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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานแบบญี่ป่ นุ และความพึงพอใจใน
งานของพนักงานคนไทยในบริษทั สัญชาติญ่ปี ่ ุนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี จาแนกตามลักษณะองค์กร
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานคนไทยในบริษัทญี่ป่ ุนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จานวน 200 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และทดสอบสมมุตฐิ าน
โดยการทดสอบค่าที (independent sample t-test)
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมพนักงานเห็นด้วยกับการบริหารงานแบบญี่ป่ ุนในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า เห็นด้วยกับการบริหารงานด้านการทางานเป็ นทีมในระดับมากทีส่ ุด จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงาน
บริษัทสัญชาติญ่ปี ่ ุนในลักษณะองค์กรแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานแบบญี่ป่ ุนทัง้ ภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน สาหรับความพึงพอใจในการทางานพบว่า ในภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในงานด้านเพื่อนร่วมงานในระดับมากทีส่ ดุ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานบริษทั
สัญชาติญป่ี ่ นุ ในลักษณะองค์กรแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในงานทัง้ ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่มคี วามพึงพอใจด้านสภาพ
การทางาน ด้านผลประโยชน์และสวัสดิการ และด้านหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
คาสาคัญ : การบริหารงานแบบญีป่ ่ นุ , ความพึงพอใจในงาน, บริษทั สัญชาติญป่ี ่ นุ
ABSTRACT
The purposes of this study were to examine and compare a level of opinion towards Japanese
administrative styles and job satisfaction among Thai employees working for different types of Japanese
companies located in Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri Province. Thai employees working for
Japanese companies in Amata Nakorn Industrial Estate were used as the sample with 200 employees being
quota selected. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The statistics used to analyze
the collected data was descriptive statistics. To test the research hypothesis, an independent sample t-test
was administered.
The results of this study revealed that the employees agreed with Japanese administrative styles at
a high level. When considering each aspect of the administration, the employees agreed with the aspect in
relation to team working at the highest level. In addition, it was found that there were no differences in the
opinions among Thai employees working for different types of Japanese organizations. Regarding the
employees’ job satisfaction; in general, they rated their satisfaction at a high level. In particular, they were
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satisfied with co-workers at the highest level. Based on the results from the test of hypothesis, no difference
in the level of job satisfaction was found among Thai employees working for different types of Japanese
organizations. Finally, there were statistically significant differences in the level of satisfaction with work
conditions, advantages and fringe benefits, division heads and supervisors among the subjects working for
different types of Japanese organizations at a significant level of .05.
Keywords : Japanese-Style Administrative, Job Satisfaction, Japanese Companies

บทนา
ตัง้ แต่ทศวรรษ
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ง
ทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงจากญีป่ ่ ุน โดยประเทศไทยกลายเป็ น
ฐานผลิต ที่ส าคัญ ของญี่ป่ ุ น ส าหรับ อุ ต สาหกรรมหลัก ที่
ญี่ป่ ุ นเข้า ดาเนิน การในไทย ได้แ ก่ อุ ต สาหกรรมชิ้นส่วน
รถยนต์ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์ การลงทุนจากญีป่ ่ นุ
จะคิดเป็ น ร้อยละ 50 ของการลงทุนในไทย (Sukegawa, S.
(2013) ซึ่ ง บริ ษั ท ญี่ ป่ ุ นที่ เ ข้ า มาลงทุ น ในประเทศไทย
นอกจากจะน าเทคโนโลยีเ ข้า มาด้วยแล้ว ยัง ได้มีการนา
ลักษณะการบริหารเข้ามาปรับใช้กบั บริษัทญี่ป่ ุนที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยด้วย โดยการบริหารงานแบบญีป่ ่ นุ ใน
ระหว่างประเทศมีอยู่ 4 ตัวแบบ (Perlmitter,
as cited
in Siengthai, 2015) 1) บริษทั แม่จะส่งคนมาบริหารบริษทั
ลูกในที่บริษัทลงทุน การตัดสินใจ หรือการวางกลยุทธ์จะ
ขึน้ กับบริษทั แม่ (Ethnocentric) 2) อนุ ญาตให้คนในบริษทั
ท้ อ งถิ่ น ขึ้น มาเป็ นผู้ บ ริ ห ารได้ (Polycentric) 3) การใช้
บุคคลในประเทศทีส่ ามมาบริหารในประเทศลูกก่อนทีค่ นใน
บริษัท ลู ก จะขึ้น มาเป็ น ผู้บ ริห ารได้ คือ การโอนย้า ยใน
ระหว่ า งภู มิภ าคก่ อ นแล้ว ค่ อ ยมาประจ าในประเทศของ
ตนเอง (Region-centric) และ 4) เป็ นแนวคิดเชิงอุดมคติ
มากที่สุด สาหรับ การบริห ารของบริษัท ข้า มชาติ คือ การ
จัดการทีเ่ ป็ น Geo-centric firm หรือการเป็ น Transnational
firm ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการบริหารที่เป็ น
สากลมาก คือ การยึดแนวคิดทีว่ ่าบริษทั มีตาแหน่ งว่างก็จะ
สรรหาและคัดเลือกคนทีด่ ที ส่ี ุดทีไ่ หนก็ได้ทม่ี คี วามสามารถ
ทีบ่ ริษทั ต้องการมาบริหารบริษทั โดยบทบาทหน้าทีข่ องคน
ในบริ ษั ท ลู ก จะประกอบด้ ว ยงานด้ า นต่ า ง ๆ ดั ง นี้
(Darawong, 2013)
1) กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และวัฒนธรรมของ
องค์กรให้สอดคล้องกับบริษัทแม่ (Parent Company) ใน
ประเทศแม่ (Parent Country)
2) กากับ ดูแล และสนับสนุ นการดาเนินการทาง
ธุรกิจประจาวันของพนักงานท้องถิน่ ในบริษทั ลูก

3) ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ให้แก่ผบู้ ริหาร
ท้อ งถิ่น เพื่อ ให้เ กิด ความเข้า ใจและถ่ า ยทอดสู่พ นัก งาน
ระดับล่างเพื่อนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
4) เป็ นตัวกลางการสื่อสารระหว่างบริษัทแม่และ
บริษทั ลูกเพื่อให้เกิดความเข้าใจของทัง้ สองฝ่ าย
5) รายงานความคืบหน้าและผลประกอบการของ
บริษทั ลูกให้แก่บริษทั แม่ได้รบั ทราบอย่างต่อเนื่อง
สาหรับบริษทั ของญี่ป่ ุนในประเทศไทยส่วนใหญ่จะ
มีการบริหารงานเป็ นแบบแรก คือ มุ่งเน้ นให้คนญี่ป่ ุนมา
บริห ารงานเอง แม้จ ะทาให้เ กิดต้น ทุน ที่สูง โดยเป็ น การ
บริห ารงานมีก ารน าหลัก การบริห ารแบบญี่ป่ ุนเข้ามาใช้
และมีผู้บริหารคนญี่ป่ ุนเป็ นหลัก Managing Director :MD
หรือ General Manager: GM) และมีก ารน านโยบายจาก
บริษทั แม่เข้ามาบริหาร แบบทีส่ องเป็ นแบบผสมผสานการ
บริหารงานทัง้ แบบไทยและญีป่ ่ นุ ซึง่ ส่วนใหญ่อานาจในการ
บริหารเป็ นของผู้บริหารคนไทยเป็ นหลัก ดังนัน้ อาจจะทา
ให้ลกั ษณะการบริหารแต่ละองค์กรนัน้ แตกต่างกันไป
นอกจากลักษณะการบริหารงานทีแ่ ตกต่างกันแล้ว
ยัง มีใ นเรื่อ งของวัฒ นธรรมองค์ก ร ที่มีล ัก ษณะเป็ น แบบ
ญี่ป่ ุนแท้ (Sukwannarat, 2005) จะเน้นการทางานเป็ นทีม
ระบบอาวุโส ระเบียบวินัย การรายงานผลการดาเนินงาน
และคิด แบบเป็ น ระบบ ส่ว นที่เ ป็ น แบบคนไทยจะยึด ถือ
หลัก การปฏิ บ ัติ เ ป็ นแบบสายกลาง สร้ า งความสมดุ ล
ระหว่างสายอาชีพและชีวติ ครอบครัว จะเห็นได้ว่าทัง้ สอง
ลักษณะองค์กรมีทงั ้ การบริหารและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
(Siengthai, 2015)
สาหรับพื้นที่ท่มี บี ริษัทญี่ป่ ุนตัง้ อยู่เป็ นจานวนมาก
มัก จะตัง้ อยู่ใ นพื้น ที่นิ ค มอุ ต สาหกรรมในภาคตะวัน ออก
และหนึ่งในนัน้ คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึง่ เป็ นนิคม
อุตสาหกรรม 1 ใน 10 ของเขตพื้นที่เศรษฐกิจระดับโลก
ในปี พ.ศ.2553 และในนิตยสาร FDI อยู่ในกลุ่มเขตอุตสาหกรรม
ที่มรี ะบบการขนส่งทางอากาศที่ดที ่สี ุด นิคมอุตสาหกรรม
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อมตะนคร มี พ้ื น ที่ 4,210 เ คเตอร์ (25,000 ไร่ หรื อ
10,400 เอเคอร์) ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาชายฝั ง่ ทะเลภาค
ตะวันออก เป็ นหนึ่งในเขตพื้นที่พฒ
ั นาทางอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ของประเทศ กลุ่มนักลงทุนทีเ่ ข้ามาส่วนใหญ่จะ
เป็ นสัญชาติญ่ปี ่ ุน ยุโรป จีน และเกาหลี เป็ นต้น บริษทั ชัน้
น าเช่ น BMW Toyota, Sony Mobile Biridstone, Mitsubishi
Electric, Colgate, Palmolive, Kao, Daikin, Pepsi-Cola,
Sumitomo Rubber แ ล ะ Yokohama Tire Manufacturing
ประเภทอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เป็ น
ต้น (Amata Corporation Public Company Limited, 2017)
จากความเป็ นมาข้างต้น ทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจที่
จะศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานคนไทยในบริษัท
สัญชาติญ่ปี ่ ุนต่อการบริหารงานทัง้ แบบไทยและญี่ป่ ุน และ
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานของพนักงานคนไทยใน
บริษัทสัญชาติญ่ีป่ ุน ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร เพื่อให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของแต่ละบริษทั นัน้ มีความแตกต่างกันอย่างไร

วัต ปุ ระสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
แบบญี่ ป่ ุ นและระดับ ความพึง พอใจในการท างานของ
พนั ก งานคนไทยในบริ ษั ท สั ญ ชาติ ญ่ี ป่ ุ นในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดับ ความคิด เห็น ต่ อ การ
บริหารงานแบบญีป่ ่ นุ และระดับความพึงพอใจในการทางาน
ของพนัก งานคนไทยในบริษัท สัญ ชาติญ่ีป่ ุ นในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จาแนกตามลักษณะองค์กร
โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ ระดับความคิดเห็นต่อ
การบริห ารงานญี่ป่ ุ นทัง้ ภาพรวมและรายด้า น ซึ่ง ได้แ ก่
ด้านการทางานเป็ นทีม ด้านระบบอาวุโส และด้านหลักการ
HORENSO กับระดับความพึงพอใจในงานทัง้ ภาพรวมและ
รายด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านงาน ด้านค่าจ้าง ด้านโอกาสเลื่อน
ต าแหน่ ง ด้า นการยอมรับ ด้า นสภาพการท างาน ด้า น
ผลประโยชน์ และสวั ส ดิ ก าร ด้ า นหั ว หน้ า งานหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านองค์การและการ
จัดการ แตกต่างกันในบริษทั ญีป่ ่ นุ แท้และญีป่ ่ นุ เทียม
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ที่ เ กี่ ย วกับ การท างานเป็ นทีม ระบบอาวุ โ ส และหลัก
HORENSO (การรายงาน การสื่ อ สาร การปรึ ก ษา)
ดังต่อไปนี้
การทางานเป็ นทีม
Kili & Siengthai (2009) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ
ของการท างานเป็ น ทีมไว้ด ัง นี้ การท างานเป็ น ทีมมักจะ
สะท้อนให้เห็นโดยวิธีการประเมินพนักงานที่บริษัทญี่ป่ ุน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านจัดทาขึน้ บนพืน้ ฐานของการ
ท าคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ก ับ ทีม งานและผลิต ภาพของบริษัท
มากกว่าบนพืน้ ฐานความมีประสิทธิภาพของปั จเจกบุคคล
ประเด็นการประเมินผลงานทีส่ าคัญ ๆ คือ ทัศนคติในการ
ท างาน การมาท างานตรงเวลา ความร่ ว มมือ กับ เพื่อ น
ร่ ว มงานนอกเหนื อ ไปจากความพยายามที่ จ ะบรรลุ
เป้ าหมาย ซึ่งมักจะมากกว่าผลลัพธ์ท่ไี ด้จริง ยิ่งไปกว่านี้
การประเมินผลของปั จเจกบุคคลก็ทาขึน้ โดยรักษาความ
สมดุลกับการประเมินพนักงานคนอื่น ๆ โดยหลัก ๆ แล้ว
ไม่ มีพ นัก งานคนใดที่จ ะได้ร ับ การประเมิน ว่ า มีผ ลงานดี
เยี่ย ม (สูง กว่ า ทุ ก ๆ คนในกลุ่ ม ) หรือ แย่ ม าก (ต่ า กว่ า
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม)
ระบบอาวุโส
Kili & Siengthai (
) ได้ ก ล่ า วถึ ง การบริ ห าร
ระบบอาวุโสไว้ด ังนี้ การบริห ารทรัพยากรมนุ ษย์ภายใต้
ระบบอาวุโส ค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาทีท่ างาน
ให้กบั องค์กร พนักงานทีม่ อี ายุน้อยจะค่อย ๆ ปรับเงินเดือน
ตามอายุ ง าน บริษัท ญี่ป่ ุ นส่ว นใหญ่ จ ะยึด ถือ ปฏิบ ัติต าม
ระบบอาวุโส ที่มีการประเมินผลงานโดยมีความเห็นชอบ
จากกลุ่ม ส่วนการเลื่อนขัน้ นัน้ มักจะเกิดขึน้ ช้าเนื่องจากมี
ผลระยะยาวทัง้ ต่อพนักงานและต่อบริษัท โดยมองว่าการ
เลื่อนตาแหน่งทีช่ า้ นัน้ จะทาให้มเี วลาศึกษาพนักงานก่อนจะ
เข้ารับตาแหน่ งใหม่ เป็ นการจูงใจในการทางานอย่างหนึ่ง
โดยพนักงานจะถูกประเมินผลการทางานในลักษณะของ
การทางานเป็ นทีมมากกว่าตัวบุ คคล มีการติดต่ อสื่อสาร
แบบเปิ ด การให้ความช่วยเหลือและการให้รางวัล โดยให้
ทุกคนมีส่วนร่วมให้ขอ้ มูลแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง แล้วนามา
ปรึกษาร่วมกันก่อนทีจ่ ะทาการตัดสินใจและผูบ้ งั คับบัญชา
จะให้ความสนใจในตัวของพนักงานทุก ๆ คน

