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การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา เปรยีบเทยีบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นเลศิและความ
พงึพอใจต่อหวัหน้างานเพศชายและหญิงของพนักงานบรษิทั น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั  น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง ทีม่หีวัหน้างาน
เพศชายและเพศหญงิอยู่ในแผนกเดยีวกนั จ านวน 152 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม 
ขอ้มลู โดยใชส้ถติต่ิางๆ ไดแ้ก่ รอ้ยละ ความถี ่ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่าง โดยการทดสอบ
ค่าท ี

ผลการวจิยั พบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 - 47 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีและมอีายุการท างานเฉลีย่ต ่ากว่า 5 ปี โดยพนกังานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ของ
หวัหน้างานเพศชายโดยรวมอยู่ในระดบัด,ี ความคดิเหน็เกีย่วกบัความฉลาดทางอารมณ์ของหวัหน้างานเพศหญงิ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง, ความคดิเห็นเกี่ยวกบัเป็นเลิศของหวัหน้างานเพศชายโดยรวมอยู่ในระดบัดี ,       
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัเป็นเลศิของหวัหน้างานเพศหญงิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง , พนักงานมคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัความพงึพอใจต่อหวัหน้างานเพศชายอยู่ในระดบัมากและเพศหญงิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์หวัหน้างานเพศชายและเพศหญิงโดยรวม  
แตกต่างกนั โดยความคิดเห็นของพนักงานต่อความฉลาดทางอารมณ์ของหวัหน้างานเพศชายดกีว่าเพศหญิง  
ความคดิเหน็ของพนักงานทีม่ต่ีอความเป็นเลศิหวัหน้างานเพศชายและเพศหญงิโดยรวม  แตกต่างกนั โดยความ
คดิเหน็ของพนกังานต่อความเป็นเลศิของหวัหน้างานเพศชายดกีว่าเพศหญงิ และความพงึพอใจของพนักงานทีม่ี
ต่อหวัหน้างานเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนั โดยความพงึพอใจ ของพนกังานทีม่ต่ีอหวัหน้างานเพศชายดกีว่า
เพศหญงิ  
 
ค าส าคญั: การเปรยีบเทยีบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความพงึพอใจ 
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Abstract 
 
 The purpose of this study is to compare emotional competence, leadership and Satisfaction 
beteween male and female leaders of a lubricant company. The sample group in this study is 152 
operational staffs of lubricant company which have both male and female managers in the same 
department. Questionnair is used the tool for collecting data. Statistics used frequency, percentage, and 
standard deviation, analysis of differences by Paired simple t-test. 
  The results show that most employees are male, aged 41 to 47 years, single, holding Bachelor 
degree and having work experience under 5 years. The overall attitude of most employees about 
emotional competence of male supervisors is at a good level. The overall attitude of most employees 
about emotional competence of female supervisors is in the moderate level. The attitude of employees 
towards male supervisors in the leadership style is at  good level. The attitude towards the leadership 
style of female supervisors is at the moderate level. Employees’ attitude on satisfaction towards male 
supervisors is at  good level. Employees’ attitude on satisfaction towards female supervisors is at 
moderate level. 
  The attitudes of employees toward the overall Emotional Competence of male and female 
supervisors are significantly different. with attitude toward the male supervisors  better than toward 
female supervisors. The attitudes of employees on the leadership style of male and female supervisors 
are significantly different with attitude toward the male supervisors better than toward female supervisors. 
Employees’ satisfactions with male and female supervisors are different with attitude toward the male 
supervisors better than toward female supervisors. 
 
