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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผู้น�าของผู้บริหารและศึกษาความสัมพันธ์

ตลอดทั้งปัจจัยแวดล้อมในการท�างานที่มีผลต่อการธ�ารงรักษาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต

กรงุเทพมหานคร	โดยกลุม่ตวัอย่างเป็นพนักงานสายวชิาการและสายสนับสนุนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 400	 คน	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน	 (Quota	 Sampling)	 ท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา	 และใช้สถิติเชิงอนุมาน	 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

(Multiple	Regression)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-Way	ANOVA)	ในการทดสอบ

ความสัมพันธ์ของตัวแปรและทดสอบสมมติฐาน	 ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่าง	 สถานภาพ	 รายได้	

อายงุานรวม	สวสัดกิารด้านการรกัษาพยาบาล	และสวสัดกิารด้านวนัหยดุทีผู้่ตอบแบบสอบถามได้รบั	กับการ

ธ�ารงรักษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 นอกจากน้ีผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

ภาวะผู้น�า	 (ด้านมุ่งเกณฑ์	 ด้านมุ่งงาน	 ด้านมุ่งสัมพันธ์	 และด้านมุ่งประสาน)	 กับการธ�ารงรักษาพนักงาน	

และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	 (ความยุติธรรมของระบบการประเมินผล

ส�าหรับการขึ้นเงินเดือน	 การได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชา	 การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน	

ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน)	และผลตอบแทนด้านการเงินกับการธ�ารงรกัษาพนักงานในสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�า การธ�ารงรักษาพนักงาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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Abstract

 The objectives of this research were to study the executives’ leadership, the

relationship and the factors which affected staff retaining of private higher education

institutes in Bangkok. The research sample consisted of 400 academic and teaching-supporting 

staff of private higher education institutes in Bangkok chosen by quota sampling technique. 

Descriptive and inferential statistics including One-Way ANOVA and Multiple Regression

were used to analyze the variables and to test hypothesis.

 The research findings showed that there were a relationship between marital status, 

incomes, total working experience, health-care benefits, paid-day-off benefits and the staff 

retaining. It also found the relationship between staff perceptions of the executives’ leadership 

styles (criteria-oriented, job-oriented, relationship-oriented, and coordination-oriented) and

the staff retaining. Besides the finding indicated the relationship between non-financial

benefits (fairness in assessment system for pay rise, compliment from the supervisors,

acceptance of peers, advancement in career) as well as financial benefits and the staff

retaining in the private higher education institutes was at statistically significant level of .05.

Keywords: Leadership, Retaining Employee and Employee Turnover, Private Higher Education 
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บทน�ำ

	 ในปัจจุบนัการธ�ารงรกัษาพนกังานให้คงอยูก่บัองค์การถอืได้ว่ามคีวามส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการ

บรหิารจดัการในส่วนอ่ืน	เนือ่งจากต้นทนุของการธ�ารงรกัษาพนกังานเดิมนัน้ต�า่กว่าการรบัพนกังานใหม่

มาร่วมงานมาก	ดังทีโ่อคอนเนล	และ	เหมยฉวน	(O’Connell	&	Mei-Chuan,	2007)	ได้อ้างถึงมลูค่า

ความเสียหายต่อองค์การที่เกิดขึ้นจากการลาออกของพนักงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่	13,996	เหรียญสหรัฐ

ต่อคน	 ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเองก็เช่นกัน	 ทุกวันนี้ภาคเอกชนมีบทบาทส�าคัญต่อการ

จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับพื้นฐานสู่ระดับอุดมศึกษา	 และมีพัฒนาการด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างมากขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของ

รัฐบาลในการจัดการศึกษาและลงทุนทางการศึกษา	 แต่ในปัจจุบันภาวะการแข่งขันด้านการศึกษา

โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามมีากขึน้ด้วยปัจจยัต่าง	ๆ 	โดยในปัจจบุนัมจี�านวนสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน	