ทบทวนวรร กรรม
จากแนวคิด ของผู้ท่ีใ ห้ค วามหมายเกี่ย วกับ การ
บริหารงานแบบญีป่ ่ ุน และวัฒนธรรมการทางานแบบญี่ป่ นุ
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หลั ก
การรายงาน การส่ อ สาร
การปรึกษา
Hiroshi (2011) ได้อธิบายถึงความสาคัญของการ
ทา โ -เร็น-โซในเมืองไทย ไว้ว่าเป็ นการบริหารงานแบบ
ญี่ ป่ ุ นที่เ ป็ นแบบแนวราบและแนวตัง้ เป็ น การท างานที่
จะต้องประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ โดยมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
ต่อกัน ซึง่ ความหมายของ HORENSO นัน้ ได้แก่
1. Ho (Houkoku) หมายถึ ง การรายงานสิ่ง ที่ไ ด้
ทาไป
2. Ren (Renraku) หมายถึ ง การบอกกล่ า วติ ด ต่ อ
สือ่ สารอย่างต่อเนื่อง
3. So (Soudan) หมายถึ ง การปรึก ษาหารือ ใน
กรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยหรือมีปัญหาเกิดขึน้
โ เร็นโซนัน้ เน้นการติดต่อสือ่ สารและการประสานงาน
โดยเริม่ จากผูบ้ งั คับบัญชาประสานงานและติดต่อสื่อสารไป
ถึงพนักงาน เพื่อให้ข้อมูลสื่อสารเป็ นไปอย่างทัวถึ
่ ง และ
รว ดเ ร็ ว ซึ่ ง ถื อ แ นว ท า ง ปฏิ บ ั ติ ง า นที่ ส า คั ญ และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ส าหรั บ ความหมายของความพึ ง พอใจในงาน
Wanphet (1998) กล่ า วว่ า ความพึง พอใจในการท างาน
หมายถึง สภาวะของอารมณ์ ค วามรู้สึก และเจตคติข อง
บุคคลที่มตี ่องานที่เขาปฏิบตั ิงานอยู่โดยแสดงออกมาเป็ น
ความสนใจกระตือรือร้น เต็มใจและสนุ กสนาน ร่าเริง เป็ น
ต้น ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจในงานที่ทาแล้ว
เขาก็จะมีความพยายามอุตสาหะมีความสุขกับงานที่ทา มี
ความรั บ ผิ ด ชอบและมุ่ ง มั น่ จนท างานนั ้น ส าเร็ จ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ และได้ก ล่ า วถึง องค์ป ระกอบของความพึง
พอใจ ดังนี้
1. งาน (Job) คือ ตัวงานทีเ่ ขาได้ทาอยู่หมายความ
ว่า มีความรับผิดชอบ ความถนัด และความสนใจในงานนัน้
หากมีความชอบ ความสนใจย่อมจะมีความพึงพอใจในงาน
นัน้ ในขณะทีท่ างานย่อมมีโอกาสทีจ่ ะเรียนรูง้ าน รูส้ งิ่ ใหม่ ๆ
มากขึน้ และสิง่ นี้หากชอบอีกก็ย่อมเพิม่ ความพึงพอใจใน
งานนัน้ มากขึน้ ไปอีกเช่นกัน
2. ค่ า จ้า ง (Wage) หมายถึง ค่ า จ้า งแรงงานเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้บุคคลอยากทางานในหน่ วยงาน
นัน้ หรือไม่ การให้ค่าจ้างงานในอัต ราที่เหมาะสมก็ทาให้
ผู้ ท างานพึ ง พอใจได้ นอกจากนี้ ค่ า จ้ า งก็ ต้ อ งมี ค วาม
ยุ ติ ธ รรมโดยเฉพาะในบรรดาคนงานหรื อ ลู ก จ้ า งที่ มี