Keywords: Comparison, Emotional Quotient, Satisfaction 
 
บทน า 
 จากการศกึษาทุกเรื่องพบว่า เพศชายและเพศหญงิมคีวามฉลาดทางอารมณ์และความเป็นเลศิแตกต่าง
กนัคอืเพศชายจะเป็นผูน้ าแบบเผดจ็การ ชอบใชค้ าสัง่และการควบคุม ซึง่เป็นผลมาจากอ านาจหน้าทีใ่นต าแหน่ง
งานแต่เพศหญงิจะเป็นผูน้ าแบบประชาธปิไตยมากกว่าคอืมกีารกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้สีว่นร่วมในการท างาน 
มกีารกระจายอ านาจและขอ้มลูและพยายามทีจ่ะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา มองเหน็คุณค่าของตนเองมากขึน้และท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามองเหน็บุญบารม ีความเชีย่วชาญ การตดิต่อสมัพนัธ ์ซึง่สิง่เหล่านี้จะมอีทิธพิลต่อผูอ้ื่น และความ
พงึพอใจในงานเป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์าร เน่ืองจากความพงึพอใจจะมผีลในทางบวกต่อผูท้ างาน
และองคก์รนัน้ๆ เพราะเมื่อบุคคลมคีวามสขุความพอใจกบัสิง่ทีท่ า ย่อมส่งผลต่อการปฏบิตังิาน บรรยากาศในการ
ท างาน ความผูกพนัต่อองค์การ และความส าเรจ็ขององค์การนัน้ๆเช่นกนั มงีานวจิยัจ านวนมากศกึษาปจัจยัที่มี
อทิธิพลต่อความพึงพอใจในงานซึ่งเพศของผู้บงัคบับญัชาเป็นตัวแปรที่น่าสนใจ ในการท าการศึกษาเกี่ยวกบั
ผลกระทบเรื่องเพศของหวัหน้าต่อความพงึพอใจของผู้ใต้บงัคบับญัชา เพศหญิงพบว่ามีความพงึพอใจต่อการ
บังคับบัญชาของหัวหน้าเพศชายมากกว่า ดังนัน้การที่ผู้น ามีความฉลาดทางอารมณ์ และความเป็นเลิศที่             
แตกต่างกนัจะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานแตกต่างกนัไปดว้ย 
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 ดงันัน้ การศกึษาครัง้นี้จงึมุ่งศกึษาว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจต่อความฉลาดทางอารมณ์และความเป็น
เลศิของหวัหน้างานเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนัหรอืไม่ ของบรษิทั น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อองคก์รเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดการพฒันาหวัหน้างาน ใหเ้ป็นหวัหน้างานทีม่ ีประสทิธภิาพ ตลอดจน
ใชใ้นการพจิารณาปรบัปรุงเกณฑก์ารสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งผูน้ าไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่ถอืเป็นการใชท้รพัยากร
มนุษยอ์ย่างคุม้ค่าอนัเป็นหวัใจของความส าเรจ็ของ องคก์ารอย่างแทจ้รงิ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของหวัหน้างานเพศชายและหญงิในทศันะของพนกังานบรษิทั 
น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นเลิศของหวัหน้างานเพศชายและหญิงในทัศนะของพนักงานบริษัท 
น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของพนกังานทีม่ต่ีอหวัหน้างานเพศชายและหญงิในทศันะของพนกังาน
บรษิทั น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง  
ความส าคญัของการวจิยั 
 องคก์รสามารถน าผลมาจากการวจิยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันา ความฉลาดทางอารมณ์ 
ความเป็นเลศิของหวัหน้างานเพศชายและหญงิ เพื่อสรา้งความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานในองคก์รให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทัง้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการวางแผน ก าหนดคุณสมบตั ิและการคดัเลอืกบุคลากรในระดบัหวัหน้างาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
พงึพอใจของพนกังาน เป็นผลใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ สงูสดุในการด าเนินธุรกจิ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

