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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานองค์การญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Tower สาทรโดยศึกษาการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J ซ่ึง
จ าแนกตามองค์ประกอบทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ การจา้งงานตลอดชีพ การตดัสินใจเป็นเอกฉันท์ ความรับผิดชอบ
แบบกลุ่ม การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป เส้นทางอาชีพไม่เนน้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น มีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานในองค์การ
ญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Tower สาทร จ านวน 146 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางสถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดา้นความแตกต่างทดสอบรายคู่โดยใชวิ้ธีก าลงัสองอยา่งมี
นยัส าคญันอ้ยท่ีสุด การทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์ 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีต าแหน่งงานเป็นพนกังานปฏิบติัการ มีอายุงานนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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15,001-30,000 บาท โดยมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J และเม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบับริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J ทุกดา้น ไดแ้ก่ การจา้ง
งานตลอดชีพ การตดัสินใจเป็นเอกฉนัท ์ความรับผิดชอบแบบกลุ่ม การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป เสน้ทางอาชีพไม่เนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ พนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Tower สาทร ท่ีมีอายุ 
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานในดา้นคุณภาพของงาน 
ด้านปริมาณของงาน ด้านเวลาท่ีใช้ท างาน ด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และ การบริหารจัดการตามแนวทฤษฎี J โดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานทุกด้าน คือดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณของงาน ดา้นเวลาท่ีใชท้ างาน ดา้น
ค่าใชจ่้าย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ค าส าคัญ: การบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน, พนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ 
 
ABSTRACT 
 The research is aimed to study J Theory Management relating to the work efficiency of employees 
who are working in small Japanese organization where located in Empire Tower, Sathorn that is categorized 
into six aspects, which are life-time employment, consensus decision making, group responsibilities, slow 
evaluation and promotion, non-specialized career path, and familylike relationship. Sample size is 146 
employees of small Japanese organization located in Empire Tower, Sathorn. Data is collected through 
questionnaires. The statistics for data analysis are percentage, mean and standard deviation. The statistics for 
hypothesis proving are t-test and one-way ANOVA, pair differences analyzed by using Least Significant 
Difference, and Pearson product moment correlation coefficient. The Statistical Package for the Social 
Sciences is contributed to data processing. 
 The results showed that the majority of samples were female. They are between the age of 26-35 
years old, graduating Bachelor’s degree, working in operational positions, working with the company less 
than or equal to 5 years, and having average monthly income at 15,001-30,000 baht at most. And employee’s 
opinions of small Japanese organization where located in Empire Tower, Sathorn are conformable with J 
theory management. Considering in each aspects, employee’s opinions are conformable with J theory 
management in all aspects as well, which are life-time employment, consensus decision making, group 
responsibilities, slow evaluation and promotion, non-specialized career path, and familylike relationship. 



 The results of hypothesis testing found that the different in employee’s age, education level, and 
average monthly income of small Japanese organization where located in Empire Tower, Sathorn influences 
the difference in work efficiency: category of quality of work, quantity of work, time period, and expense with 
statistical significance of .05 level. And there is correlated between J theory management and work efficiency 
of small Japanese organization where located in Empire Tower, Sathorn in all categories; quality of work, 
quantity of work, time period, and expense is at low level in positive direction.  
Keywords: J Theory Management, work efficiency, employees working in small Japanese organization 
 