75	สถาบนั	ทีม่รีายช่ือแสดงอยูใ่นบญัชีรายช่ือของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	โดยมสีถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร	31	สถาบัน	(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,	2557)	

จากการที่มีสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากน้ีเอง	 อีกทั้งทางส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้เข้ามาก�ากับดูแลอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้อง

ปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการบริหารและยุทธศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาสถาบันฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องของการธ�ารงรักษาพนักงาน	 ซ่ึงมีแนวโน้มอัตราการลาออกที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ในการท�างานท่ีถดถอยลงนับเป็นประเด็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องส�าหรับการบริหารงาน	 อีกทั้ง

ประเด็นปัญหานี้ยังเกี่ยวเนื่องกับความยากล�าบากในการจูงใจพนักงาน	 (ทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ)	 ให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและคงอยู่กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระยะยาว

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย

	 1)	เพือ่ศึกษาบทบาทภาวะผู้น�าของผู้บรหิารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในการธ�ารงรกัษาบุคลากร

ให้อยู่กับสถาบันฯ	ในระยะยาว

	 2)	ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมในการท�างานที่มีผลต่อการธ�ารงรักษาบุคลากรให้

ด�ารงอยู่กับสถาบันฯ	ต่อไป

สมมติฐำนกำรวิจัย

 H
1
	 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ

กับการธ�ารงรักษาพนักงาน
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 H
2
	 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการ

ธ�ารงรักษาพนักงานของสถาบัน

 H
3
	 ผลตอบแทน	(ด้านการเงิน	และไม่ใช่ด้านการเงิน)	ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความ

สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการธ�ารงรักษาพนักงานของสถาบัน

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะตัวแปรด้านภาวะผู้น�า	(ด้านมุ่งเกณฑ์	ด้านมุ่งงาน	ด้านมุ่งสัมพันธ์	และ

ด้านมุง่ประสาน)	ค่าตอบแทน	(ด้านการเงิน	และไม่ใช่ด้านการเงิน)	ความก้าวหน้า	เง่ือนไขในการท�างาน	

การได้รับการยกย่อง	ความส�าเร็จในชีวิต	ความต้องการทางสังคม	ความคิดในการลาออก	และความ

เต็มใจในการท�างานของพนักงาน	 โดยท�าการศึกษาเฉพาะกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครจ�านวน	20	สถาบัน	

ทบทวนวรรณกรรม

 ค�าว่า	“ภาวะผู้น�า”	ถูกใช้มาตั้งแต่ในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่	19	(Stogdill,	1974)	แต่ก็

ยังไม่มีทฤษฎีที่ครอบคลุมในการประเมินสาเหตุและอิทธิพลของภาวะผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จได้

ทั้งหมด	 โดยเทเรอร์	 และโรเซนแบช	 (Taylor	 &	 Rosenbach,	 1989)	 ช้ีว่าไม่มีค�านิยามใดเลยที่

สามารถเป็นทีย่อมรบัในการอธบิายความหมายของภาวะผู้น�าได้อย่างครอบคลมุทัง้หมดแต่สรปุได้เป็น

สามแนวทาง	 คือ	 ภาวะผู้น�าในเชิงการกระท�าของผู้น�าที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน	 เชิงกระบวนการ	 และเชิง

คุณลักษณะส่วนบุคคล	ดูบริน	(DuBrin,	2009,	p.	334)	ให้ความเห็นว่าภาวะผู้น�าเป็นความสามารถ

ในการบันดาลใจให้บุคคลอ่ืนเกิดความเช่ือมั่น	 และสนับสนุนให้บุคคลเหล่าน้ันมีความปรารถนาท่ีจะ

ท�างาน	หรือให้ท�างานได้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ	โคล	(Cole,	2005)	เห็นว่าภาวะ

ผู้น�าว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลให้บุคคลอ่ืนสมัครใจในการท�างานจนสามารถบรรลุ

