (Theories of Mass Communication) ไดกลาวถึงตัวแปรแทรกที่มี

อิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหวางผูสงสารกับผูรับสารเห็นวาขาวสารมิไดไหลผานจาก

ส่ือมวลชนถึงผูรับสารและเกิดผลโดยตรงทันทีแตมีปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแตละคน 

เชนปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสารนั้น DeFleur ไดสอนทฤษฎีเกี่ยวกับ

เร่ืองนี้ไวดังนี้ 

 ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) โดยมีหลักการ

พื้นฐานดังนี้ 

 1. มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล 

 2. ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาพ หรือทางรางกายของแตละ

บุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 

 3. มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตาง ๆ จะเปดรับความคิดเห็นแตกตางกันไปอยาง

กวางขวาง 

 4. จากการเรียนรูส่ิงแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อถือที่รวมเปนลักษณะ

ทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันไป 
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 ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไข ที่กําหนดการรับรูขาวสารมีบทบาท

สําคัญตอการรับรูขาวสาร 

 
 ภูมิหลังเฉพาะบุคคล 
 ภูมิหลังเฉพาะบุคคล (Personal background) หรือลักษณะชีวประวัติของแตละบุคคล 

(Biographical characteristics) เปนลักษณะสวนตัวของบุคคล ไดแกอายุ เพศ สถานภาพสมรส และ

ความมีอาวุโสในงาน เปนตน ปจจัยเหลานี้สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลดังนี้ (ศิริวรรณ     

เสรีรัตน; และคณะ.  2550: 259-260) 

 1. อายุกับการทํางาน (Age and job performance) เปนที่ยอมรับกันวาผลงานของบุคคลจะ

ลดนอยถอยลงในขณะที่มีอายุเพิ่มข้ึน แตอยางไรก็ตาม สําหรับบุคคลที่มีอายุ 55 ปข้ึนไปนั้น ถือวามี

ประสบการณในการทํางานสูงและสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่การงานที่กอใหเกิดผลผลิต (Productivity) 

สูงได พนักงานในองคการไมจําเปนตองเกษียณอายุการทํางานเมื่ออายุครบ 60 ป จากการศึกษาพบวา 

พนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะไมอยากลาออกหรือยายงาน ทั้งนี้เนื่องจากการมีระยะเวลาในการทํางาน

นานจะมีผลทําใหไดรับคาตอบแทนหรือคาจางที่มากข้ึน และมีสิทธิ์ในการลาพักผอนไดมากขึ้นตลอด 

จนมีสิทธิ์ในสวัสดิการตาง ๆ ที่พึงไดเพิ่มข้ึนดวย 

  พนักงานที่มีอายุมากขึ้นจํานวนมากจะปฏิบัติหนาที่การทํางานอยางสม่ําเสมอหรือไม

หลีกเลี่ยงงาน มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูง มีประสบการณ การทํางานจะเนนคุณภาพ แตก็จะขาด

ความยืดหยุนและจะตอตานเทคโนโลยีใหม ๆ  ซึ่งในปจจุบัน องคการจําเปนตองเผชิญหนากับการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการดําเนินงานขององคการ  

 2. เพศกับการทํางาน (Gender and job performance) จากการศึกษาพบวา ไมมีความ

แตกตางกันหรือแตกตางกันนอยมากระหวางเพศหญิงกับเพศชายในเรื่องความสามารถเกี่ยวกับการ

แกปญหาในการทํางาน ทักษะในการคิดวิเคราะห แรงกระตุนเพื่อตอสูเมื่อมีการแขงขัน แรงจูงใจ การ

ปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู และความพึงพอใจในการทํางาน อยางไรก็ตามจาก

การศึกษาของนักจิตวิทยาพบวา เพศหญิงจะมีลักษณะคลอยตามมากกวาเพศชาย และเพศชายจะมี

ลักษณะคิดเชิงรุก ตลอดจนมีความคาดหวังในความสําเร็จมากกวาเพศหญิง 

 3. สถานภาพการสมรสกับการทํางาน (Marital status and job performance) จาก

การศึกษายังไมสามารถสรุปไดแนนอนวา สถานภาพสมรสมีผลตอการทํางานอยางไร แตมีผลการวิจัย

บางสวนพบวาพนักงานที่สมรสแลวจะขาดงาน และมีอัตราการออกจากงาน (Turnover) นอยกวาผูที่

เปนโสด นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่เปนโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคา

ของงาน และมีความสม่ําเสมอในการทํางานดวย 
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 4. ความมีอาวุโสในงานกับการทํางาน (Tenure and job performance) จากการศึกษาพบวา

ผูที่มีระยะเวลาการทํางานในองคการมานาน หรือผูที่มีอาวุโสในการทํางานจะมีผลงานสูงกวาพนักงาน

ใหม และมีความพึงพอใจในงานสูงกวาดวย รวมถึงจะมีอัตราการขาดงานนอยและการลาออกจากงาน

นอย 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการศึกษา 

วิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน และฝายที่สังกัด มีผลตอความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงาน 

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด หรือไม อยางไร 
 

5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา 
 ทฤษฎีลักษณะผูนํา (Trait theories) 
 การศึกษาภาวะผูนําตามแนวความคิดนี้ไดกําหนดสมมติฐาน (Assumption) ไวดังนี้ (พะยอม 

วงศสารศรี. 2534: 196-197)  

 1. คุณลักษณะเดนของบุคคลดานรางกาย สติปญญา และสภาพทางจิตวิทยากอใหเกิด

ลักษณะเดนทางภาวะผูนํา 

 2. บุคคลที่มีลักษณะแตกตางจากผูอ่ืนในลักษณะที่เปนตัวบงชี้ความเปนผูยิ่งใหญ (Qualities 

of greatness) จะนําไปสูลักษณะของภาวะผูนํา 

 จากสมมติฐาน 2 ประการดังกลาว ไดมีการศึกษาวิจัยขึ้นมาในระยะแรก (ชวงป ค.ศ.1940 

และชวงป 1950) โดยกําหนดแนวทางการศึกษาเพื่อ (1) ทําการเปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่

เปนผูนําและผูตาม (2) ระบุคุณลักษณะที่อยูในตัวของผูนําที่มีประสิทธิผล 

 ผลจากการศึกษาพบวา ผูนําที่มีคุณลักษณะแตกตางจากบุคคลที่ไมใชผูนําในคุณลักษณะ

พื้นฐานอันไดแก สติปญญา ความรอบรู ความเขาใจงาน ความคิดริเร่ิม การสูปญหา ความเชื่อมั่นใน

ตนเอง และความปรารถนาที่จะไดรับการยอมรับในดานของความรับผิดชอบ และการดํารงตําแหนงที่มี

อํานาจในการควบคุมซึ่งผลที่คนพบนี้ตรงกับขอสันนิษฐานที่วา ผูนําแตกตางจากผูนําที่ไมใชผูนําในดาน

คุณลักษณะสวนบุคคล แตอยางไรก็ตามยังไมไดพบความกระจางชัดในคุณลักษณะภาวะผูนําที่มี

ประสิทธิผล ในดานความกาวราว ความทะเยอทะยาน การตัดสินใจ การมีอํานาจ ความคิดริเร่ิม 

สติปญญา ลักษณะทางรางกาย ความมั่นใจในตนเอง และลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา

คุณลักษณะทางรางกายไมไดเปนปจจัยที่จะชี้ความแตกตางระหวางผูนําที่มีประสิทธิผล และผูนําที่ไมมี

ประสิทธิผลแตอยางใด 
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 คุณลักษณะของผูนํา 
 ผูนําที่มีประสิทธิภาพมักมีคุณลักษณะที่เฉพาะอยางที่เหมือนกัน และมีคุณลักษณะบาง

ประการที่เหนือกวาผูที่ไมไดเปนผูนํา คนที่เปนผูนํานั้นจะตองมีคุณลักษณะบางประการที่แตกตางจาก

บุคคลธรรมดา ลักษณะที่สัมพันธกับภาวะผูนําสามารถจัดไดเปน 3 ประเภท คือ (1) คุณลักษณะดาน

บุคลิกภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล (2) แรงจูงใจของภาวะผูนํา (3) ปจจัยดานสติปญญาเกี่ยวกับความรู

ความเขาใจของภาวะผูนํา การจัดประเภทของพฤติกรรมเหลานี้มีประโยชนมากในการแนะแนวทางเพื่อ

ศึกษาเกี่ยวกับผูนํา (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2551: 42-45) 
 
 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล 
 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล (Personality traits of effective leaders) 

ลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้ 

 1. เปนบุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จ 

 2. เปนผูที่มีบทบาทที่สามารถสรางความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชา 

 3. การจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม การติดตอส่ือสาร และมีอิทธิพลเหนือผูใตบังคับบัญชาตาม

อํานาจหนาที่ของการบริหารที่ดํารงตําแหนงอยู 

 4. ผูนํามีสวนใหเกิดวิสัยทัศนขององคการและของพนักงาน ซึ่งรวมถึงผูนําที่สามารถใชอํานาจ 

อิทธิพลตางๆ ทั้งทางตรงทางออม เพื่อนนํากลุมประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งดวย 

 5. ผูนํายังเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุม และสามารถนํากลุมใหปฏิบัติงานตางๆ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ 

 จากการสังเกตโดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษย ชี้วาผูนําจะมีคุณลักษณะ

ดานบุคลิกภาพที่โดเดนเปนพิเศษ ซึ่งจะชวยใหเกิดประสิทธิผลของภาวะผูนําตามรูปแบบของผูนําที่

สอดคลองกับสถานการณนั้นๆ ตัวอยางเชน ผูบริหารระดับสูงและผูนําในบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูง อาจใช

วิธีชมเชยพนักงานที่ทํางานไดผลดี ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจและเกิดความนิยมนับถือในตัวผูนํา

อยางไรก็ตาม รูปแบบการบริหารและความสามารถดานสติปญญาของผูนําดังกลาวอาจไมเหมาะ สม

กับคนงานในแผนกการผลิตก็ได คุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม 

คือ 

 1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป และ 

 2. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    คุณลักษณะดานบุคลกิภาพของผูนําที่มีประสทิธิผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5  แสดงรูปแบบคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนาํทีม่ปีระสิทธิผล 

 

 ที่มา: รังสรรค ประเสริฐศรี.  (2551).  ภาวะผูนํา.  หนา 43. 

 
 1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป (General personality traits) 
  เปนคุณลักษณะซึ่งสามารถสังเกตไดทั้งภายในและภายนอกงาน คุณลักษณะทั่วไปจะ

สัมพนัธกับความสําเร็จ และความพอใจทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว ซึ่งมีลักษณะตางๆ ดังนี้ 

  1.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เปนการแสดงพฤติกรรมของบุคคลใน

สถานการณตางๆ ในลักษณะที่มีความสงบแบะความเปนผูนําที่ดีไดแมจะอยูภายใตภาวะวิกฤติ จึงเปน

ส่ิงสําคัญสําหรับผูนําที่จะตองมีความเชื่อมั่นในตนเองอยางแทจริง ซึ่งจะสังเกตไดจากการใชคําพูดที่

จริงจัง การรักษาอากัปกิริยาที่ดี และการแสดงทาทางที่เหมาะสม ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่แสดงถึงความ

มั่นใจในตนเองดวย 

  1.2 การสรางความไววางใจได (Trustworthiness) เปนบุคคลที่มีลักษณะซื่อสัตย ซื่อตรง

และสามารถสรางความเชื่อถือแกกลุมผูใตบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของ สมาชิกของกลุมจะมีความ

เชื่อมั่นวาผูนําตองแสดงความซื่อสัตย ความมั่นคงและความเปนผูที่สามารถเชื่อถือได จึงจะสามารถ

กอใหเกิดความไววางใจแกผูที่เกี่ยวของได 

  1.3 เปนคนกลาแสดงออก (Extraversion) เปนบุคลิกลักษณะที่มีการแสดงออกที่เดนชัด

ในสังคมและมีบุคลิกลักษณะที่โดดเดน โดยจะทําใหคนที่ทํางานดวยเกิดความสบายใจ และกลาที่จะ

แสดงความคิดเห็นนอกจากนี้ยังชวยใหเกิดการรวมกลุมและชวยในการทํางานกับสมาชิกของกลุมงาย

ข้ึน ตลอดจนสามารถสรางพลังกลุมและสรางทีมงานไดดี 

คุณลักษณะ 
ดานบุคลิกภาพทั่วไป 

คุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพทีส่มัพันธ

กับงาน 

(Personality traits of effective) leaders) 
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  1.4 ลักษณะเดน (Dominance) เปนลักษณะที่เดนของผูนําที่มีเหนือบุคคลอื่นๆอยางเห็น

ไดชัดเจนในดานตางๆ ผูนําที่ลักษณะโดดเดนมักจะถูกมองวาเปนคนที่หยิ่งหรือทําตัวเปนนาย ซึ่งความ

จริงแลวความโดดเดนจะไดรับการพิจารณาวาเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูนําซึ่งมีดังนี้ (Daft. 1999: 66) 

   1.4.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristics) 

    1) กระฉับกระเฉง 

    2) กระปรี้กระเปรา 

   1.4.2 ภูมิหลังทางสังคม (Social background) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 

   1.4.3 สติปญญาและความสามารถ (Intelligence and ability) 

    1) การตัดสินใจ, วิจารณญาณ 

    2) ความรู 

    3) ทักษะการพูด 

   1.4.4 บุคลิกภาพ (Personality) 

    1) กระตือรือรน 

    2) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

    3) ความซื่อสัตย มีจริยธรรม 

    4) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

   1.4.5 ลักษณะที่สัมพันธกับงาน (Work-related characteristics) 

    1) มีการกระตุนที่จะนําไปสูความสําเร็จ 

    2) แรงกระตุนที่นําไปสูความรับผิดชอบ 

    3) มีความรับผิดชอบเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

    4) มีการมุงมั่นในการทํางาน 

   1.4.6 ลักษณะดานสังคม (Social characteristics) 

    1) ความสามารถที่จะสรางความรวมมือ 

    2) การรวมมือ 

    3) ความเปนที่นิยมชมชอบ มีชื่อเสียง 

    4) ความสามารถทางสังคม หรือ ทักษะมรการติดตอระหวางบุคคล 

    5) รูจักกาลเทศะ หรือ มีความสามารถในการเจรจา 

   1.4.7 การเปนคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม (Assertiveness) เปนการเปดเผย

เฉียบขาดในการแสดงความตองการความคิดเห็น ความรูสึก และทัศนคติ การเปนคนที่มีการแสดงออก

ที่เหมาะสมจะชวยผูนําในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย สามารถเผชิญกับปญหาภายในสมาชิกกลุม 
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  1.5 ความมั่นคงทางอารมณ (Emotional stability) เปนความสามารถในการควบคุม

อารมณในการโตตอบอยางเหมาะสมแมในสภาวะวิกฤติ อารมณที่มั่นคงเปนคุณลักษณะภาวะผูนําที่

สําคัญ ซึ่งจะชวยแกไขสถานการณใหลุลวงไปไดดวยดี 

  1.6 ความกระตือรือรน (Enthusiasm) เปนการแสดงออกดวยความสนและตั้งใจในการทํา

ส่ิงใดสิ่งหนึ่งอยางกระตือรือรนผูนําสามารถแสดงความกระตือรือรนทั้งดวยการใชคําพูดและการแสดง 

ออก เชน การใชทาทาง เปนตน ในสถานการณการบริหารจะตองการผูนําซึ่งกระตือรือรนเพื่อจูงใจให

เกิดพฤติกรรมการสรางสรรคการทํางาน ตลอดจนชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกในทีมงาน  

  1.7 มีอารมณขัน (Sense of humor) เปนการแสดงออกของความเปนคนที่มีอารมณดีและ

มองเหตุการณหรือส่ิงตางๆ โดยไมรูสึกเครียด อารมณขันถือเปนบทบาทที่สําคัญของผูนํา อารมณขันจะ

ชวยลดความตึงเครียด ความเบื่อหนาย และความไมถูกกัน ตลอดจนชวยใหมีอํานาจเหนือกลุมได 

  1.8 ความเปนคนดูอบอุนหรือมีความเอื้ออารี (Warmth) เปนการแสดงความเห็นอกเห็นใจ

มีอารมณมั่นคง เขาใจในสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะชวยเหลือแกไขปญหา โดยชวยใหภาวะผูนํามี

ประสิทธิผลดังนี้ (1) ชวยใหเกิดความสะดวกในการสรางความสมานจิตใจกัน หรือความมีไมตรีใหกับ

สมาชิกในกลุม (2) เปนคุณลักษณะพิเศษของภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ (3) เปนลักษณะที่ทําให

สมาชิกกลุมเกิดอารมณดีและชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน 

  1.9 มีความอดทนสูงตอความตึงเครียด(ความผิดหวังหรือคับของใจ) (High tolerance for 

frustration)เปนความสามารถที่จะเผชิญปญหาและสามารถที่จะแกไขปญหาใหลุลวงไปดวยดี เนื่อง 

จากผูนําตองเผชิญหนากับปญหา ความผิดหวัง และความตึงเครียดมากมาย ดังนั้นผูนําจึงตองมีความ

อดทนสูงและความสามารถแกไขปญหาดวยสุขภาพจิตที่ดี 

  1.10 การรูจักตนเองและมีวัตถุประสงคในการทํางาน (Self-awareness and self 

objectivity) เปนการรับรูในจุดแข็งและจุดออนของตัวเองซึ่งจะชวยใหเขาสามารถที่จะใชจุดแข็งของเขา

ใหเกิดและพัฒนาแกไขจุดออนของตนได ตลอดจนสามารถสรางความไววางใจใหกับทีมงานเพื่อนให

งานกลุมบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 

  1.11 ความนอบนอมถอมตน (Humility) ถึงแมความเชื่อมั่นในตัวเอง จะเปนคุณลักษณะที่

สําคัญของภาวะผูนํา แตความนอบนอมถอมตนก็เปนสิ่งจําเปนดวย คือการนอบนอมถอมตัวในเวลาที่

เหมาะสม ซึ่งความนอบนอมถอมตน คือการยอมรับวาทานไมรูในทุก ๆ ส่ิงและไมสามารถทําอะไรไดทุก

ส่ิง เชนการยอมรับความผิดพลาดตอสมาชิกทิม ซึ่งภาวะผูนําจะมีคุณคาถารูจักนอบนอมถอมตน 
 2. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงาน (Task-related personality traits)  
  เปนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่แนนอนของผูนําที่มีประสิทธิผลและกอให เกิด

ความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งมีลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
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  2.1 ความรูสึกที่มุงมั่น (Passion) เปนลักษณะเดนของผูนําที่มีประสิทธิผลสําหรับงาน

บุคคลตาง ๆ ซึ่งชวยใหงานสําเร็จ ความรูสึกที่มุงมั่นมักจะแสดงออกในรูปของการฝงแนนในจิตใจที่จะ

บรรลุเปาหมาย ผูนําจํานวนมากมีความมุงมั่นโดยเริ่มตนวันใหมต้ังแตเวลา 6.00 น. และกลับบานค่ํา 

หลังอาหารค่ําก็จะทํางานตอที่บานอีก 2-3 ชั่วโมง แตปจจุบันไดนําเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศจะ

สามารถชวยไดมาก 

  2.2 ความฉลาดทางอารมณ (Emotional intelligence) เปนความสามารถที่จะทําสิง่ตาง ๆ 

เชน ความเขาใจความรูสึกของบุคคล มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ควบคุมอารมณของบุคคลบุคคลหนึ่ง

เพื่อการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเปนการรูจักจัดการกับอารมณของตนและของผูอ่ืนที่มีอิทธิพลตอประสิทธิ 

ผลภาวะผูนํา เชน การใหความสําคัญกับความโกธรของตนเองและของผูอ่ืน ซึ่งความฉลาดทางอารมณ

ก็คือ การปฏิบัติดานความสามารถในการติดตอกับบุคคลและเขาใจอารมณของพวกเขา ซึ่งความฉลาด

ทางอารมณประกอบดวยปจจัย 4  ประการ ดังนี้ 

   2.2.1 การรูจักตนเอง (Self-awareness) เปนความสามารถที่จะเขาใจอารมณของ

ตนเอง ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่สุด ผูที่รูจักตนเองไดดีจะทําใหผูน้ํารูถึงจุดแข็งและขอจํากัดของตนและ

จะมีความเคารพในตนเองและหยิ่งในศักดิ์ศรีของตน ผูนําที่มีชื่อเสียงจะใชการรูจักตนเอง (Self-

awareness) เพื่อวัดอารมณของตนไดอยางถูกตอง และเขาใจอารมณของตนเองวามีผลตอผูอ่ืนอยางไร 

ผูนําที่มีประสิทธิผลจะจัดใหมีการปอนกลับเพื่อดูถึงปฏิกิริยาของผูตาม (ลูกนอง) วาเปนอยางไร ผูนําที่

รูจักตนเองดีจะใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ที่กดดันผูอ่ืน 

   2.2.2 การจัดการตนเอง (Self-management) เปนความสามารถในการควบคุม

อารมณของตน มีความซื่อสัตยและยึดถือหลักคุณธรรมอยางคงที่ ตลอดจนมีความสามารถในการ

ปรับปรุงกิริยาทาทาง ถาบุคคลมีการจัดการตนเองในระดับที่ถูกตองเหมาะสม จะชวยใหบุคคลนั้นระงับ

อารมณได เมื่อกิจกรรมที่ทําไมเปนไปตามแผนที่วางไว ผูนําที่ดีจะไมปลอยใหอารมณทําลายการทํางาน

ของตนเอง 

   2.2.3 การรูจักสังคม (Social awareness) ปจจัยนี้ประกอบดวย ความเห็นอกเห็นใจ

ผูอ่ืนและรูถึงปญหาขององคการ ผูนําที่มีการรูจักสังคมจะเขาใจและรับรูถึงความรูสึกและอารมณของ

ผูอ่ืนโดยแสดงการดูแลเอาใจใส 

   2.2.4 การบริหารความสัมพันธ (Relationship management) ปจจัยนี้จะรวมถึง

ทักษะดานการติดตอระหวางบุคคล เปนความสามารถในการสื่อสารอยางชัดเจนและมั่นใจ การขจัด

อารมณที่ทําใหเกิดความขัดแยง การสรางความสัมพันธอยางเขมแข็ง ผูนําที่มีความสามารถในการ

บริหารความสัมพันธจะไมตัดความสัมพันธกับบุคคลอื่นและจะสรางความสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่ม

เครือขายกับบุคคลตาง ๆ ใหมากขึ้น เพื่อสนับสนุนความตองการของตนใหบรรลุผลสําเร็จ 
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  2.3 ความกลาหาญ (Courage) ผูนําตองมีความกลาหาญในการเผชิญกับความเสี่ยง 

ความทาทายตอส่ิงแปลกใหม ซึ่งจะตองมีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความคิดริเร่ิม มีความรับผิดชอบ 

มีความกลาหาญในการตัดสินใจเพื่อที่จะฉวยโอกาสขจัดอุปสรรค แกไขปญหา และการใชกลยุทธใหมๆ 

ในแตละสถานการณใหได 

  2.4 สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal locus of control) เปนลักษณะดาน

บุคลิกภาพของผูนําซึ่งมีความเชื่อมั่นวาเปนผูควบคุมและเปนผูกําหนดวงชะตาชีวิตของตนเอง ซึ่ง

คุณสมบัติผูนํานี้ผูนําตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตใจที่เขมแข็ง มีความอดทน และมีการพัฒนา

ตนเองจึงจะสามารถควบคุมตนเองได ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะทําใหผูนําเปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุม 

  2.5 ความสามารถในการยืดหยุนไดและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and 

adaptability) ความยืดหยุนไดเปนความสามารถที่จะปรับภารกิจและความตองการของทีมงานให

เหมาะสมกับแตละสถานการณที่แตกตางกัน ซึ่งตองมีลักษณะที่ยืดหยุนได ตลอดจนสามารถแบง

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง เชน ความกาวหนาดาน

เทคโนโลยี การลดจํานวนแรงงาน การเปลี่ยนแปลงลักษณะความจําเปนและความตองการของลูกคา 

การเปลี่ยนแปลงดานกําลังแรงงาน 

  2.6 ความสามารถกลับคืนสูสภาพเดิม (Resiliency) เปนความสามารถในการที่จะแกไข

ปญหาใหเรียบรอยไดอยางรวดเร็ว เชน การถูกตัดงบประมาณ กําลังแรงงาน การใหพนักงานออก ฯลฯ  

ผูบริหารระดับสูงจะไมกังวลถึงความลมเหลวเพราะจะเปนการทําลายขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับ 

บัญชาแตจะเกิดความมุมานะบากบั่นไมยอมแพ และไมทอถอยในสิ่งใดอยางงายๆ 

 

6. ปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการปฏิบัติงานของความเปนผูนํา 
  ความหลากหลายของวัฒนธรรมขามชาติ 
 ความหลากหลายของวัฒนธรรมขามชาติ (Cross culture diversity) เปนความแตกตางกัน

ของวัฒนธรรมขามชาติ หมายถึง ลักษณะวัฒนธรรมและลักษณะความตองการของพนักงานที่มี

ลักษณะเหมือนกันหรือแตกตางกัน ดังนั้นการวิเคราะหวัฒนธรรมจึงแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ระดับ 

คือ (1) ความหลากหลายของพฤติกรรมบุคคลระหวางประเทศ (International diversity) (2) ความ

หลากหลายของพฤติกรรมบุคคลภายในประเทศประเทศหนึ่ง (Intranational diversity) ซึ่งผูบริหารตอง

เขาใจส่ิงเหลานี้และปรับปรุงถึงรูปแบบที่เหมาะสมเมื่อทํางาน ผูบริหารที่เขาใจถึงวิธีการปรับปรุงวิธีการ

ทํางานและมีรูปแบบที่เหมาะสมเมื่อทํางานรวมกับบุคคลจากประเทศตาง ๆ จะถือวามีประสิทธิผล 

มากกวาที่เขาจะสมมติวาทุกคนเหมือนกัน 

 1. ความหลากหลายของพฤติกรรมบุคคลระหวางประเทศ (International diversity) เปน

ความแตกตางของกําลังแรงงานและพฤติกรรมบุคคลระหวางประเทศตาง ๆ  
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 2. ความหลากหลายของพฤติกรรมบุคคลภายในประเทศ (Intranational diversity) เปนคําที่

มีความความหมายคลายคลึงกับคําวา ความหลากหลายของกําลังแรงงาน (work force diversity) ถือ

วาเปนความทาทายของผูบริหารที่จะใชขอดีของแตละวัฒนธรรมนั้นมากอใหเกิดประโยชนในการจัดการ 

คือ ไดใชความสามารถที่หลากหลายนั้นใหเกิดประโยชนกับองคการมากที่สุด ความแตกตางกันของ

กําลังแรงงานภายในประเทศใดประเทศหนึ่งในหลายประเทศไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา แคนาดา 

แอฟริกาใตหรือยุโรปตะวันตก กําลังแรงงานจะมีความแตกตางกันมากขึ้นดวย ตัวอยางในป1990-1999  

สหรัฐอเมริกามีกําลังแรงงาน  45% เปนหญิง กลุมประเทศเอเชีย และลาติน กําลังแรงงานสองในสามจะ

เปนหญิง 
 
 ความแตกตางระหวางบุคคลของแตละประเทศ 
 ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual differences) โดยพื้นฐานแลวผูคนในแตละประเทศ

ลวนมีความแตกตางกันในเชิงปจเจกบุคคล กลาวคือคนในแตละประเทศจะมีแนวปฏิบัติและความชอบ

ไมวาจะเปนในเรื่อง เสื้อผา อาหารการกิน กิจกรรมนันทนาการและความเปนอยูที่แตกตางกันไป ในเชิง

พฤติกรรมองคการพบวาพนักงานมีความแตกตางที่สําคัญเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยมที่

ตางกันไป ซึ่งจะทําใหมีอิทธิพลถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานในการทํางานดวย จากงานวิจัย

เกี่ยวกับวัฒนธรรมประจําชาติใน 60 ประเทศทั่วโลก พบวามีความแตกตางที่สําคัญอยู 5 ประการ

ดวยกัน คือ 

 1. การมุงความสําคัญที่ความเปนปจเจกบุคคล (Individualism) เปรียบเทียบกับการมุง

ความสําคัญที่กลุมหรือสังคม (Collectivism)  

  1.1 การมุงความสําคัญที่ความเปนปจเจกบุคคล (Individualism) เปนระดับที่บุคคล

คาดหวังวาจะสามารถหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได สังคมที่มีความสามารถในการหาเลี้ยงตัวเองแล

ครอบครัวไดสูง ไดแก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และเนเธอรแลนด ซึ่งบุคคลจะรูสึกเปนอิสระที่

จะเคลื่อนยายแรงงานจากนายจางงคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และเชื่อวาแตละบุคคลมีความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจของตนเองและสวัสดิภาพในการตัดสินใจหาเลี้ยงตัวเองได ในทางตรงกันขาม เวเนซูเอลา 

ไตหวัน เม็กซิโก และกรีซ มีความสามารถในการหาเลี้ยงตัวเองไดนอยกวากลุมประเทศที่กลาวมาแลว 

  1.2 การมุงความสําคัญที่กลุมหรือสังคม (Collectivism) เปนความรูสึกที่วาสิ่งที่ดีงามของ

กลุมหรือสังคมจะตองมากอน  ประกอบดวย  ลักษณะการใหความรวมมือของกลุม  (Group 

cooperation) ความภักดีกลุม (Group loyalty) และการขึ้นอยูกับบุคคลอื่น (Dependence on others) 

สังคมดังกลาวนี้จะตองการพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ มีการฝกอบรมและการใชเครื่องมือ

ตางๆ ในการทํางาน 
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 2. ขอบเขตของอํานาจ (Power distance) หมายถึง ขอบเขตซึ่งพนักงานยอมรับความคิดที่วา 

บุคคลในองคการมีระดับของอํานาจที่แตกตางกัน หรือหมายถึง มิติทางวัฒนธรรมซึ่งใชวัดระดับสูงหรือ

ตํ่า ซึ่งผูบริหารสามารถมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาในระดับรองลงไป เปนขอบเขตซึ่งบุคคลในสังคม

ยอมรับการกระจายอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน ในสังคมที่มีขอบเขตอํานาจสูง เชน ฟลิปปนส เม็กซิโก 

อินเดีย และบราซิล ความเปนปจเจกบุคคลของระดับชั้นสังคมตาง ๆ จะแตกตางกัน นาน ๆ คร้ังจึงมี

ปฏิกิริยาระหวางกัน แตละบุคคลมีสถานะต่ํา ซึ่งไมสามารถที่จะยกระดับฐานะได 

  ผูบริหารในสังคมดังกลาวนี้ดูเหมือนวาจะยึดอํานาจเหนือพนักงานและควบคุมพนักงาน

อยางใกลชิด ซึ่งความคิดนี้เปนที่ยอมรับภายในหนวยงาน ในทางตรงกันขามสังคมที่มีขอบเขตของ

อํานาจต่ํา เชน เดนมารก อิสราเอล สวีเดน และออสเตรเลีย ขอบเขตของอํานาจจะต่ํา บุคคลในทุก

ระดับชั้นจะมีเสรีภาพที่จะโตตอบซึ่งกันและกัน ผูบริหารในสังคมเหลานี้จะใหความรวมมือกับพนักงาน 

โดยใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นตาง ๆ 

 3. การหลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainty avoidance) หมายถึง ขอบเขตซึ่งบุคคล

ยอมรับวัฒนธรรมหรือหลีกเลี่ยงความรูสึกของความไมแนนอน เปนทรรศนะดานวัฒนธรรมของ Greet 

Hosfstede ในการวิเคราะหสังคมซึ่งเกี่ยวของกับขอบเขตที่สมาชิกในสังคมรูสึกไมสบายใจและพยายาม

ที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณที่ไมมีโครงสราง ไมชัดเจน หรือไมสามารถคาดคะเนได เปนระดับที่บุคคลรูสึก

วามีอุปสรรคเมื่อเผชิญกับความคลุมเครือหรือความไมแนนอน ประเทศที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอนเชน 

ในประเทศกรีซ โปรตุเกส เปรูและฝรั่งเศส เมื่อพนักงานตองการความมั่นคงในการทํางาน เขาตองการ

กฎระเบียบที่กําหนดเปนลายลักษณอักษรไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับกิจกรรมของเขา พัฒนาความ

ชํานาญภายในขอบเขตการทํางานที่แคบ สวนประเทศอินเดีย เดนมารก สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การ

หลีกเลี่ยงความไมแนนอนจะต่ํา ดังนั้นพนักงานจะมีความเสี่ยงมากขึ้น ตองการกฎระเบียบที่เปนลาย

ลักษณอักษรนอย และตองการพัฒนาขอบเขตความเปนผูเชี่ยวชาญในการทํางานมากขึ้น 

 4. ภาวะความเปนเพศชาย/เพศหญิง (Masculinity/femininity) เปนแนวทางของวัฒนธรรมซึ่ง

อยูในกรอบการพิจารณาของ Greet Hosfstede เพื่อใชวิเคราะหสังคมที่เกี่ยวกับการขยายตัวของสังคม

โดยเนนคานิยมของเพศชาย (Masculine society)  เชน ความสําเร็จ การแขงขันและดานวัตถุนิยม

มากกวาคานิยมของเพศหญิง (Feminine society) เชน ความอดทน นิ่งเฉย ความรวมแรงรวมใจและ

ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ 

 5. ความสนใจในเรื่องเวลา (Time orientation) เปนลักษณะของวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเวลา 

พนักงานบางวัฒนธรรม เชน ฮองกง จีน ญ่ีปุน จะสนใจและใหความสําคัญกับเร่ืองของอนาคต (Long-

term orientation)  ทํางานเพื่อสะสมและออมเงิน ซึ่งตางจากการปฏิบัติของสังคมในประเทศฝรั่งเศส 

รัสเซีย แอฟริกาตะวันตกที่มีมุมมองเกี่ยวกับเวลาในลักษณะเปนระยะสั้น ๆ เฉพาะเรื่องปจจุบัน (Short-

term orientation) 
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ทัศนะดานวัฒนธรรม 

(Cultural dimension) 

ญ่ีปุน 

(Japan) 

สหรัฐอเมริกา 

(United Stated) 

1. ความเปนปจเจกบุคคล/ การมุง

ความสาํคัญทีก่ลุม 

(Individualism/collectivism) 

การมุงความสาํคัญที่กลุม 

(Collectivism) 

ความเปนปจเจกบุคคล 

(Individualism) 

2. ขอบเขตของอํานาจ (Power of 

distance) 

สูง (High) ตํ่า (Low) 

3. การหลกีเลี่ยงความไมแนนอน 

(Uncertainty avoidance) 

แข็งแกรง (หลกีเลี่ยงความไม

แนนอนระดับสูง) (Strong) 

ออนแอ (หลีกเลี่ยงความไม

แนนอนระดับตํ่า) (Low) 

4. ภาวะความเปนเพศชาย/เพศหญิง 

(Masculinity/femininity) 

คานิยมความเปนเพศชาย

ระดับสูง 

(High masculinity) 

คานิยมความเปนเพศชาย

ระดับปานกลาง (Moderate 

masculinity) 

5. ความสนใจเรือ่งเวลา (Time 

orientation) 

ระยะยาว (Long-term) ระยะสั้น (Short-term) 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางดานวัฒนธรรมระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศ 

       สหรัฐอเมริกา  

 

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  (2550).  การจัดการและพฤติกรรมองคการ. หนา 452. 

 
 การติดตอสื่อสารระหวางวัฒนธรรมขามชาติ  
 การติดตอส่ือสารระหวางวัฒนธรรมขามชาติ (Cross-cultural communication) ผูบริหาร

องคการระหวางประเทศที่ดีไมเพียงแตสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศสาขาหนึ่งสาขาใดไดเทานั้น แต

เขาตองเขาใจอยางลึกซึ้งในการสื่อสารดวยภาษาทาทาง (Nonverbal communication) ไดดีอีกดวย 

เพราะไมเชนนั้นเขาอาจจะเสี่ยงที่จะสื่อสารแบบผิด ๆ กับเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา คูเจรจาทาง

ธุรกิจการคา หรือกับบุคคลที่เกี่ยวของไดแนวทางสําหรับการสื่อสารในวัฒนธรรมที่ตางกันพอสรุปไดดังนี้ 

 1. ผูบริหารควรที่จะเรียนรูใหมากเกี่ยวกับประเด็นที่หลากหลายของวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรม

ทองถิ่น (Local culture) และวัฒนธรรมนานาชาติ (Global culture) 

 2. การพัฒนาความสัมพันธแบบถอยทีถอยอาศัยอยางตอเนื่องกับเพื่อนรวมงานชาวตางชาติ 
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 3. ควรหาโอกาสเขารวมในงานฝกอบรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลายเสมอ ๆ 

 4. ควรหาเวลาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณจากผูบริหารคนกอน ๆ ที่เคยผานชีวิตการ

ทํางานในสภาพแวดลอมที่แตกตางจากวัฒนธรรมของตน 

 5. มีความชํานาญในการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา 

 6. ศึกษาทบทวนประเด็นเกี่ยวกับลักษณะทางวัฒนธรรม เชน ลักษณะความเปนปจเจกบคุคล 

คานิยม ความเชื่อ นิสัยประจําชาติของประเทศที่กําลังจะเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ 
 
 แนวคิดการบริหารงานแบบญี่ปุน: การตัดสินใจแบบญี่ปุน (Ringi Seido) 
 ปญหาที่ชาวตะวันตกมักจะพบเห็นอยูเสมอในการทําธุรกิจกับชาวญี่ปุน คือปญหาหารใชเวลา

ในการตัดสินใยนาน และในบางครั้งก็ถูกปฎิเสธอยางนิ่มนวลโดยไมทราบถึงสาเหตุความแตกตางกัน

ทางดานวัฒนธรรมในเรื่องของการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ควรศึกษากอนการทําธุรกิจ ความ 

หมายของการตัดสินใจในทัศนะของตะวันตกและญี่ปุนแตกตางกัน ชาวตะวันตกจะแบงกระบวนการ

ตัดสินใจออกเปนสองขั้นตอน คือการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติ แตสําหรับคนญี่ปุนการตัดสินใจคือ

การสิ้นสุดของการลงมือปฏิบัติ (นิตยา ประเสริฐศรี. 2529) 

 การตัดสินใจในทัศนะของคนญี่ปุนเราเรียกวา “การตัดสินใจตามความเปนจริง” คือพยายาม

วิเคราะหปญหาเพื่อใหเขาใจถึงปญหาอยางแทจริง ตัวปญหาคือส่ิงที่เปนจริงแลวคอยใหมีทางแกเกิดขึ้น

ทีละนอย คนญี่ปุนอาศัยการเรียนรูจากการกระทํา การตัดสินใจมีข้ันตอนเดียวคือการตัดสินใจและลงมอื

ปฏิบัติ กลาวคือเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็จะตองลงมือกระทํา 

 ลักษณะเดนประการหนึ่งของการตัดสินใจของคนญี่ปุนคือการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

ไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งเราเรียกวิธีการตัดสินใจแบบนี้วา “การตัดสินใจแบบริงกิ” เปนการ

ตัดสินใจจากสวนลางขึ้นสูบน ตางกับตะวันตกที่จะมีลักษณะในทางตรงกันขาม คือ การตัดสินใจจาก

บนลงลาง การตัดสินใจแบบริงกิเปนวิธีการตัดสินใจของคนญี่ปุนที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางทั้งใน

ภาครัฐบาล และอุตสาหกรรมขนาดใหญ ในการทํางานผูปฎิบัติงานในระดับลางจะพบกับปญหากอน 

ระบบริงกิจะเริ่มตนเมื่อผูจัดการในระดับลางเริ่มกระทําการบางอยางเกี่ยวกับปญหาที่กําลังเผชิญอยู 

แลวผูจัดการก็จะเตรียม Ringisho (เอกสารที่อธิบายสิ่งที่ควรจัดการแกไข พรอมกับขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการแกไขปญหา) แลว Ringisho ก็จะถูกสงไปยังฝายหรือแผนกทั้งหมด เอกสารจะเคลื่อนไปสู

ผูบริหารระดับสูงตามสายการบังคับบัญชาจนถึงประธานบริษัทตัดสินใจครั้งสุดทายเพื่อยอมรับขอ 

เสนอแนะดังกลาว และ Ringisho ก็จะถูกสงกลับมายังผูเสนอพรอมทั้งอนุมัติใหลงมือกระทําไดเลย 

 ระบบการตัดสินใจแบบริงกิกอใหเกิดผลดีหลายประการ เชน เปนการเปดโอกาสใหผูจัดการใน

ระดับลางไดแสดงความคิดเห็นภายใตสายงานบังคับบัญชา ทําใหเกิดความเชื่อมโยงความพยายามของ
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ทุกฝายเขาดวยกัน และผลของการตัดสินใจเปนความรับผิดชอบรวมกันของผูที่เกี่ยวของ วิธีการตัดสินใจ

แบบริงกิมีความเหมาะสมกับการบริหารงานและวัฒนธรรมของญี่ปุน 

 ระบบริงกิมิใชวิธีการตัดสินใจแบบกระจายอํานาจ (Decentralized decision making) แต

เปนการตัดสินใจแบบแพรกระจายไปสูสวนตาง ๆ ของบริษัท (Diffuse decision making) ในทางปฏิบัติ

ระบบริงกิใชเวลานานกวาจะไดคําตอบสุดทายของการตัดสินใจ อาจกินเวลาหลายสัปดาห หรือหลาย