คุณสมบัตเิ ดียวกัน ผูบ้ ริหารองค์การอุตสาหกรรมจึงต้องให้
ค่าจ้างทีเ่ ป็ นธรรม
3. โอกาสทีไ่ ด้เลื่อนตาแหน่ง (Promotion) พนักงาน
ทุกคนในองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมตัง้ ความหวังไว้กบั สิง่
เหล่านี้ผู้บงั คับบัญชาต้องมีวธิ กี ารที่ดใี นการพิจารณาเพื่อ
ความยุตธิ รรมเพราะสิง่ นี้จะทาให้เกิดความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานได้
4. การยอมรับ (Recognition) ทัง้ จากผูบ้ งั คับบัญชา
ผูบ้ ริหารและเพื่อนร่วมงาน หากมีการยอมรับเขาในบทบาท
ย่อมทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทางาน ดังนัน้ การ
ให้เกียรติ ให้การยอมรับ รับ ั งความคิดเห็นต่อบุคคล ย่อม
ทาให้เขาเกิดความพึงพอใจได้
5. สภาพการท างาน (Working condition) เป็ น
สภาพโดยทัว่ ๆ ไปของสถานที่ทางาน เช่น ความสะอาด
ความเป็ นระเบียบ ความกว้างขวางโอ่โถง ซึ่ง เป็ นสภาพ
ทางกายภาพ สิง่ เหล่านี้มผี ลต่อความพึงพอใจได้เช่นกัน
6. ผลประโยชน์ (Benefit) และสวัสดิการ (Services)
หมายถึง สิ่ง ที่เ ขาได้ร ับ ตอบแทนจากผลการปฏิบตั ิงาน
นอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น บาเหน็จบานาญ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าที่พกั ค่าน้ ามันรถ ล สิง่ เหล่านี้ย่อมมีผลต่อความพึง
พอใจในงานเช่นกัน
7. หัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชา (Leader) หัวหน้า
ก็มีอิท ธิพลมาก เช่ น ลัก ษณะของหัว หน้ าเป็ นแบบใด มี
ทักษะในการบริหารงานมากน้อยเพียงใด รู้หลักจิตวิทยา
หลั ก มนุ ษยสั ม พั น ธ์ เ พี ย งไร เมื่ อ มี ปั ญหาหั ว หน้ า มี
ความสามารถทีจ่ ะแก้ไขหรือให้คาแนะนาแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านได้
เพียงใด หากหัวหน้ าดีย่อมทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความพึง
พอใจ
8. เพื่อนร่วมงาน (Co-workers) หากมีเพื่อนร่วมงาน
ที่ ดี ใ นองค์ ก าร ท างานร่ ว มกั น ได้ ย่ อ มส่ ง ผลท าให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านเกิดความพึงพอใจในการทางานมากขึน้
9. องค์การและการจัดการ (Organization) หมายถึง
องค์การใดที่มชี ่อื เสียง การทางานมีระบบอยู่แล้ว ย่อมทา
ให้เกิดการยอมรับ ทาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความพึงพอใจใน
องค์การนัน้ ส่วนการจัดการองค์การทีม่ วี ธิ กี ารจัดระบบการ
บริหารดีย่อมสร้างความพึงพอใจในงานได้เช่นกัน ฉะนัน้
การสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานจึงเป็ นเรื่องสาคัญ
สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานแบบญี่ป่ ุนและความพึงพอใจในงานของพนักงาน
คนไทยบริษัทสัญชาติญ่ปี ่ ุน พบว่างานวิจยั ของ Ubolyaem
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(2016) ได้ศึก ษาเรื่อ งการเปรียบเทียบความพึง พอใจต่ อ
ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทสัญชาติญ่ีป่ ุนและบริษัท
สัญ ชาติอ เมริก ัน และงานของ Pongor (2007) ซึ่ง ศึก ษา
เรื่องการศึกษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานฝ่ ายผลิต กรณีศกึ ษา บริษทั ติ าชิ โกลบอล
สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จากัด ผลการศึกษาทัง้
สองชิน้ พบว่า พนักงานบริษทั สัญชาติญป่ี ่ ุนมีความพึงพอใจ
ด้ า นคุ ณ ค่ า ของงานและสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
สวัสดิการต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก และพนักงานมีระดับความ
พึงพอใจในการทางานในด้านสภาพแวดล้อมในการทางานใน
ระดับมาก นอกจากนี้งานวิจยั ของ Pongor (2007) ยังพบว่า
ความพึ ง พอใจในการท างานด้ า นความสั ม พั น ธ์ ก ั บ
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับปานกลาง
Ratanachawalit (2010) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่ อ
สวัสดิการและความภักดีของพนักงานบริษัทโตโยต้า ทูโช
(ไทยแลนด์) จ ากัด และ Charuwatanakit (1996) ได้ศึกษา
ปั จจัยการสื่อสารภายในองค์การที่มผี ลต่อความพึงพอใจใน
การทางานของพนักงานกลุ่ม บริษัท มินีแบ (ประเทศไทย)
จากัด ผลการศึกษาทัง้ สองชิน้ พบว่า พนักงานโดยภาพรวม
มีความพึงพอใจ พบว่าพนักงานในองค์กรญี่ป่ นุ เทียมมีความ
พึงพอใจต่อค่าตอบแทน และพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสาร
ของผู้บงั คับบัญชามีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของ
พนั ก งาน ความพึ ง พอใจในข่ า วสารที่ ไ ด้ ร ั บ และการ
ติดต่ อสื่อสารระหว่ างกัน มีความสัมพันธ์ในทางบวก ส่วน
Submakudom (2005) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของพนักงาน
ต่ อสวัสดิการของบริษัท สยามไอซิน จ ากัด ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานบริษัทสัญชาติญ่ปี ่ ุนแท้มีความพึงพอใจต่ อ
สวัสดิการในระดับมาก
สาหรับแนวคิดและทฤษฎีท่ผี ู้วจิ ยั นามากาหนดเป็ น
กรอบแนวคิดการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย แนวคิดของ Kili &
Siengthai (2009) Sriarunotai (1999) Sukwannarat (2005)
Pomsuwan (2011) Hiroshi (2011) Japan External Trade
Organization (JETRO) (1999) โดยน ามาก าหนดเป็ น
กรอบการศึกษาความคิดเห็นต่ อการบริหารงานแบบญี่ป่ ุ น
และความพึง พอใจในงานโดยเปรียบเทียบตามลักษณะ
องค์กร ซึง่ แบ่งเป็ น องค์กรญีป่ ่ นุ แท้และองค์กรญีป่ ่ ุนเทียมใน
บริษทั สัญชาติญ่ปี ่ ุนในเขตพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ซึ่ ง ผู้ วิ จ ัย ได้ นิ ย ามองค์ ก ารญี่ ป่ ุ นแท้ หมายถึ ง ลัก ษณะ
องค์ ก ารที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ โ ดยคนญี่ ป่ ุ นเกิ น ร้ อ ยละ 50
บริ ห ารงานโดยคนญี่ ป่ ุ นในระดั บ ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง เป็ นการ
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ประกอบธุรกิจภายใต้ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ป่ ุน
และองค์การญีป่ ่ ุนเทียม หมายถึง ลักษณะองค์กรทีม่ ผี ถู้ ือหุน้
ใหญ่เป็ นคนไทยเกินร้อยละ 50 และมีผถู้ อื หุน้ (Shareholder)
เป็ นบริษัทญี่ป่ ุ น แต่ มีการบริหารงานโดยระดับผู้บริหาร
ไม่ว่าจะเป็ นผู้จดั การทัวไป
่ และผู้ ช่วยผู้จดั การเป็ นคนไทย
รายละเอียดตามภาพที่ 1
ความคิดเห็นต่อการ
บริหารงาน
ลักษณะขององค์การ
- ญีป่ ่ นุ แท้
- ญีป่ ่ นุ เทียม
ความพึงพอใจในงาน

าพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ระเบียบวิ ธีวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ประชากร คือ พนักงานคนไทยในบริษทั สัญชาติ
ญีป่ ่ นุ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึง่ ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถ
หาจ านวนประชากรที่แท้จริงได้ อย่ างไรก็ตามผู้วิจ ัย ได้
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์อานาจของ
การทดสอบ (Power analysis) ส าหรับ สถิ ติ Independent
Sample t-test ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป G*Power 3.1.9.2 โดย
การกาหนดขนาดค่าอิทธิพล ดังนี้ Alpha = .05, Power = .90
ได้ขนาดตัวอย่างตามลักษณะองค์การ (ญี่ป่ ุนแท้ และญี่ป่ ุน
เทีย ม) จ านวนกลุ่ ม ละ 96 คน รวมจ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ าง
เท่ ากับ 192 คน อย่ างไรก็ตามผู้วิจ ัยได้เพิ่มจ านวนขนาด
ตัว อย่ า งเป็ นลัก ษณะองค์ ก ารกลุ่ ม ละ 100 คน รวมเป็ น
200 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาตามลักษณะ
องค์การ
เคร่องมอที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ แบบสอบข้อมูลถามทัวไปเกี
่
ย่ วกับสภาพ
ส่ ว นตัว ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ง าน
ต าแหน่ ง งาน และลัก ษณะขององค์ก ร ประกอบด้ว ยข้อ
คาถามจานวน 4 ข้อ
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ตอนที่ แบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็น
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การ
ทางานเป็ นทีมจานวน 5 ข้อ ระบบอาวุโสจานวน 4 ข้อ และ
หลักการท างาน HORENSO จ านวน 4 ข้อประกอบด้ ว ย
ข้อ ความจ านวน 13 ข้อ มีลัก ษณะค าตอบแบบ Rating
Scale โดยให้คะแนนออกเป็ น 4 ระดับ คือเห็นด้วยอย่างยิง่
เท่ากับ 4 คะแนน เห็นด้วย เท่ากับ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย
เท่ากับ 2 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ เท่ากับ 1 คะแนน
ตอนที่ แบบสอบถามข้อ มู ล เกี่ย วกับ ความพึง
พอใจของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ บ่ ง ออกเป็ น 9 ด้า น
ได้แก่ ด้านงาน ด้านค่าจ้าง ด้านโอกาสทีไ่ ด้เลื่อนตาแหน่ ง
ด้านการยอมรับ ด้านสภาพการทางาน ด้านผลประโยชน์
และสวัสดิก าร ด้า นหัว หน้ า งานหรื อ ผู้บงั คับ บัญ ชา ด้า น
เพื่อนร่วมงาน และด้านองค์การและการจัดการ แต่ละด้านมี
ค าถามด้า นละ 3 ข้อ ประกอบไปด้ว ยข้อ ค าถามจานวน
27 ข้อ ลักษณะคาตอบแบบ Rating Scale โดยให้คะแนน
เป็ น 4 ระดับ คือ พึงพอใจมากทีส่ ุด เท่ากับ 4 คะแนน พึง
พอใจมาก เท่ากับ 3 คะแนน ไม่พอใจ เท่ากับ 2 คะแนน ไม่
พอใจมากทีส่ ดุ เท่ากับ คะแนน
การสร้างและตรวจสอบคุ าพเคร่องมอ
ผู้วิจยั ได้กาหนดขัน้ ตอนต่ อไปนี้ 1) ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ซึง่ เป็ นแนวทาง
ในการสร้า งแบบสอบถาม 2) ผู้วิจ ัย น าแบบสอบถามให้
ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 ท่านตรวจหาความตรงด้วยค่า IOC
(Index Objective Congruence) แล้ ว น ามาปรั บ ปรุ ง ตาม
คาแนะนา 3) นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out)
กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อ
ทดสอบความเที่ยงโดยใช้ค่า Cronbach’s Alpha ได้ค่าของ
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานแบบญีป่ ่ นุ โดย
ภาพรวมเท่ากับ 0.84 และแบบสอบถามของความพึงพอใจ
ในงานโดยภาพรวมเท่ากับ 0.89 ซึง่ ถือว่าแบบสอบถามนี้มี
ความเชื่อถือสามารถนาไปเก็บข้อมูลจริงได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ขอหนังสือจากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไปยังบริษทั สัญชาติญ่ปี ่ ุน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นครโดยเก็บข้อมูลกับพนักงานคนไทย จานวน 200 ชุด ได้
ข้อมูลกลับมาทัง้ หมด

การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั ต่อไปนี้ ข้อมูล
ทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานแบบญี่ป่ ุนและความพึงพอใจใน
งานของพนัก งานคนไทยในบริษัท สัญ ชาติญ่ีป่ ุ นใช้ ส ถิติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน ส่ว นการทดสอบสมมติฐ านใช้ส ถิติ
Independent Sample t-test
เก ก์ ารแปล ล
3.26-4.00 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
แบบญีป่ ่ นุ /ความพึงพอใจในงานระดับมากทีส่ ดุ
2.51-3.25 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
แบบญีป่ ่ นุ /ความพึงพอใจในงานระดับมาก
1.76-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
แบบญีป่ ่ นุ /ความพึงพอใจในงานระดับน้อย
1.00-1.75 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
แบบญีป่ ่ นุ /ความพึงพอใจในงานระดับน้อยทีส่ ดุ

ลการวิ จยั
ในภาพรวมขององค์กรญี่ป่ ุนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 66 อยู่ในช่วงอายุงาน 1-2 ปี และอายุงาน 5 ปี ขน้ึ ไป
เท่ากัน คือ ร้อยละ 37.00 รองลงมาเป็ นอายุ 3-4 ปี ร้อยละ
26.00 ตามล าดั บ โดยเกื อ บทั ง้ หมดมี ต าแหน่ งระดั บ
ปฏิบ ัติ ก าร (ร้ อ ยละ 93.00) และพนั ก งานระดับ บริห าร
ร้อยละ 7.00 เมื่อพิจารณาในแต่ละลักษณะองค์กรพบว่า ใน
องค์กรญี่ป่ ุนแท้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
( ร้ อ ย ล ะ 79. 00) มี อ า ยุ ง า น อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 5 ปี ขึ้ น ไ ป
มากที่สุ ด (ร้อ ยละ 41.00) รองลงมาเป็ น อายุ ง าน 1-2 ปี
ร้ อ ยละ 37.00 และกลุ่ ม อายุ ง าน 3-4 ปี ร้ อ ยละ 22.00
ตามลาดับ โดยเกือบทัง้ หมดมีตาแหน่ งงานระดับปฏิบตั กิ าร
ร้อยละ 92.00 ส่วนองค์กรญี่ป่ ุนเทียม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 53.00) มีอายุงานอยู่ในช่วง
1-2 ปี มากทีส่ ดุ ร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ มีอายุงาน 5 ปี
ขึน้ ไป ร้อยละ 33.00 และกลุ่มอายุงาน 3-4 ปี ร้อยละ 30.
ตามลาดับ โดยเกือบทัง้ หมดมีตาแหน่ งงานระดับปฏิบตั กิ าร
ร้อยละ 94.00
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ตารางที่ ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานแบบญีป่ ่ นุ รายด้าน และรายข้อ (n = 200)
ความคิ ดเห็นต่อการบริ หารงานแบบญี่ปนุ่
ด้านการทางานเป็ นทีม
1. ท่านคิดว่าในทีท่ างานของท่าน พนักงานในทีมให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือในงานเป็ นอย่างดี
2. ท่านคิดว่าทุกคนในทีมมีสทิ ธิแสดงความคิ
ดเห็นเกีย่ วกับ
์
งาน เพือ่ ให้บรรลุความสาเร็จขององค์กร
3. ท่านคิดว่าในองค์กรควรมีการวางแผนการทางานใน
ลักษณะเน้นการทางานเป็ นทีม
4. องค์กรของท่านมีลกั ษณะการทางานแบบครอบครัวที่
สมาชิกมีส่วนเป็ นเจ้าของ
5. ท่านคิดว่าการทางานเป็ นทีมขององค์กร ทาให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
ด้านระบบอาวุโส
1. องค์กรของท่านมีการสอนงานโดยพนักงานทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญมากกว่า
2. องค์กรของท่านมีการประเมินผลการเลือ่ นตาแหน่งโดยใช้
ระบบอาวุโสเป็ นหลัก
3. องค์กรของท่านให้ความสาคัญกับการเคารพกับผูท้ อ่ี าวุโสกว่า
4. ในองค์กรของท่านการเพิม่ ขึน้ ของค่าจ้างจะขึน้ อยู่กบั อายุงาน
ด้านหลักการ
1. ท่านคิดว่าการสือ่ สารภายในองค์กรมีลกั ษณะเป็ นกันเอง
แต่มคี วามสุภาพอยู่เสมอ
2. ในองค์กรของท่าน การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ทาให้งานเกิดประสิทธิผลมากขึน้
3. องค์กรของท่านให้ความสาคัญกับการรายงานความ
คืบหน้าของงานอยู่เสมอ
4. พนักงานในองค์กรของท่านมีการปรึกษาและให้คาแนะนา
กันอยู่เป็ นประจา

X

องค์กรญี่ปนแท้
ุ่
แปลความ
มาก

X

องค์กรญี่ปนเที
ุ่ ยม
แปลความ
มาก

3.16

0.63

มาก

3.25

0.61

มาก

3.28

0.73

มากทีส่ ุด

3.30

0.64

มากทีส่ ุด

3.22

0.63

มาก

3.30

0.64

มากทีส่ ุด

2.59

0.87

มาก

2.65

0.73

มาก

3.27

0.71

มากทีส่ ุด

3.31

0.51

มากทีส่ ุด

มาก

มาก

3.06

0.68

มาก

3.07

0.54

มาก

2.73

0.66

มาก

2.56

0.78

มาก

3.07
2.85

0.69
0.86

มาก
มาก
มาก

3.06
2.58

0.55
0.82

มาก
มาก
มาก

3.07

0.64

มาก

2.99

0.72

มาก

3.23

0.65

มาก

3.13

0.53

มาก

3.11

0.71

มาก

3.16

0.56

มาก

2.97

0.77

มาก

3.11

0.60

มาก

จากตารางที่ 1 ด้ า นการท างานเป็ นที ม พบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อ พบว่ า เห็น ด้ว ยกับ การท างานเป็ น ทีม ของ
องค์ก รท าให้ง านมีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น เป็ น อัน ดับแรก
รองลงมาคือ ทุกคนในทีมมีสทิ ธิแสดงความคิ
ดเห็นเกีย่ วกับ
์
งาน เพื่อให้บรรลุความสาเร็จขององค์กรและในองค์กรควร
มีการวางแผนการทางานในลักษณะเน้นการทางานเป็ นทีม
ด้านระบบอาวุโส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เห็นด้วยกับการ