บทน า 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีบริษทัญ่ีปุ่นจ านวนมากเขา้มาลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทย ในช่วงตน้ปีและ
กลางปีของทุกปีองค์การส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) จะท าการเผยแพร่ผลการ
ส ารวจแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทย(Survey of Business Circumstances on 
Japanese Corporations in Thailand) โดยผลการส ารวจในสภาพธุรกิจภาพรวมในประเทศไทย นกัลงทุนญ่ีปุ่น
มองวา่แนวโนม้ในระยะต่อไปในปี 2563 และปีต่อๆไปยงัมีแนวโนม้โตข้ึน 
 บริษทัญ่ีปุ่นมีการบริหารจดัการท่ีค่อนขา้งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยมีการเรียกการบริหารแบบน้ี
ว่าการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J (Theory J – Japanese) ตามแนวคิดของดร.วิลเล่ียม จี อูชิ (William G. 
Ouchi.1981) เป็นทศันะการบริหารจดัการแบบญ่ีปุ่น ท่ีเนน้การจา้งงานตลอดชีพ การตดัสินใจแบบเป็นเอก
ฉนัท ์ความรับผิดชอบแบบเป็นกลุ่ม การประเมินผล และการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป เสน้ทางอาชีพ
ไม่เนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว แนวคิดน้ีถือเป็นแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีน่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงองคก์ารญ่ีปุ่นใชก้ารบริหารจดัการลกัษณะน้ีกบัทรัพยากรมนุษย์
ขององคก์ารตนมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบนั โดยองคก์ารญ่ีปุ่นท่ีไดเ้ขา้มาลงทุนประกอบกิจการในไทย ได้
น าลกัษณะการบริหารจดัการแบบญ่ีปุ่นมาใชก้บัพนกังานชาวไทย แมใ้นภาวะเศรษฐกิจผนัผวนในรอบปีท่ีผ่าน
มา จะเกิดผลกระทบอย่างมากกบัทุกวงการธุรกิจ ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง นอกเหนือจากองค์กรมีวิธีการ
บริหารจดัการท่ีดีแลว้คืออพนกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์าร หากขาดประสิทธิภาพแลว้ องคก์ารกไ็ม่สามารถท่ี
จะอยู่รอดมาไดอ้ย่างยาวนานหรือหากไม่มีวิธีการปรับปรุงหรือป้องกนัแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพแลว้ กย็ากท่ีจะสามารถแข่งขนัทางธุรกิจได ้
 จากความส าคญัของการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J และประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
ภายในองคก์าร ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง การบริหาร
จดัการตามแนวทฤษฎี J ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ใน
ตึกEmpire Tower สาทร เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารไวใ้ชใ้นการวางแผนการจดัการบริหารองค์การ  เพ่ือ



น าไปเป็นทางเลือกในการก าหนดนโยบายขององคก์าร และสามารถน ามาใชว้ิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
จดัการท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานภายในองคก์าร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั
ขององคก์าร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึก Empire Tower ท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ ตึก Empire Tower สาทร 
 2. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการตามแนวทฤษฎี J มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ ตึก Empire Tower สาทร 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนัในองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึก
Empire Tower สาทร 
 2. ลกัษณะการบริหารจัดการตามแนวทฤษฎี J มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานภายในองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Tower สาทร 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานในองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Tower สาทร 
ซ่ึงมีองคก์ารญ่ีปุ่นทั้งหมด 18 บริษทั โดยเป็นองคก์ารขนาดเลก็จ านวน 6 บริษทั และมีพนกังานท่ีปฏิบติังานใน
องคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Towerสาทรทั้งหมด 230 คน (ท่ีมา: ฝ่ายบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ตึก Empire 
Tower บริษทัแอสเสท เวิรด ์คอร์ปอเรชัน่, 2563)  
 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างคิดจากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) เพ่ือก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใชใ้นการศึกษา โดยก าหนดค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความ
คาดเคล่ือนท่ี 5% โดยค่าความเช่ือมัน่จะอยูท่ี่ระดบั 95% ไดจ้ านวน 146 คน 
 2. ดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล, ลกัษณะการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 4. ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2563 – กมุภาพนัธ์ 2564 



