ภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิ่ ง
ในจังหวัดเชียงใหม่
Leadership affects work on the innovative behavior of employees at leasing
companies in Chiangmai.
นางธนิดา พิมสอน

บทคัดย่อ

การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาถึง ภาวะผู้น าที่มีผ ลต่ อ พฤติก รรมการสร้า ง
นวัตกรรมของพนักงานลีสซิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั 2 ข้อ (1.) เพื่อศึกษา
ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่
(2.) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการรับรูก้ ารสนับสนุ นขององค์กรทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของ
พนักงานลีสซิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชากรตัวอย่างคือพนักงานลีสซิ่งที่ทางานในพื้นที่จงั หวัด
เชียงใหม่ผลการวิจยั ครัง้ นี้พบว่าหัวหน้างานองค์การธุรกิจลีสซิ่งมีภาวะผู้นาผู้ ตอบแบบสอบถามภาพ
̅ เท่ากับ 4.48 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุดรวมระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลีย่ 𝒙
การสร้างการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน ผลการวิเคราะห์การรับรู้การสนับสนุ นขององค์การ ผู้ตอบ
̅ เท่ า กับ 4.60 มี
แบบสอบถามภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด รวมระดับ ความคิด เห็น มีค่ า เฉลี่ย 𝒙
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการสร้างการสร้างนวัตกรรมของพนักงานปั จจัยทัง้ 2 ด้านมีความสัมพันธ์ส่งผล
ต่อนวัตกรรมตรงกับสมมติฐานทุกประการ
นอกจากนี้ยงั พบว่าภาวะผู้นาหัวหน้างานและการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การจะมีผลต่อการ
ปฎิบตั งิ านของพนักงานทีเ่ กิดจากพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทางานการพัฒนาในด้านการผู้นา
ความคิด การแสวงหาโอกาส ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้งาน ในการทางานสะท้อนให้เห็น
ถ้าหัวหน้ามีภาวะผู้นาเพิม่ ขึ้นและการสนับสนุ นขององค์การจะช่วยกระตุ้นพัฒนาศักยภาพให้พนักงาน
สามารถปฎิบตั งิ านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนองค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้ ได้อย่างประสบความสาเร็จเพิม่
มากขึน้ ด้วย
คำสำคัญ : ภาวะผูน้ า,การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ,พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม,ลีสซิง่
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The purpose of this study was to study leadership that affects the innovation behavior of
leasing employees in Chiang Mai Province. There are 3 research objectives (1.) To study the
level of leadership and perception of organizational support in working on the innovation behavior
of leasing employees in Chiang Mai Province. (2.) To study leadership factors. that affects the
behavior of innovation of leasing employees in Chiang Mai (3.) To study the factors of perception
of organizational support that affect the behavior of innovation of leasing employees in Chiang
Mai The sample group in this case study was leasing employees working in the Chiang Mai area.
By using Yamane's(1973) population quantification formula, a sample of 310 people was
calculated as a quantitative research (Quantitative Method)
The results of this research found that the supervisors of the Leasing Business
Organization had the highest level of overall respondent leadership, with the mean thought level
is 4.48 The results of the analysis of perceptions of organizational support. Overall respondents
were at the highest level, with an average thought level is 4.60, positively correlated with
employee innovation. Both factors were directly related to innovation as hypothesis.
In all respects it was also found that supervisory leadership and perceived organizational
support influences employee performance resulting from innovation behavior in the workplace
development in thought leadership. Seeking for opportunities,originality and applications at work
reflected that if the leader increase a their leadership and support the organization they will help
stimulate the development of employees' working potention and innovation creations.
Keyword : Leadership / Perceived Organization Support/Innovative Behavior /Leasing