เดือนในการเคลื่อนเอกสาร และตองใชกระดาษจํานวนมากกวาจะถึงประธานบริษัท และประธาน

อาจจะไมมีความรูเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ  แตตองตัดสินใจจากขอมูลขาวสารใน Ringisho ที่อาจจะเขียน

อธิบายไดไมชัดเจนเพียงพอตอการตัดสินใจ ดังนั้นทางเลือกที่ทําไดคือเห็นดวยกับไมเห็นดวยในขอ 

เสนอนั้น ๆ 

 การตัดสินใจแบบริงกิจะไมมีการตัดสินใจเพียงคนเดียว แตจะเปนการตัดสินใจจากบุคคล

หลาย ๆ ฝาย แลวประธานบริษัทยอมรับการตัดสินใจนั้น วิธีการเชนนี้นอกจากจะเกิดความลาชาของ

เอกสารแลว ยังเกิดปญหาอื่น ๆ อีกเชน เอกสารไมคอยจะบันทึกขอมูลขาวสารใหเพียงพอเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ แตปญหานี้คลี่คลายไดเพราะคนญี่ปุนไววางใจการตัดสินใจโดยอาศัยสัญชาติ

ญาณมากกวาการตัดสินใจในเชิงวิเคราะหเหตุผลและถึงแมวาผูจัดการในระดับตํ่ากวาจะรูรายละเอียด

เกี่ยวกับปญหาและมีความจําเปนที่จะตองแกไขปญหาในขอบเขตความรับผิดชอบของตน แตเขาอาจไม

รูและไมเขาใจเงื่อนไขตาง ๆ โดยสวนรวมทั้งหมดของบริษัท ปญหานี้ตองแกไขโดยมีแผนระยะยาวและ

นโยบายที่มุงชี้วาการตัดสินใจจะไดมาจากแตละหนวยงาน และเชื่อมโยงการตัดสินใจดังกลาวเขา

ดวยกัน ถึงแมระบบนี้จะมีประโยชนและสอดคลองกับโครงสราง แตก็เกิดปญหาความลาชาของระบบทาํ

ใหเกิดการถกเถียงเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบริงกิเสียใหม แตระบบนี้เหมาะสมกับโครงสรางทางสังคม

และโครงสรางบริษัท จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงระบบริงกิเกิดขึ้นอยางชา ๆ แบบคอยเปนคอยไป 

 

7. ประวัติและความเปนมาของบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 
 บริษัทแม ประเทศญี่ปุน 
 โตโยตา ทูโช คอรปอเรชั่น: Toyota Tsusho Corporation: TTC 

 ป พ.ศ. 2479 บริษัท โตโยดะ คินยู ไดกอต้ังและเริ่มดําเนินงานใหบริการดานสินเชื่อแกลูกคา

ที่ซื้อรถโตโยตา 

 ป พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โตโยดะ ซังเกียว จํากัด และไดขยายการใหบริการ รวมทั้ง

เปนตัวกลางในการซื้อขายสินคาตางๆ  

 ป พ.ศ. 2491 แผนกที่เปนตัวกลางในการซื้อขายสินคาตางๆ ไดแยกมาตั้งเปนบริษัทใหม 

ภายใตชื่อ บริษัท นิชชิน ทูโช จํากัด (ปจจุบันคือ โตโยตา ทูโช คอรปอเรชั่น) 

 ป พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โตโยดะ ทูโช จํากัด 
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 ป พ.ศ. 2500 กอต้ังบริษัทรวมทุนในตางประเทศเปนแหงแรก คือ บริษัท โตโยดา ไทยแลนด 

คัมปะนี จํากัด (ปจจุบัน คือ บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด) 

 ป พ.ศ. 2530 เปลี่ยนชื่อเปน โตโยตา ทูโช คอรปอเรชั่น 

 ป พ.ศ. 2542 รวมมือทางธุรกิจกับ บริษัท คาโช จํากัด 

 ป พ.ศ. 2543 ซื้อหุนบางสวนและรวมมือทางธุรกิจกับ โตเมน คอรปอเรชั่น และไดควบรวม

กิจการกับ บริษัท คาโช จํากัด 

 ป พ.ศ. 2549 ควบรวมกิจการกับ โตเมน คอรปอเรชั่น  

 
 ประเทศไทย 
 บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด: Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.: TTTC 

 ป พ.ศ. 2500 5 มกราคม 2500 กอต้ัง บริษัท โตโยดา ไทยแลนด คัมปะนี จํากัด มีพนักงาน 

27 คน 

 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2500 เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โตโยดา (ไทยแลนด) จํากัด 

 ป พ.ศ.  2523 ยายที่ต้ังจากยานสีลม มาตั้งที่ถนนอโศก-ดินแดง 

 ป พ.ศ.  2530 เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด เพื่อใหสอดคลองกับ

บริษัทแม 

 ป พ.ศ. 2544 21 สิงหาคม 2544 ควบรวมกิจการกับบริษัท คาโช จํากัด 

 ป พ.ศ. 2550 28 กุมภาพันธ 2550 ควบรวมกิจการกับบริษัท โตเมน (ประเทศไทย) จํากัด 

และบริษัท โตเมน เอ็นเตอรไพรซ จํากัด 

 บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด เปนการรวมทุนระหวางตระกูลเชาววิศิษฐ และ Toyota 

Tsusho Corporation สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 607  

ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 นอกจากนี้ยังมีสํานักงานที่บางนา และ

บางปะกง 

 ประกอบธุรกิจนําเขา สงออก นายหนา บริการ ธุรกิจการคาและคาปลีกในประเทศไทยและ  

ทั่วโลก บริการซื้อขายใหกับกลุมบริษัทโตโยตาทั้งในและตางประเทศ มีเครือขายในกลุม Toyota 

Tsusho Group มากกวา 50 ประเทศทั่วโลก 

 บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 และมาตรฐาน ISO-14001 ในเดือนกันยายน 

2543 และเดือนธันวาคม 2546 ตามลําดับ 
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 ปรัชญาพื้นฐานของบริษัท 
 นิยามของปรัชญาพื้นฐาน: 

 - ประกาศตอสาธารณะ ใหทราบถึงหลักการของบริษัท 

 - กําหนดเปาหมาย เพื่อนําไปสูความสําเร็จ 

 - ประกาศเจตนารมณในความมุงมั่นตั้งใจที่จะสรางสรรคและเพิ่มมูลคาของงานใหผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบ 

 
 แนวทางในการปฏิบัติ: 
 - พนักงานจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎระเบียบที่มีอยูเสมอ เพื่อใหบรรลุปรัชญา

บริษัท 

 - ปฏิบัติตนดังเชนคนดีของสังคม 

 
 วิสัยทัศน (Vision): 
 - การพัฒนาบุคลากรเปนหลักสําคัญของผูบริหาร 

 - กระจายอํานาจสูสายปฏิบัติงาน 

 - จัดหาจัดเตรียมการบริการ และการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมอยางครบวงจร เพื่อตอบสนอง

ความตองการที่แทจริงของลูกคา 

 - ปรับปรุงสถานที่ทํางานใหเอื้อตอการปฏิบัติงานอยางกระฉับกระเฉง และเปนที่พึงพอใจของ

พนักงาน 

 
 พันธกิจ (Mission): 
 - เพิ่มมูลคาแกองคกรภายใตคติ “เพื่อสังคม” โดยการชวยเหลือสังคม และเพิ่มมูลคาใหแก

ผูเกี่ยวของทั้งหมด 

 
 เปาหมาย (Goal): 
   ผลลัพธจากปรัชญาพื้นฐานและวิสัยทัศนขององคกรขางตน จะสงผลใหบริษัทเปน“บริษัทที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนอันดับหนึ่ง” 

 

 แนวทางในการปฏิบัติ: เพื่อจะเปนบุคลากรที่ดีของบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 - ดําเนินธุรกิจที่โปรงใส และเปนธรรม 

 - รับผิดชอบ สรางสรรคความเจริญใหกับสังคมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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 - สรางสรรคคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับองคกร 

 - ใหความเคารพตอผูอ่ืนและสรรคสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน 

 
 วิสัยทัศน 2015 (LEAD THE NEXT) 
 - ใหความสําคัญกับเปาหมายที่จะนําไปสูปรัชญาของบริษัท 

 - กําหนดแผนปฏิบัติระยะเวลา 10 ป สําหรับเปาหมายสุดทาย 

 - มีการวางกลยุทธโดยเนนที่ธุรกิจหลัก และมุงไปสูเปาหมายสูงสุดที่ตองการ 

 - การดําเนินงานอยางมีกลยุทธ โดยอาศัยหลัก 12 ประการ (LEAD) 

 

 ปจจุบันแผนผังองคกรของบริษัทแบงออกเปน 16 ฝาย ดังนี้  

 1. Chemical Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกสินคาเกี่ยวกับเม็ดพลาสติก สี และ

สารเคมีตางๆ 

 2. Global Production Parts Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกชิ้นสวนรถยนต

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตทุกชนิด 

 3. Textiles & Auto Parts Department: ทําหนาที่เปนผูนําเขาสงออกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ    

ส่ิงทอ และอุปกรณตกแตงภายในรถยนต 

 4. Vehicle Department: ทําหนาที่เปนผูสงออก Accessory ของรถ Carry Boy กันชนหนา–

หลัง และอื่นๆ 

 5. Machinery Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกเครื่องจักร อะไหลเครื่องจักร           

ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 6. Steel Raw Material Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกเศษเหล็กทุกชนิด 

 7. Steel Bar & Pipes Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกเหล็กเพลาและทอ 

 8. Non-Ferrous Metal Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกอโลหะทุกชนิด ทองแดง 

ทองเหลือง อลูมิเนียม 

 9. Metal Planning Department: ทําหนาที่ดูแลกิจกรรมการขายของกลุมสินคาเหล็กทุก

ประเภท และงานดานความปลอดภัยในโรงงานทุกประเภท 

 10. Steel Sheet Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกเหล็กแผนเรียบ สําหรับผลิตเปน

ตัวถังรถยนต อลูมิเนียม สแตนเลสทุกชนิด 

 11. Food & Produce Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

อาหารทะเลแชแข็ง ขาว น้ําตาล ถั่ว ฯลฯ 
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 12. Energy Department: ทําหนาที่นําเขาและสงออกน้ํามันเตา น้ํามันดีเซลจากโรงกลั่น 

พลังงานที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม เรือขนสงสินคา 

 13. Accounting & Finance Department: ทําหนาที่เปนศูนยกลางการดูแลเร่ืองงานบัญชี

และการเงินทั้งหมดของบริษัท 

 14. HR. And Gen. Affairs Department: ทําหนาที่สนับสนุนนโยบายของบริษัท ศูนยกลางใน

การติดตอและใหบริการเรื่องงานที่เกี่ยวของกับงานบุคคลใหแกพนักงานและทุกฝายงานในบริษัท 

 15. Logistics Department: ทําหนาที่ประสานงานการนําเขาและสงออกการขนสง

ภายในประเทศ เกี่ยวกับสินคาทั้งหมดของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด ทั้งทางเรือและทางเครื่องบิน 

 16. Planning & Control Department: ทําหนาที่ในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน

ของบริษัท กฎหมาย ระบบงานคอมพิวเตอร รวมถึงงานดูแลและงานซอมบํารุง 

 มีพนักงานทั้งหมด 530 คน แบงเปนชาย 250 คน หญิง 280 คน และมีผูบริหารชาวญี่ปุน    

47 คน 

 

8. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ลาวัณย คุณากรมงคล (2546) ไดศึกษาถึงทัศนคติของพนักงานที่มีตอภาวะผูนําของผูจัดการ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานเขตนครหลวง 5 ตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 4 คือ ภาวะ

ผูนําแบบเผด็จการ ภาวะผูนําแบบเผด็จการอยางมีศิลป ภาวะผูนําแบบปรึกษาหารือ และภาวะผูนํา

แบบมีสวนรวม พบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานเขตนครหลวง 5 เปนเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 36 – 40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานระดับ 5  

อายุงานระหวาง 11 – 14 ป พนักงานสวนใหญเห็นวาผูจัดการธนาคารกรุงไทยที่ทํางานรวมดวยใชภาวะ

ผูนําแบบปรึกษาหารือมากที่สุด เมื่อพิจารณาขอมูลในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ผูใตบังคับบัญชาสวนใหญ

เห็นดวยวาการปฏิบัติงานของพนักงานมีคุณภาพ พนักงานมีความพอใจและมีความสุขในงาน มีโอกาส

กาวหนา และไดรับโอกาสในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสําเร็จในการบริหารงานสาขาของ

ผูจัดการธนาคารนั้นมาจากพนักงานทุกคน โดยผูจัดการจะใชภาวะผูนํากระตุนจูงใจใหพนักงาน

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยผูจัดการจะกําหนดเปาหมายและสั่งการภายหลังจากที่ได

ปรึกษาหารือกับพนักงานแลว จะมีการจูงใจพนักงานดวยผลตอบแทน ผูจัดการจะไววางใจพนักงาน ทํา

ใหพนักงานทุกคนใหความรวมมือกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  

 จินตนา แปนทอง (2548) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอรูปแบบภาวะ

ผูนํา กรณีศึกษา บริษัท เอส.วี.พลาส จํากัด โดยพิจารณาจากลักษณะภาวะผูนํา 4 แบบ คือ ภาวะผูนํา

แบบสั่งการ ภาวะผูนําแบบสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ โดยมี

ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สายงาน ประสบการณทํางาน และ
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คุณลักษณะบุคลิกภาพของผูใตบังคับบัญชา ผลการวิจัยพบวา 1) ผูใตบังคับบัญชาที่มีเพศแตกตางกัน

มีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวารูปแบบภาวะผูนําแบบสั่งการและรูปแบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผูใตบังคับบัญชาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา รูปแบบภาวะผูนําแบบสั่งการ รูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน และรูปแบบภาวะผูนําแบบมีสวน

รวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  ผูใตบังคับบัญชาที่มีสายงานแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนําแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา รูปแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  4) ผูใตบังคับบัญชาที่มีอายุ เพศ สถานภาพสมรส และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มี

ความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนําไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .05 5) 

ผูใตบังคับบัญชาที่มีคุณลักษณะบุคลิกภาพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนําไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทัศนีย ยูวะนิยม (2548) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอภาวะผูนําของ

ผูบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส โดยศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนํา ความคิดเห็นตอผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตร ความคิดเห็นตอวัฒนธรรมการบริหารของผูนํา กับ

ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิสดาน

การใชภาวะผูนําของผูบริหาร ดานการจูงใจ ดานการติดตอส่ือสาร และดานการตัดสินใจ กลุมตัวอยางที่

ใชในการวิจัย คือ พนักงานของ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส สายงาน Service Operation รวม 6 

ฝาย จํานวนทั้งสิ้น 276 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัย

พบวา 1) พนักงาน บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ในสายงาน Service Operation สวนใหญ เปนเพศ

หญิง มีอายุ 25-29 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับตําแหนงงานเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ 

และมีประสบการณการทํางาน 3-5 ป 2) ความคิดเห็นตอภาวะผูนําของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอภาวะ

ผูนําผูบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ดานลักษณะผูนําและดานทักษะผูนําโดยรวมอยูใน 

ระดับดี 3) ความคิดเห็นตอผูนําเชิงพฤติกรรมศาสตร: เผด็จการ/ประชาธิปไตย ของผูใตบังคับบัญชาที่มี

ตอภาวะผูนําของผูบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส โดยรวมเปนแบบประชาธิปไตย 4) ความ

คิดเห็นตอวัฒนธรรมการบริหารของผูนําของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหาร บมจ.     

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส โดยรวมอยูในระดับดี 5) ความพึงพอใจตอภาวะผูนําของผูใตบังคับบัญชา 

บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส ในดานการใชภาวะผูนําของผูบริหาร ดานการจูงใจ ดานการ

ติดตอส่ือสาร และดานการตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ 
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 วิวัฒนพันธ ยงวานิชกร (2549) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารการเคหะแหงชาติ โดยศึกษา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน บทบาทของผูนํา อํานาจของผูนํา 

บุคลิกภาพของผูนํา กับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาตอภาวะผูนําของผูบริหารการเคหะแหงชาติ 

ดานการใชภาวะผูนํา ดานการตัดสินใจ ดานการจูงใจ และดานการติดตอส่ือสาร กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย คือ พนักงานการเคหะแหงชาติ จํานวน 8 ฝาย จํานวน 280 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแกคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางโดยใช 

คาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีแอลเอสดี การ

วิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติความสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็น

ตอบทบาทของผูนําตอผูใตบังคับบัญชาของพนักงานการเคหะแหงชาติโดยรวมอยูในเกณฑดี ความ

คิดเห็นตอการใชอํานาจของผูนําที่มีตอผูใตบังคับบัญชาโดยรวมอยูในระดับมีอํานาจมาก ความคิดเห็น

ตอคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําที่มีตอผูใตบังคับบัญชาโดยรวมอยูในเกณฑดี ความพึงพอใจ

ของผูใตบังคับบัญชาตอภาวะผูนําของผูบริหารการเคหะแหงชาติ ดานการใชภาวะดานการตัดสินใจ 

ดานการจูงใจ และดานการติดตอส่ือสารโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีผล

ตอความพึงพอใจตอภาวะผูนําของผูบริหารการเคหะแหงชาติโดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชภาวะผูนํา ดานการตัดสินใจ ดานการจูงใจ 

และดานการติดตอส่ือสาร มีผลตอความพึงพอใจตอภาวะผูนําของผูบริหารการเคหะแหงชาติ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานที่มีอายุ 46 ปข้ึนไป จะมีความพึงพอใจตอภาวะ

ผูนํามากที่สุด 

 วรางคณา สิริอุฬารวงศ (2549) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

ที่มีตอพฤติกรรมผูนําบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวาพนักงานสวนใหญเปน เพศ

ชาย อายุ 21-30 ป การศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมปลาย/ปวช สถานภาพสมรส ตําแหนงพนักงาน

ประจําสํานักงาน และมีประสบการณทํางานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป โดยพนักงานมีความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมผูนําเปนแบบมุงความสัมพันธ และมีความคิดเห็นดานคุณลักษณะและทักษะของผูนํา

โดยรวมอยูในระดับดี ดานทักษะผูนําอยูในระดับดีมาก และดานคุณลักษณะผูนํา อยูในระดับดี และ

พนักงานมีความพึงพอใจโดยรวมตอภาวะผูนําอยูในระดับพอใจ ดานการใชภาวะผูนํา อยูในระดับพอใจ

มาก สวนดานการตัดสินใจ ดานการควบคุม และดานการติดตอส่ือสาร อยูในระดับพอใจ  ความคิดเห็น

ของผู ใต บังคับบัญชาที่มีตอคุณลักษณะและทักษะโดยรวมของผูนํา  คุณลักษณะของผูนํามี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ความ

คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอคุณลักษณะของผูนํามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดบัตํ่ากบั

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอทักษะของ
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ผูนํา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 งานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีดานประชากรศาสตร ซึ่งหมายถึงลักษณะของแตละบุคคลที่

แตกตางกันออกไป ของพรทิพย วรกิจโภคาทร (2529) ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน และฝายที่สังกัด ในการศึกษาเรื่องความภักดีของพนักงาน ผูวิจัย

ใชแนวคิดทฤษฎีความจงรักภักดีของพอรตเตอร (นภาเพ็ญ โหมาศวิน. 2533: 14-15; อางอิงจาก 

Porter. 1974) เปนลักษณะความสัมพันธของบุคคลที่มีตอองคกรในรูปแบบตาง ๆ ไดแก ความ

ปรารถนาที่จะยังคงเปนสมาชิกขององคกรตอไป มีความจริงใจตอผูบริหาร และพรอมที่จะปฏิบัติงาน

ตามคําสั่งของผูบริหารในทุกสถานการณ ในดานคุณลักษณะผูนํา ผูวิจัยไดใชแนวคิดเรื่องคุณลักษณะ

ดานบุคลิกภาพของผูนําที่มีประสิทธิผล ในที่นี้ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาคุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป 

ในเรื่องลักษณะที่เดน (Dominance) ของ ดาฟท (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2551: 44; อางอิงจาก Daft. 

1999) ซึ่งลักษณะเดนทั้งหมด 6 ดาน ไดแกลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางสังคม สติปญญาและ

ความสามารถ บุคลิกภาพ ลักษณะที่สัมพันธกับงาน และลักษณะทางสังคม ผูวิจัยเลือกมา 2 ดานคือ

ดานลักษณะทางบุคลิกภาพและลักษณะทางสังคมของผูบริหาร เนื่องจากเปนลักษณะเดนทีเ่หน็ไดอยาง

ชัดเจน และในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ผูวิจัยเลือกพฤติกรรมภาวะผูนําเชิง

สถานการณ ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายที่พัฒนาโดย Robert House (อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี. 