การก าหนดขอบเขตการวจิยั เพื่อท าการศกึษา การเปรยีบเทยีบความสามารถทางอารมณ์ความเป็นเลศิ 
และความพงึพอใจต่อหวัหน้างานเพศชายและหญงิของพนกังานบรษิทัน ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นเลศิและความพงึพอใจต่อหวัหน้า
งานเพศชายและหญงิของพนกังาน บรษิทั น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ของหวัหน้างานเพศชายและหญงิในทศันะของพนกังานบรษิทัน ้ามนัหล่อลื่น
แห่งหนึ่งแตกต่างกนั 
 2. ความเป็นเลศิหวัหน้างานเพศชายและหญงิในทศันะของพนกังานบรษิทัน ้ามนัหล่อลื่นแหง่หนึ่ง
แตกต่างกนั 
 3. ความพงึพอใจต่อหวัหน้างานเพศชายและหญงิของพนกังานบรษิทัน ้ามนัหล่อลื่นแหง่หนึ่งแตกต่างกนั 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ใชข้อง 
 โกลแมน (Goleman. 1998: 317) ทีไ่ดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
คอื 1) การตระหนักรูจ้กัตนเอง (Self awareness) 2) การควบคุมอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม (Handing Feeling 
Appropriately) 3) การสรา้งแรงจงูใจใหก้บัตนเอง (MotivatingRelationship) โดยแบ่งองคป์ระกอบของความฉลาด
ทางอารมณ์ออกเป็น 2 สว่น 5 ดา้น ม ี25 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
 ด้าน 1 ความสามารถส่วนบุคคล (Personal Competence) ในการจดัการอารมณ์ของตนเองได ้
 ส่วนท่ี 1 การตระหนักรู้ในตนเอง (Self awareness) เป็นการตระหนักรูถ้งึความรูส้กึ ความโน้มเอยีง
ของอารมณ์ตนเอง หยัง่รูค้วามเป็นไปไดข้องตนเองและความพรอ้มต่างๆประกอบดว้ย 
  1.1 การตระหนักรูด้้านอารมณ์ (Emotional Awareness) รูเ้ท่าทนัอารมณ์ของตนเอง รูถ้ึง
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความรูน้ัน้ๆและผลทีจ่ะเกดิตามมา 
  1.2 การประเมนิตนเองไดต้ามความเป็นจรงิ (Accurate self - assessment) รูจุ้ดเด่น จุดดอ้ย
ของตนเอง 
  1.3 การมัน่ใจในตนเอง (Self-confidence) รูส้กึมัน่ใจในคุณค่าและความสามารถของตนเอง 
 ด้านท่ี 2 การมีวินัยในการควบคมุตนเอง (Self - Regulation) เป็นความสามารถในการจดัการกบั
อารมณ์ แรงกระตุน้ และสาเหตุทีเ่กดิไดป้ระกอบดว้ย 
  2.1 การควบคุมตนเอง (Self - control) สามารถดแูล ควบคุมกบัอารมณ์หรอืความฉุนเฉียวได ้
  2.2 ความน่าไวว้่างใจ (Trustworthiness) ความซื่อสตัยแ์ละการยดึถอืคุณงามความดเีป็นหลกั 
  2.3 การมมีโนธรรม (Conscientiousness) รบัผดิชอบต่อการกระท าของตน 
  2.4 การปรบัตวัได ้(Adaptability) ยนืหยุ่นในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ 
  2.5 การเปิดรบัสิง่ใหม่ๆ (Innovation) เปิดใจกวา้งกบัความคดิ แนวทางและขอ้มลูใหม่ๆ 
 ด้านท่ี 3 การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Motivation oneself) เพื่อเป็นแนวโน้มทางอารมณ์ทีเ่กือ้หนุน
การมุ่งสูเ้ป้าหมาย ประกอบดว้ย 
  3.1 มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ (Achievement Drive) พยายามที่จะปรบัปรุงเพื่อพฒันาให้ได้
มาตรฐานทีด่ ี
  3.2 การยดึมัน่ในขอ้ตกลง (Commitment) ยดืมัน่กบัเป้าหมายของกลุ่ม 
  3.3 มกีารคดิรเิริม่ (Initiative) พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามในโอกาสทีเ่หมาะสม 
  3.4 การมองโลกในแง่ด ี(Optimism) เพยีรพยายามแมม้อีุปสรรค 
 ส่วนท่ี 2 ความสามารถทางสงัคม (Social Competence) เป็นการสรา้งและการรกัษาความสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น ประกอบดว้ย 
 ด้านท่ี 4 การเอาใจเค้ามาใส่ใจเรา (Empathy) การตระหนักรูถ้งึความรูส้กึ ความต้องการและความ
ห่วงใยของผูอ้ื่น ไดแ้ก่ 
  4.1 การเขา้ใจผูอ้ื่น (Understanding others) รูถ้งึความรูส้กึ การรบัรูแ้ละสนใจในขอ้วติกกงัวล
ของผูอ้ื่น 
  4.2 การพฒันาผูอ้ื่น (Developing others) ทราบความต้องการเพื่อพฒันาส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นมี
ความรูค้วามสามารถใหถู้กตอ้ง 
  4.3 การมจีติใจใฝ่บรหิาร (Service Orientation) คาดคะเน รบัรูแ้ละตอบสนองความต้องการ
ของผูอ้ื่น 
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  4.4 การสรา้งโอกาสในความหลากหลาย (Leveraging diversity) มองเหน็โอกาสทีจ่ะเป็นไปได ้