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาการวิ จยั
ในปั จจุบนั การเติบโตของระบบเศรษฐกิจในกระแสยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ท่มี คี วามทันสมัย ทาให้ก าร
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด ธุรกิจลีสซิ่ง (Leasing) มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี 2562 สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์นนั ้ เป็ นหัวใจสาคัญของธุรกิจเงินสินเชื่อ
จากการซือ้ ยานยนต์ภายในประเทศ 2.สินเชื่อจากประเภททะเบียนรถยนต์ ทีม่ รี ปู แบบสัญญาเป็ นสัญญา
กู้ยืมเงินใช้เ ล่ ม ทะเบีย นรถยนต์เ ป็ นหลัก ประกัน โดยผู้ ขอสินเชื่อ ยังคงครอบครองและใช้รถยนต์ ไ ด้
ตามปกติกลุ่มลีสซิง่ ของค่ายรถยนยต์เข้ามาแข่งขันและมีบทบาทภายในกลุ่มธุรกิจนี้มากยิง่ ขึน้ ธุรกิจต้อง
สร้างกลยุทธเพื่อขยายและให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงเป้ า หมาย ในส่วนของจังหวัด
เชียงใหม่เป็ นจังหวัดที่มขี นาดใหญ่ มีธุ รกิจสินเชื่อรถยนต์กระจายตัวอยู่ถงึ 29 ราย (บทวิเคราะห์ธุรกิจ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินสินเชื่อได้ง่ายขึน้ มี
ความต้อ งการใช้รถยนต์เ ชิง พาณิ ช ย์ส าหรับ ขนส่งสิน ค้าเพื่อ รองรับการเติบ โตของธุ ร กิจโลจิส ติก ส์
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ทเ่ี ข้าธุรกิจสินเชื่อจากยานยนต์ทจ่ี ะนาเอาเทคโนโลยีมาแข่งขันทัง้ ในด้านการออก
สินเชื่อสาหรับการซื้อยานยนต์ มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดของนวัตกรรมดิจทิ ลั สังคมยุค
Digital Disruption เร่งให้เ กิดการพัฒ นานวัต กรรมสิ่งใหม่ๆ ส่งผลต่อ พฤติกรรมผู้บ ริโ ภคด้า นความ
ต้องการสินค้าและบริการทีเ่ ปลี่ยนไปโดยเทคโนโลยีมบี ทบาทต่อการทางานและระบบสารสนเทศต่างๆ
มากมายเปลีย่ นแพลตฟอร์มการให้บริการการทางานในองค์กรการทางานจัดทาเอกสารเดิมและขัน้ ตอน
การอนุ มตั สิ นิ เชื่อ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และประสิทธิภาพที่
ดีกว่า บริษัทลีสซิ่งจึงจาเป็ นต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทงั ้ ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อให้
เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง พนักงานทีม่ พี ฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม (Innovative Behavior) จะเป็ น
ผู้มบี ทบาทส าคัญในการริเ ริ่ม ปรับปรุงและพัฒนาผลิต ภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทางานใหม่ๆ
Bass(1985) กล่ า วว่ า ภาวะผู้น าเป็ น กระบวนการอิท ธิพ ลที่เ ป็ น ทางการระหว่ า งผู้น ากับ ผู้ต าม อัน
เนื่องมาจากการมีอานาจและศิลปะของผูน้ าในการจูงใจชี้นาและผลักดันกลุ่มคนหรือองค์กรให้กระทาสิง่
ต่างๆอย่างเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ภาวะผูน้ าจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ได้มกี ารศึกษา
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าแนวคิดทฤษฎีท่มี ชี ่อื เสียงและเป็ นที่ยอมรับกันมากในปั จจุบนั คือแนวคิดภาวะทฤษฎี
ภาวะผูน้ า โดยอ้างอิงแนวคิดทฤษฎี Bass(1985) ปั จจัยด้านภาวะผูน้ า แบ่ง 2 ประเภท 1.ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง 2. ภาวะผู้นาแลกเปลี่ยนและทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การ อ้างอิงแนวคิด
ทฤษฎี Blau (1964) 1.การแลกเปลี่ย นทางเศรษฐกิจ 2. การแลกเปลี่ย นทางสัง คม ที่ช่ ว ยส่ง เสริม
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทางาน ดึงศักยภาพของผูป้ ฎิบตั งิ านออกมาให้ได้สูงสุด เพื่อนาผล
การศึกษาไปเป็ นข้อมูลที่ผู้บริหารของบริษัทลีสซิ่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการอื่นๆ
สามารถนาไปใช้ใ นการบริห ารจัดการองค์การและวางแผนกลยุทธพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมี
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพของตนเองเพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านภาวะผูน้ าทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ใน
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์ก ารทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. อิทธิพลของปั จจัยด้านภาวะผูน้ าส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ใน
จังหวัดเชียงใหม่
2. อิทธิพลของปั จจัยด้านการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากร ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่พนักงานลีสซิ่งที่ปฎิบตั งิ านในพื้นที่จงั หวัด
เชียงใหม่จานวน 29 บริษทั ข้อมูลจากบริษทั แม่ทต่ี งั ้ อยู่สานักงานใหญ่กรุงเทพมหานครเท่ากับ1,278 คน
(สมาคมธุรกิจเช่าซือ้ ไทย,2563)
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาปั จจัยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขอบเขตด้านปั จจัยส่วนบุคคล ,
ภาวะผูน้ า,การรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การ,พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