2551: 124-128) มาเปนตัวแปรตนในกรอบของการวิจัย รูปแบบภาวะผูนําทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายทั้ง 

4 รูปแบบที่ศึกษา ไดแก (1) ภาวะผูนําแบบบงการ (2) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (3) ภาวะผูนําแบบมี

สวนรวม (4) ผูนําแบบมุงความสําเร็จ เนื่องจากการทํางานรวมกันระหวางชาวญี่ปุนและชาวไทย การ

บริหารงานในสถานการณปจจุบันนี้ ภาวะผูนําแบบใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด ดังนั้นเพื่อที่จะไปสู

เปาหมายสูงสุดขององคกรรวมกันชาวไทยและชาวญี่ปุนจะตองมีความเขาใจถึงเรื่องความแตกตาง

ระหวางบุคคล และวัฒนธรรมของกันและกัน การสื่อสารภายในองคกรที่ดีก็เปนสิ่งที่ชวยในเกิดความ

เขาใจอันดีระหวางกัน ขณะนี้บริษัทไดมีการปรับปรุงและพัฒนาในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการกระจาย

อํานาจ การปรับปรุงสถานที่ทํางานเพื่อใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน และการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อใหสอดคลองในดานการพัฒนาบุคลากร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “ความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด” เพื่อที่จะไดนํา

ผลการวิจัยไปใชเพื่อเปนแนวทางสําหรับฝายบริหารในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารที่

เหมาะสมใหกับองคกรและไดรับความภักดีจากพนักงานมากที่สุด  รวมถึงเปนแบบอยางเรื่องการบริหาร

จัดการที่ดีใหกับองคกรที่มีความสนใจอีกดวย 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา

ที่มีตอภาวะผูนํา การประเมินภาวะผูนํา ทัศนคติตอภาวะผูนําของพนักงานในองคกรหลายแหง และนํา
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ตัวอยางแบบสอบถามของงานวิจัยเหลานั้นมาเปนแนวทางประกอบการสรางเครื่องมือแบบสอบถาม 

ขอเสนอแนะ ตลอดจนการนําไปวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ดวย 

 

 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ผูวิจัยไดทําการวิจัยเรื่อง ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัท       

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล 

 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในงานวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่ปฏิบัติ

หนาที่อยูในสํานักงานใหญ  กรุงเทพมหานคร มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 530 คน [ที่มา: ระบบฐานขอมูล 

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ มิถุนายน 2552] ไมรวมพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสาขา

ตางจังหวัดเนื่องจากสวนใหญเปนพนักงานฝายบริการหลังการขายและประสานงานสํานักงานใหญ 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่

ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานใหญ  กรุงเทพมหานคร มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 530 คน [ที่มา:ระบบ

ฐานขอมูล บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ มิถุนายน 2552] ไมรวมพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ใน

สาขาตางจังหวัดเนื่องจากสวนใหญเปนพนักงานฝายบริการหลังการขายและประสานงานสํานักงาน

ใหญ และเนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงกําหนดขนาดตัวอยาง กรณีทราบจํานวน

ประชากร โดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane. 1967: 580 - 587) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางรอยละ 5 จากการคํานวณตามสูตร

จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 228 คน และผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางสํารองเผื่อแบบสอบถามไม

สมบูรณอีก 12 คน รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 240 คนโดยใชสูตร ดังนี้ 
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    2

Nn = 
1 + Ne

 

   

 เมื่อ n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N  แทนขนาดของประชากร 

   e  สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกิดขึ้นได = 5%  

 

                         530 

                1 + (530)(0.05)2 

                     = 227.95 คน 

  ดังนั้นกลุมตัวอยาง   =  228 คน 

                 

  ไดขนาดตัวอยาง 228 คน และกําหนดคาความผิดพลาดไมเกิน 5% จํานวน 12 คน ไดขนาด

กลุมตัวอยางรวมเปน 240 คน  

 

 วิธีการสุมตัวอยาง (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548) 

 ข้ันตอนในการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปน (Probability sampling) โดยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แบบกําหนดสัดสวน (Proportionate) ของพนักงาน

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด โดยมีจํานวนพนักงานแตละฝาย ดังนี้  

 ฝายเคมี        จํานวน  60 คน 

 ฝายสิ่งทออุตสาหกรรม , อาหาร และพลังงาน  จํานวน  44 คน 

 ฝายเหล็ก, โลหะ และอโลหะ    จํานวน 108 คน 

 ฝายเครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต   จํานวน 108 คน 

 ฝายบัญชีการเงิน และนําเขาสงออก   จํานวน 100 คน 

 ฝายบุคคล, วางแผน และธุรการ       จํานวน 110 คน 

       รวม              530 คน 

 

 จากจํานวนขนาดกลุมตัวอยางดังกลาวนํามาคํานวณอัตราสวนจากจํานวนพนักงานทั้งหมด

ในแตละฝาย ไดสัดสวนดังนี้ 

 

แทนคา  n = 
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 ฝายเคมี (60x240)/530        จํานวน  27 คน 

 ฝายสิ่งทออุตสาหกรรม , อาหาร และพลังงาน (44x240)/530 จํานวน  20 คน 

 ฝายเหล็ก, โลหะ และอโลหะ (108x240)/530   จํานวน  49 คน 

 ฝายเครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต (108x240)/530  จํานวน  49 คน 

 ฝายบัญชีการเงิน และนําเขาสงออก (100x240)/530  จํานวน  45 คน 

 ฝายบุคคล, วางแผน และธุรการ (110x240)/530)       จํานวน  50 คน 

        รวม                                       240 คน 

 

 ข้ันที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยาง

พนักงานตามสัดสวนจํานวนประชากรในแตละฝายที่กําหนดไวในขั้นที่ 1 โดยวิธีสะดวกเพื่อใหไดกลุม

ตัวอยางครบ 240 คน 

 
2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 

ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

และฝายที่สังกัด เปนคําถามชนิดปลายปดและมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) มี

รายละเอียด ดังนี้ 

 ขอที่ 1  เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ไดแก  

      1)  เพศชาย     

   2)  เพศหญิง 

  ขอที่ 2  อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยการกําหนดชวง

อายุ ซึ่งคํานวณการแบงอันตรภาคชั้นไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 195)  

 

 ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลทีม่ีคาต่ําสุด  

 
ความกวางของอันตรภาคชัน้  = 

จํานวนชัน้  
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    จากขอมูลของฝายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ เดือน

มิถุนายน 2552 จํานวนประชากรที่ใชวิจัยอยูในชวงอายุ 20 – 60 ป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชชวงอายุ

ดังกลาวมาเปนเกณฑในการคํานวณการกําหนดชวงอายุโดยการวิจัยแบงออกเปน 4 ชวงอายุดังนี้ 

 

 60  -  20  

 
ชวงอายุ  = 

4  

 = 10  

 

     แสดงการแบงชวงอายุที่ใชในแบบสอบถาม ดังนี้ 

   1)  20 - 29 ป     

   2)  30 – 39 ป                 

   3)  40 – 49 ป    

   4)  50 ปข้ึนไป 

 ขอที่ 3  ระดับการศึกษาสูงสุด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 

   1) ตํ่ากวาปริญญาตรี    

   2)  ปริญญาตรี        

   3)  สูงกวาปริญญาตรี  

 ขอที่ 4  รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยการ

กําหนดชวงรายไดตอเดือน คํานวณการแบงอันตรภาคชั้นไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 

195)  
 

 ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลทีม่ีคาต่ําสุด  

 
ความกวางของอันตรภาคชัน้  = 

จํานวนชัน้  
 

    จากขอมูลของฝายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ เดือน

มิถุนายน 2552 รายไดตอเดือนที่ใชวิจัยอยูในชวงตั้งแต 10,000 – 50,000 บาท ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย

ไดใชชวงรายไดดังกลาวมาเปนเกณฑในการคํานวณการกําหนดชวงรายได โดยการวิจัยแบงรายได

ออกเปน 4 ชวงดังนี้ 

 50,000 – 10,000  

 
ชวงรายไดตอเดือน  = 

4  

 = 10,000  
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     แสดงการแบงชวงรายไดตอเดือนที่ใชในแบบสอบถาม ดังนี้ 

   1)  ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท  

   2)  20,001 – 30,000 บาท 

   3)  30,001 – 40,000 บาท   

   4)  40,001 บาทขึ้นไป  

 ขอที่ 5  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)

โดยการกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน คํานวณการแบงอันตรภาคชั้นไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ

คณะ. 2548: 195)  

 ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลทีม่ีคาต่ําสุด  

 
ความกวางของอันตรภาคชัน้  = 

จํานวนชัน้  
 

    จากขอมูลของฝายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ เดือน

มิถุนายน 2552 ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ใชวิจัยอยูในชวงตั้งแต 0 – 25 ป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชชวง

ระยะเวลาปฏิบัติงานดังกลาวมาเปนเกณฑในการคํานวณการกําหนดชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยการ

วิจัยแบงระยะเวลาปฏิบัติงานออกเปน 5 ชวงดังนี้ 

 25  -  0  

 
ชวงอายุ  = 

5  

 = 5  

     แสดงการแบงชวงระยะเวลาปฏิบัติงานที่ใชในแบบสอบถาม ดังนี้ 

   1)   ตํ่ากวาหรือเทากับ 5 ป   

   2)  6 – 10 ป 

   3)  11 – 15 ป    

   4)  16 – 20 ป 

   5)  21 ปข้ึนไป  
 

   ขอที่ 6  ฝายที่สังกัด เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 

   1)  เคมี      

   2) ส่ิงทออุตสาหกรรม, อาหาร และพลังงาน          

   3)  เหล็ก , โลหะ และอโลหะ   

   4)  เครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต 

   5)  บัญชีการเงิน และนําเขาสงออก  

   6)  บุคคล, วางแผน และธุรการ 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน โดยแบบสอบ 

ถามเปนรูปแบบลิเคิรท  (Likert Scale) จัดเปนการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น (Interval 

Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวยคําถามจํานวน 16 ขอ สามารถจําแนกเปนคําถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา 4 ดาน (1) ภาวะผูนําแบบบงการ จํานวน 4 ขอ  (2) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

จํานวน 4 ขอ  (3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม จํานวน 4 ขอ และ (4) ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ 

จํานวน 4 ขอ โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง 

  ระดับ 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

  ระดับ 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมแนใจ 

  ระดับ 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวย 

    ระดับ 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

  

 ระดับเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยโดยที่กําหนดความสําคัญของคะแนนใชหลักการแบงชวง การ

แปลผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น(Class interval) ซึ่งใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 

29) 

 คาสูงสุด – คาต่ําสุด  

 
ชวงกวางของอันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชวงหรอืระดับที่ตองการแปลผล  

 5 – 1 

 
= 

5 
=  0.80 

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามตอนที่ 2: ความคิดเห็นตอพฤติกรรม

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

 
   คะแนนเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็นของพนักงาน 
 4.21 – 5.00     มีลักษณะผูนําแบบบงการ/สนับสนุน/มีสวนรวม/มุงความสําเร็จมากที่สุด 

 3.41 – 4.20        มีลักษณะผูนําแบบบงการ/สนับสนุน/มีสวนรวม/มุงความสําเร็จมาก  

 2.61 – 3.40     มีลักษณะผูนําแบบบงการ/สนับสนุน/มีสวนรวม/มุงความสําเร็จปานกลาง  

 1.81 – 2.60       มีลักษณะผูนําแบบบงการ/สนับสนุน/มีสวนรวม/มุงความสําเร็จนอย 

 1.00 – 1.80     มีลักษณะผูนําแบบบงการ/สนับสนุน/มีสวนรวม/มุงความสําเร็จนอยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอลักษณะเฉพาะผูบริหารชาวญี่ปุน โดยแบบสอบ ถาม

เปนรูปแบบลิเคิรท  (Likert Scale) จัดเปนการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวยคําถามจํานวน 8 ขอ สามารถจําแนกเปนคําถามเกี่ยวกับ

ลักษณะทางบุคลิกภาพ จํานวน 4 ขอ  และลักษณะทางสังคมของผูบริหาร จํานวน 4 ขอ โดยกําหนด

ระดับคะแนนดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง 

 ระดับ 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย 

 ระดับ 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมแนใจ 

 ระดับ 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวย 

 ระดับ 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวยอยางยิ่ง                                               

 

 ระดับเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยโดยที่กําหนดความสําคัญของคะแนนใชหลักการแบงชวง การ

แปลผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น(Class interval) ซึ่งใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 

29) 

 คาสูงสุด – คาต่ําสุด  

 
ชวงกวางของอันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชวงหรอืระดับที่ตองการแปลผล  

 5 – 1 

 
= 

5 
=  0.80 

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามตอนที่ 3: ความคิดเห็นตอ

ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 
 
   คะแนนเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็นของพนักงาน 
 4.21 – 5.00   มีลักษณะทางบุคลิกภาพ/ลักษณะทางสังคมของผูบริหารในระดับดีมาก 

 3.41 – 4.20  มีลักษณะทางบุคลิกภาพ/ลักษณะทางสังคมของผูบริหารในระดับดี 

 2.61 – 3.40   มีลักษณะทางบุคลิกภาพ/ลักษณะทางสังคมของผูบริหารในระดับปานกลาง 

 1.81 – 2.60     มีลักษณะทางบุคลิกภาพ/ลักษณะทางสังคมของผูบริหารในระดับไมดี 

 1.00 – 1.80     มีลักษณะทางบุคลิกภาพ/ลักษณะทางสังคมของผูบริหารในระดับไมดีมาก 
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 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความภักดีตอผูบริหารชาวญี่ปุน โดยแบบสอบถามเปน

รูปแบบลิเคิรท  (Likert Scale) จัดเปนการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมี

คําตอบใหเลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอ โดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีมากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีนอย 

   ระดับ 1 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีนอยที่สุด   

 

 ระดับเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยโดยที่กําหนดความสําคัญของคะแนนใชหลักการแบงชวง การ

แปลผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น(Class interval) ซึ่งใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 

29) 

 คาสูงสุด – คาต่ําสุด  

 
ชวงกวางของอันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชวงหรอืระดับที่ตองการแปลผล  

 5 – 1 

 
= 

5 
=  0.80 

 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถามตอนที่ 4: ระดับความภักดีตอภาวะ

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 
   คะแนนเฉลี่ย    ระดับความภักดีของพนักงาน 
 4.21 – 5.00     มีความภักดีในระดับดีมาก 

 3.41 – 4.20    มีความภักดีในระดับดี  

 2.61 – 3.40     มีความภักดีในระดับปานกลาง  

 1.81 – 2.60       มีความภักดีในระดับไมดี  

 1.00 – 1.80       มีความภักดีในระดับไมดีอยางมาก 

 

3.  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม 

 2. สรางแบบสอบถามโดยแบงเปน 4 ตอน คือ 
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  ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

  ตอนที่ 3 ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 

   ตอนที่ 4 ระดับความภักดีตอผูบริหารชาวญี่ปุน 

 3. นําแบบสอบถามฉบับรางที่ได เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของ

ภาษาที่ใช ( Wording ) และขอเสนอเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแกไขเพื่อใหคําถามอานแลวมีความเขาใจงาย 

ชัดเจน และครอบคลุมวัตถุประสงค และนิยามศัพทเฉพาะ  

 4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เรียบรอยแลว

เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติมและนําไป

ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธอีกครั้ง กอนนําไปใชจริง 

  
 วิธีหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด และ

นํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยวิธี

คํานวณของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 449-450) ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียง

กับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งจากการทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตองมีคาอยู

ระหวาง 0 ถึง 1  

 การคํานวณหาความเชื่อมัน่ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยผลการทดสอบความ

เชื่อมั่น มีดังนี ้ 

 ดานพฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการของผูบริหารชาวญี่ปุน  = 0.7020 

    ดานพฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนนุของผูบริหารชาวญี่ปุน  = 0.8190 

    ดานพฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารชาวญี่ปุน  = 0.7760  

 ดานพฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสาํเร็จของผูบริหารชาวญี่ปุน    = 0.7360 

 ดานลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารชาวญี่ปุน   = 0.8600 

 ดานลักษณะทางสังคมของผูบริหารชาวญี่ปุน    = 0.7620 

  ดานความภักดีของพนักงานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน  = 0.7340 
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4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอมูลจากเอกสาร ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

 2. ผูวิจัยจะดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเองเพื่อจะสามารถชี้แจงขอสงสัยของผูตอบแบบสอบถามได โดยกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 240

ตัวอยาง 

 3. เมื่อผูวจิัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ของ

แบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายถึงลักษณะ

ทางประชากรศาสตรของกลุมประชากร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน และฝายที่สังกัด ทําใหทราบถึงคุณลักษณะพื้นฐานของขอมูล สถิติที่ใชไดแก  

  1.1 คารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูลประชากรศาสตร

ของผูตอบแบบสอบถาม ในแบบสอบถามสวนที่ 1  

  1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชในการแปลความหมายของขอมูลในดานตางๆ  

  1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในการแปลความหมายของ

ขอมูลในดานตางๆ  

 2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติจะนํา

ขอมูลที่ไดจากวิธีการสํารวจโดยอาศัยแบบสอบถาม มาวิเคราะหสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อใชทดสอบสมมติฐานแตละขอ สถิติที่ใชไดแก  

  2.1 สถิติ t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมประชากร 2 

กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ  

  2.2 สถิติ F-test แบบการวิเคราะห (One-way ANOVA) ใชเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมที่มีประชากรมากกวา 2 กลุม เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอ 1 ดานอายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และฝายที่สังกัด  

  2.3 ใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรคูตาง ๆ 
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6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยไดใชสถิติดังตอไปนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พื้นฐานประกอบดวย 

 2. คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลดานลักษณะสวน

บุคคลของกลุมตัวอยางในแบบสอบถามตอนที่ 1 

 

 จํานวนผูตอบแบบสอบถามของแตละกลุม 

 
คารอยละ  = 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
X 100 

 

  2.1 การหาคาเฉลี่ย (Mean: X ) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลดานตาง ๆ โดยใชใน

แบบสอบถามตอนที่ 2 , 3 และ 4 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 35)  

 

    X   = 
n
X∑  

 

   เมื่อ X    แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 

    ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n   แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

  2.2 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใชแปล

ความหมายของขอมูลตางๆ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 65) 

 

    S.D. = 
)1(

)( 22

−

− ∑∑
nn

XXn
 

 

   เมื่อ S.D.  แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

    X     แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

    n-1   แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 

                 ∑ 2X  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

           2)(∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

    n     แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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 2.  สถิติที่ใชหาคุณภาพแบบสอบถาม  

  การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 449-450) 

 

    α   =  
ianceariancek

ianceariancek
var/cov)1(1

var/cov
−+

 

 

  เมื่อ   k  แทน    จํานวนคําถาม 

     ariancecov   แทน    คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 

  iancevar   แทน    คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

   α       แทน    คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 

 3.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ประกอบดวย 

    3.1  คา t-test ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลมตัวอยาง 2 กลุม ที่

เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

เมื่อ 2-tails Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช 

Levene’s Test โดยผลการทดสอบความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 

173) 

   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม ไมเทากัน 2
1S ≠ 2

2S  

 

    t = 

2
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   โดยที่ df  =  
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             เมื่อ    t        แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

    1X     แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2X    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

    2
1S     แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 

    2
2S     แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 

    1n      แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2n     แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

    df     แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom)  

       

    กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน 2
1S  = 2

2S  

    

    t  =  
( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−+
−−

−

2121

2
21

2
11

21

11
2
11

nnnn
SnSn

XX  

 

   โดยที่ df  =  221 −+ nn  

 

   เมื่อ   t     แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

                1X    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

                2X   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

    2
1S    แทน  คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 

               2
2S    แทน   คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 

                1n      แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

                2n     แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

    df      แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom)  

 

  3.2 คา F-test ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way Analysis of Variance) 

ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป (กัลยา  วานิชยบัญชา. 