  4.5 การตระหนักรูถ้ึงอารมณ์ของกลุ่ม (Political diversity) สามารถอ่านสถานการณ์และ
ความสมัพนัธข์องกลุ่มได ้
 ด้านท่ี 5 ทกัษะทางสงัคม (Social Skill) ความสามารถในการตดิต่อกบัผูอ้ื่นอย่างคล่องแคล่ว เพื่อใน
เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ทีีพ่งึประสงค ์โดยสามารถแสวงหาความร่วมมอืจากผูอ้ื่น ไดแ้ก่ 
  5.1 ความสามารถในการโน้มน้าว (Influence) 
  5.2 การสือ่ความหมาย (Communication) ฟงัและสือ่สารทีช่ดัเจน และน่าเชื่อถอื 
  5.3 การจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict management) เจรจาต่อรองเพื่อแกไ้ขและยุตคิวาม
ขดัแยง้ได ้
  5.4 มคีวามเป็นผูน้ า (Leadership) ผลกัดนักลุ่มไดอ้ย่างดแีละถูกทาง 
  5.5 การกระตุ้นเร้า ริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และสามารถบริหารความ
เปลีย่นแปลงได ้(Change catalyst) 
  5.6 การสรา้งสายสมัพนัธ ์(Building bonds) รกัษาสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อความสมัพนัธ ์
  5.7 การสรา้งความร่วมมอืร่วมใจในการท างานเป็นทมี (Collaboration and Cooperation) 
  5.8 การท างานเป็นทมี (Team capabilities) ใหเ้กดิพลงักลุ่มเพื่อสูเ่ป้าหมาย 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าของผู้น า รงัสรรค ์ประเสรฐิศรี (2544: 35-40) ลกัษณะ
ผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิลมลีกัษณะดงันี้  
 1. เป็นบุคคลทีท่ าใหอ้งคก์ารประสบความกา้วหน้า และบรรลุผลส าเรจ็  
 2. เป็นผูน้ าทีม่บีทบาททีส่ามารถสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลที่เป็นผูใ้ตบ้งัคบั บญัชา  
 3. การจูงใจผูอ้ื่นใหป้ฏบิตัติามการตดิต่อสื่อสาร และมอีทิธพิลเหนือผูใ้ต้บงัคบับญัชาตามอ านาจหน้าที่
ของการบรหิารทีด่ ารงต าแหน่งอยู่  
 4. ผู้น าที่มีส่วนท าให้เกดิวิสยัทศัน์ขององค์การและของพนักงานซึ่งรวมถึงผู้น าที่สามารถใช้อ านาจ
อทิธพิลต่างๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อน ากลุ่มประกอบกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งดว้ย  
 5. ผูน้ ายงัเป็นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อกลุ่ม และสามารถน ากลุ่มใหป้ฏบิตังิานต่างๆ เพื่อ ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ขององคก์าร 
 จากการสงัเกตโดยผูบ้รหิารและผูเ้ชีย่วชาญด้านทรพัยากรมนุษยช์ีว้่าผูน้ าคุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพที่
โดดเด่นเป็นพเิศษจะช่วยให้เกดิประสทิธผิลของภาวะผูน้ าตามรูปแบบของผูน้ าที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์นัน้ๆ 
ตวัอย่างเช่นผู้บรหิารระดบัสูงและผูน้ าในบรษิทัทีม่เีทคโนโลยสีงูอาจใชว้ธิชีมเชยพนักงานทีท่ างานไดผ้ลด ีท าให้
พนกังานเกดิความพงึพอใจและเกดิความนิยมนบัถอืในตวัผูน้ าอย่างไรกต็ามรูปแบบการบรหิารและความสามารถ
ดา้นสตปิญัญาของผูน้ าดงักล่าว อาจไม่เหมาะกบัคนงานในแผนกการผลติกไ็ด ้ 
 คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพของผูน้ าสามารถแบ่งออกเป็นไดส้องกลุ่มคอื  
 1.คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทัว่ไป และ  
 2.คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพทีส่มัพนัธก์บังาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ ภญิโญ สาธร (2523: 360-361) กล่าวว่า 
แนวทางสร้างความพงึพอใจในการท างานเพื่อให้ผู้ปฏบิตัิงานท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ต้องอาศยัสิง่จูงใจ
หลายประการทีส่ าคญั ไดแ้ก่  
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 1. สิง่จงูใจทีเ่ป็นวตัถุ เช่น เงนิ สิง่ของ  
 2. สิง่จงูใจทีเ่ป็นโอกาส เช่น การใหโ้อกาสทีจ่ะมชีื่อเสยีง เกยีรตยิศ อ านาจ และประจ า ต าแหน่งทีส่งูขึน้  
 3. สิง่จงูใจทีเ่ป็นสภาพของการท างาน เช่น การไม่แบ่งกลุ่มแบ่งพวก ความเท่าเทยีมกนั ทุกดา้น  
 4. การสรา้งความรูส้กึว่าเขามสี่วนร่วมอย่างส าคญัในการสรา้งชื่อเสยีง หรอืร่วมการ แกไ้ขสถานการณ์
ส าคญัต่างๆ ของหน่วยงาน 
 
 แบบวดัความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี้ (โชตณิฏัฐ ์คงพาณิช. 2547: 33)  
 1. ดา้นการวางแผน (Planning) หมายถงึ การก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย วธิกีาร และแผนงานในการ
ท างานเพื่อใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมาย  
 2. ดา้นการจดัระบบ (Organizing) หมายถงึ การก าหนดกระบวนการท างาน การแบ่ง งาน และการ
มอบหมายงาน เพื่อใหท้ างานร่วมกนัอย่างราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ  
 3. ด้านการมีมนุษยสมัพนัธ์ (Human Relation) หมายถึง ความสามารถในการท างาน ร่วมกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดด้ ีตลอดจนมทีกัษะการมปีฏสิมัพนัธ ์และการจดัการกบัปญัหาความ ขดัแยง้  
 4. ด้านการชี้น า (Leading) หมายถึง การจูงใจให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาท างานอย่างเต็ม ความสามารถ 
ตลอดจนการรกัษาส่งเสรมิ และพฒันาความสามารถของผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยการ สนับสนุน สอนงาน และให้
ค าปรกึษาในการท างาน  
 5. ดา้นการควบคุม (Controlling) หมายถงึ การดูแลการปฏบิตังิานของ ผูใ้ต้บงัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตาม
แผนการ ประกอบด้วยการก าหนดมาตรฐาน การให้ข้อมูลย้อนกลบั การติดตามความคืบหน้าและการประเมิน  
ผลงาน  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานระดบัปฏิบตัิการ บริษัท น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง ที่ มี
หวัหน้างานเพศชายและเพศหญงิอยู่ในแผนกเดยีวกนั เนื่องจากทราบจ านวนทีแ่น่นอน (Actual Population) จงึ
ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารค านวณขนาดตวัอย่างแบบทราบจ านวน ประชากร ตวัอย่างโดยใชส้ตูรของทา
โร ยามาเน (ศริิวรรณ เสรรีตัน์ ; และคณะ 2548: 194) โดย ก าหนดให้มคีวามเชื่อมัน่ 95% ได้ ความคลาด
เคลื่อนทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5%  สตูรการค านวณ ดงันี้ 
 