ปัจจัยด้านภาวะผู้นา (Leadership)
1.ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
2.ภาวะผูน้ าแลกเปลีย่ น

ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ
(Perceived Organization Support)
1.การแลกเปลีย่ นทางสังคม
แนวคิ
ด ทฤษฎี
และงานวิ
จยั ทีจ่เกี่ยวข
2.การแลกเปลี
ย่ นทางด้
านเศรษฐกิ

พฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรม
(Innovative Behavior)

1.พฤติกรรมด้านการเป็ นผูน้ า
ความคิด
2.พฤติกรรมด้านการแสวงหาโอกาส
3.พฤติกรรมด้านความคิดริเริม่
สร้างสรรค์
4.พฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้งาน

แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ าของ Bass (1985) พฤติกรรมผูน้ าการเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมผูน้ า
การแลกเปลี่ย น (Transformational and Transactional Behavior) ให้ค วามเห็น ว่ า แม้ภ าวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงจะต่างจากภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่ นอย่างชัดเจนแต่โดยกระบวนการไม่สามารถจะแยกจาก
กันได้เขายอมรับว่าผูน้ าคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผูน้ าได้ทงั ้ สองแบบในเวลาและสถานการณ์ทต่ี ่างกัน
1.ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) หมายถึง การทีผ่ นู้ ามีอทิ ธิพลต่อ
พนักงาน โดยพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงและพัฒนาความสามารถของพนักงาน สร้างแรงบันดาลใจทาให้
พนักงานเกิดความไว้วางใจและกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความคิดและมุมมองใหม่ๆ ตามแนวคิดของ Bass
and Avolio(1994) แบ่งองค์ประกอบ4 ด้าน โดยใช้ช่อื ย่อว่า 4I’S (Four I’S) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1.1)ด้านการมีอทิ ธิพลทางอุดมการณ์ ( Idealized Influence) หมายถึง ผูน้ าแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาททาให้ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมใิ จ จงรักภักดีและเชื่อถือในตัวผู้นาและผู้นาได้วางแผน
กาหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดงโดยการสร้างวิสยั ทัศน์ รวมกันโดยผู้นาเป็ นผู้ท่มี วี สิ ยั ทัศน์ สร้างความ
เชื่อมันความไว้
่
วางใจในภาวะกิจโดยรวม
1.2)ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึง ผูน้ าจูงใจผูต้ ามให้เกิดแรง
บันดาลใจในการทางานกระบวนการที่ผู้นาทาให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้นจิตวิญญาณจูงใจให้ไม่ เห็น
ประโยชน์ส่วนตน เห็นคุณค่าของผลการปฎิบตั งิ านสร้างอารมณ์ให้ผตู้ ามเข้าใจวิสยั ทัศน์และสร้างความ
เชื่อมันให้
่ ผตู้ าม มีกระตือรือร้น และมองโลกในแง่ดี แสดงความเชื่อมันและความตั
่
ง้ ใจอย่างแน่วแน่ ว่าผู้
ตามจะสามารถทางานเพือ่ บรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว้
1.3)ด้านการกระตุน้ ภูมปิ ั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึงผูน้ ากระตุ้นให้ผตู้ ามตระหนัก
ถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในงาน แสวงหาแนวทางใหม่ๆแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการกระทาให้ผตู้ ามมี
ความพอใจ ส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ทต่ี ้องการเป็ นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามในการปฎิบตั งิ าน
หาวิธกี ารใหม่การแก้ไขปั ญหาสนับสนุนความคิดริเริม่ ใหม่ๆของผูต้ าม
1.4)ด้า นการค านึ ง ถึง ความเป็ น ปั จ เจกชน (Individualized Consideration) หมายถึง ผู้น าให้
ความสาคัญและดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็ นรายบุคคล ทาให้ผู้ตามรู้สกึ ว่าตนเองมีคุณค่าและมี ความสาคัญ
โดยผูน้ าจะเป็ นโค้ชและเป็ นทีป่ รึกษาเพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูต้ ามให้สงู ขึน้
2 . ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ก เ ป ลี่ ย น (Transactional Leadership) ห ม า ย ถึ ง ผู้ น า ที่ มี ส่ื อ ส า ร ใ ห้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าใจในความรับผิดชอบของงานทีท่ า และวิธกี ารทางาน ตลอดจนตรวจสอบการทางาน
ทีม่ มี าตรฐานจะใช้อานาจตามหน้าทีใ่ นการให้คุณและโทษแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาตระหนักถึงความต้องการ
ของผู้ใต้บงั คับบัญชาและให้รางวัลแก่ผู้ใต้บงั คับบัญชาที่บรรลุเป้ าหมาย ผู้นาแลกเปลี่ยนจะทางานให้
ได้ผลงานมากกว่าการส่งเสริม(Vera&Crossan,2004)ภาวะผูน้ าแลกเปลีย่ น ประกอบด้วย 2 ประการ คือ
1.การให้รางวัลตามสถานการณ์และ 2 การบริหารแบบวางเฉย (Bass&Avolio,1990)