เป้าหมายทีต้ั่งไว้	ขณะทีเ่ชอร์เมอร์ฮอร์น	และออสบอร์น	(Schermerhorn	&	Osborn,	2005,	p.	241)	

เหน็ว่าภาวะผู้น�าเป็นลกัษณะเฉพาะของการใช้อิทธพิลระหว่างบคุคล	(Interpersonal	Influence)	เพือ่

ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท�าในสิ่งที่ผู้น�าต้องการ	ดังนั้นสรุปได้ว่า	ภาวะผู้น�า	หมายถึง	การที่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งสามารถท�าให้ผู้อื่นยอมปฏิบัติตามโดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

	 บรงิเคอร์ฮอฟ	และไวท์ (Brinkerhoff	&	White,	1985,	p.	88)	ได้มมีมุมองเกีย่วกบับทบาท	

(Role)	ของผู้น�าว่าจะต้องปฏิบติัตนให้เป็นส่วนหนึง่ของกลุม่	ซ่ึงการกระท�าดังกล่าวถอืเป็นสทิธ	ิ(Rights)	

และหน้าที่	(Obligation)	ของผู้น�าที่จะต้องกระท�า	ในขณะที่	สตาร์ค	(Stark,	1992,	p.	42)	กล่าวถึง

บทบาทของผู้น�าในเชิงของบรรทัดฐานทางสังคมที่คอยควบคุมการกระท�าหรือพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ของ
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ผู้น�า	ผ่านกฎของพฤติกรรม	(Rules	Governing	Behavior)	ทีเ่ป็นตัวก�าหนดสิง่ทีส่งัคมยอมรบัรวมถงึ

สิ่งที่ผู้น�าควรกระท�า	นอกจากนี้	รอบบินส์	(Robbins,	1996,	p.	304)	ยังมีมุมมองคล้ายกันว่าบทบาท

ของผู้น�าเป็นพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผู้น�าในสังคม	

	 อาจกล่าวโดยสรปุได้ว่า	บทบาทของภาวะผู้น�านัน้ถกูก�าหนดโดยบรรทัดฐานหรอืความคาดหวงั

ของแต่ละสังคมว่าผู้น�าที่ดีนั้นควรมีลักษณะเป็นเช่นไร	ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม	ทั้งนี้โดย

ส่วนมากจะมีความคาดหวังว่า	 ผู้น�าจะต้องมีความสามารถในการวางแผน	 มีทักษะทั้งในเรื่องงานที่

เกีย่วข้อง	และทักษะการสือ่สารรวมถึงการเจรจาต่อรองเพือ่ท�าให้ทกุฝ่ายท�างานร่วมกนัได้อย่างราบรืน่	

รวมทั้งสามารถถ่ายทอดงาน	 หรือสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา	 เพื่อพัฒนาให้คนเหล่านั้นสามารถ

ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าต่อจากตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การที่องค์การซ่ึงในที่นี้รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะประสบความส�าเร็จในระยะยาวได้

นั้น	 ส่วนส�าคัญยิ่งส่วนหนึ่งคือความสามารถในการรักษาพนักงาน	 (สายวิชาการ	 และสายสนับสนุน

วิชาการ)	 ที่เป็นแกนหลักให้อยู่กับองค์การ	 เนื่องจากความส�าเร็จของธุรกิจนั้นจะต้องอาศัยบุคลากร

เป็นทรพัยากรท่ีส�าคัญในการสร้างผลงานให้เกดิข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	การทีผ่ลงานขององค์การจะพฒันาได้

อย่างสม�า่เสมอนัน้ต้องอาศัยพนกังานทีท่�างานอย่างต่อเนือ่ง	อาจกล่าวได้ว่าการส่งเสรมิให้พนกังานอยู่

กบัองค์การเป็นระยะเวลาต่อเนือ่งยาวนานนัน้	เรยีกว่า	การธ�ารงรกัษาพนกังาน	(Employee	Retention)	

แมทซ์	 และ	 แคมเปียน	 (Maertz	&	 Campion,	 1998)	 กล่าวว่าการศึกษาเกี่ยวกับการธ�ารงรักษา