 
 

n = ขนาดหรอืจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
N = จ านวนประชากรทัง้หมด 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ 

 
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   แหล่งทีม่าของขอ้มลูประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 
   1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารอ้างองิต่างๆและ
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อมาสรา้งแบบสอบถาม 
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   2. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามของพนกังานน ้ามนัเหล่อลื่นแห่งหนึ่ง ซึง่แบบสอบถามจะครอบคลุมถงึขอ้มลูทีต่อ้งศกึษา  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากพนักงานบรษิทั น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง เพื่อน ามาใชใ้นการ
วเิคราะหโ์ดยด าเนินงานตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 
    1. ขออนุญาตในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากพนกังานจากฝา่ยทรพัยากรบุคคลน ้ามนัหล่อลื่นแห่งหน่ึง 
    2. ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจ านวนพนักงานในระดบัปฏบิตักิารตามจ านวนตวัอย่างที่
ก าหนด 152 คน 
    3. ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจ านวนพนักงานในระดบัปฏบิตักิารตามจ านวนตวัอย่างที่
ก าหนด 152 คน 
    4. ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถาม  
    5. คดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามทีส่มบรูณ์แลว้น ามาวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป  
 
ตาราง แสดงสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน และสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
สมมตฐิาน สถติทิีใ่ช ้ ผลการทดสอบ 
1.ความฉลาดทางอารมณ์ของหวัหน้างานเพศชาย 
   และหญงิในทศันะของพนกังานบรษิทั 
   น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง  แตกต่างกนั 

Pair t-test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

2.ความเป็นเลศิหวัหน้างานเพศชายและหญงิใน 
   ทศันะของพนกังานบรษิทัน ้ามนัหล่อลื่นแหง่หนึ่ง    
   แตกต่างกนั 

Pair t-test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

3.ความพงึพอใจต่อหวัหน้างานเพศชายและหญงิ 
   ของพนกังานบรษิทัน ้ามนัหลอ่ลื่น แห่งหนึ่ง 
   แตกต่างกนั 