2.1 การให้รางวัลตามสถานการณ์ หมายถึง การทีผ่ นู้ าให้รางวัลตอบแทนสาหรับความพยายาม
ของผู้ใต้บงั คับบัญชาที่ทางานบรรลุเป้ าหมายโดยการยกย่องชมเชยการขึ้นอัตราเงินเดือน การได้รบั
โบนัส การเลื่อนตาแหน่ งและให้ความมันคงแก่
่
ผู้ใต้บังคับบัญ ชารวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อ มการ
ทางานทีด่ ี เพือ่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทางานได้ดี การสือ่ สารในการทางานทีช่ ดั เจน
2.2 การบริหารแบบวางเฉย หมายถึง ผูน้ าทีบ่ ริหารงานปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพเดิมโดยผู้นา
จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทางานแต่จะเข้าไปแทรกต่อเมื่อมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึ้นหรือผลการทางานต่า
กว่ามาตรฐาน
ทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุ นขององค์ก ารของBlau (1964) ได้ให้แนวคิดการรับรู้การสนับสนุ น
องค์การโดยมีการแบ่งการแลกเปลี่ยนออกเป็ น 2 ประเภท คือการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการ
แลกเปลีย่ นทางสังคม
1)การแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจ เป็ นการแลกเปลีย่ นระหว่างผลการปฎิบตั งิ านและผลตอบแทน
โดยบุ ค ลากรมีค วามคาดหวัง ที่จ ะได้ผ ลรางวัล ตอบแทนที่ไ ด้ท าหน้ า ที่ใ นการปฎิบัติง านอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ เป็ นต้น
2) การแลกเปลี่ย นทางสัง คม เป็ นการแลกเปลี่ย นความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลเป็ นการ
แลกเปลี่ยนความต้อ งการซึ่งกันและกันคือ เมื่อ องค์กรให้การสนับสนุ นด้านความต้อ งการต่างๆของ
พนักงานแล้วในด้านของผลตอบแทนและความเป็ นอยู่ท่ดี ขี องบุคลากรแล้วเมื่อบุคลากรรับรู้ว่าองค์กร
ห่วงใยและเข้าใจในความต้องการของพนักงาน ทาให้เกิดการรับรู้การสนับสนุ นจากองค์กรในทางบวก
เกิดการตอบแทนซึง่ กันและกัน
ทฤษฎีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของ Kley and Street (2001) ได้ประมวลแนวคิด พฤติกรรม
สร้างนวัตกรรมต่างๆโดยสรุปว่าพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมเป็ นการแสดงออกหรือการกระทาของบุคคล
ในการคิดแนะนาและทดลองสิง่ ใหม่ๆที่เป็ นประโยชน์ นาไปใช้ในองค์กรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1.พฤติก รรมด้า นการเป็ น ผู้น าทางด้า นความคิด (Championing) เป็ น สิ่ง ที่ผู้ท่ีมีค วามริเ ริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถนาความคิดนัน้ มาใช้ในการปฎิบตั งิ านได้ได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรและความ
เชื่อมันในศั
่ กยภาพของความคิดใหม่นนั ้ โดยบุคคลทีเ่ ป็ นผูน้ าทางความคิดโน้มน้าวผูอ้ ่นื ให้สนับสนุ นเห็น
ด้วยกับความคิดใหม่ของตน เพือ่ นาความคิดนัน้ ไปเผยแพร่ให้กบั บุคคลอื่นต่อไป
2.พฤติก รรมด้านการแสวงหาโอกาส (Opportunity Exploration) หมายถึง พนักงานค้น คว้า
โอกาสทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ โอกาสในการทีจ่ ะคิดหรือนาสิง่ ใหม่ๆไปใช้ในการทางาน
3.พฤติก รรมด้า นความคิด ริเ ริ่ม (Generativity) หมายถึง พนักงานแสดงออกถึงความสนใจ
ในช่วงเริม่ ต้นสาหรับการกาหนดและชี้นาสิง่ ใหม่ๆ เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับขององค์กร จนกระทังสามารถ
่
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงพิจารณาและอธิบายถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดความคิดสร้างสรรค์จดั ลาดับความคิดและ
แสวงหาถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดใหม่ทเ่ี กิดขึน้ จากการทางาน