 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน ภายในองคก์าร
ญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึก Empire Tower สาทร 
 2. ทราบถึงลกัษณะการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานภายในองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึก Empire Tower สาทร 
 3. ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการของพนักงานภายในองค์การ
ญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึก Empire Tower สาทร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของ
พนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Tower สาทรผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎี บทความทางวิชาการ
ต่างๆ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 ความหมายของการบริหารจดัการ 
 การจดัการ (Management) คือ การจดัการภารกิจภายในองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตาม
นโยบายแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวห้รือการจดัการหมายถึง ภารกิจของบุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือหลายคนท่ีเขา้มา
ท าหนา้ท่ี ประสานใหก้ารท างานของแต่ละบุคคลท่ีต่างฝ่ายต่างท าไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได ้
 การบริหาร (Administration) หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในระดบัและแผนงาน 
ซ่ึงส่วนใหญ่ใชก้บั การบริหารในภาครัฐหรือองคก์ารขนาดใหญ่  
 สมพงศ ์เกษมสิน (2514) มีความเห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากร
บริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วสัดุส่ิงของ และการจดัการ มาประกอบการตามกระบวนการ
บริหาร(process of administration) เ ช่น POSDCoRB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 อนนัต์ เกตุวงศ์ในปี (2523) ให้ความหมายการบริหารว่า เป็นการประสานความพยายามของมนุษย์ 
(อยา่งนอ้ย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือท าใหเ้กิดผลตามตอ้งการ 
 
 การบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J (Theory J – Japanese)   
 คือ ลกัษณะการบริหารจดัการองคก์ารแบบญ่ีปุ่น โดยมีลกัษณะการบริหารท่ีเนน้ความยึดมัน่ ผูกพนั
ต่อองค์การ การจา้งงานระยะยาว เนน้ระบบอาวุโส และการให้ความสัมพนัธ์กบับุคคลในองค์การทุกๆดา้น 
รวมทั้งชีวิตส่วนตวั ซ่ึงมีลกัษณะหลกัๆ 6 ดา้น ดงัน้ี (William G. Ouchi, 1981) 



 1. การจา้งงานตลอดชีพ (Lifetime Employment) หมายถึง การจา้งงานจนกระทัง่พนักงานเกษียณ 
เพ่ือใหพ้นกังานมีความผูกพนักบัองคก์ร และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร คนท่ีอยู่ในบริษทั 
(องคก์าร) นานๆ อาจไดร้างวลั (reward) เป็นหุน้ของบริษทัดว้ย 
 2. การตัดสินใจแบบเป็นเอกฉันท์ (Collective decision making) หมายถึง การตัดสินใจร่วมกัน
ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บับุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 3. ความรับผิดชอบแบบเป็นกลุ่ม (Collective responsibility for the outcomes of decisions) หมายถึง 
ความรับผิดชอบร่วมกนัส าหรับผลลพัธของการตดัสินใจ 
 4. การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป (Slow Evaluation and Promotion) 
หมายถึง การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งท าตามขั้นตอน ไม่ข้ามขั้น ซ่ึงข้ึนอยู่กับระยะเวลาการ
ปฏิบติังานและผลการปฏิบติังานซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบอาวโุส (Seniority System) และการจา้งงานตลอด
ชีพ (Lifetime Employment) 
 5. เส้นทางอาชีพไม่เช่ียวชาญเฉพาะดา้น (No specialized career paths) หมายถึงพนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ี แต่ไม่มีความเช่ียวชาญพิเศษดา้นใดดา้นหน่ึง 
 6. มีความเก่ียวข้องกันในลกัษณะครอบครัว (Holistic concern for employees as people) หมายถึง 
พนกังานภายในองคก์รมีความผกูพนักนัเหมือนครอบครัว 
  
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัประสิทธิภาพการท างาน 
 Peterson & Plowman (1989 อา้งถึงใน อุทัสน์ วีระศักด์ิการุณย์ 2556) ได้ให้แนวคิดใกลเ้คียงกับ 
Harring Emerson โดยตดัทอนบางขอ้ลง และสรุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพไว ้4 ขอ้ ประกอบดว้ย 
 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชนคุ์ม้ค่า และมีความพึง
พอใจผลการท างานมีความถูกตอ้งไดม้าตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ี ผลงานท่ีมีคุณภาพ ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อ
องคก์ารและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ 
 2. ปริมาณงาน (Quantity) งานท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานโดยผลงานท่ี
ปฏิบติัได ้มีปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายท่ีบริษทัท่ีวางไว ้และควรมีการวางแผน 
บริหารเวลา เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 3. เวลา (Time) คือเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสมกบั 
งาน และทนัสมยั มีการพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวก รวดเร็วข้ึน 
 4. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (Costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังาน และวิธีการ
คือ จะตอ้งลงทุนนอ้ย และใหไ้ดผ้ลก าไรมากท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้าย หรือตน้ทุนการผลิต ไดแ้ก่
การใชท้รัพยากรดา้นการเงิน คน วสัดุ เทคโนโลยี ท่ีมีอยู ่อยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 