Pair t-test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
 
สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมคีวามมุ่งศกึษาความคดิเหน็ของพนักงาน บรษิทัน ้ามนัหล่อลื่น แห่งหนึ่งทีม่ต่ีอ
ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นเลศิ และความพงึพอใจที่มต่ีอ หวัหน้างานชายและหญงิว่าแตกต่างกนัหรอืไม่ 
เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาใน ดา้นความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นเลศิ และความพงึพอใจที่มต่ีอหวัหน้า
งานชายและหญิง มาเป็นขอ้มูลให้กบัองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงความฉลาดทางอารมณ์และ
ความเป็นเลิศของหวัหน้างาน ในด้านต่างๆ  ของหวัหน้างานชายและหญิง รวมทัง้องค์กรยงัสามารถใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดการพฒันาหวัหน้างาน  ใหเ้ป็นหวัหน้างานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนใช้ในการพจิารณา
ปรบัปรุงเกณฑก์ารสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งหวัหน้างานไดเ้หมาะสม 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบ ความฉลาดทางอารมณ์ ความเป็นเลศิและความพงึพอใจต่อ
หวัหน้างานเพศชายและหญงิของพนกังาน บรษิทั น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ฝา่ยทรพัยากรบุคคลควรมกีารจดัอบรมเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์และความเป็นเลศิใหก้บัผูน้ า
หญงิ เน่ืองจากผลการศกึษา พบว่าความคดิเหน็ของพนกังานทีม่ต่ีอความฉลาดทางอารมณ์และความเป็นเลศิของ
ผูน้ าหญงิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคลควรจดัหาหลกัสตูรการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์และความเป็นเลศิของผูน้ าใหก้บัผูน้ าหญงิ โดยเน้นการพฒันา ดา้นจติใจและอารมณ์ รวมถงึการแสดงออก
ทีเ่หมาะสม เช่น หลกัสตูรเกีย่วกบัศลิปะใน การพูด การแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น และหลกัสตูร
เกีย่วกบัการพฒันาดา้นจติใจและอารมณ์ เช่น ธรรมะอารมณ์ด ีการเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าสู่ความเป็นเลศิ เพื่อให้
พนกังานมคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นเลศิของผูน้ าหญงิดขีึน้  
 2.องค์กรควรส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะการเป็นผู้น าหญิง โดยจดัให้มีการฝึกอบรมในด้านการ
วางแผน การจดัระบบ การมมีนุษยสมัพนัธ์ การชีน้ า และการควบคุม เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า พนักงานมี
ความพงึพอใจต่อผูน้ าหญงิโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง ดงันัน้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคลควรเพิม่หลกัสตูรในดา้น
ต่างๆ เหล่าน้ี เช่น เทคนิคการวางแผนคน วางแผนงานใหไ้ดเ้ป้าหมายและผลงาน เพื่อใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจ
ต่อผูน้ าหญงิเพิม่สงูขึน้ ท าใหพ้นกังานอยากท างานกบัองคก์รตลอดไป  
 3. ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานต้องใหโ้อกาส เปิดใจกวา้ง ใหก้ารยอมรบั และ
ปรบัเปลีย่นค่านิยม ความคดิ และความเชื่อดัง้เดมิเกีย่วกบับทบาทเรื่องเพศ แต่มองทีค่วามสามารถของแต่ละ
บุคคล เนื่องจากผลการศกึษา พบว่า ความคดิเหน็ทีม่คีวามเป็นเลศิโดยรวม และความพงึพอใจโดยรวมของผูน้ า
ชายและหญงิแตกต่างกนั โดยความคดิเหน็ของพนักงานทีม่ต่ีอความเป็นเลศิและความพงึพอใจโดยรวมของผูน้ า
ชายดกีว่าผูน้ าหญงิ ดงันัน้ องคก์รจะต้องมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาความเป็นเลศิของผูน้ าหญงิ เช่น จดัอบรมหลกัสตูร          
เพื่อพฒันาผูน้ าหญงิ จดัอบรมหลกัสตูรเพื่อพฒันาทมีงาน รวมทัง้จดัหากจิกรรมสนัทนาการใหเ้หมาะสมกบัผูน้ า
หญิงนอกจากนัน้องค์กรควรมอบหมายให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคลควรเป็นผู้จดัหาหลกัสูตรกจิกรรมการฝึกอบรม
พฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า กจิกรรมพฒันาจติใจ และส่งเสรมิใหผู้น้ าหญงิไดท้ ากจิกรรมร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน               
มกีจิกรรมร่วมกบัผูน้ า เพื่อสร้างเสรมิความเขา้ใจ สรา้งความรกั และสร้างความสามคัคใีนหมู่คณะทัง้ในระดบั
พนกังานและระดบัหวัหน้างานทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อเพิม่ความพงึพอใจต่อผูน้ าหญงิและเพิม่แนวโน้ม
การท างานต่อในอนาคตของพนกังาน บรษิทั น ้ามนัหล่อลื่นแห่งหนึ่ง 
 4. องคก์รควรจะเน้นใหผู้น้ าหญงิมคีวามเป็นกนัเองคอยช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน าแก่พนักงานอยู่เสมอ
ทัง้ในเรื่องงานและเรื่องส่วนตวั โดยเน้นที่การให้ความส าคญักบัพนักงานเป็นหลกัอกีทัง้ผู้น าหญิงควรมคีวาม
ไวว้างใจและจรงิใจต่อพนกังาน เพื่อท าใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึทีด่กีบัผู้น าหญงิ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัในประเดน็เดยีวกนัโดยเปลีย่นกลุ่มตวัอย่างเพื่อใหง้านวจิยัทีห่ลากหลายมากขึน้ 
เช่น ศกึษาในหน่วยงานราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ 
 2. ควรศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้น าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการหรือคาดหวัง เพื่ อน าไป
เปรยีบเทยีบกบัทีเ่ป็นอยู่ปจัจุบนั ว่ามผีลอย่างไรกบัความพงึพอใจของพนกังาน 
 3. ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนัระหว่างพนักงานเพศชาย และหญงิทีม่ต่ีอ
หวัหน้างานเพศชายและหญงิ ว่ามปีจัจยัใดบา้งทีท่ าใหพ้นกังานชายและหญงิมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
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 4. ควรมีการศกึษาถึงตัวแปรความพงึพอใจในด้านอื่นๆด้วย เนื่องจากพนักงานอาจไม่พอใจด้านอื่น 
นอกเหนือจ าทีผู่ท้ าการวจิยัไดว้จิยั 
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