4.พฤติกรรมด้านการประยุกต์ใช้ (Application) คือการนาความคิดใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน โดยจะต้องมีการนาไปทดลองประยุกต์ใช้ในการปฎิบตั งิ านประจา มีการปรับปรุงผลการผลิตที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นนั ้ รวมทัง้ ต้องพยายามทาให้ทุกคนในองค์กรนาความคิดใหม่ๆนัน้ ไปใช้ใน
การปฎิบตั ใิ ห้เป็ นงานประจา
แก้วตา ศรอดิศกั ดิ ์ (2560) ได้ศกึ ษาปั จจัยเหตุและผลของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนัก งานธนาคารกรุงเทพ เขตจังหวัดนครปฐม พบว่าตัว แปรการมีส่วนร่วมในการทางาน การรับรู้
สนับสนุนองค์การ แรงจูงใจในการทางาน พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมและประสิทธิภาพในการทางาน
ในภาพรวมทุกตัวแปรอยู่ในระดับมากมีอทิ ธิพลเชิงบวก
ปั ทมา ศรีมณี (2562) ได้ศกึ ษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับบุคบล
กรณีศกึ ษาพนักงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตหาดใหญ่) พบว่าการตัง้ สมมติฐาน
ตัวแปร การเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ อิสระในงาน ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง บรรยากาศนวัตกรรมใน
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานอยู่ในระดับสูง
มณี ว รรณ คนยืน (2558) ได้ศึก ษาอิทธิพลของภาวะผู้นาต่อ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการ
ความรู้ และผลการปฎิบตั งิ านของพนักงานในบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน) ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด(มหาชน) มีภาวะผูน้ ามีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อวัฒนธรรมองค์การอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.01โดยมีค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทางเท่ากับ0.635 อยู่ในระดับมาก
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นพนักงานลีสซิ่งที่ทางานในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ซึ่งธุรกิจสินเชื่อ
รถยนต์สว่ นใหญ่ตงั ้ อยู่ในกรุงเทพมหานครจานวน 144 ราย กระจายตัวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จานวน 29
ราย ทัง้ หมดเท่ากับ 1,278 คน (สมาคมธุรกิจเช่าซื้อ,2563)โดยใช้สูตรคานวณการหาตัวอย่างสูตรของ
Yamane (1973) ได้เ ป็ น จ านวน 310 คน วิธีก ารสุ่ม ตัว อย่ า งพนัก งานด้ว ยวิธีต ัว อย่ า งแบบสะดวก
(Convenience Sampling) เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นเก็บ แบบสอบถามผ่ านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้ อ หาโดยการท า IOC จากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิไ ด้ค ะแนนมากกว่ า 0.5 ทุ ก ข้อ และค่ า ความเชื่อ มัน่ ของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ า กับ 0.95 ซึ่ ง อยู่ ใ นระดับ ที่เ หมาะสมเครื่อ งมือ ในการเก็ บ ข้อ มู ล โดย
แบบสอบถามจ านวน 310 ชุ ด โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารแบบสอบถามออนไลน์ (Online
Questionnaire) โดยใช้ Google Documents แหล่งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
วิเ คราะห์ ส ถิ ติ ส าเร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ค่ า สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิตวิ เิ คราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) สาหรับทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิ จยั
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามที่สว่ นใหญ่ จานวน 310
คน เป็ นเพศชาย จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.97 และเพศหญิง จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ
49.03 มีอายุ น้อยกว่า 25 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.23 อายุ 26-30 จานวน 98 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 31.61 มีอายุ 31-35 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.61 มีอายุ 36-40 ปี จานวน 47 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.16 มีอายุ 41-45 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.45 มีอายุ 46-60 ปี จานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.58 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.81 และปริญญาโท 13
คน คิดเป็ นร้อ ยละ 4.19 มีอ ายุก ารทางานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 24.84
ระหว่าง 6-10 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.84 ระหว่าง 11-15 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.55 ระหว่าง 16-20 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.58 ระหว่าง 21-25 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.87 อายุการทางาน 26 ปี ขน้ึ ไป จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.32
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
ด้านภาวะผู้นา
S.D.
ระดับ
̅
𝒙
1. ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
4.59
0.51
มากทีส่ ุด
2. ภาวะผูน้ าแลกเปลีย่ น
4.36
0.49
มากทีส่ ุด
รวมค่าเฉลี่ยด้านภาวะผู้นา
4.47
0.48
มากทีส่ ุด
ตารางที่ 1 พบว่าภาวะผูน้ าของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (𝑥̅ =4.47,S.D.=0.48) เมื่อพิจารณารายด้านภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านการรับรูก้ ารสนับสนุน
จากองค์การ
ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
S.D.
ระดับ
̅
𝒙
1.การแลกเปลีย่ นทางสังคม
4.61
0.48
มากทีส่ ุด
2.การแลกเปลีย่ นทางด้านเศรษฐกิจ
4.59
0.51
มากทีส่ ุด
รวมค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
4.60
0.48
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นด้านการรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การของพนักงาน
ลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( 𝑥̅ =4.60,S.D.=0.48)
เมื่อพิจารณารายด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือด้าน การแลกเปลีย่ นทางสังคม ( 𝑥̅ =4.61,S.D.=0.48)