พนักงานนั้น	 ควรศึกษากระบวนการธ�ารงรักษาพนักงานขององค์การควบคู่ไปกับกระบวนการในการ

ตัดสินใจลาออกของพนักงาน	 เดนตัน	 (Denton,	 2000)	 กล่าวว่าพนักงานที่มีความสุขและมีความ

พึงพอใจในงานของตนมีแนวโน้มท่ีจะอุทิศตนในการท�างานและมีความพยายามในการสร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์การ	 ในขณะที่	 แอคตันและโกลเด้น	 (Acton	 &	 Golden,	 2003)

มีมุมมองว่าฝ่ายบุคคลขององค์การเป็นส่วนส�าคัญที่สุดในการธ�ารงรักษาพนักงานเนื่องจากเป็นผู้ออก

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน	 นอกจากจะต้องท�าให้พนักงานมีความพึงพอใจกับองค์การและอยู่กับ

องค์การให้นานที่สุดแล้ว	ยังต้องเพิ่มพูนทักษะความสามารถให้กับพนักงาน	ดังนั้นฝ่ายบุคคลไม่เพียง

ต้องธ�ารงรักษาพนักงานเท่านั้นแต่ต้องธ�ารงรักษาทักษะที่มีคุณค่าของพนักงานอีกด้วย	

	 นอกจากนีเ้อกชัย	ก่ีสขุพนัธ์	(2527,	หน้า	123-126	อ้างถงึใน	เสกสรรค์	เมฆไตรรตัน์,	2550)	

ได้ให้ความหมายของการบ�ารุงรักษาบุคคลว่า	 เป็นการท�าให้พนักงานอยู่กับหน่วยงาน	 โดยปฏิบัติงาน

อย่างมปีระสทิธภิาพให้นานทีส่ดุ	โดยหน่วยงานต้องใช้วธิกีารต่าง	ๆ 	เพือ่ให้บคุคลอยูก่บัตนให้นานทีส่ดุ

ผ่านการจูงใจ	การสร้างขวัญและก�าลงัใจในการท�างาน	รวมทัง้มสีวสัดิการและบรกิารต่าง	ๆ 	ทีเ่หมาะสม

ให้กับพนักงาน	สอดคล้องกับภิญโญ	สาธร	(2523,	หน้า	359-361	อ้างถึงใน	เสกสรรค์	เมฆไตรรัตน์,	
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2550)	 ที่มองว่าการจูงใจนั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้พนักงานอยู่กับองค์การได้อย่างยาวนาน	 ไม่ว่าจะ

เป็นการจูงใจด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุ	โอกาส	หรือสภาพการท�างานก็ล้วนแต่มีความส�าคัญทั้งสิ้น

	 ในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการท�างานนั้น ความพึงพอใจในงานของ

พนกังานในองค์การนัน้ขึน้อยูก่บัสิง่จูงใจต่าง	ๆ 	ในองค์การ	หากองค์การใดมปัีจจัยในการจูงใจมากย่อม

ท�าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานมาก	 อีกทั้งมีความรู้สึกผูกพัน	 และพร้อมท่ีจะทุ่มเทความ

สามารถอย่างสุดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จ	(กมล	รักสวน.	2524,	น.14	อ้าง

ถึงใน	ณัทฐา	กรีหิรัญ,	2550)	สอดคล้องกับแนวคิดของ	ภรณี	กีร์ติบุตร	(2529,	น.189)	ที่มองว่า

แรงจูงใจในการท�างานเป็นส่วนส�าคัญที่แสดงถึงประสิทธิผลในการบริหารองค์การ	 โดยความพึงพอใจ

ในการท�างานนัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพของงาน	โดยหากพนกังานมคีวามพงึพอใจในการท�างานสงู

จะส่งผลให้คุณภาพของงานสงูตามไปด้วย	ในขณะทีห่ากพนกังานไม่มคีวามพงึพอใจในการท�างานหรอื