สรุปไดว้า่การปฏิบติังานของแต่ละบุคคลจะมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งประกอบดว้ยความสามารถ 
ความช านาญ และส่ิงจูงใจให้ปฏิบติังานไปสู่เป้าหมาย โดยประเมินผลของประสิทธิภาพนั้น ไดจ้ากคุณภาพ
ของงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน  
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิจยัเชิงพรรณนา ดว้ยวิธีการ
เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการทางสถิติดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานในองค์การญ่ีปุ่นขนาดเล็กในตึก
Empire Tower สาทร ซ่ึงมีองคก์ารญ่ีปุ่นทั้งหมด 18 บริษทั โดยเป็นองคก์ารขนาดเลก็จ านวน 6 บริษทั และมี
พนกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Towerสาทรทั้งหมด 230 คน (ฝ่ายบริหารลูกคา้
สมัพนัธ์ตึก Empire Tower บริษทัแอสเสท เวิรด ์คอร์ปอเรชัน่. 2563)  
 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คิดจากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1973) 
เพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษา โดยก าหนดค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือ
คิดเป็นค่าความคาดเคล่ือนท่ี 5% โดยค่าความเช่ือมัน่จะอยู่ท่ีระดับ 95% โดยการเก็บตวัอย่างจริงใช้กลุ่ม
ตวัอย่าง 146 คน ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 146 ตวัอย่าง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด 
ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการเก็บส ารองแบบสอบถามเพ่ิมอีก 5 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งส้ิน 151 ชุด และการสุ่มตวัอยา่ง
แบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Stratified random sampling) จ าแนกตามรายช่ือองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึก Empire 
Tower สาทร(ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 

องค์การญ่ีปุ่นขนาดเลก็ ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 
บริษทั อาร์ทรอน (ประเทศไทย) จ ากดั 47 30 
บริษทั เรียวโย อิเลค็โทร (ประเทศไทย) จ ากดั 40 25 
บริษทั ซีเอม็เค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 33 21 
บริษทั นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 37 24 
บริษทั ไทย ชิมีสุ จ ากดั 27 17 
บริษทั เอม.จี.ซี. (ประเทศไทย) จ ากดั 46 29 
รวม 230 146 

  



แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานในองค์การญ่ีปุ่นขนาดเล็ก ตึกEmpire 
Tower สาทร เพ่ือดูภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง โดยค าถามในแบบสอบถามส่วนน้ีจะมีลกัษณะค าถามแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) จ านวน 6 หวัขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J มีจ านวน 18 ขอ้ 
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ตามแนวคิดของ Likert’s Scale โดยแบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด
ของปีเตอร์ โพลแมน (1953) มาเป็นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างขอ้
ค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามท่ีประกอบไปด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ แบ่ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานออกเป็น 4 องคป์ระกอบ 
  
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 1. การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณณา (Descriptive Statistics) 
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง
กลุ่ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรท่ีมี
ระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ลกัษณะการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ ตึก Empire Tower สาทร 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
  2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การญ่ีปุ่นขนาดเล็ก  ตึก 
Empire Tower สาทร โดยใชส้ถิติ t-test 
  2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การญ่ีปุ่นขนาดเล็ก  ตึก 
Empire Tower สาทร จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตวั
แปร จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
  2.3 เพ่ือศึกษาลกัษณะการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ ตึก Empire Tower สาทร โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติค่าสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) 
 
 