2546: 135) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง  

Homogeneity of Variances ถาพบความแปรปรวนเทากันทุกกลุมจะทดสอบความแตกตางดวย  F-test 

และถาความแปรปรวนไมเทากันทุกกลุมจะทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) เมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

เมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคามากกวา 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ในดานอายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และฝายที่สังกัดแตกตางกันมีสูตรดังนี้ 

 

ตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

 

แหลงของการ

แปรปรวน 

ผลรวมกําลงัสอง 

SS 
df 

คาประมาณของความ

แปรปรวน MS 
F 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

SSb 

SSw 

k-1 

n-k 

MSb 

MSw 

MSb/MSw 

ทั้งหมด SSt n-1   

 

    F = 
w

b

MS
MS  

 

   โดยที่ k-1   แทน Degree of Freedom สําหรับการผันแปรระหวางกลุม dfb 

    n-k     แทน  Degree of Freedom สําหรับการผันแปรระหวางกลุม dfw 

 

   เมื่อ F        แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณา F- distribution 

    MSb    แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

    MSw    แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

    SSb    แทน  ผลบวกกําลังสองระหวางกลุม (Between Sum of  Squares) 

    SSw    แทน  ผลบวกกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 

    k        แทน  จํานวนกลุมของกลุมตัวอยาง 

                                  n       แทน  จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

    dfb     แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระของความแปรปรวนระหวางกลุม 

     dfw     แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม 
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   สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (B) ใชในกรณีที่ความ

แปรปรวนแตกตางกัน (Hartung. 2001: 300) สามารถเขียนไดดังนี้ 

    

   β  =  
'MSW

MSB  

 

  โดยคา 'MSW  =   ∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

k

i
i

i S
N
n

1

21  

 

  เมื่อ  β  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe  

   MSB  แทน  คาประมาณความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square between  

      group) 

   MSW’ แทน  คาประมาณความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square within group)  

      สําหรับสถิติ Brown-forsythe  

   k  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง  

   ni  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง  

   N  แทน  ขนาดประชากร 

   2
iS  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง i  

 

   กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว จะทําการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ = 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% จะใชวิธี Fisher’s 

Least – Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยาง เพื่อดูวาคู

ใดบางที่แตกตางกัน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 258) 

   

   เมื่อ ni  ≠   nj  LSD = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

−−
ji

kn nn
MSEt 11

;
2

1 α  

   

   ถา ni  =  nj  LSD = 
i

kn n
MSEt 2

;
2

1 −−
α  

 

   โดยที่  dfw = n-k 
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  เมื่อ LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยาง  กลุมที่ i และ j   

   MSE แทน   คาความแปรปรวนภายในกลุม Mean square error (MSw) 

   k แทน   จํานวนกลุมของกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 

   n แทน   จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

   α  แทน   คาความคลาดเคลื่อน 

   ni แทน   จํานวนตัวอยางในกลุมที่ i 

   nj แทน   จํานวนตัวอยางในกลุมที่ j 
 

  กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบเปนรายคู

เพื่อดูวามีคูใดที่แตกตางกัน สูตรวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 (Kappel. 1982: 153 – 

155) มีสูตรดังนี้ 
 

    
( )
S
MSq

d ASD
D

/2
=  

   

  เมื่อ Dd   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett test 

   Dq   แทน  คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test  

        ASMS /  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

   S  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

  3.3  สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment  

correlation coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน (กัลยา  

วานิชยบัญชา. 2544) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอ และขอ 3 มีสูตรดังนี้ 
 

    rxy   = 
])(][)([

))((
2222 ∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−

YYnXXn

YXXYn
  

 

  เมื่อ  rxy  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

   ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนน X 

   ∑Y   แทน  ผลรวมของคะแนน Y 

   ∑ 2X  แทน  ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 

   ∑ 2Y  แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 

   ∑ XY  แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y 

   n  แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 
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 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 ≤  r ≤  1 ดังนี้ 

 - คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม คือ ถา X เพิ่ม Y จะลด ถา 

X ลด Y จะเพิ่ม 

 - คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y จะเพิ่ม

ดวย ถา X ลด Y จะลดลงดวย 

 - ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธกันมาก 

 - ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี

ความสัมพันธกันมาก 

 - ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกันเลย 

 - ถา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย 

 

 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ      ความหมาย 
 0.81 – 1.00     มีความสัมพันธระดับสูงมาก 

 0.61 – 0.80     มีความสัมพันธระดับสูง 

 0.41 – 0.60     มีความสัมพันธระดับปานกลาง 

 0.21 – 0.40     มีความสัมพันธระดับตํ่า 

 0.01 – 0.20     มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก 

 0.00      ไมมีความสัมพันธกัน 
 
 
 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจยัครั้งนีมุ้งศึกษาเรื่องความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังาน บริษัทโต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั  ผูวิจยัไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
H0             แทน สมมติฐานหลกั 

H1         แทน สมมติฐานรอง 

n           แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

S.D.    แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

t   แทน คาที่ใชพจิารณา t – Distribution  

df แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom)  

SS    แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน (Sum of Squares)  

MS   แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 

F-Ratio      แทน คาที่ใชพจิารณา F-Distribution 

F-Prop.,p  แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 

* แทน ความมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

** แทน ความมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจยั โดยแบงการนําเสนอ

ออกเปน 2 สวน 5  ตอน ตามลําดับ ดังนี ้
 สวนที ่1 สถิติพรรณา 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมลูดานลักษณะและขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

             ตอนที ่2  การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน 

  ตอนที ่3  การวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 

 ตอนที ่4  การวิเคราะหความภักดีของพนกังานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 
 สวนที ่2  การทดสอบสมมติฐาน  
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สวนที ่1 สถิติพรรณา  
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลดานลกัษณะและขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลดานลักษณะและขอมูลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษาสูงสุด  รายไดตอ

เดือน  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และฝายที่สังกัด   ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด   

      รายไดตอเดือน  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และฝายที่สังกัด 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
      ชาย 90 37.5 

      หญงิ 150 62.5 

รวม 240 100.0 
อายุ   
      20 - 29 ป 112 46.7 

      30 - 39 ป 105 43.7 

      40 - 49 ป  19 7.9 

      50 ปข้ึนไป 4 1.7 

รวม 240 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

      ตํ่ากวาปริญญาตรี 4 1.7 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

      ปริญญาตรี 211 87.9 

      สูงกวาปริญญาตรี 25 10.4 

รวม 240 100.0 
รายไดตอเดอืน   

      ตํ่ากวาหรอืเทากับ 20,000 บาท 109 45.4 

      20,001 – 30,000 บาท 87 36.3 

      30,001 – 40,000 บาท 23 9.6 

      40,001 บาทขึ้นไป 21 8.7 

รวม 240 100.0 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   

      ตํ่ากวาหรอืเทากับ 5 ป 145 60.4 

      6 – 10 ป 73 30.4 

      11 – 15 ป 13 5.4 

     16 – 20 ป 7 2.9 

      21 ปข้ึนไป 2 .9 

รวม 240 100.0 
ฝายที่สงักัด   
      เคม ี 32 13.3 

      ส่ิงทออุตสาหกรรม อาหาร และพลังงาน 25 10.4 

      เหล็ก  โลหะและอโลหะ 49 20.4 

      เครื่องจักรกล และชิน้สวนรถยนต 42 17.5 

      บัญชีการเงิน และนาํเขาสงออก 46 19.2 

      บุคคล  วางแผนและธุรการ 46 19.2 

รวม 240 100.0 

 

 จากตาราง 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 240 คน สามารถสรุป ไดดังนี้ 

 ดานเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน  150  คน คิดเปนรอยละ 

62.5  เพศชายจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ตามลําดับ 

  ดานอายุ พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 20 ถึง 29 ป จํานวน  112  คน คิดเปนรอยละ 

46.7  รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 30 ถึง 39 ป จํานวน  105 คน คิดเปนรอยละ 43.7    มีอายุระหวาง 

40 ถึง 49 ป  จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.9 และมีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 4  คน คิดเปนรอยละ 1.7  

ตามลําดับ 

 ดานระดับการศึกษาสูงสุด  พบวา สวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน  211  

คน คิดเปนรอยละ 87.9  รองลงมาคือ มีการศึกษาสูงสุดสูงกวาปริญญาตรี จํานวน  25  คน คิดเปนรอย

ละ 10.4  และมีการศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน  4  คน คิดเปนรอยละ 1.7  ตามลําดับ 

ดานรายไดตอเดือน  พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท  จํานวน  109  

คน คิดเปนรอยละ 45.4   รองลงมาคือมีรายไดตอเดือนระหวาง  20,001 ถึง 30,000 บาท จํานวน  87  
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คน คิดเปนรอยละ 36.3   รายไดตอเดือนระหวาง30,001 ถึง 40,000 บาทจํานวน  23  คน คิดเปน    

รอยละ 9.6  และรายไดตอเดือน 40,001 บาทขึ้นไป  จํานวน  21  คน คิดเปนรอยละ 8.7  ตามลําดับ 

 ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน  พบวา  สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 

5 ป จํานวน  145  คน คิดเปนรอยละ 60.4  รองลงมาคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 6 ถึง 10 ป  

จํานวน 73  คน คิดเปนรอยละ 30.4   มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 11 ถึง 15 ป จํานวน 13  คน 

คิดเปนรอยละ 5.4  มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 16 ถึง 2 0 ป  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.9 

และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 21 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ .9  ตามลําดับ 

 ดานฝายที่สังกัด พบวา สวนใหญอยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ จํานวน  49  คน คิดเปนรอย

ละ 20.4 รองลงมาคือ ฝายบุคคล  วางแผนและธุรการ  บัญชีการเงิน และนําเขาสงออก จํานวน  46  คน 

คิดเปนรอยละ 19.2 ฝายเครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต จํานวน  42  คน คิดเปนรอยละ 17.5   ฝาย

เคมีจํานวน  32  คน คิดเปนรอยละ 13.3 และฝายสิ่งทออุตสาหกรรม, อาหาร และพลังงาน จํานวน  25  

คน คิดเปนรอยละ 10.4  ตามลําดับ 

 เนื่องจากขอมูลลักษณะทางดานประชากรศาสตรดานอายุ   ระดับการศึกษาสูงสุด   รายไดตอ

เดือนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  มีความถี่ของขอมูลกระจายตัวอยางไมสม่ําเสมอ และมีจํานวน

ความถี่นอยเกินไป  ผูวิจัยจึงไดทําการรวบรวมกลุมขอมูลใหมเพื่อใหการกระจายของขอมูลมีความ

สม่ําเสมอและเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดกลุมใหมดังนี้ คือ  

 

ตาราง 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ   ระดับการศึกษาสูงสดุ      

      รายไดตอเดือนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ   
      20 - 29 ป 112 46.7 

      30 – 39 ป 105 43.8 

      40 ปข้ึนไป 23 9.5 

รวม 240 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

      ตํ่ากวาปริญญาตรีจนถึงปริญญาตรี 215 89.6 

      สูงกวาปริญญาตรี 25 10.4 

รวม 240 100.0 
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ตาราง 2  (ตอ) 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอเดอืน   

      ตํ่ากวาหรอืเทากับ 20,000 บาท 109 45.4 

      20,001 – 30,000 บาท 87 36.3 

      มากกวา 30,000 บาท ข้ึนไป 44 18.3 

รวม 240 100.0 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน   
      ตํ่ากวาหรือเทากับ 5 ป 145 60.4 
      6 – 10 ป 73 30.4 
      11 ป ขึ้นไป 22 9.2 
รวม 240 100.0 

 

 

 จากตาราง 2 พบวา  ดานอายุ พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 20 ถึง 29 ป จํานวน  112  คน 

คิดเปนรอยละ 46.7  รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 30 ถึง 39 ป  จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 43.8  

และมีอายุ 40 ปข้ึนไป จํานวน 23   คน คิดเปนรอยละ  9.5   ตามลําดับ 

 ดานระดับการศึกษาสูงสุด  พบวา สวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับตํ่ากวาปริญญาตรีจนถึง

ปริญญาตรี จํานวน  215  คน คิดเปนรอยละ 89.6  รองลงมาคือ มีการศึกษาสูงสุดสูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน  25  คน คิดเปนรอยละ 10.4  ตามลําดับ 

 ดานรายไดตอเดือน  พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท  

จํานวน  109  คน คิดเปนรอยละ 45.4   รองลงมาคือมีรายไดตอเดือนระหวาง  20,001 ถึง 30,000 บาท 

จํานวน  87  คน คิดเปนรอยละ 36.3   และรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาท ข้ึนไปจํานวน  44  คน 

คิดเปนรอยละ 18.3  ตามลําดับ 

 ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน  พบวา  สวนใหญมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 

5 ป จํานวน  145  คน คิดเปนรอยละ 60.4  รองลงมาคือ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหวาง 6 ถึง 10 ป 

ข้ึนไป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 ป ข้ึนไป จํานวน 22 คน 

คิดเปนรอยละ  9.2  ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2  การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 
 
ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนาํผูบริหาร 

      ชาวญี่ปุน 

 

พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารชาวญี่ปุน X  S.D. 
ความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมภาวะผูนํา
ผูบริหารชาวญี่ปุน 

ภาวะผูนาํแบบบงการของผูบริหารชาวญี่ปุน 
1. ผูบริหารของทานเปนผูกาํหนดเปาหมายในการทาํงาน

โดยใหทานปฏิบัติตามเทานั้น 

 

3.00 

 

.865 

 

ปานกลาง 

2.ผูบริหารของทานกําหนดขั้นตอนและวธิีการปฏิบัติงาน

อยางชัดเจน 3.30 .830 ปานกลาง 

3. ผูบริหารของทานควบคุมการทาํงานของทานทุกขัน้ตอน 2.63 .765 ปานกลาง 

4. ทานตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่

ผูบริหารกําหนด 3.79 .673 มาก 

          รวม 3.18 .543 ปานกลาง 

ภาวะผูนาํแบบสนับสนุนของผูบริหารชาวญี่ปุน 
1.ผูบริหารของทานใหคําแนะนําในการแกปญหาอยางทัว่ถึง 

 

3.38 

 

.829 

 

ปานกลาง 

2. ผูบริหารของทานมักจะสรางแรงจงูใจและใหกาํลังใจทาน

ในการปฏิบัติงาน 

3.31 .862 ปานกลาง 

3. ผูบริหารของทานสงเสริมใหทานไดรับการอบรมความรู

เพิ่มเติมเพื่อพฒันาอาชีพ 

3.54 .786 มาก 

4. ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหทานไดตัดสินใจ (กระจาย

อํานาจ) 

3.57 .762 มาก 

          รวม 3.45 .660 มาก 
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ตาราง 3  (ตอ) 

 

พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารชาวญี่ปุน X  S.D. 
ความคิดเห็นตอ

พฤติกรรมภาวะผูนํา
ผูบริหารชาวญี่ปุน 

 
ภาวะผูนาํแบบมีสวนรวมของผูบริหารชาวญี่ปุน 
1.ผูบริหารของทานรับฟงความคิดเหน็ของพนกังานทุกระดับ 

 

3.56 

 

.779 

 

มาก 

2.หากเกิดปญหาผูบริหารของทานจะเรียกประชุมและ

ตัดสินใจรวมกนักับพนกังาน 

3.38 .893 ปานกลาง 

3.ผูบริหารของทานจะขอความรวมมือจากทานมากกวาใช

อํานาจสั่งการ 

3.53 .781 มาก 

4.ผูบริหารของทานจะมีบทบาทเมื่อพนักงานรองขออยาง

สม่ําเสมอ 

3.44 .806 มาก 

รวม 3.48 .663 มาก 
ภาวะผูนาํแบบมุงความสําเร็จของผูบรหิารชาวญี่ปุน 
1.ผูบริหารของทานเนนที่ผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธภิาพ 

 

 

3.97 

 

 

.578 

 

 

มาก 

2.ผูบริหารของทานมักจะกาํหนดเปาหมายการทํางานทีท่า

ทายใหกับทานอยูเสมอ 

3.77 .680 มาก 

3.ผูบริหารของทานมีความเชื่อมั่นวาทานสามารถปฏิบัติงาน

ไหบรรลุเปาหมายได 

3.80 .630 มาก 

4.ผูบริหารของทานมีความมุงมัน่ที่จะปรับปรุงการทํางาน

ของทานใหมปีระสิทธิภาพอยูเสมอ 

3.83 .658 มาก 

รวม 3.84 .481 มาก 

 

 จากตาราง 3 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 240 คน สามารถสรุป ไดดังนี้ 

 ภาวะผูนําแบบบงการของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ผูบริหารชาวญี่ปุนมีภาวะผูนําแบบบงการ

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญมี

ภาวะผูนําแบบบงการในเรื่อง ทานตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ผูบริหารกําหนด 

อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79  มีภาวะผูนําแบบบงการในเรื่องผูบริหารของทานกําหนด
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ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน    ผูบริหารของทานควบคุมการทํางานของทานทุกขั้นตอน    

ผูบริหารของทานเปนผูกําหนดเปาหมายในการทํางานโดยใหทานปฏิบัติตามเทานั้น อยูในระดับปาน

กลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30   3.00 และ 2.63  ตามลําดับ 

 ภาวะผูนําแบบสนับสนุนของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ผูบริหารชาวญี่ปุนมีภาวะผูนําแบบ

สนับสนุนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45  เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญมี

ภาวะผูนําแบบสนับสนุนในเรื่อง ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหทานไดตัดสินใจ (กระจายอํานาจ)    

ผูบริหารของทานสงเสริมใหทานไดรับการอบรมความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และ 3.54  ตามลําดับ มีภาวะผูนําแบบสนับสนุนในเรื่องผูบริหารของทานให

คําแนะนําในการแกปญหาอยางทั่วถึง    ผูบริหารของทานมักจะสรางแรงจูงใจและใหกําลังใจทานใน

การปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และ 3.31 

ตามลําดับ 

 ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ผูบริหารชาวญี่ปุนมีภาวะผูนําแบบมี

สวนรวมโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48  เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญมี

ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมในเรื่องผูบริหารของทานรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ    ผูบริหาร

ของทานจะขอความรวมมือจากทานมากกวาใชอํานาจสั่งการ    ผูบริหารของทานจะมีบทบาทเมื่อ

พนักงานรองขออยางสม่ําเสมอ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56   3.53 และ 3.44 

ตามลําดับ  มีภาวะผูนําแบบมีสวนรวมในเรื่องหากเกิดปญหาผูบริหารของทานจะเรียกประชุมและ

ตัดสินใจรวมกันกับพนักงาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 

 ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ผูบริหารชาวญี่ปุนมีภาวะผูนํา

แบบมุงความสําเร็จโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84  เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดย

สวนใหญมีภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จในเรื่อง ผูบริหารของทานเนนที่ผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ    ผูบริหารของทานมีความมุงมั่นที่จะปรับปรุงการทํางานของทานใหมีประสิทธิภาพอยู

เสมอ    ผูบริหารของทานมีความเชื่อมั่นวาทานสามารถปฏิบัติงานไหบรรลุเปาหมายได    และผูบริหาร

ของทานมักจะกําหนดเปาหมายการทํางานที่ทาทายใหกับทานอยูเสมอ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.97   3.83   3.80 และ 3.77 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 3  การวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 

 

ตาราง 4  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอลักษณะเฉพาะของผูบริหาร 

      ชาวญี่ปุน 

 

ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน X  S.D. 
ความคิดเห็นตอ

ลักษณะเฉพาะของ
ผูบริหารชาวญี่ปุน 

ลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารชาวญี่ปุน 
1. ผูบริหารของทานเปนผูมบุีคลิกภาพด ี

 

3.83 

 

.647 

 

ดี 

2. ผูบริหารของทานเปนผูมคีวามรูความชาํนาญในงาน 3.85 .747 ดี 

3. ผูบริหารของทานมีวิสัยทศันกวางไกล  3.84 .666 ดี 

4. ผูบริหารของทานมีความกระตือรือรนในการทํางานสงู 3.95 .769 ดี 

รวม 3.87 .591 ดี 

ลักษณะทางสังคมของผูบริหารของผูบริหารชาวญีปุ่น 
1. ผูบริหารของทานปรับกลยุทธในการทํางานเพื่อใหฝายมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 

 

  3.72 

 

 

.699 

 

 

ดี 

2. ผูบริหารของทานสื่อสารภาษาองักฤษไดดี 3.61 .805 ดี 

3. ผูบริหารของทานมีความอดทนหนกัแนน 3.88 .742 ดี 

4. ผูบริหารของทานมีความสามารถในการประณีประนอม

ปญหาและสถานการณตาง ๆ ไดดี 

3.77 .698 ดี 

รวม 3.74 .575 ดี 

 

 จากตาราง 4 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 240 คน สามารถสรุป ไดดังนี้ 

 ลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารชาว

ญ่ีปุนโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87   เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญผูบริหาร

ชาวญี่ปุนมีลักษณะทางบุคลิกภาพในเรื่องผูบริหารของทานมีความกระตือรือรนในการทํางานสูง    

ผูบริหารของทานเปนผูมีความรูความชํานาญในงาน    ผูบริหารของทานมีวิสัยทัศนกวางไกล และ

ผูบริหารของทานเปนผูมีบุคลิกภาพดี อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95   3.85   3.84 และ 3.83 

ตามลําดับ 
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 ลักษณะทางสังคมของผูบริหารของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ลักษณะทางสังคมของผูบริหาร

ของผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74  เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดย

สวนใหญผูบริหารชาวญี่ปุนมีลักษณะทางสังคมในเรื่องผูบริหารของทานมีความอดทนหนักแนน    

ผูบริหารของทานมีความสามารถในการประณีประนอมปญหาและสถานการณตาง ๆ ไดดี    ผูบริหาร

ของทานปรับกลยุทธในการทํางานเพื่อใหฝายมีประสิทธิภาพอยูเสมอ    และผูบริหารของทานสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดดี อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88   3.77   3.72 และ 3.61  ตามลําดับ 
 

 ตอนที่ 4  การวิเคราะหความภักดีของพนกังานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 
      

ตาราง 5  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีของพนกังานตอภาวะผูนําผูบริหาร 

      ชาวญี่ปุน 
 

ความภกัดีของพนักงานตอ 
ภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน X  S.D. 