มีน้อย	คุณภาพของงานก็ย่อมต�่า	จนน�าไปสู่การลาออกจากองค์การของพนักงาน

	 ในด้านของแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัแรงจงูใจได้มนีกัวชิาการทัง้ในและต่างประเทศให้

ความหมายไว้หลากหลาย	ดังเช่นกรณีของ	วูลโฟล์ค	(Woolfolk,	1995.	p. 175)	มองแรงจูงใจว่า

เป็นการถกูกระตุ้นจากภายในเพือ่มุง่หวงัให้บคุคลน้ัน	ๆ 	กระท�าพฤติกรรมอย่างมเีป้าหมายและกระท�า

อย่างต่อเนื่อง	ขณะที่	บอแลนเดอร์	และ	สเนล	(Bohlander	and	Snell,	2004)	มีมุมมองในเชิงผล

สัมฤทธิ์ของงาน	 ใช้ผลตอบแทนในการสร้างแรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน	 โดยการตอบสนอง

ความต้องการและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมทั้งพยายามสร้างความพึงพอใจและความยุติธรรมในงาน	

ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิต	สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน

การท�างาน	สร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ดี	และสนับสนุนความร่วมมือในการท�างานเป็นทีม	พล็อตนิค	

(Plotnik.	 1996.	 p.	 301)	 มองว่า	 การจูงใจเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ	 ส่งผลให้บุคคลมีความ

มุ่งมั่นในการมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ	 ขณะที่ดอมแจน	 (Domjan.	 1996.	 p. 152)	 เสนอว่า

การจูงใจเป็นการเสริมพฤติกรรมให้บุคคล	จนจูงใจให้กระท�าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 อมรา	 ไทยประเสริฐ	 (2547)	 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการลาออกของบุคลากร	

กรณีศึกษาบริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน	จ�ากัด	ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการลาออก

ได้แก่	ปัจจัยส่วนบุคคลคือเงินเดือน	ปัจจัยจูงใจภายในตัวบุคคลคือด้านขวัญก�าลังใจ	ปัจจัยภายนอกที่

เกี่ยวข้องกับงานคือด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 ด้านการได้รับการสนับสนุนจากองค์การด้าน

ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและผู้บงัคับบญัชา	และปัจจัยแนวโน้มทีส่่งผลต่อความต้องการลาออก

คือ	ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน	ด้านลกัษณะงาน	ด้านสวัสดิการ	ด้านระเบียบข้อบังคับ	ด้านการ
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ประเมินผลการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่ง	ด้านการพัฒนาความรู้ในงาน	และด้านความผูกพันต่อองค์การ

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05

	 ชิตรา	 (Chitra,	 2013)	 ศึกษาเรื่อง	 Role	 of	 Leaders	 in	 Employee	 Retention	 –	 A	

Pragmatic	Study	with	Reference	to	Private	Sector	Bank	พบว่ารูปแบบของภาวะผู้น�ามีอิทธิพล

ต่อการธ�ารงรักษาพนักงานในธนาคารของภาคเอกชน	 โดยหากผู้น�าเป็นที่ชื่นชอบ	 พนักงานจะมีความ

ตั้งใจในการลาออกที่ลดลง	ในขณะที่หากผู้น�าไม่เป็นที่ชื่นชอบ	พนักงานจะมีความตั้งใจในการลาออก

ที่เพิ่มขึ้น	ซารีน	และอการ์วาล	(Sareen	&	Agarwal,	2016)	ศึกษาเรื่อง	Role	of	Leadership	on	

Employee	Retention:	It	Industry	in	Delhi/NCR พบว่าภาวะผู้น�าเชิงปฏิรูป	(Transformational	

Leadership)	เป็นรูปแบบภาวะผู้น�าที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการธ�ารงรักษาพนักงานในระดับปฏิบัติการ

ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบวิธีวิจัย

 วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative)	ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยการทบทวน

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกับแนวคิดทางด้านการศึกษา	และการบรหิารงานบคุคลจากหนงัสอื	ต�ารา	เอกสาร

วิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานที่เช่ือถือได้	 ส่วนหนึ่งน�ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย

ทีเ่หลอืน�ามาสงัเคราะห์หาตัวแปรและสร้างแบบสอบถาม	ประชากรในการวจัิยครัง้นีคื้อ	คณาจารย์และ

บุคลากรที่ท�างานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	5,624	คน	(ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,	 2558)	 ขนาดกลุ่มตัวอย่างหาได้จากการค�านวณตามแนวทางของ	

Yamane	 (1967)	 ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	 400	 คน	 ท�าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

สัดส่วน	 (Quota	Sampling)	 โดยผู้วิจัยจะท�าการเก็บตัวอย่างจากคณาจารย์และบุคลากรในขณะที่มี

การจัดงานฝึกอบรม	หรืองานสัมมนาต่าง	ๆ	รวมทั้งส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ	 ในส่วนของแบบสอบถาม	 แบบสอบถามส่วนแรก

จะเป็นข้อมลูด้านปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วนที	่2	เป็นข้อมลูด้านการรบัรูภ้าวะผู้น�า	

ส่วนที่	3	ข้อมูลด้านผลตอบแทน	และส่วนที่	4	ข้อมูลด้านการธ�ารงรักษาพนักงาน	ตามวิธีการที่ปรากฏ

ดังนี้
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 วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ

	 ผู้วิจัยจะสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	โดยด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	ศึกษาค้นคว้าเอกสาร	 ต�ารา	 และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม	 โดยผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้

	 2.	ศึกษาแนวทาง	 ก�าหนดขอบเขต	 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง

(Construct	 Validity)	 ที่จะสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหา

ที่ต้องการศึกษา

	 3.	น�าแบบสอบถามทีส่ร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ	จ�านวน	5	คน	เพือ่พจิารณา

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง	(Construct	Validity)	แล้วน�าแบบสอบถาม

มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

	 4.	น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว	 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง	 แล้วน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 -	 Out)	 กับคณาจารย์และ

บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 30	 คน	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาค่า

ความเช่ือมั่น	 (Reliability)	 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอล	 ฟา	 ครอนบาค	 (Cronbach’	 s	 alpha	

coefficient)	(Mehren	and	Lehmann,	1975,	p.	47)	ได้ค่าความเชื่อมั่นจ�าแนกเป็นรายด้าน	และ

รวมทุกด้านได้ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ไม่ต�่ากว่า	0.8

	 5.	น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งจนมีความสมบูรณ์มากที่สุด	 เพื่อน�าไปใช้ในการ

เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วจะถูกน�าไปใช้สอบถาม	 คณาจารย์และบุคลากรของ	

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามรายช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

เป็นการไปเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองทัง้จากในการประชุม	และสมัมนาต่าง	ๆ 	ส่วนหนึง่	จ�านวน	150	

ฉบับ	 และอีกส่วนหนึ่งขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�าไปกระจายแบบสอบถาม	

จ�านวน	150	ฉบับ	รวมทั้งได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์อีกส่วนหนึ่ง	จ�านวน	120	ฉบับ	ซึ่งผลการ

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่ส่งไปท้ังสิ้นรวม	 420	 ฉบับ	 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมา

ทั้งสิ้น	400	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	95.24	ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้	ผู้วิจัยจะใช้สถิติเชิงพรรณนา	ประกอบด้วย

ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าสูงสุด-ต�่าสุด	ค่าเฉลี่ย	และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนบคุคล	และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม	นอกจากนีใ้ช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

(One	Way	ANOVA)	และการวิเคราะห์ถดถอยพหสุมัพนัธ์	ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตัวแปร

และใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา	ประกอบด้วย	การแจกแจงความถี	่หาค่าร้อยละ	และ

ข้อค�าถามที่เป็นแบบเรียงล�าดับ	วิเคราะห์ด้วยวิธีการรวมค่าตัวแปรและหาค่าความถี่	(Frequencies)	