สรุปผลการวจิยั 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีต าแหน่ง
งานเป็นพนกังานปฏิบติัการ มีอายงุานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท โดย
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า พนกังานมี
ระดบัความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบับริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J ทุกดา้น  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการตามแนว
ทฤษฎี J ด้านการประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไปมากท่ีสุด (  = 3.87) มีระดับ
ความส าคญัมากสุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบแบบกลุ่ม (  = 3.85) มีระดบัความส าคญัมากสุด ความ
เก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว (  = 3.75) มีระดบัความส าคญัมากสุด เสน้ทางอาชีพไม่เนน้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น (  = 3.66) มีระดบัความส าคญัมากสุด ดา้นการจา้งงานตลอดชีพ (  = 3.65) มีระดบัความส าคญั
มากสุด และดา้นการตดัสินใจเป็นเอกฉนัท ์(  = 3.59) มีระดบัความส าคญัมากสุด ตามล าดบั 
 และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานใน
องคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ตึก Empire Tower สาทร โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบ 4 ดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีระดับความคิดเห็น ด้านคุณภาพของงานและด้านคุณภาพของงานมากท่ีสุด (  = 4.10) มีระดับ
ความส าคญัมากสุด รองลงมาคือดา้นเวลาท่ีใชท้ างาน (  = 3.75) มีระดบัความส าคญัมากสุด และดา้นค่าใชจ่้าย
ท่ีสุด (  = 3.71) มีระดบัความส าคญัมากสุด ตามล าดบั  
 ดา้นการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน
ในองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ตึก Empire Tower สาทร สรุปผลไดด้งัน้ี 
  1.1 เพศ ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่
 แตกต่างกนั  
  1.2 อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างานท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
 ปฏิบติังานแตกต่าง 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 การบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี Jโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ตึก Empire Tower สาทรดา้นคุณภาพของงาน  
 ดา้นการจา้งงานตลอดชีพ ดา้นการตดัสินใจเป็นเอกฉนัท์ ดา้นการประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่ง
แบบค่อยเป็นค่อยไป และดา้นมีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานในระดบัต ่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือถา้องค์การมีการ
บริหารรูปแบบการจา้งงานตลอดชีพเพ่ิมข้ึน องคก์ารเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากข้ึน 
องคก์ารมีการประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ิมข้ึน และหากพนกังานมีความคิดเห็น



ว่าถา้องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว พนกังานจะมีประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย  
 ส่วนดา้นความรับผิดชอบแบบกลุ่ม มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของ
งาน ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือถา้พนกังานมีส่วนร่วมเม่ือเกิดปัญหาข้ึน
เพ่ิมข้ึน พนกังานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานเพ่ิมข้ึนปานกลาง 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 การบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี Jโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ตึก Empire Tower สาทรดา้นปริมาณของงาน  
ดา้นการจา้งงานตลอดชีพ ดา้นการตดัสินใจเป็นเอกฉนัท์ ดา้นการประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อย
เป็นค่อยไป ดา้นเส้นทางอาชีพไม่เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และดา้นมีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะ

ครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นปริมาณของงาน ในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือถา้องค์การท่ีมีการบริหารรูปแบบการจา้งงานตลอดชีพเพ่ิมข้ึน หากองค์การเปิด

โอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พนกังานมีความคิดเห็นว่าถา้องค์การท่ีมีรูปแบบการบริหาร

ลกัษณะประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ิมข้ึน  พนกังานมีเสน้ทางอาชีพไม่เฉพาะดา้น 

คือปฏิบัติงานได้หลายหน้าท่ีเพ่ิมข้ึน และพนักงานมีความคิดเห็นว่าถ้าองค์การหรือผู ้บังคับบัญชามี

ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว พนกังานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นปริมาณของ
งานเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย  

 ส่วนดา้นความรับผิดชอบแบบ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นปริมาณของงาน 

ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือถา้พนกังานมีส่วนร่วมเม่ือเกิดปัญหาข้ึนเพ่ิมข้ึน 
พนกังานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นปริมาณของงานเพ่ิมข้ึนปานกลาง 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2.3 การบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี Jโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ตึก Empire Tower สาทรดา้นเวลาท่ีใชท้ างาน  
 ดา้นการจา้งงานตลอดชีพ ดา้นความรับผิดชอบแบบกลุ่ม ดา้นการประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่ง
แบบค่อยเป็นค่อยไป พนกังานมีความคิดเห็นว่าถา้องคก์ารท่ีมีรูปแบบการบริหารลกัษณะประเมินผลและการ
เล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ิมข้ึน ด้านเส้นทางอาชีพไม่เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นเวลาท่ีใชท้ างาน ในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้กล่าวคือถา้องค์การท่ีมีการบริหารรูปแบบการจา้งงานตลอดชีพเพ่ิมข้ึน ถา้พนักงานมีส่วนร่วมเม่ือเกิด
ปัญหาข้ึนเพ่ิมข้ึน และหากพนักงานปฏิบัติงานได้หลายหน้าท่ีเพ่ิมข้ึน  พนักงานจะมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นเวลาท่ีใชท้ างานเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย  



 ส่วนด้านการการตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ และด้านมีความเก่ียวข้องกันในลักษณะครอบครัว มี
ความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาท่ีใช้ท างาน ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือองค์การเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และพนกังานมีความ
คิดเห็นวา่ถา้องคก์ารหรือผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว คือถา้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเพ่ิมข้ึน พนกังานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นเวลาท่ีใชท้ างานเพ่ิมข้ึนปานกลาง 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2.4 การบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี Jโดยรวม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ท างานของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ตึก Empire Tower สาทรดา้นค่าใชจ่้าย  
 ดา้นการประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้าย ในระดบันอ้ยมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือพนกังานมีความคิดเห็น
ว่าถา้องค์การท่ีมีรูปแบบการบริหารลกัษณะประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ิมข้ึน 
พนกังานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนนอ้ยมาก  
 ดา้นการตดัสินใจเป็นเอกฉันท์ ดา้นความรับผิดชอบแบบกลุ่ม และดา้นเส้นทางอาชีพไม่เนน้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้าย ในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือองคก์ารเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือถา้พนกังานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเพ่ิมข้ึน ถา้พนกังานมีส่วนร่วมเม่ือเกิดปัญหาข้ึนเพ่ิมข้ึน และหากพนกังานมีเส้นทางอาชีพ
ไม่เฉพาะดา้น คือปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึน พนกังานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้าย
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย  
 ดา้นการจา้งงานตลอดชีพ และดา้นมีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว มีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้าย ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือถา้
องคก์ารท่ีมีการบริหารรูปแบบการจา้งงานตลอดชีพเพ่ิมข้ึน และหากพนกังานมีความคิดเห็นวา่ถา้องคก์ารหรือ
ผูบ้งัคบับญัชามีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว พนกังานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้น
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนปานกลาง 
  
อภิปรายผลการวจิยั  
 1. ผลการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนักงานในองค์การญ่ีปุ่นขนาดเล็กในตึก Empire 
Tower สาทร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีต าแหน่งงาน
เป็นพนกังานปฏิบติัการ มีอายุการท างานต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 
ทั้งน้ีผูวิ้จยัเห็นวา่ องคก์ารท่ีมีลกัษณะการบริหารแบบญ่ีปุ่นในประเทศไทยเม่ือพนกังานท างานจนถึงระยะเวลา
หน่ึงจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งตามประสบการณ์ท างาน รวมถึงมีการเจริญเติบโตขององคก์รจึงมีการรับสมคัร
พนกังานใหม่อายุนอ้ยถึงปานกลางเขา้มาท างาน และรับตั้งแต่ผูมี้ระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป สาเหตุท่ี