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการสร้าง
นวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่
ด้านพฤติ กรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน
S.D.
ระดับ
̅
𝒙
ด้านพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน
4.63
0.46
มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 3 พบว่าการปฎิบตั งิ านด้านพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ใน
̅ = 4.63 และ S.D=0.46)ซึง่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
จังหวัดเชียงใหม่ค่าเฉลีย่ (𝒙
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสมพั
์
นธ์ปัจจัยภาวะผูน้ าและการรับรูก้ ารสนับสนุนจาก
องค์การทีส่ ง่ ผลต่อการสร้างพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของพนักงานในจังหวัดเชียงใหม่
ตัวแปร

พฤติกรรมสร้าง ภาวะผูน้ า การรับรูก้ ารสนับสนุน
นวัตกรรมของ
จากองค์การ
พนักงาน
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของพนักงาน
1
.737**
.855**
ภาวะผูน้ า
.737**
1
.799**
การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ
.855**
.799**
1
จากตาราง 4 พบว่าปั จจัยการมีภาวะผูน้ าและการรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์กบั การสร้างพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับทีส่ งู กว่าอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
ตารางที่ 5 ค่าสถิตใิ ช้พจิ ารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของตัวแปรรวม
ตัวแปร

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
b
Std.Error(b)
Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