สอนงานโดยพนัก งานที่มีค วามเชี่ย วชาญมากกว่า เป็ น
อันดับแรก รองลงมาคือ การให้ความสาคัญกับการเคารพ
กับผู้ท่อี าวุโสกว่าและการเพิ่ม ขึ้นของค่าจ้างจะขึ้นอยู่กบั
อายุ ง าน และด้ า นหลัก การ
พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า เห็นด้วยกับการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ทาให้
งานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เป็ นอันดับแรกรองลงมาคือ
การให้ความสาคัญกับการรายงานความคืบหน้าของงานอยู่
เสมอและการปรึกษาและให้คาแนะนากันอยู่เป็ นประจา
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ตารางที่ ระดับความความพึงพอใจในการทางานรายด้าน และรายข้อ (n = 200)
องค์กรญี่ปนแท้
ุ่
ความพึงพอใจในการทางาน
ด้านงาน
1. ปริมาณงานทีไ่ ด้รบั
2. ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
3. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ด้านค่าจ้าง
1. ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั
2. เบีย้ ขยันทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั งิ าน
3. การปรับขึน้ ค่าตอบแทน
ด้านโอกาสเล่อนตาแหน่ ง
1. ระบบการพิจารณาเลือ่ นตาแหน่ง
2. โอกาสและได้รบั การสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ
และศึกษาต่อในสายงานอาชีพ
3. ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ด้านการยอมรับ
1. การพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านขององค์กร
2. โครงสร้างองค์กร ระบบงานและภาระหน้าที่
3. การยอมรับการเปลีย่ นแปลงในองค์กร
ด้านส าพการทางาน
1. อุปกรณ์ในสานักงานทีท่ นั สมัย
2. สถานทีท่ างานมีความสะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้อย
3. สถานทีพ่ กั ผ่อนและสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน
ด้าน ลประโยชน์ และสวัสดิ การ
1. การจ่ายโบนัส 2 ครัง้ ต่อปี ให้แก่พนักงาน
2. สวัสดิการต่าง ๆ ทีจ่ ดั ให้ (เช่น รถรับ-ส่ง อาหารกลางวัน ค่าครองชีพ)
3. การใช้สทิ ธิลาพัก เช่น ลากิจ ลาป่ วย และการลาหยุดพักผ่อนประจาปี
ด้านหัวหน้ างานหรอ ้บู งั คับบัญชา
1. การให้คาปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
2. ความยุตธิ รรมของหัวหน้าในการทางาน
3. ความร่วมมือในการทางานระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง
ด้านเพ่อนร่วมงาน
1. เพือ่ นร่วมงานจากแผนกต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าที่
2. บรรยากาศแห่งความเป็ นมิตรในองค์กร
3. สัมพันธ์ภาพทีด่ ตี ่อกันทัง้ ในและนอกเวลางานของเพือ่ นร่วมงาน
ด้านองค์การและการจัดการ
1. การจัดระบบสือ่ สารและสังการภายในองค์
่
กร
2. การประเมินผลของพนักงาน
3. ระบบการบริหารงาน

จากตารางที่ 2 ด้านงาน พบว่า ในภาพรวมผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจใน

แปล
ความ

X

2.75
2.84
2.86

0.66
0.68
0.70

2.54
2.50
2.35

0.72
0.73
0.81

2.40
2.48

0.75
0.79

2.38

0.79

2.64
2.66
2.67

0.76
0.77
0.74

2.85
3.16
2.80

0.74
0.66
0.82

3.06
2.89
2.92

0.84
0.78
0.79

2.75
2.56
2.60

0.80
0.87
0.88

2.94
3.02
3.11

0.71
0.74
0.74

2.87
2.76
2.71

0.71
0.77
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
มาก
น้อย
น้อย
น้ อย
น้อย
น้อย
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