ส่วนใหญ่ท่ีพนกังานเป็นเพศหญิงเน่ืองจากบริษทัท่ีตั้งอยู่ในตึกEmpire Tower สาทรมีลกัษณะเป็นส านักงาน 
ไม่ใช่โรงงานดงันั้นจึงมีการรับพนกังานเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และเพศหญิงส่วนใหญ่จะเลือกท างานใน
ส านกังานมากกวา่เพศชาย 
 2. ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งตามแนวทฤษฎี J 
และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าพนกังานมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J ทุกดา้น ทั้งน้ี
ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า พนกังานในองค์การญ่ีปุ่นขนาดเล็ก ตึกEmpire tower สาทร มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งตามแนวทฤษฎี J ทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงองคก์ารไดน้ าใชใ้นการบริหารจดัการ และพนกังาน
ยอมรับนโยบายการบริหารจดัการดงักล่าว ซ่ึงมีส่วนผลกัดนัใหพ้นกังานมีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
ดงัน้ี 
 (1) การจา้งงานตลอดชีพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน ปริมาณ
ของงาน และเวลาท่ีใชท้ างานในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้องค์การมีรูปแบบการ
บริหารแบบการจา้งงานตลอดชีพเพ่ิมข้ึน จะท าใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน ปริมาณ
ของงาน และเวลาท่ีใชท้ างานเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย และ การจา้งงานตลอดชีพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นค่าใชจ่้ายในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือถา้องคก์ารมีรูปแบบการบริหาร
แบบการจ้างงานตลอดชีพเพ่ิมข้ึน จะท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนปานกลาง 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าการท่ีองค์การมีรูปแบบการจา้งงานตลอดชีพ ท าใหพ้นกังาน
รู้สึกมัน่คง และเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานออกมาดี 
 (2) การตดัสินใจเป็นเอกฉันท์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน 
ปริมาณของงาน และค่าใชจ่้ายในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้องคก์ารใชก้ารตดัสินใจ
แบบเป็นเอกฉันท์ คือ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพ่ิมมากข้ึน พนักงานจะมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน ปริมาณของงาน และค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย และการตดัสินใจเป็นเอกฉนัท์
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นเวลาท่ีใชท้ างานในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือถา้องคก์ารใชก้ารตดัสินใจแบบเป็นเอกฉนัท ์คือ ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพ่ิม
มากข้ึน พนักงานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นเวลาท่ีใชท้ างานเพ่ิมข้ึนปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของศุภสิทธิ กิตชัย (2546) ไดศึ้กษาวิจยั ระบบงานและเคร่ืองมือสนับสนุนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรกรณีศึกษา บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ ผูว้ิจยัมี
ความเห็นวา่ เม่ือมีการส่ือสารระหวา่งผูบ้งัคบับญชาและพนกังานจะท าใหมี้ความเขา้ใจกนัมากข้ึน และเม่ือการ
ตดัสินใจไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัคนใดคนหน่ึง คือ เป็นการตดัสินใจร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร และพนกังานก็จะส่งผล
ใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 



 (3) ความรับผิดชอบแบบกลุ่ม มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงาน 
และปริมาณของงานในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้พนกังานมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนัเพ่ิมข้ึน พนกังานจะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย และความรับผิดชอบแบบกลุ่ม มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นเวลาท่ีใชท้ างานและค่าใชจ่้ายในระดบัปานกลาง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือถา้พนักงานมีความรับผิดชอบร่วมกนัเพ่ิมข้ึน พนักงานจะมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นเวลาท่ีใชท้ างานและค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Greorge Elton 
Mayo ซ่ึงไดศึ้กษาโดยการสังเกตการท างานของคนและปัจจยัอ่ืนๆ มีจุดประสงคคื์อตอ้งการเขา้ใจพฤติการมณ์
ของคนในหนา้ท่ีงานท่ีจดัไวใ้ห ้ปรากฏวา่คนท างานมิใช่ท างานเพ่ือหวงัผลตอบแทนทางดา้นการเงินเพียงอย่าง
เดียว แต่คนท างานตอ้งการดา้นสังคมภายในกลุ่มท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่เป็นทางการท่ีเป็นเร่ืองของจิตใจ ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างคนงานดว้ยกนั และเขาไดข้อ้สรุปว่า ประสิทธิภาพการท างานมิไดข้ึ้นอยู่กบั
สภาพแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียว ยงัข้ึนอยูก่บัความสมัพนัธ์ภายในองคก์ารดว้ย  
 (4) การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานทุกดา้นในระดบัต ่า และนอ้ยมากในดา้นของค่าใชจ่้าย และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้
องคก์ารประเมินผลและเล่ือนต าแหน่งพนกังานแบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ิมข้ึน พนกังานจะมีประสิทธิภาพดา้น
คุณภาพเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั น ้าจิต ชาวนัดี (2544) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัศรีสะเกษ กล่าวว่า 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ โอกาสความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน รวมถึง
ผลตอบแทนหรือรายไดด้ว้ย วิศิษฐ์ จุลปานนท ์(2544) ไดศึ้กษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์พบว่า ความก้าวหน้าในงานท่ีท า การยอมรับนับถือ
ความส าเร็จของงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
 (5) เส้นทางอาชีพไม่เนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ทุกดา้นในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ พนกังานมีเส้นทางอาชีพไม่เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
คือ ปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึน จะมีประสิทธิภาพทุกเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย มี กล่าวคือพนกังานมีเสน้ทางอาชีพ
ไม่เช่ียวชาญเฉพาะดา้น คือ ปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึน จะมีประสิทธิภาพดา้นปริมาณเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ หากพนกังานสามารถปฏิบติังานไดห้ลายหนา้ท่ี กจ็ะสามารถท างานใหส้ าเร็จดว้ยปริมาณท่ี
มาก และสามารถเพ่ิมปริมาณงานไดห้ลายชนิดตามค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา เม่ือมองในระยะยาว ประสิทธิภาพ
ดา้นค่าใชจ่้ายกจ็ะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  
 (6) มีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้าน
คุณภาพของงานในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากพนักงานมีความเก่ียวขอ้งกันใน
ลกัษณะครอบครัวเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงานเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และความ