ค่าคงที่
.74
.14
5.49 .00
ภาวะผูน้ า(X1)
.15
.05
.15
3.10 .02
.36
2.76
การรับรูก้ ารสนับสนุน
.71
.05
.74
15.20 .00
.36
2.76
จากองค์การ(X2)
R = 0.860 ,R Square = 0.74 ,Adjested R Square = 0.74 ,SE=0.24,F=436.25 , Sig.=0.00
**มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 5 พบว่าผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคณ
ู ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามมีค่า R เท่ากับ 0.860 ตัวแปรมีความเหมาะสมมาก 86% ค่า Adjested R Square ผลตัวแปร
ทุกตัวสามารถพยากรณ์การเปลีย่ นแปลงตัวแปรตามได้มคี วามเหมาะสมร้อยละ 74% และการทดสอบ
พบค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

ผลการวิเคราะห์การถดถอยได้สมการพยากรณ์ปัจจัยการมีภาวะผูน้ าและการรับรูก้ ารสนับสนุน
จากองค์การ ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ดงั นี้
Y=0.74+0.15(X1)+0.71(X2)
จากสมการสรุปได้ว่าหากภาวะผูน้ าและการรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์การ เพิม่ ขึน้ 1 หน่วย
พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ (Y) ด้านต่างๆจะเพิม่ ขึน้ 0.71 และ0.15
ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สรุปผลและการอภิ ปรายผล
กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นพนักงานลีสซิง่ ที่ทางานในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม่จานวน
310 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุ 31-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อายุการทางานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี
ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของพนักงานลีสซิง่ ทีท่ างานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจาณารายด้านพบว่าค่าเฉลีย่ สูงคือภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกล่าวคือ พนักงานลี
สซิง่ ทีท่ างานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่มแี นวโน้มทีจ่ ะประพฤติตนตามผูน้ าทีต่ นเองเคารพนับถือ
ระดับความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้านการรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การพนักงานลีสซิ่งที่ทางานใน
พื้น ที่จ ัง หวัด เชีย งใหม่ ภ าพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ดเมื่อ พิจ าณารายด้า นพบว่า ค่ า เฉลี่ย สูง คือ การ
แลกเปลีย่ นทางสังคม คือพนักงานลีสซิง่ ทีท่ างานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่มแี นวโน้มทีจ่ ะปฎิบตั งิ านได้ดี
องค์การมีการสือ่ สารและสนับสนุนอย่างสม่าเสนอ
ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่ าเฉลี่ยสูงคือด้านการประยุกต์ใช้งานอาจเป็ น
เพราะพนัก งานต้อ งเรียนรู้พฒ
ั นาวิธีการทางานปรับตัวเองเพื่อให้เ ข้ากับสิ่งใหม่เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าอิทธิพลของปั จจัยด้านภาวะผูน้ าส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สร้างนวัตกรรมของพนัก งานลีส ซิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์มคี วามสัมพันธ์ เ ชิงบวกการ
พฤติก รรมการสร้า งนวัต กรรมของพนัก งานลีส ซิ่ง ในจัง หวัด เชีย งใหม่ อ ย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งมีความสอดคล้องงานวิจยั ของพิมพ์ ศรีทองคา (2557) ซึ่งได้ศกึ ษา
ภาวะผูน้ าทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบตั งิ านของพนักงานปฎิบตั กิ ารในบริษทั เอกชนนาเข้าและ
จาหน่ายสินค้าแฟชันแห่
่ งหนึ่งพบว่าอิทธิพลของปั จจัยภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฎิบตั งิ าน
ของพนักงานทัง้ นี้เพราะผู้นาในองค์กรปฎิบตั งานเป็ นแบบอย่างที่ดผี ู้นามาส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหา
และรับฟั งความคิดเห็นบุคลากรให้ความมันใจกั
่ บบุคลากรว่าเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้พนักงานมันใจ
่
และเชื่อมันต่
่ อหัวหน้างานและองค์กรจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบตั งิ านของพนักงาน