องค์กรญี่ปนเที
ุ่ ยม
แปล
ความ

X

2.73
2.84
2.78

0.60
0.55
0.50

2.47
2.34
2.40

0.66
0.70
0.67

2.44
2.57

0.73
0.70

2.50

0.63

2.78
2.69
2.60

0.52
0.54
0.57

2.52
2.61
2.30

0.59
0.55
0.58

2.71
2.58
2.85

0.74
0.70
0.50

2.90
2.79
2.89

0.50
0.67
0.51

2.96
2.95
3.04

0.57
0.58
0.53

2.74
2.64
2.63

0.58
0.69
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้ อย
น้อย
มาก
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้อย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานสูงสุด รองลงมาคือ บทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบและปริมาณงานทีไ่ ด้รบั ในระดับ
มาก
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ด้านค่าจ้าง พบว่า ในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในการทางาน ด้านค่าจ้างในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ที่ ไ ด้ ร ับ สู ง สุ ด รองลงมาคื อ เบี้ ย ขยัน ที่ ไ ด้ ร ับ จากการ
ปฏิบตั งิ านและการปรับขึน้ ค่าตอบแทนในระดับน้อย
ด้ า นโอกาสเล่ อ นต าแหน่ ง พบว่ า ในภาพรวม
ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึงพอใจในการทางาน ด้า น
โอกาสเลื่อนตาแหน่งในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจในโอกาสและได้รบั การสนับสนุนให้
เข้าร่วมอบรม พัฒนาทักษะต่าง ๆ และศึกษาต่อในสายงาน
อาชีพ สูงสุด รองลงมาคือ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
และระบบการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งในระดับน้อย
ด้ า นการยอมรับ พบว่ า ในภาพรวมผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีค วามพึง พอใจในการท างานด้ า นการ
ยอมรับ ในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า มี
ความพึงพอใจในการพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านขององค์กร สูงสุด รองลงมาคือ โครงสร้าง
องค์ก ร ระบบงาน และภาระหน้ า ที่แ ละการยอมรับ การ
เปลีย่ นแปลงในองค์กรในระดับมาก
ด้านส าพการทางาน พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางานด้านสภาพการ
ท างานในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า มี
ความพึงพอใจสถานที่ทางานมีความสะอาดเป็ นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ยสู ง สุ ด รองลงมาคื อ อุ ป กรณ์ ใ นส านั ก งานที่
ทันสมัย และสถานทีพ่ กั ผ่อนและสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน
ในระดับมาก
ด้ า น ลประโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก าร พบว่ า ใน
ภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการทางาน
ด้านผลประโยชน์และสวัสดิการในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจการใช้สทิ ธิลาพัก เช่น
ลากิจ ลาป่ วย และการลาหยุ ด พัก ผ่อ นประจาปี เป็ น ต้น
สู ง สุ ด รองลงมาคื อ การจ่ า ยโบนั ส 2 ครัง้ ต่ อ ปี ให้ แ ก่
พนักงานและสวัสดิการต่าง ๆ ในระดับมาก
ด้ า นหัว หน้ า งานหรอ ้บู งั คับบัญชา พบว่ า ใน
ภาพรวมผู้ ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง -พอใจในการ
ทางานด้านหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชาในระดับมาก เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า มีค วามพึง พอใจในการให้
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คาปรึกษา และการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบตั งิ านจาก
หัวหน้ างานสูงสุด รองลงมาคือ การความร่วมมือในการ
ทางานระหว่างหัวหน้ างานกับลูกน้ องและความยุติธรรม
ของหัวหน้าในการทางานในระดับมาก
ด้ า นเพ่ อ นร่ ว มงาน พบว่ า ในภาพรวมผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีค วามพึง พอใจในการท างานด้า นเพื่อ น
ร่วมงานในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี
ความพึงพอใจในสัมพันธ์ภาพทีด่ ตี ่อกันทัง้ ในและนอกเวลา
งานของเพื่อนร่วมงานสูงสุด รองลงมาคือ บรรยากาศแห่ง
ความเป็ นมิตรในองค์กร และเพื่อนร่วมงานจากแผนกต่าง ๆ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นระดับมาก
ด้านองค์การและการจัดการ พบว่า ในภาพรวม
ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึง พอใจในการท างานด้า น
องค์การและการจัดการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในการจัดระบบสื่อสารและสัง่
การภายในองค์กร สูงสุด รองลงมาคือ การประเมินผลของ
พนักงาน และระบบการบริหารงานในระดับมาก
การทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั
จากตารางที่ 3 พบว่า พนักงานคนไทยในองค์กร
ญี่ป่ ุนแท้และองค์กรญี่ป่ ุนเทียมมีค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็น
ต่ อการบริหารงานแบบญี่ป่ ุนในภาพรวมและรายด้า นไม่
แตกต่ างกัน และพนักงานคนไทยในองค์กรญี่ป่ ุนแท้และ
องค์ก รญี่ป่ ุ นเทีย มมีค่ า เฉลี่ย ของความพึง พอใจในการ
ทางานในภาพรวมไม่แตกต่ างกัน เมื่อพิจารณาเป็ น ราย
ด้านพบว่า พนักงานคนไทยในองค์กรญี่ป่ ุนแท้และเทียมมี
ความพึงพอใจในการทางานด้านการยอมรับ ด้านงาน ด้าน
เพื่อนร่วมงาน ด้านค่าจ้าง ด้านโอกาสเลื่อนตาแหน่ ง และ
ด้านองค์การและการจัดการไม่แตกต่างกัน แต่มคี วามพึง
พอใจในด้ า นสภาพการท างาน ด้ า นผลประโยชน์ แ ละ
สวัสดิการและด้านหัวหน้างานหรือผู้บงั คับบัญชาแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยด้านสภาพ
การท างาน ด้า นผลประโยชน์ และสวัสดิการพนักงานใน
องค์กรญี่ป่ ุนแท้มคี ่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจในการทางาน
มากกว่ า องค์ ก รญี่ ป่ ุ นเทีย ม ส่ ว นด้ า นหัว หน้ า งานหรือ
ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานในองค์กรญีป่ ่ นุ เทียมมีค่าเฉลีย่ ของ
ความพึงพอใจในการทางานมากกว่าองค์กรญีป่ ่ นุ แท้
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ตารางที่ การเปรียบเทียบองค์กรญีป่ ่ นุ แท้กบั องค์ญป่ี ่ นุ เทียมต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานแบบญีป่ ่ นุ (n=200)
ประเด็นการเปรียบเทียบ
ความคิ ดเห็นต่อการบริ หารงานแบบญี่ปนุ่
ด้านการทางานเป็ นทีม
ด้านระบบอาวุโส
ด้านหลักการ HORENSO
ความพึงพอใจงานของพนักงาน
ด้านงาน
ด้านค่าจ้าง
ด้านโอกาสเลือ่ นตาแหน่ง
ด้านการยอมรับ
ด้านสภาพการทางาน
ด้านผลประโยชน์และสวัสดิการ
ด้านหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านเพือ่ นร่วมงาน
ด้านองค์การและการจัดการ

ลักษ ะขององค์กร
องค์กรญี่ปนแท้
ุ่
องค์กรญี่ปนเที
ุ่ ยม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญี่ปนแท้
ุ่
องค์กรญี่ปนเที
ุ่ ยม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม
องค์กรญีป่ ่ นุ แท้
องค์กรญีป่ ่ นุ เทียม

สรุป ลการวิ จยั และอ ิ ปราย ล
1. พนักงานคนไทยในองค์กรญี่ป่ ุนแท้และเทียมเห็น
ด้วยกับการบริหารงานแบบญี่ป่ ุนด้านการทางานเป็ นทีมใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Japan External
Trade Organization (JETRO) (1999) Sriarunotai (
)
Sukwannarat (2005) Pomsuwan (2011) Kili & Siengthai
(2009) ซึง่ กล่าวว่า บริษทั สัญชาติญป่ี ่ นุ มีการทางานเป็ นทีม
เป็ นสังคมทีเ่ น้นความสัมพันธ์แบบรวมกลุ่ม ทีท่ ุกคนร่วมกัน
ทุ่มเท ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปั ญหา และตัดสินใจร่วมกัน
เพื่อเป้ าหมายเดียวกันและหนทางสู่ความสาเร็จขององค์กร
และจากการตรวจสอบและเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรม
องค์การโดยทัวไปในบริ
่
ษทั ญี่ป่ ุน พบว่า การทางานเป็ นทีม

จานวน

X

SD

t

Sig

100
100
100
100
100
100

3.10
3.16
2.93
2.82
3.10
3.10

0.50
0.39
0.51
0.44
0.55
0.49

-0.91

0.36

1.63

0.11

-0.03

0.97

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2.82
2.78
2.46
2.40
2.42
2.50
2.66
2.69
2.94
2.48
2.96
2.71
2.64
2.86
3.02
2.98
2.78
2.67

0.63
0.48
0.67
0.54
0.68
0.58
0.69
0.48
0.61
0.46
0.68
0.50
0.78
0.51
0.67
0.50
0.71
0.61