ระดับความภกัดีตอ
ผูบริหารชาวญี่ปุน 

1.ทานมีความจริงใจตอผูบริหาร 3.81 .636 ดี 

2.ทานทุมเทจติใจและความพยายามทาํงานทัง้ตอหนา

และลับหลังผูบริหาร 3.84 .647 ดี 

3.ทานพรอมทีจ่ะทาํงานดวนลวงเวลาเปนบางครั้งโดยไม

รับคาตอบแทนเพื่อผูบริหาร 3.64 .753 ดี 

4.ทานพรอมทีจ่ะปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของทานใน

ทุกสถานการณ 3.61 .657 ดี 

5.ทานพรอมทีจ่ะปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารของทาน

จนกระทั่งเกษยีณอาย ุ 3.73 .708 ดี 

รวม 3.73 .507 ดี 
 

 จากตาราง 5 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 240 คน สามารถสรุป ไดดังนี้ 

 ความภักดีของพนักงานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.73  เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญมีความภักดีของพนักงานตอภาวะผูนําผูบริหาร

ชาวญี่ปุนในเรื่องทานทุมเทจิตใจและความพยายามทํางานทั้งตอหนาและลับหลังผูบริหาร    ทานมี

ความจริงใจตอผูบริหาร    ทานพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารของทานจนกระทั่งเกษียณอายุ    

ทานพรอมที่จะทํางานดวนลวงเวลาเปนบางครั้งโดยไมรับคาตอบแทนเพื่อผูบริหาร    และทานพรอมที่

จะปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของทานในทุกสถานการณอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84   

3.81   3.73   3.64 และ  3.61 ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน 
              การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทาํการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ 

ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานขอที่1  พนกังานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฝายที่สังกัดแตกตางกนั มีความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกนั  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 

 สมมติฐานยอยขอที1่.1  พนกังานที่มีเพศตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุนของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั แตกตางกนั   

 H0: พนักงานที่มีเพศตางกนัมีความภักดตีอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทัโต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั ไมแตกตางกัน  

 H1: พนกังานที่มีเพศตางกนัมีความภักดตีอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทัโต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั แตกตางกนั   

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคา t โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมที่เปน

อิสระตอกัน(Independent-test) โดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมตฐิานหลักก็ตอเมื่อ 2-

tailed Prod.(p) มีคานอยกวา 0.05 

 

 โดยจะทาํการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง

ต้ังสมมติฐานดังนี ้

 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกนั 

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาแปรปรวนของขอมูลเทากนัทุกกลุมใหทดสอบคา t 

ดวย Equal variances assumed และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุมใหทดสอบคา t ดวย 

Equal variance not assumed 
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ตาราง 6  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช Levene’s test 

 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

3.993* .047 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 จากตาราง 6  ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test พบวา ความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน มีคา Probability(p)  เทากับ .047   ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้แตกตางกัน 

อยางมีนัยลําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงใชคา t-test กรณี Equal variance not assumed   

 

ตาราง 7 แสดงการทดสอบความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังาน 

      บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั จําแนกตามเพศ โดยใชสถติิ t-test 

 

t-test for Equality of Means ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

จําแนกตามเพศ X  S.D. t df p. 

ชาย 

หญิง 

3.76 

3.71 

.573 

.464 
.735 158.254 .463 

 

 จากตาราง 7  ผลการวิเคราะหความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด จําแนกตามเพศ โดยใชคาสถิติทดสอบ t-test มีคา 

Probability (p) เทากับ .463   ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง  

หมายความวา พนักงานที่มีเพศตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 สมมติฐานยอยขอที ่1.2  พนกังานที่มีอายุตางกนัมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุนของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั แตกตางกนั   

 H0: พนักงานที่มีอายุตางกนัมีความภักดตีอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทัโต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั ไมแตกตางกัน  

 H1: พนกังานที่มีอายุตางกนัมีความภักดตีอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทัโต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั แตกตางกนั 

 

 สําหรับสถิติทดสอบที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว(One 

Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็

ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05  หากคาแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันให

ทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหา

วาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง

ตาราง  ตอไปนี้ 

 

 โดยจะทาํการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง

ต้ังสมมติฐานดังนี ้

 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกนั 

 

ตาราง 8 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช  Levene’s test  

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

.467 2 237 .627 

 

 จากตาราง 8   ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั และยอมรับสมมติฐานรอง ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบแสดงดัง
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ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test พบวา ความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน มีคา Probability(p)  เทากับ .627  ซึ่งมากกวา .05 นั่นคอื ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

อยางมีนยัลําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  จึงใชคา F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตาราง 9 แสดงการทดสอบความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังาน 

      บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั จําแนกตามอายุ  โดยใชสถิติ F-test 

 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
.861 2 .431 1.682 .188 

Within 

Groups 
60.669 237 .256   

ความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน 

Total 61.530 239    

 

 จากตาราง 9  ผลการวิเคราะหความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด จําแนกตามอายุ โดยใชคาสถิติทดสอบ F-Test  มี

คา Probability (p) เทากับ .188   ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง  หมายความวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 สมมติฐานยอยขอที1่.3  พนกังานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั แตกตางกนั   

 H0: พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกนัมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญีปุ่นของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกนั  

 H1: พนกังานที่มีระดับการศึกษาตางกนัมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญีปุ่นของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกนั 
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 สําหรับสถิติทดสอบที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็

ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05  หากคาแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันให

ทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหา

วาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง

ตาราง  ตอไปนี้ 

 

 โดยจะทาํการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง

ต้ังสมมติฐานดังนี ้

 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกนั 

 

ตาราง 10  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช Levene’s test  

 

Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

.121 .728 

 

 จากตาราง 10  ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test พบวา ความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน มีคา Probability(p)  เทากับ  .728   ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0)และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยลําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงใชคา t-test กรณี Equal variance assumed 
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ตาราง 11  แสดงการทดสอบความแตกตางของความภกัดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังาน 

      บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั จําแนกตามระดับการศึกษา  โดยใชสถติิ  t-test 
 

t-test for Equality of Means ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุน จาํแนกตามระดับการศึกษา X  S.D. t df p 

ตํ่ากวาปริญญาตรีจนถงึปริญญาตรี 3.74 .501 1.387 238 .167 

สูงกวาปริญญาตรี 3.59 .549    

 

 จากตาราง 11  ผลการวิเคราะหความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชคาสถิติทดสอบ 

t-test  มีคา Probability (p) เทากับ .167   ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  หมายความวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหาร

ชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถติิที่

ระดับ  .05 
 

 สมมติฐานยอยขอที1่.4  พนกังานที่มีรายไดตอเดือนตางกนัมีความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั แตกตางกนั   

 H0 : พนกังานที่มีรายไดตอเดือนตางกันมคีวามภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกนั  

 H1 : พนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกันมคีวามภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกนั 
 

 สําหรับสถิติทดสอบที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว(One 

Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็

ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05  หากคาแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันให

ทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหา

วาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง

ตาราง  ตอไปนี้ 
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 โดยจะทาํการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง

ต้ังสมมติฐานดังนี ้

 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกนั 

 

ตาราง 12  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช Levene’s test  

 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน .155 2 237 .857 

 

 จากตาราง 12   ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test พบวา ความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน มีคา Probability(p)  เทากับ .857  ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยลําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงใชคา F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตาราง 13  แสดงการทดสอบความแตกตางของความภกัดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังาน 

      บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั จําแนกตามรายไดตอเดือน  โดยใชสถิติ  F-test 

 

  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน 

Between 

Groups 

.752 2 .376 1.466 .233 

 Within 

Groups 

60.778 237 .256   

 Total 61.530 239    

 

 จากตาราง 13  ผลการวิเคราะหความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนกังานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยใชคาสถิติทดสอบ 
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F-Test  มีคา Probability (p) เทากับ .233   ซึ่งมากกวา .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  หมายความวา พนักงานทีม่ีรายไดตอเดือนตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุนของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั ไมแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่

ระดับ  .05 

 สมมติฐานยอยขอที1่.5  พนกังานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกนัมีความภักดีตอภาวะ

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จาํกัด แตกตางกนั   

 H0: พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนกังานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกนั  

 H1: พนกังานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนกังานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน 

 

 สําหรับสถิติทดสอบที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว(One 

Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง  Levene’s test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)   

ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05  หากคาแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันให

ทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหา

วาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง

ตาราง  ตอไปนี้ 

 

 โดยจะทาํการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง

ต้ังสมมติฐานดังนี ้

 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกนั 
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ตาราง 14  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช  Levene’s test  

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

.270 2 237 .763 

 

 จากตาราง 14   ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test พบวา ความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน มีคา Probability (p)  เทากับ .763  ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1)  แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยลําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงใชคา F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกตางของความภกัดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังาน 

      บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน  โดยใชสถิติ F-test 

 

 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
1.233 2 .616 2.423 .091 

Within 

Groups 
60.297 237 .254   

ความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน 

Total 61.530 239    

 

 จากตาราง 15  ผลการวิเคราะหความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยใชคาสถิติ

ทดสอบ F-test  มีคา Probability (p) เทากับ .091   ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง  หมายความวา พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันมีความภักดีตอภาวะ

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 สมมติฐานยอยขอที1่.6  พนกังานที่มีฝายที่สังกัดตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหาร

ชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกนั   

 H0: พนักงานที่มีฝายที่สังกดัตางกนัมีความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน

บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกนั  

 H1: พนกังานที่มีฝายที่สังกดัตางกนัมีความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน

บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติทดสอบที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว(One 

Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็

ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05  หากคาแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันให

ทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใหทดสอบความ

แตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง(H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหา

วาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง

ตาราง  ตอไปนี้ 

 โดยจะทาํการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง

ต้ังสมมติฐานดังนี ้

 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกนั 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกนั 

 

ตาราง 16  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช Levene’s test  

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

3.246** 5 234 .007 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 16  ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง ก็ตอเมื่อคา Prob. มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบแสดงดัง
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ตาราง โดยทําการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s test พบวา ความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน มีคา Probability(p)  เทากับ .007  ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้แตกตางกัน 

อยางมีนัยลําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงใชสถิติ  Brown – Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตาราง 17  แสดงการทดสอบความแตกตางของความภกัดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังาน 

       บริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั จําแนกตามฝายที่สังกัด  โดยใชสถิติ  Brown-Forsythe 

 

Statistic(a) df1 df2 Sig ความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน 
Brown-Forsythe 

2.988* 5 187.247 .013 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 จากตาราง 17  ผลการวิเคราะหความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด จําแนกตามฝายที่สังกัด โดยใชคาสถิติทดสอบ 

Brown-Forsythe  มีคา Probability (p) เทากับ .013  ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

และยอมรับสมมติฐานรอง  หมายความวา พนักงานที่มีฝายที่สังกัดตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05 

 

 เพื่อใหทราบวา พนักงานที่มีฝายที่สังกัดตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน  เปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ

ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการทดสอบแบบ  Dunnett’s T3 ปรากฏผล

ดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 18  แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ 

      พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด จําแนกตามฝายที่สังกัด เปรียบเทียบรายคู ดวยวิธ ี 

      Dunnett’s T3 

 

เคมี 

ส่ิงทอ

อุตสาหกรรม 

อาหาร และ

พลังงาน 

เหล็ก โลหะ

และอโลหะ 

เครื่องจักร

กล และ

ชิ้นสวน

รถยนต 

บัญชี

การเงิน 

และนําเขา

สงออก 

บุคคล  

วางแผน

และธุรการ 
ฝายที่สังกัด X  

3.66 3.58 3.95 3.73 3.73 3.60 
เคมี 3.66 - .072 

(.587) 

-.291* 

(.011) 

-.072 

(.536) 

-.074 

(.517) 

.052 

(.650) 
ส่ิงทออุตสาหกรรม 

อาหาร และ

พลังงาน 

3.58  - -.363** 

(.003) 

-.145 

(.251) 

-.146 

(.237) 

-.020 

(.869) 

เหล็ก โลหะและ

อโลหะ 
3.95   - .218* 

(.038) 

.217* 

(.035) 

.343** 

(.001) 
เครื่องจักรกล และ

ชิ้นสวนรถยนต 
3.73    - -.002 

(.986) 

.124 

(.243) 
บัญชีการเงิน และ

นําเขาสงออก 
3.73     - .126 

(.225) 
บุคคล  วางแผน

และธุรการ 
3.60      - 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 

 จากตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด จําแนกตามฝายที่สังกัด เปรียบเทียบรายคู 

ดวยวิธี Dunnett’s T3 

 1.  พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเคมีกับพนักงานบริษัทโตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมี Probability (p) เทากับ .011 ซึ่งนอยกวา .05 

หมายความวา พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเคมี มีความภักดีตอภาวะผูนํา
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ผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางกับพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและ

อโลหะ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กลาวคือพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด

ที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนสูงกวาพนักงานบริษัท      

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเคมีโดยมีผลตางคาเฉลี่ย   .291 

 2.  พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายสิ่งทออุตสาหกรรม อาหาร และ

พลังงานกับพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมี 

Probability (p) เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) 

จํากัดที่อยูส่ิงทออุตสาหกรรม อาหาร และพลังงาน มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตาง

กับพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ   อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  กลาวคือพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและ

อโลหะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนสูงกวาพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) 

จํากัดที่อยูส่ิงทออุตสาหกรรม อาหาร และพลังงาน    โดยมีผลตางคาเฉลี่ย .363 

 3. พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต

กับพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมี Probability (p) 

เทากับ .038 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝาย

เครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางกับพนักงาน

บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  กลาวคือพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมี

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนสูงกวาพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยู

ฝายเครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนตโดยมีผลตางคาเฉลี่ย  .218 

 4.  พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายบัญชีการเงิน และนําเขาสงออก

กับพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมี Probability (p) 

เทากับ .035 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝาย

บัญชีการเงิน และนําเขาสงออก มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางกับพนักงานบริษัท

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

กลาวคือพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมีความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนสูงกวาพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายบัญชี

การเงิน และนําเขาสงออก   โดยมีผลตางคาเฉลี่ย  .217 

 5.  พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายบุคคล  วางแผนและธุรการกับ

พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมี Probability (p) 

เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝาย
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บุคคล  วางแผนและธุรการ มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางกับพนักงานบริษัท โต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

กลาวคือพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมีความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนสูงกวาพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายบุคคล  

วางแผนและธุรการโดยมีผลตางคาเฉลี่ย .343 

 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

 สมมติฐานขอที่ 2 พฤติกรรมภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําแบบ

สนับสนนุ ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนาํแบบมุงความสําเร็จ มีความสมัพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จาํกัด ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐาน

ยอยไดดังนี ้

 สมมติฐานยอยขอที2่.1 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการมีความสัมพันธกับความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 H0: พฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการไมมีความสัมพนัธกบัความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 H1: พฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการมีความสัมพนัธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร

สองตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation)  จะใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p)  มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง ตาราง 19 
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ตาราง 19  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางพฤตกิรรมภาวะผูนาํแบบบงการ กับความภกัดีตอ 

      ภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 

พฤติกรรมภาวะผูนาํ 
สัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ 
p-value 

ทิศทาง

ความสัมพันธ 

ระดับ

ความสัมพันธ 

แบบบงการ .100 .121 - ไมสัมพันธ 

 

 ตาราง 19  พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดมีคา Probability(p) เทากับ .121  ซึ่งมากกวา 

.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) นั่นหมายความวา  พฤติกรรม

ภาวะผูนําแบบบงการไมมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงาน

บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   

 

 สมมติฐานยอยขอที2่.2 พฤติกรรมภาวะผูนาํแบบสนับสนนุมีความสัมพนัธกับความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 H0: พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนนุไมมีความสมัพนัธกับความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 H1: พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนนุมคีวามสัมพันธกับความภกัดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาว

ญ่ีปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 

 สําหรับสถิติทีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร

สองตัวทีเ่ปนอสิระตอกัน โดยใชสถิติสหสมัพันธอยางงายของเพยีรสัน(Pearson Product Moment 

Correlation)  จะใชระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั(H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p)  มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 20 
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ตาราง 20  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางพฤตกิรรมภาวะผูนาํแบบสนับสนนุกับความภักดีตอ 

       ภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 

พฤติกรรมภาวะผูนาํ 
สัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ 
p-value 

ทิศทาง

ความสัมพันธ 

ระดับ

ความสัมพันธ 

แบบสนับสนนุ .362** .000 ทิศทางเดียวกนั ตํ่า 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 20   พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  มีคา Probability(p) เทากับ .000  ซึ่ง

นอยกวา  .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นหมายความวา  

พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของ

พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ(r) เทากับ .362    แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า 

กลาวคือ ถาพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแบบสนับสนุนมีเพิ่มข้ึน จะมีความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มขึ้นในระดับตํ่า 

 

 สมมติฐานยอยขอที2่.3  พฤติกรรมภาวะผูนาํแบบมสีวนรวมมีความสัมพนัธกับความภักดี

ตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 H0: พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมไมมีความสมัพนัธกับความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 H1: พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมคีวามสัมพันธกับความภกัดีตอภาวะผูนาํผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร

สองตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation)  จะใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p)  มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 21 
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ตาราง 21  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางพฤตกิรรมภาวะผูนาํแบบมีสวนรวม กับความภักดี 

      ตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จาํกัด 

 

พฤติกรรมภาวะผูนาํ สัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ 

p-value ทิศทาง

ความสัมพันธ 

ระดับ

ความสัมพันธ 

แบบมีสวนรวม .373** .000 ทิศทางเดียวกนั ตํ่า 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 21   พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  มีคา Probability(p) เทากับ 

.000  ซึ่งนอยกวา  .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่น

หมายความวา  พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  โดยมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ .373    แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่า 

กลาวคือ ถาพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแบบมีสวนรวมมีเพิ่มข้ึน จะมีความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า 

 

 สมมติฐานยอยขอที2่.4 พฤติกรรมภาวะผูนาํแบบมุงความสําเร็จมีความสมัพนัธกับความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 H0: พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จไมมีความสมัพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 H1: พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร

สองตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน(Pearson Product Moment 

Correlation)  จะใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p)  มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 4.22 
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ตาราง 22  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางพฤตกิรรมภาวะผูนาํแบบมุงความสําเร็จกับความ 

      ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 

พฤติกรรมภาวะผูนาํ 
สัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ 
p-value 

ทิศทาง

ความสัมพันธ 

ระดับ

ความสัมพันธ 

แบบมุงความสําเร็จ .368** .000 ทิศทางเดียวกนั ตํ่า 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 22   พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  มีคา Probability(p) เทากับ 

.000  ซึ่งนอยกวา  .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่น

หมายความวา  พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .368    แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงบวกใน

ระดับตํ่า กลาวคือ ถาพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแบบมุงความสําเร็จมีเพิ่มข้ึน จะมีความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับ

ตํ่า 
 
 สมมติฐานขอที่3 ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และ

ลักษณะทางสงัคม มีความสมัพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี ้
 
 สมมติฐานยอยขอที3่.1 ลักษณะทางบคุลิกภาพมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากดั 

 H0: ลักษณะทางบุคลิกภาพไมมีความสัมพนัธกับความภกัดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

ของพนกังานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 H1: ลักษณะทางบุคลิกภาพมีความสมัพนัธกับความภักดีตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุน ของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร

สองตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation)  จะใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p)  มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 23 

 

ตาราง 23  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางลกัษณะทางบุคลิกภาพกับความภักดีตอภาวะผูนํา 

      ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 

ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาว

ญ่ีปุน 

สัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ 
p-value 

ทิศทาง

ความสัมพันธ 

ระดับ

ความสัมพนัธ 

ลักษณะทางบคุลิกภาพ .377** .000 ทิศทางเดียวกนั ตํ่า 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 23 พบวา ลักษณะทางบุคลิกภาพกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  มีคา Probability(p) เทากับ .000  ซึ่งนอยกวา  .01 

นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นหมายความวา  ลักษณะทาง

บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ 

.377    แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตํ่า กลาวคือ ถาผูบริหารชาวญี่ปุนมี

ลักษณะทางบุคลิกภาพเพิ่มข้ึนจะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า 

 

 สมมติฐานยอยขอที่ 3.2 ลักษณะทางสังคมมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 H0: ลักษณะทางสงัคมไมมีความสัมพนัธกบัความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญีปุ่น ของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 H1: ลักษณะทางสงัคมมีความสัมพนัธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร

สองตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน(Pearson Product Moment 

Correlation)  จะใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 

Prob.(p)  มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 24 

 

ตาราง 24  แสดงการวเิคราะหความสัมพนัธระหวางลกัษณะทางสังคมกับความภกัดีตอภาวะผูนาํ 

      ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 

ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาว

ญ่ีปุน 

สัมประสิทธิ์

สหสัมพนัธ 
p-value 

ทิศทาง

ความสัมพันธ 

ระดับ

ความสมัพันธ 

ลักษณะทางสงัคม .486** .000 ทิศทางเดียวกนั ปานกลาง 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 

 จากตาราง 24 พบวา ลักษณะทางสังคมกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของ

พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  มีคา Probability(p) เทากับ .000  ซึ่งนอยกวา  .01 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นหมายความวา  ลักษณะทางสังคม

มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(r) เทากับ .486  แสดงวา

ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริหารชาวญี่ปุนมีลักษณะ    

ทางสังคมเพิ่มข้ึนจะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัทโตโยตา ทโูช    (ไทย

แลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 25  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

1.1 พนกังานที่มีเพศตางกนัมีความภักดตีอภาวะ

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกนั   

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน t-test 

 

1.2  พนักงานที่มีอายุตางกนัมีความภักดตีอภาวะ

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกนั   

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน F-test 

 

1.3  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกนัมีความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน

บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน   

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน t-test 

 

1.4  พนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกันมคีวาม

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน

บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน   

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน F-test 

 

1.5  พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกัน

มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญีปุ่นของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

แตกตางกนั   

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน F-test 

 

1.6  พนักงานที่มีฝายที่สังกดัตางกนัมีความภักดี

ตอภาวะผูนาํผูบริหารชาวญี่ปุนของพนกังานบริษทั

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จาํกัด แตกตางกัน   

สอดคลองกับสมมติฐาน F-test 
Brown-Forsythe 
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ตาราง 25  (ตอ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

2.1 พฤตกิรรมภาวะผูนําแบบบงการมี

ความสัมพันธกับความภกัดีตอภาวะผูนาํผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

2.2 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนนุมี

ความสัมพันธกับความภกัดีตอภาวะผูนาํผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด 

สอดคลองกับสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

2.3  พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมี

ความสัมพันธกับความภกัดีตอภาวะผูนาํผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด 

สอดคลองกับสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

2.4 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสาํเร็จมี

ความสัมพันธกับความภกัดีตอภาวะผูนาํผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด 

สอดคลองกับสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

3.1 ลักษณะทางบุคลิกภาพมีความสมัพนัธกับ

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของ

พนกังานบริษทัโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

สอดคลองกับสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

3.2 ลักษณะทางสงัคมมีความสัมพนัธกับความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนกังาน

บริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

สอดคลองกับสมมติฐาน Pearson 

Correlation 

 

 

 

 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 ผลการศึกษาเรื่อง ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัทโตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จํากัด 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายหลักเพื่อศึกษาความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญีปุ่น

ของพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ในดานตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา     รายไดตอ

เดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฝายที่สังกัด ที่มีตอความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนประกอบดวยผูนํา

แบบบงการ ผูนําแบบสนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ กับความภกัดตีอภาวะผูนาํ

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน ประกอบดวย

ลักษณะทางบุคลิกภาพและลักษณะทางสังคมกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของ

พนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน ฝายที่สังกัดแตกตางกัน มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน 

 2. พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําแบบสนับสนุน ผูนํา

แบบมีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 3. ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และลักษณะทาง

สังคม มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จํากัด 
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ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทโตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่ปฏิบัติ

หนาที่อยูในสํานักงานใหญ  กรุงเทพมหานคร มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 530 คน [ที่มา :ระบบฐานขอมูล 

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ มิถุนายน 2552] ไมรวมพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ในสาขา

ตางจังหวัดเนื่องจากสวนใหญเปนพนักงานฝายบริการหลังการขายแลประสานงานสํานักงานใหญ 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่

ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานใหญ  กรุงเทพมหานคร มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 530 คน [ที่มา :ระบบ

ฐานขอมูล บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ณ มิถุนายน 2552] ไมรวมพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ใน

สาขาตางจังหวัดเนื่องจากสวนใหญเปนพนักงานฝายบริการหลังการขายและประสานงานสํานักงาน

ใหญและเนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอนจึงกําหนดขนาดตัวอยาง กรณีทราบจํานวนประชากร 

โดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ( Taro Yamane 1967 : 580 - 587) ที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับ

รอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางรอยละ 5 จากการคํานวณตามสูตรจะไดขนาดของ

กลุมตัวอยาง 228 คน และผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางสํารองเผื่อแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 12 คน 

รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 240 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 4 ตอนดังนี้ 

 ตอนที่ 1  แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 

ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

และฝายที่สังกัด 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน โดยแบบสอบ 

ถามเปนรูปแบบลิเคิรท  (Likert Scale) จัดเปนการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น (Interval 

Scale) โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวยคําถามจํานวน 16 ขอ สามารถจําแนกเปนคําถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา 4 ดาน (1) ภาวะผูนําแบบบงการ จํานวน 4 ขอ  (2) ภาวะผูนําแบบสนับสนุน 

จํานวน 4 ขอ  (3) ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม จํานวน 4 ขอ และ (4) ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ 

จํานวน 4 ขอ  
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอลักษณะเฉพาะผูบริหารชาวญี่ปุน โดยแบบสอบ ถาม

เปนรูปแบบลิเคิรท  (Likert Scale) จัดเปนการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวยคําถามจํานวน 8 ขอ สามารถจําแนกเปนคําถามเกี่ยวกับ

ลักษณะทางบุคลิกภาพ จํานวน 4 ขอ  และลักษณะทางสังคมของผูบริหาร จํานวน 4 ขอ 

 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความภักดีตอผูบริหารชาวญี่ปุน โดยแบบสอบถามเปน

รูปแบบลิเคิรท  (Likert Scale) จัดเปนการวัดขอมูลประเภทสเกลอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมี

คําตอบใหเลือก 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอ  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะและขอมูลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด  รายไดตอเดือน  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และฝายที่สังกัด 

 สวนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

 สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 

 สวนที่ 4 การวิเคราะหความภักดีของพนักงานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

 สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

 สมมติฐานที่ 1  พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฝายที่สังกัดแตกตางกัน มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําแบบ

สนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 สมมติฐานที่ 3  ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และ

ลักษณะทางสังคม มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 

 จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอเสนอสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะและขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะและขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 20 ถึง 29 ป มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 

บาท  มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป และสวนใหญอยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ  
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

 ผลการวิเคราะหขอมูล พฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ผูบริหาร

ชาวญี่ปุนมีภาวะผูนําแบบบงการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญ

มีภาวะผูนําแบบบงการในเรื่อง ทานตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ผูบริหาร

กําหนด อยูในระดับมาก  มีภาวะผูนําแบบบงการในเรื่องผูบริหารของทานกําหนดขั้นตอนและวิธีการ

ปฏิบัติงานอยางชัดเจน    ผูบริหารของทานควบคุมการทํางานของทานทุกขั้นตอน    ผูบริหารของทาน

เปนผูกําหนดเปาหมายในการทํางานโดยใหทานปฏิบัติตามเทานั้น อยูในระดับปานกลาง 

 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ผูบริหารชาวญี่ปุนมีภาวะ

ผูนําแบบสนับสนุนโดยรวมอยูในระดับมาก  มีภาวะผูนําแบบสนับสนุนในเรื่องผูบริหารของทานให

คําแนะนําในการแกปญหาอยางทั่วถึง    ผูบริหารของทานมักจะสรางแรงจูงใจและใหกําลังใจทานใน

การปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญมีภาวะผูนําแบบ

สนับสนุนในเรื่อง ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหทานไดตัดสินใจ (กระจายอํานาจ)    ผูบริหารของทาน

สงเสริมใหทานไดรับการอบรมความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพอยูในระดับมาก 

 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ผูบริหารชาวญี่ปุนมีภาวะ

ผูนําแบบมีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญมีภาวะผูนําแบบมี

สวนรวมในเรื่องผูบริหารของทานรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ    ผูบริหารของทานจะขอ

ความรวมมือจากทานมากกวาใชอํานาจสั่งการ    ผูบริหารของทานจะมีบทบาทเมื่อพนักงานรองขอ

อยางสม่ําเสมอ  อยูในระดับมาก  มีภาวะผูนําแบบมีสวนรวมในเรื่องหากเกิดปญหาผูบริหารของทานจะ

เรียกประชุมและตัดสินใจรวมกันกับพนักงาน อยูในระดับปานกลาง  

 พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ผูบริหารชาวญี่ปุนมี

ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จโดยรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญมีภาวะ

ผูนําแบบมุงความสําเร็จในเรื่อง ผูบริหารของทานเนนที่ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ    ผูบริหาร

ของทานมีความมุงมั่นที่จะปรับปรุงการทํางานของทานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ    ผูบริหารของทานมี

ความเชื่อมั่นวาทานสามารถปฏิบัติงานไหบรรลุเปาหมายได    และผูบริหารของทานมักจะกําหนด

เปาหมายการทํางานที่ทาทายใหกับทานอยูเสมอ อยูในระดับมาก  

 สวนที่ 3 การวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ลักษณะทาง

บุคลิกภาพของผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญผูบริหาร

ชาวญี่ปุนมีลักษณะทางบุคลิกภาพในเรื่องผูบริหารของทานมีความกระตือรือรนในการทํางานสูง    
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ผูบริหารของทานเปนผูมีความรูความชํานาญในงาน    ผูบริหารของทานมีวิสัยทัศนกวางไกล และ

ผูบริหารของทานเปนผูมีบุคลิกภาพดี อยูในระดับดี  

 ลักษณะทางสังคมของผูบริหารของผูบริหารชาวญี่ปุน พบวา ลักษณะทางสังคมของผูบริหาร

ของผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดับดี   เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญผูบริหารชาวญี่ปุน

มีลักษณะทางสังคมในเรื่องผูบริหารของทานมีความอดทนหนักแนน    ผูบริหารของทานมีความสามารถ

ในการประณีประนอมปญหาและสถานการณตาง ๆ ไดดี    ผูบริหารของทานปรับกลยุทธในการทํางาน

เพื่อใหฝายมีประสิทธิภาพอยูเสมอ    และผูบริหารของทานสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี อยูในระดับดี 

 สวนที่ 4 การวิเคราะหความภักดีของพนักงานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ความภักดีของพนักงานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูใน

ระดับดี   เมื่อพิจารณารายขอพบวาโดยสวนใหญมีความภักดีของพนักงานตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุนในเรื่องทานทุมเทจิตใจและความพยายามทํางานทั้งตอหนาและลับหลังผูบริหาร    ทานมีความ

จริงใจตอผูบริหาร    ทานพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารของทานจนกระทั่งเกษียณอายุ   ทาน

พรอมที่จะทํางานดวนลวงเวลาเปนบางครั้งโดยไมรับคาตอบแทนเพื่อผูบริหาร    และทานพรอมที่จะ

ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของทานในทุกสถานการณอยูในระดับดี 

 

 สวนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

 สมมติฐานขอที่ 1  พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

ตอเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฝายที่สังกัดแตกตางกัน มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอย

ไดดังนี้ 

 สมมติฐานยอยขอที่ 1.1  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานที่มีเพศตางกันมีความภักดี

ตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานยอยขอที่ 1.2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีความภักดี

ตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 สมมติฐานยอยขอที่ 1.3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมี

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 



 103 

 สมมติฐานยอยขอที่ 1.4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกันมี

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 สมมติฐานยอยขอที่ 1.5 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จาํกดั 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 สมมติฐานยอยขอที่ 1.6 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานที่มีฝายที่สังกัดตางกันมี

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเคมี 

มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางกับพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) 

จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ   พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูส่ิงทอ

อุตสาหกรรม อาหาร และพลังงาน มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางกับพนักงาน

บริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ    

 พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต มี

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางกับพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด

ที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ   พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายบัญชี

การเงิน และนําเขาสงออก มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางกับพนักงานบริษัท   โต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ    พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัดที่อยูฝายบุคคล  วางแผนและธุรการ มีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตาง

กับพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ   อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 สมมติฐานขอที่2 พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ผูนําแบบบงการ ผูนําแบบ

สนับสนุน ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําแบบมุงความสําเร็จ มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐาน

ยอยไดดังนี้ 

 สมมติฐานยอยขอที่2.1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการไมมี

ความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 สมมติฐานยอยขอที่ 2.2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนมี

ความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 สมมติฐานยอยขอที่ 2.3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมี

ความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 สมมติฐานยอยขอที่ 2.4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุง

ความสําเร็จมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 สมมติฐานขอที่ 3 ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน ไดแก ลักษณะทางบุคลิกภาพ และ

ลักษณะทางสังคม มีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 

 สมมติฐานยอยขอที่3.1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ลักษณะทางบุคลิกภาพมี

ความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทย

แลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 สมมติฐานยอยขอที่ 3.2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ลักษณะทางสังคมมีความสัมพันธกับ

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัท 

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 สามารถสรุปประเด็นสําคัญาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของพนักงานกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

  1.1  เพศกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จํากัด 

 ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีเพศตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหาร 

ชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพของสังคมใน ปจจุบันที่ให

ความสําคัญกับเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เพศหญิง และเพศชายไดรับการยอมรับอยางเทา
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เทียมกันในทุกดาน และมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้นกวาเดิม ประกอบกับลักษณะการทํางานที่

คลายกัน คือ ทํางานภายใตกฎระเบียบ และสภาพ แวด ลอมที่ไมแตกตางกันสงผลใหความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด)ไมแตกตางกัน แตสอดคลอง

กับงานวิจัยของจีรศักดิ์ สุนันตะเครือ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ 

พนักงานสายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) พบวาพนักงานที่มีเพศ

แตกตางกัน มีผลใหความจงรักภักดีตอบริษัท ในดานเต็มใจทุมเทความพยายามมากกวาปกติ เพื่อให

องคกรประสบความสําเร็จ และในดานยินดีเปนอยางมากที่ไดทํางานในองคกรนี้ แทนที่จะเปนที่อ่ืน ไม

แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ รสสุคนธ ฤาชาเกียรติกุล (2550) พบวา พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ที่มีเพศแตกตางกันมีความจงรักภักดีในองคกรไมแตกตางกัน  

  1.2  อายุกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ญ่ีปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05   ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของ จีรศักดิ์ สุนันตะเครือ 

(2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ พนักงานสายงานปฏิบัติการ บริษัท แอด

วานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)พบวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีผลใหความจงรักภักดีตอ

บริษัท ในดานเต็มใจทุมเทความพยายามมากกวาปกติ เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ และในดาน

ยินดีเปนอยางมากที่ไดทํางานในองคกรนี้ แทนที่จะเปนที่อ่ืน ไมแตกตางกัน  

  1.3  ระดับการศึกษากับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

 ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความภักดีตอภาวะ 

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของ      

จีรศักดิ์ สุนันตะเครือ (2550)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ พนักงานสายงาน

ปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา

แตกตางกัน มีผลใหความจงรักภักดีตอบริษัทในดานเต็มใจทุมเทความพยายามมากกวาปกติ เพื่อให

องคกรประสบความสําเร็จ และในดานจะหาทางกลาวแยง เพื่อแจงขอเท็จจริงขององคกร ไมแตกตางกัน  

  1.4  รายไดตอเดือนกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน 

บริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของ 

รสสุคนธ ฤาชาเกียรติกุล (2550) พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ที่มี

เงินเดือนแตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีในองคกรไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อภัย สอดสี (2548)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคาของผลิตภัณฑซีอ้ิวขาว 

ในผูบริโภค เขตกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และบทบาทใน

ครอบครัวที่แตกตางกัน มีความภักดีในตราสินคาผลิตภัณฑซีอ้ิวขาวไมแตกตางกัน 

  1.5  ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน

บริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกันมีความภักดีตอ

ภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของ      

จีรศักดิ์ สุนันตะเครือ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของ พนักงานสายงาน

ปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) พบวาพนักงานที่มีระยะเวลาการทํางาน

ในองคกรแตกตางกัน มีผลใหความจงรักภักดีตอบริษัทในดานเต็มใจทุมเทความพยายามมากกวาปกติ 

เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ ไมแตกตางกัน  

  1.6  ฝายที่สังกัดกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัทโตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา พนักงานที่มีฝายที่สังกัดตางกันมีความภักดีตอภาวะผูนํา 

ผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .05 สอดคลองสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพบวาพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) 

จํากัดที่อยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนสูงที่สุด เนื่องมาจาก 

การบริหารงานของบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด มีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 

ผูบริหารชาวญี่ปุนที่สังกัดอยูแตละฝายงานถือเปนผูบริหารสูงสุด มีนโยบายการบริหารงานเปนของ

ตนเอง รวมทั้งขอบเขตหนาที่ของแตละฝาย มีหนาที่ความรับผิดชอบ พฤติกรรมภาวะผูนํา รวมไปถึง

ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลที่แตกตางกันยอมทําพนักงานในฝาย   นั้น ๆ มีความคิดเห็น และความภักดี

ตอภาวะผูนําของผูบริหารชาวญี่ปุนแตกตางจากฝายอื่นได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา แปน

ทอง (2548) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอรูปแบบภาวะผูนํา กรณีศึกษาบริษัท 

เอส. วี. พลาส จํากัด  ที่วา ผูใตบังคับบัญชาที่มีสายงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอรูปแบบภาวะผูนํา

แตกตางกัน ทั้งนี้เพราะผูใตบังคับบัญชาที่อยูในสายงานที่ตางกันภายในบริษัท เอส. วี. พลาส จํากัด มี

หนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานของตน จึงตองการผูบังคับบัญชาเฉพาะดานเพื่อควบคุมงานในสายงาน

แตละดานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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 2. พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

  2.1  พฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบบงการ ไมมีความสัมพันธกับความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องมาจากพนักงานปฏิบัติหนาที่ตามที่

ได รับมอบหมาย โดยยอมรับในพฤติกรรมผูนําแบบบงการของผูบริหารชาวญี่ปุน ซึ่งขึ้นอยูกับ

สถานการณนั้น ๆ มีการยอมรับความแตกตางระหวางเชื้อชาติ เชื่อมั่นในภาวะผูนําวาจะนําไปสู

ผลสําเร็จได เพราะการบงการก็เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ดังนั้นไมวาผูบริหารจะมีภาวะผูนาํแบบบงการ

มากหรือนอย จึงไมมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของวิวัฒนพันธ ยงวาณิชากร (2549) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาตอภาวะ

ผูนํา ของผูบริหารการเคหะแหงชาติ พบวา ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาตอภาวะผูนํา ดานการใช

ภาวะผูนํา ดานการบังคับขมขูโดยรวม ในขอมอบหมายงานที่ไมอยากทํา และมอบหมายงานนอกเหนือ

ความสามารถ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา และการใชภาวะผูนําดานที่เปน

ทางการ ในขอทําใหทานเกิดความรูสึกวามีความรับผิดชอบอยางเกินตัวไมมีความสัมพันธกับความพึง

พอใจของผูใตบังคับบัญชา  

  2.2  พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว 

ญ่ีปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบสนับสนุนมีความสัมพันธกับความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ 

ถาพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารแบบสนับสนุนมีเพิ่มข้ึน จะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเสนทางสู

เปาหมาย ของ Robert House (อางถึงใน รังสรรค ประเสริฐศรี.2551) ในการใชทฤษฎีนี้ ผูนําจะไดรับ

การคาดหวังวาจะมีความยืดหยุนโดยขึ้นอยูกับสถานการณ ทั้งนี้ผูนําจะตองประเมินตัวแปรที่เกี่ยวของ

ดานสภาพแวดลอม ผูนําจะตองเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับปจจัยสถานการณไดดีที่สุด ผูนําประเภทให

การสนับสนุน เปนผูนําที่มุงความเปนอยูที่ดีของพนักงาน เนนการสรางสัมพันธซึ่งจะคลายกับผูนําที่

คํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก ซึ่งภาวะผูนําแบบสนับสนุนเปนพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ทําใหพนักงานมีความจงรักภักดี เชื่อมั่นในตัวผูบริหาร จึงพรอมที่จะปฏิบัติงานกับผูบริหารชาว
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ญ่ีปุนในสถานการณตาง ๆ  จนผูบริหารหมดวาระ ซึ่งทฤษฎีมีการพยากรณถึงการเพิ่มความพึงพอใจ

ของผูใตบังคับบัญชาที่ทํางานที่มีลักษณะทําซ้ําหรืองานที่ไมพึงพอใจหรืองานที่มีความตึงเครียด 

พฤติกรรมที่ใหการสนับสนุนของผูนําจะชวยชดเชยสภาพที่ไมเปนที่นาพึงพอใจเหลานี้ได 

  2.3  พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว 

ญ่ีปุนของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธกับความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ 

ถาพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแบบมีสวนรวมมีเพิ่มข้ึน จะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหาร

ชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับ

ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายของ Robert House (รังสรรค ประเสริฐศรี.  2551) ที่วาพฤติกรรมภาวะผูนํา

แบบมีสวนรวม เปนผูนําที่ใหคําแนะนําแกพนักงานกระตุนความคิด กระตุนการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจดวยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานกอนการตัดสินใจ เปนการกระจายอํานาจ 

และทําใหพนักงานมีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็น รูสึกวาตนเองมีสวนรวม ทําใหพนักงานมีความ

ตองการที่จะปฏิบัติงานกับผูบริหารชาวญี่ปุนตอไป 

  2.4  พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน

ของพนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จมีความสัมพันธกับ

ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ .05  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ 

ถาพฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแบบมุงความสําเร็จมีเพิ่มข้ึน จะมีความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลอง

กับทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายของ Robert House (รังสรรค ประเสริฐศรี.  2551) ที่วาพฤติกรรมภาวะ

ผูนําที่มุงความสําเร็จ เปนผูนําที่มีการวางเปาหมายที่ทาทาย มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนสําหรับ

พนักงาน มีการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็สรางความเชื่อมั่นวาพนักงานสามารถ

จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได ซึ่งสัมพันธกับการจูงใจ และพอใจ เหมาะสมกับงานทีท่าทายอยางยิง่ 

เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงและเปนที่พึงพอใจของตนเอง ฝายงานและภาพรวมของบริษัท 

 3.  ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุนกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของ

พนักงานบริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

  3.1 ลักษณะทางบุคลิกภาพกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน

บริษัท   โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 
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   ผลการวิเคราะห พบวา ลักษณะทางบุคลิกภาพมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะ

ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที ่

.01   แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาผูบริหารชาว

ญ่ีปุนมีลักษณะทางบุคลิกภาพเพิ่มข้ึนจะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงาน

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับตํ่า ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดาฟท (รังสรรค 

ประเสริฐศรี. 2551: 44; อางอิงจาก Daft. 1999) เร่ืองคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูนําที่มี

ประสิทธิผล ดานบุคลิกภาพทั่วไปในเรื่องลักษณะเดน ดานบุคลิกภาพของผูนํา มีลักษณะดังนี้ 

กระตือรือรน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความซื่อสัตย มีจริยธรรม และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่ง

ผูบริหารชาวญี่ปุนของบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด มีลักษณะทางบุคลิกภาพที่ดี มีความรู

ความชํานาญในงาน มีวิสัยทัศนกวางไกล และมีความกระตือรือรนในการทํางานสูง ทําใหพนักงานมี

พรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารในทุกสถานการณ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิวัฒนพันธ 

ยงวาณิชากร (2549) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาตอภาวะผูนําของผูบริหาร การ

เคหะแหงชาติ พบวาบุคลิกภาพของผูนําโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา

ตอภาวะผูนําของผูบริหารการเคหะแหงชาติ ดานการใชภาวะผูนํา ดานการตัดสินใจ ดานการจูงใจ และ

ดานการติดตอส่ือสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

ในระดับปานกลาง โดยบุคลิกภาพของผูนําโดยรวม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในดานการ

ตัดสินใจมากที่สุด 

  3.2 ลักษณะทางสังคมกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงานบริษัท   

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 

   ผลการวิเคราะห พบวา ลักษณะทางสังคมมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนํา

ผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01   

แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริหารชาว

ญ่ีปุนมีลักษณะทางสังคมเพิ่มข้ึนจะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัดเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดาฟท (รังสรรค 

ประเสริฐศรี. 2551: 44; อางอิงจาก Daft. 1999) เร่ืองคุณลักษณะดานดานบุคลิกภาพทั่วไปในเรื่อง

ลักษณะเดน ดานคุณลักษณะทางสังคมของผูนํา มีลักษณะดังนี้คือ มีความสามารถที่จะสรางความ

รวมมือ การรวมมือ ความเปนที่นิยมชมชอบ มีชื่อเสียง มีความสามารถทางสังคม หรือทักษะในการ

ติดตอระหวางบุคคล รูจักกาลเทศะ หรือมีความสามารถในการเจรจา ซึ่งผูบริหารชาวญี่ปุนของ บริษัท 

โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด มีความสามารถในการปรับกลยุทธในการทํางานเพื่อใหฝายมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ ส่ือสารภาษาอังกฤษไดดี มีความอดทนหนักแนน มีความสามารถในการประณี

ประนอมปญหาและสถานการณตาง ๆ ไดดี ทําใหพนักงานเกิดความภักดี ทุมเทจิตใจ มีความพยายาม 
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และพรอมที่จะปฏิบัติกับผูบริหารชาวญี่ปุนตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา สิริอุฬารวงศ 

( 2549) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอพฤติกรรมผูนําบริษัท 

ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด พบวาความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอคุณลักษณะและทักษะ

โดยรวมของผูนํา  

 คุณลักษณะของผูนํามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน 

  

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัย เร่ือง ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน บริษัท โตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีระดับความภักดีตอพฤติกรรมภาวะผูนํา 4 แบบ คือ

ภาวะผูนําแบบบงการ ภาวะผูนําแบบสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุง

ความสําเร็จแตกตางกัน และลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุนนั้นก็มีความสัมพันธกับระดับความ

ภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนเชนกัน  โดย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 20 ถึง 29 ป มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 

บาท  มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป และสวนใหญอยูฝายเหล็ก โลหะและอโลหะ  

เพื่อใหพนักงานมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่จะใหพนักงานฝายสิ่งทออุตสาหกรรม อาหาร และพลังงาน กับ

พนักงานฝายวางแผนและธุรการ ซึ่งมีระดับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารต่ําที่สุด มีระดับความภักดี

ตอภาวะผูนําสูงขึ้นนั้น ผูบริหารชาวญี่ปุนจะตองแสดงถึงความเปนผูนําในการแกไขปญหาสําคัญที่ผล

ตอฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ แมวาจะมีความแตกตางเรื่องภาษาและวัฒนธรรม แตเมื่อตองมาทํางาน

รวมกัน ก็ยอมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวเขาหากัน ควรมีการจัดการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ 

และควรมีกิจกรรมระหวางผูบริหารชาวญี่ปุนกับพนักงานภายในฝายทุกระดับ เชน กินเลี้ยงสังสรรค

ประจําเดือน เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดปรึกษาปญหาจากการทํางาน หรือขอความคิดเห็นจาก

ผูบริหารชาวญี่ปุนของแตละฝาย เปนตน ซึ่งจะสามารถลดระยะหางระหวางพนักงานและผูบริหารชาว

ญ่ีปุนใหนอยลง 

  จากผลการวิจัย พบวา พนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่อยูฝายเหล็ก 

โลหะและอโลหะมีความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนสูงที่สุด และในการที่จะรักษาระดับความ

ภักดีของพนักงานใหอยูในระดับที่ดีตอไปนั้น ผูบริหารชาวญี่ปุนจะตองเลือกใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับ

สถานการณ ควรมีกิจกรรมระหวางผูบริหารชาวญี่ปุนกับพนักงานภายในฝายทุกระดับ เชน มีการ

สังสรรคประจําฝายอยางสม่ําเสมอ กิจกรรมสัมพันธรวมกัน  

 



 111 

 2.  ผูวิจัยมีความเห็นวา ในสภาพการทํางานที่ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันกับคูแขงที่

รุนแรงในขณะนี้ พบวาพนักงานมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนแบบมุงความสําเร็จมาก

ที่สุด ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ ผูบริหารเนนที่ผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะ

ปรับปรุงการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ผูบริหารมีความเชื่อมั่นวาพนักงานสามารถ

ทํางานใหบรรลุเปาหมายได และผูบริหารมักจะกําหนดเปาหมายการทํางานที่ทาทายใหกับพนักงานอยู

เสมอ ซึ่งภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จจะเปนการกระตุนใหพนักงานไดใชความพยายามความสามารถ

อยางเต็มที่เพื่อใหเกิดมาตรฐานการทํางานในระดับที่สูงขึ้น หากอยูในสถานการณที่คลุมเครือหรืองานที่

ไมใชลักษณะกระทําซ้ํา ๆ ผูนําที่มุงความสําเร็จควรจะเพิ่มความคาดหวังในการใชความพยายาม 

เพราะฉะนั้นผูบริหารชาวญี่ปุนควรเลือกใชพฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จใหเหมาะสมกับแต

ละสถานการณใหมากที่สุด เพื่อใหพนักงานเกิดความภักดี มีความพรอมที่จะทํางานกับผูบริหารชาว

ญ่ีปุนโดยไมคิดที่จะโยกยายเปลี่ยนงานไปที่อ่ืน 

  บริษัทฯ ควรใหผูบริหารชาวญี่ปุนไดรับการฝกอบรม เร่ืองภาวะผูนําแบบตาง ๆ เพื่อให

ผูบริหารไดนํามาปรับใชในการบริหารจัดการงานในฝายไดอยางเหมาะสม 

  พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนมีความสัมพันธกับความภักดีของพนักงานบริษัท โต

โยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ผลการวิจัยพบวา จากพฤติกรรมภาวะผูนํา 4 แบบ ไดแก ภาวะผูนําแบบ

บงการ ภาวะผูนําแบบสนับสนุน ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม และภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ โดย

ผูบริหารชาวญี่ปุนมีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จมากที่สุด  

 3.  ผูวิจัยมีความเห็นวาบริษัทฯ ควรมีการสงเสริมลักษณะทางสังคมของผูบริหารชาวญี่ปุนให

เพิ่มข้ึน โดยเนนที่การสงเสริมเร่ืองการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อส่ือสารกับ

พนักงานในทุก ๆ ระดับ  เพื่อทําใหพนักงานมีระดับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนมากยิ่งขึ้น 

  ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุนในดานลักษณะทางสังคมพบวาลักษณะทางสังคม 

 ของผูบริหารของผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดับดี จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะทาง

สังคมมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะ ผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จํากัด ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง   

 4.  ผูวิจัยมีความเห็นวาบริษัทฯ ควรมีการสงเสริมลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารชาว

ญ่ีปุนใหเพิ่มข้ึน เชน มีการจัดอบรมเรื่องมารยาทในการเขาสังคม การพูดในที่สาธารณะ การแตงกายที่

เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ โดยควรมีการประเมินบุคลิกภาพ  และปรับปรุงใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป เพื่อให

พนักงานดูเปนตัวอยางและเกิดความมั่นใจและภูมิใจในตัวผูบริหาร และสามารถเพิ่มระดับความภักดี

ตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนมากยิ่งขึ้น 

  ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุนในดานลักษณะทางบุคลิกภาพพบวาลักษณะทาง

บุคลิกภาพของผูบริหารชาวญี่ปุนโดยรวมอยูในระดับดี จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะทาง
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บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงานบริษัท โตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช 

(ไทยแลนด) จํากัด ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานใหญ  กรุงเทพมหานคร แตยังมีพนักงานที่ปฏิบัติ

หนาที่ในสาขาตางจังหวัด ซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นตอความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

แตกตางกับพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานใหญ  

กรุงเทพมหานคร   ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรขยายกลุมตัวอยางไปยังพนักงาน บริษัท โตโยตา 

ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ที่ปฏิบัติหนาที่ในสาขาตางจังหวัด เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 2. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ และความจงรักภักดีตอองคกร 

กับพฤติกรรมภาวะแบบมุงความสําเร็จของผูบริหารชาวญี่ปุน เพื่อใหทราบวาพนักงานมีความพึงพอใจ

มากนอยเพียงไร และควรจะมีคําถามปลายเปด เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก หรือมีการสัมภาษณ อันจะเปน

การเขาถึงความตองการของพนักงาน และเปนปจจัยที่จะชวยเสริมสรางความภักดีใหกับองคกรตอไป 

 3.  ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาว

ไทย และผูบริหารชาวญี่ปุน ของพนักงาน บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งจะชวยใหฝาย

บริหารนําขอมูลไปใชในการพัฒนาองคกรตอไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  ความภักดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุนของพนักงาน 

บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด 
                   

      เลขที่แบบสอบถาม ________ 

 
คําช้ีแจง 
  

 1. ขอมูลที่ได ใชเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น จะไมมีผลใด ๆ กับผูตอบแบบสอบถามโปรดตอบ

ตามความเปนจริง และตอบทุกขอคําถาม 

 2. แบบสอบถามนี้แบงเปน 4 ตอน 

  ตอนที่ 1  ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ 

  ตอนที่ 2  พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 4 แบบ จํานวน 16 ขอ 

  ตอนที่ 3  ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน จํานวน 8 ขอ 

  ตอนที่ 4  ความภกัดีของพนกังานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน จํานวน 5 ขอ 

 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ในการจัดทาํสารนิพนธ ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

 

 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทกุทานที่ใหความอนุเคราะห 

 

 

        นางสาวสมฤดี  แปนหน ู 

         ผูทําวิจัย 
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ตอนที่ 1 
ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความใหตรงกับตัวทานมากที่สุด 

 
1. เพศ 
   ชาย   หญิง 
 

2. อาย ุ
   20 - 29 ป   30 - 39 ป 

   40 - 49 ป   50 ปข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   ตํ่ากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

   สูงกวาปริญญาตรี 
 

4. รายไดตอเดือน 
   ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท   20,001 – 30,000 บาท 

   30,001 – 40,000 บาท    40,001 บาทขึน้ไป 
 

 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   ตํ่ากวาหรือเทากับ 5 ป    6 – 10 ป  

   11 – 15 ป      16 – 20 ป 

   21 ปข้ึนไป 
 

6. ฝายทีส่ังกดั 
   เคม ี      

   ส่ิงทออุตสาหกรรม, อาหาร และพลังงาน 

   เหล็ก , โลหะและอโลหะ             

   เครื่องจักรกล และชิ้นสวนรถยนต 

   บัญชกีารเงิน และนาํเขาสงออก     

   บุคคล , วางแผนและธุรการ 
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ตอนที่ 2 
พฤติกรรมภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 

 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 

 ชองหมายเลข  5 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ เห็นดวยอยางยิ่ง 

 ชองหมายเลข 4 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ เห็นดวย 

 ชองหมายเลข 3 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ ไมแนใจ 

 ชองหมายเลข 2 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ ไมเห็นดวย 

 ชองหมายเลข 1 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

 

ระดับความคดิเห็น พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารชาวญี่ปุน 
5 4 3 2 1 

ภาวะผูนาํแบบบงการของผูบริหารชาวญี่ปุน      

1. ผูบริหารของทานเปนผูกาํหนดเปาหมายในการทํางานโดยใหทาน

ปฏิบัติตามเทานัน้      

2. ผูบริหารของทานกาํหนดขั้นตอนและวิธกีารปฏิบัติงานอยางชัดเจน      

3. ผูบริหารของทานควบคมุการทํางานของทานทุกขั้นตอน      

4. ทานตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ผูบริหาร

กําหนด      

ภาวะผูนาํแบบสนับสนุนของผูบริหารชาวญี่ปุน      

1. ผูบริหารของทานใหคําแนะนําในการแกปญหาอยางทั่วถึง      

2. ผูบริหารของทานมกัจะสรางแรงจูงใจและใหกําลงัใจทานในการ

ปฏิบัติงาน      

3. ผูบริหารของทานสงเสริมใหทานไดรับการอบรมความรูเพิ่มเติมเพื่อ

พัฒนาอาชพี      

4. ผูบริหารของทานเปดโอกาสใหทานไดตัดสินใจ (กระจายอํานาจ)      

ภาวะผูนาํแบบมีสวนรวมของผูบริหารชาวญี่ปุน      

1. ผูบริหารของทานรับฟงความคิดเห็นของพนกังานทุกระดับ      

2. หากเกิดปญหาผูบริหารของทานจะเรียกประชุมและตัดสินใจรวมกนักบั

พนกังาน      
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ระดับความคดิเห็น พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารชาวญี่ปุน 
5 4 3 2 1 

3. ผูบริหารของทานจะขอความรวมมือจากทานมากกวาใชอํานาจสั่งการ      

4. ผูบริหารของทานจะมีบทบาทเมื่อพนกังานรองขออยางสม่ําเสมอ      

ภาวะผูนาํแบบมุงความสําเร็จของผูบรหิารชาวญี่ปุน      

1. ผูบริหารของทานเนนที่ผลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ      

2. ผูบริหารของทานมกัจะกําหนดเปาหมายการทาํงานทีท่าทายใหกับ

ทานอยูเสมอ      

3. ผูบริหารของทานมีความเชื่อมั่นวาทานสามารถปฏิบัติงานไหบรรลุ

เปาหมายได      

4. ผูบริหารของทานมีความมุงมั่นทีจ่ะปรับปรุงการทาํงานของทานใหมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

ตอนที่ 3 
ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 

 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 

 ชองหมายเลข  5 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ เห็นดวยอยางยิ่ง 

 ชองหมายเลข 4 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ เห็นดวย 

 ชองหมายเลข 3 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ ไมแนใจ 

 ชองหมายเลข 2 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ ไมเห็นดวย 

 ชองหมายเลข 1 หมายถงึ ระดบัความคิดเหน็ ไมเห็นดวยอยางยิง่ 

 

ระดับความคดิเห็น ลักษณะเฉพาะของผูบริหารชาวญี่ปุน 
5 4 3 2 1 

ลักษณะทางบุคลิกภาพของผูบริหารชาวญี่ปุน      

1. ผูบริหารของทานเปนผูมีบุคลิกภาพด ี      

2. ผูบริหารของทานเปนผูมีความรูความชาํนาญในงาน      

3. ผูบริหารของทานมวีิสัยทัศนกวางไกล      

4. ผูบริหารของทานมีความกระตือรือรนในการทํางานสงู      

ลักษณะทางสังคมของผูบริหารของผูบริหารชาวญีปุ่น      

1. ผูบริหารของทานปรับกลยุทธในการทํางานเพื่อใหฝายมปีระสิทธิภาพ

อยูเสมอ      

2. ผูบริหารของทานสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี      

3. ผูบริหารของทานมีความอดทนหนกัแนน      

4. ผูบริหารของทานมีความสามารถในการประนีประนอมปญหาและ

สถานการณตาง ๆ ไดดี      
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ตอนที่ 4 
ความภกัดีตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญีปุ่น 

 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 

 ชองหมายเลข  5 หมายถงึ ระดบัความภักด ี มากที่สุด 

 ชองหมายเลข 4 หมายถงึ ระดบัความภักด ี มาก 

 ชองหมายเลข 3 หมายถงึ ระดบัความภัคดี ปานกลาง 

 ชองหมายเลข 2 หมายถงึ ระดบัความภคัดี นอย 

 ชองหมายเลข 1 หมายถงึ ระดบัความภัคดี นอยที่สุด 

 

ระดับความภคัดี ความภกัดีของพนักงานตอภาวะผูนําผูบริหารชาวญี่ปุน 
5 4 3 2 1 

1. ทานมีความจริงใจตอผูบริหาร      

2. ทานทุมเทจิตใจและความพยายามทํางานทั้งตอหนาและลับหลงั

ผูบริหาร      

3. ทานพรอมที่จะทํางานดวนลวงเวลาเปนบางครั้งโดยไมรับคาตอบแทน

เพื่อผูบริหาร      

4. ทานพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของทานในทุก

สถานการณ      

5. ทานพรอมที่จะปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารของทานจนกระทั่ง

เกษียณอาย ุ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
     

รายชื่อ                                    ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 

1. รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธรุกิจ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

        

 

2. รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน อาจารยประจาํบัณฑิตวทิยาลัย 

      มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนดสิุต 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวสมฤดี  แปนหน ู

วันเดือนปเกิด    24 มิถุนายน พุทธศกัราช 2520 

สถานที่เกิด     กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 305 หมู 2 หมูบานบุรีรมย ถนนประชาอุทิศ  

      แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2537   มัธยมศึกษา 

     จาก  โรงเรยีนศึกษานาร ี

 พ.ศ. 2541  ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาองักฤษ    

     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  

 พ.ศ. 2553  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
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