2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าอิทธิพลของปั จจัยด้านการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์การ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานลีสซิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิเคราะห์พบว่ามี
ความสัมพันธ์ เ ชิงบวกการพฤติก รรมการสร้า งนวัต กรรมของพนัก งานลีส ซิ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ มี
นัยสาคัญทางสถิตซิ ง่ึ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของแก้วตา ศรอดิศกั ดิ ์
(2560) ได้ศกึ ษาปั จจัยเหตุและผลของพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ เขต
จัง หวัด นครปฐม พบว่ า การรับ รู้ก ารสนับ สนุ น ของพนัก งานธนาคารกรุ ง เทพมีอิท ธิพ ลเชิง บวกกับ
พฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ สรุปได้ว่าหากองค์กรเต็มใจสนับสนุ น
พนักงานด้านต่างๆเช่นผลตอบแทนที่เหมาสมและยุตธิ รรมส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพในการ
ทางานส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมการเรียนรูส้ ร้างสรรค์ส ิ่งใหม่ๆแรงผลักดันให้พนักงานทาหน้าที่ได้ดี
มากยิง่ ขึน้
พฤติก รรมการสร้ า งนวัต กรรม ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด ผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับให้ความสนใจในการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆที่จะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
พฤติก รรมสร้างนวัต กรรมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ดไม่ ว่า จะเป็ นการริเ ริ่มกระบวนการด้า นการเป็ น ผู้น า
ความคิด เพื่อการแสวงหาโอกาส พัฒนาคิดริเริม่ สร้างสรรค์พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้
งานในการปฎิบตั งิ าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ Kleysen and Street,2001 อ้างอิงใน ศิขริน
เลขาวิจตั ร,2558,น.63) กล่าวว่าย่อมเรื่องดีและสมควรได้รบั การพัฒนามากขึ้นไปอีก เพื่อตอบสนองต่อ
การก้าวเข้าสูส่ งั คมยุคใหม่ในอนาคต
นอกจากนี้ยงั พบว่าภาวะผู้นาหัวหน้างานและการรับรู้การสนับสนุ นขององค์การจะมีผลต่อ การ
ปฎิบตั ิงานของพนักงานที่เกิดจากพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม พบว่าหากองค์การต้องการกระตุ้น
พฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนส่งเสริมด้านอุปกรณ์และผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรมจะ
ช่วยในการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานสามารถปฎิบตั งิ านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาองค์กรให้
ดียงิ่ ขึน้ ได้อย่างประสบความสาเร็จเพิม่ มากขึน้ ด้วย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1. การศึกษาสะท้อนให้เห็นมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานหัวหน้าควรมี
การพัฒนาปรับตัว ให้เ ข้ากับสถานการณ์ การใช้ภาวะผู้นาที่เ หมาะสมและการรับรู้การสนับสนุ นของ
องค์การ พบว่าหากองค์การต้องการกระตุ้นพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม องค์กรให้การสนับสนุนในด้าน
ความต้องการของพนักงาน ผลตอบแทนที่เหมาะสม ความมันคงในการท
่
างาน การเลื่แอนตาแหน่ งที่
สูงขึน้ และเปิ ดอากสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานสามารถ
ปฎิบตั งิ านสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาองค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้ ประสบความสาเร็จเพิม่ มากขึน้ ด้วย

2.ปั จจัยด้านพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของบุคลากร ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านความคิด
ริเริม่ ด้านผูน้ าความคิดและด้านการประยุกต์ใช้ เหล่านี้หน่วยงานต่างๆสามารถนาไปต่อยอดเพือ่ พัฒนา
พนักงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพการทางานทีส่ ูงขึ้นในระดับบุคคลและองค์การเกิดการพัฒนา
ได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรนาความสัมพันธ์ของตัวแปรไปทดสอบใช้กบั องค์การอื่นทัง้ ภาครัฐและวิสาหกิจพร้อมทัง้
ทบทวนวรรณกรรมเพิม่ เติมให้เป็ นการสนั บสนุ นให้กรอบความคิดครอบคลุมมากยิง่ ขึ้นสามารถนาไป
พัฒนาพนักงานในด้านนัน้ และเพือ่ ให้องค์การสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.ควรนามีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่นๆทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับตัวแปรทีท่ าการศึกษาอยู่เช่นตัว
แปรด้านแรงจูงใจ ข้อมูลด้านอื่นๆนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเพิม่ เติม
3.ควรมีการศึกษาถึงปั จจัยด้านอื่นที่ทาให้ธุรกิจลีสซิ่งดาเนินการในสถานการณ์โรคระบาดและ
วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ โดยศึกษาด้านของผูบ้ ริโภคเพื่อนาข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
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