เก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นปริมาณของงาน ดา้น
เวลาท่ีใชท้ างาน ดา้นค่าใชจ่้ายของงานในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือหากพนกังาน
มีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะครอบครัวเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นคุณภาพของงานเพ่ิมข้ึนปาน
กลาง ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Moos (1986) สภาพแวดล้อมในการท างานมิติด้านสัมพันธภาพ 
(Relationship Dimension) ใช้วดัการมีส่วนร่วมและความผูกพนัของบุคคลต่องาน ความเป็นมิตรและการ
สนบัสนุนในระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน การสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการกระตุน้ใหผู้บ้งัคบับญัชาสนบัสนุน
มิติน้ีมีมาตราย่อยท่ีใช้วดัลกัษณะ 3 ดา้น คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน และดา้นการสนบัสนุนจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงส่งเสริมใหผ้ลการท างานดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน
ของพนกังานองคก์ารญ่ีปุ่นขนาดเลก็ในตึกEmpire Tower สาทร” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 
 1. เน่ืองจากพนกังานท่ีปฏิบติังานในองค์การญ่ีปุ่นขนาดเล็กในตึกEmpire Tower สาทรส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งตามแนวทฤษฎี J แต่องคก์ารควรเนน้การส่งเสริมนโยบาย
ทางด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการอบรมพนักงานเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะพนกังานเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึน
ไป มีต าแหน่งงานเป็นพนักงานปฏิบติัการ มีอายุงาน1-10ปี เน่ืองจากจากผลการวิจยั พนักงานกลุ่มน้ียงัมี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีค่อนขา้งต ่ากวา่ โดยใหค้ าแนะน าหรือชกัจูงใหป้ฏิบติังานไดดี้ยิ่งข้ึน 
 2. องค์การควรน าแนวคิดการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J มาเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
องค์การต่อไป เน่ืองจากความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีดียิ่งข้ึนเม่ือ
องคก์ารมีการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J  
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต 
 1. ควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความผูกพนัของพนกังานท่ีมีต่อ
องค์การ หรือความเครียดในการท างานท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัการบริหารจดัการตามแนวทฤษฎี J 
เพ่ือใหผู้บ้ริหารเขา้ใจพนกังานในองค์การของตนมากข้ึน และสามารถส่งเสริมหรือคิดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมใน
การบริหารจดัการได ้อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องคก์าร 



 2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆในคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น 
สถานภาพ โสด สมรส เป็นตน้ เพ่ือศึกษาต่อวา่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัหรือไม่  
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