0.42

0.67

0.70

0.49

-0.93

0.35

-0.40

0.69

6.03

0.00*

2.88

0.00*

-2.40

0.02

0.48

0.63

1.17

0.24

เป็ นพื้นฐานโครงสร้างทีส่ าคัญขององค์การญี่ป่ ุน เนื่องจาก
ความพยายามของกลุ่ ม มีค วามส าคัญ มาก ชาวญี่ ป่ ุ นมี
ความรู้สกึ ไวและกังวลห่วงใยเกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์ของกลุ่ม
เชิง บวก ส่ ว นความเป็ นอิส ระในบริบ ทขององค์ ก รจะมี
ความหมายในเชิงลบ สอดคล้องกับ Siengthai (2015)
2. พนักงานคนไทยในองค์กรญี่ป่ ุนแท้และเทียมมี
ความคิดเห็นต่ อการบริหารงานแบบญี่ป่ ุ นไม่ แตกต่ า งกัน
อาจเป็ นเพราะบริษทั ญี่ป่ ุนมุ่งเน้นให้คนญี่ป่ ุนมาบริหารงาน
เอง และนาลักษณะการบริหารเข้ามาปรับใช้กบั บริษทั ญีป่ ่ นุ
ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย แม้ว่าสัดส่วนการถือหุน้ มาก
น้ อ ยแตกต่ า งกั น (Siengthai, 2015) สอดคล้ อ งกั บ การ
บริหารธุ รกิจโดยภาพรวมของบริษัท สัญชาติญ่ีป่ ุ นยัง คง
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ดาเนินตามลักษณะธุรกิจ วิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของ
บริษัทแม่ในญี่ป่ ุน บริษัทแม่ในญี่ป่ ุนมีความพยามยามทีจ่ ะ
สร้างความเป็ นสังคมให้มากขึน้ ทัง้ ในระดับนโยบายและการ
ปฏิบตั ิ โดยอ้างอิงจากการบริหารพนักงานข้ามชาติในยุค
การค้าเสรีอาเซียน ของ Darawong (2013) ที่กล่าวว่า การ
น าวัต ถุ ป ระสงค์จากบริษัท แม่ มายังประเทศต่ า ง ๆ เพื่อ
พัฒนากระบวนการบริหาร (Management Development)
ซึ่ ง การบริ ห ารงานในบริ ษั ท ข้ า มชาติ จ าเป็ นต้ อ งขยาย
ขอบเขตการทางานเข้า สู่ระดับนานาชาติ และเพื่อพัฒนา
องค์การ (Organizational Development) โดยการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรใน 2 ประเทศ ซึง่ รวมทัง้ วิธกี าร
ทางานอย่างเป็ นทางการและการสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่
เป็ นทางการ
3. พนั ก งานคนไทยในองค์ ก รญี่ ป่ ุ นแท้ มี ค วาม
พึ ง พอใจในการท างานโดยภาพรวมในระดั บ มากซึ่ ง
สอดคล้องกับ Ubolyaem (2016) ที่พบว่า พนักงานบริษัท
สัญ ชาติ ญ่ี ป่ ุ นมีค วามพึง พอใจด้ า นคุ ณ ค่ า ของงานและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน สวัสดิการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับ Pongor, P. (2007) ที่พบว่า
พนั ก งานมี ร ะดับ ความพึ ง พอใจในการท างาน ในด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทางานในระดับมาก
4. พนักงานคนไทยในองค์กรญี่ป่ ุนเทียม มีความพึง
พอใจในการทางานโดยภาพรวมในระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ratanachawalit (2010) ที่พบว่ าพนักงาน
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และสอดคล้องกับ
Charuwatanakit (1996) ซึ่ ง พ บ ว่ า พ ฤ ติ ก รร ม ใ น ก า ร
ติดต่ อสื่อสารของผู้บงั คับบัญชามีผลต่อความพึง -พอใจใน
การทางานของพนักงาน ความพึงพอใจในข่าวสารที่ได้รบั
และการติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน มีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับความพึงพอใจในการทางาน
5. พนักงานคนไทยในองค์กรญี่ป่ ุนแท้ มีความพึง
พอใจด้า นสภาพการท างาน และด้า นผลประโยชน์ แ ละ
สวัสดิการมากกว่ าพนักงานคนไทยในองค์กรญี่ป่ ุ นเทียม
อาจเป็ น เพราะองค์ก รญี่ป่ ุ นแท้ท่ีมีค นญี่ป่ ุ นบริห ารจะให้
ความส าคั ญ กั บ พนั ก งาน ผลประโยชน์ ต่ า ง ๆ และมี
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยขององค์ ก รที่
ก่ อให้เกิดความพึง -พอใจในงาน และประสิทธิผลในการ
ทางานมากกว่าองค์กรญี่ป่ ุนเทียมทีม่ กี ารบริหารในรูปแบบ
ของคนไทยสอดคล้ อ งกั บ Submakudom (2005) พบว่ า
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พนั ก งานบริ ษั ท สั ญ ชาติ ญ่ี ป่ ุ นแท้ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
สวัสดิการเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทางาน
อุ ณหภู มิ สถานที่พ ักผ่ อนหย่ อนใจภายในบริษัท สถานที่
ออกก าลังกาย อุ ปกรณ์ กีฬา และการจัดเลี้ยงสังสรรค์ใน
โอกาสต่ าง ๆ ซึ่งมากกว่าการศึกษาของ Ratanachawalit
(2010) พบว่า พนักงาน ไม่พงึ พอใจด้านผลประโยชน์ และ
สวัสดิการ
6. พนักงานคนไทยในองค์กรญี่ป่ ุนเทียมมีความพึง
พอใจด้านหัวหน้างานและผูบ้ งั คับบัญชา มากกว่าพนักงาน
ในองค์กรญีป่ ่ นุ แท้ อาจเป็ นเพราะหัวหน้างานญีป่ ่ นุ มักจะเอา
ความต้ อ งการและความจ าเป็ นของงานมาก่ อ นความ
ต้องการและความจาเป็ นส่วนตนและครอบครัว ในขณะที่
หัวหน้างานคนไทยพยายามสร้างความสมดุลระหว่างสาย
งานอาชีพและชีวติ ครอบครัว ซึ่งการมุ่งงานเป็ นหลัก เป็ น
ลั ก ษณะโดยทั ว่ ไปของคนญี่ ป่ ุ น ในเรื่ อ งของผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความสามารถด้านการจัดการ พบว่า ผู้จดั การ
ชาวไทยมีผ ลการปฏิบ ัติงานและความสามารถด้า นการ
จัดการดีกว่าผูจ้ ดั การชาวญี่ป่ ุน และสาหรับคนไทยคิดว่าใน
แง่ของสภาพการทางานที่เป็ นมิตรและน่ าทางาน หัวหน้า
งานชาวไทยสูงกว่าหัวหน้างานชาวญี่ป่ ุน โดยหัวหน้างาน
ชาวญี่ ป่ ุ นไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งนี้ ม ากเท่ า คนไทย
(Siengthai, 2015) และยัง สอดคล้อ งกับงานของ Pongor
(2007) ซึ่ ง พบว่ า ความพึ ง พอใจในการท างานด้ า น
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานแบบญี่ป่ ุนด้านระบบอาวุโสอยู่ในอันดับ
น้ อ ยที่สุด ดัง นัน้ บริษัท สัญ ชาติญ่ีป่ ุนจึงควรปรับ เปลี่ยน
ระบบการประเมินผลโดยนาคะแนนความสามารถ รวมถึง
ตัว แปรอื่น ๆ เช่ น การสร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจระบบ
ประเมินผลของบริษทั และเกณฑ์ในการประเมิน
2. จากผลการศึก ษาพบว่ า พนั ก งานมีค วามพึ ง
พอใจในงาน ด้านโอกาสเลื่อนตาแหน่ งในระดับน้อย ดังนัน้
บริษทั สัญชาติญป่ี ่ นุ จึงควรมีการกาหนดนโยบายการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่อ สร้า งเสริม ทัก ษะของพนัก งานที่มี
ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้พนักงาน
ทีม่ ศี กั ยภาพในองค์การในอนาคต
3. จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงาน
ด้านสภาพการทางานขององค์ก รญี่ป่ ุนเทียมอยู่ในระดับ
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น้ อ ย ดัง นัน้ บริษัท สัญ ชาติญ่ีป่ ุ นที่มีลัก ษณะองค์ก รญี่ป่ ุน
เทียมจึงควรให้การสนับสนุ นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่า ง
เหมาะสมในการด าเนิ น การถึ ง อุ ป กรณ์ ใ นส านั ก งาน
สถานทีท่ างาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงาน
ด้า นผลประโยชน์ แ ละสวัส ดิก ารอยู่ใ นระดับ น้ อ ย ดัง นัน้
บริษทั สัญชาติญป่ี ่ ุนทีม่ ลี กั ษณะองค์กรญีป่ ่ ุนเทียมจึงควรให้
ความสาคัญ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าจ้างแก่พนักงาน
โดยให้สทิ ธิประโยชน์และสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับค่าครอง
ชีพทีส่ งู ขึน้ ในปั จจุบนั

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครังต่อไป
1. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับ ความพึง
พอใจของพนักงานต่ อระบบการจ้างงาน ในบริษัทญี่ป่ ุ น
กรณีศกึ ษาโรงงานนิคมอุตสาหกรรม
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพ
ชีวติ ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภท
อุตสาหกรรม
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