	 ข้อมูลของการรับรู้ภาวะผู้น�าในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	 ใช้วิธีหาค่าความถี่	 (Frequencies)	

ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ของ

ตัวแปร	โดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการหาค่า	Independent-Sample	t-test	และ	One-Way	ANOVA	

ในการทดสอบสมมติฐาน

	 ข้อมูลด้านผลตอบแทน	ใช้วิธีหาค่าความถี่	(Frequencies)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ส่วนการทดสอบความสมัพนัธ์ของตัวแปร	โดยใช้สถติิเชิงอนมุานใน

การหาค่า	Independent-Sample	t-test	และ	One-Way	ANOVA	ในการทดสอบสมมติฐาน

	 ข้อมูลด้านการธ�ารงรักษาพนักงาน	ใช้วิธีหาค่าความถี่	(Frequencies)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ของตวัแปร	โดยใช้สถิติเชงิ

อนมุานในการหาค่า	Independent-Sample	t-test	และ	One-Way	ANOVA	ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลกำรวิจัย

	 ส่วนที่	1	แสดงผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับการ

ศึกษา	 รายได้	 สายงาน	 ต�าแหน่งตามสายงาน	 อายุงาน	 ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง	 จ�านวนผู้ ใต้

บงัคับบญัชา	ผู้บงัคับบญัชา	สวสัดิการด้านการรกัษาพยาบาล	และสวสัดิการด้านวนัหยดุพกัผ่อน	พบวา่	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น	เพศหญิง	จ�านวน	254	คน	คิดเป็นร้อยละ	63.5	และเป็นเพศชาย	จ�านวน	

146	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.5	มีช่วงอายุระหว่าง	26	–	35	ปี	จ�านวน	139	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.8	

รองลงมาคือ	36-45	ปี	จ�านวน	134	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.5	ช่วงอายุระหว่าง	46	–	55	ปี	จ�านวน	

74	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.5	ช่วงอายุ	56	ปีขึ้นไป	จ�านวน	41	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.3	และกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือช่วงอายุระหว่าง	21	–	25	ปี	 จ�านวน	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.0	

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส	 คิดเป็นร้อยละ	 53.8	 จ�านวน	 215	 คน	 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
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ที่มีสถานะโสด	มีจ�านวน	185	คน	คิดเป็นร้อยละ	46.2	มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท	มากที่สุด

จ�านวน	222	คน	คิดเป็นร้อยละ	55.5	รองลงมาคือ	ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	จ�านวน	98	คน	

คิดเป็นร้อยละ	24.5	และระดับการศึกษาที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด	คือระดับปริญญาเอก	จ�านวน	80	คน	

คิดเป็นร้อยละ	20.0	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน	มากกว่า	40,000	บาท	จ�านวน	151	คน	

คิดเป็นร้อยละ	37.8	รองลงมาคือ	รายได้	30,001-40,000	บาทต่อเดือน	จ�านวน	89	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 22.3	 รายได้	 20,001-30,000	บาทต่อเดือน	 จ�านวน	 82	คน	คิดเป็นร้อยละ	 20.5	 และ

รายได้ต่อเดือนทีม่สีดัสว่นทีน่อ้ยทีส่ดุ	คือ	ไมเ่กนิ	20,000	บาทต่อเดือน	จ�านวน	78	คน	คิดเป็นรอ้ยละ	

19.4	อยู่ในสายงานวิชาการมากที่สุด	จ�านวน	204	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.0	ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง

ที่อยู่ในสายสนับสนุน	มีจ�านวน	196	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.0	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต�าแหน่งเป็น

อาจารย	์จ�านวน	146	คน	คิดเปน็รอ้ยละ	36.5	รองลงมาคือ	เจ้าหนา้ที	่จ�านวน	130	คน	คิดเปน็รอ้ยละ	

32.5	ผู้จัดการ	จ�านวน	48	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.0	ผู้อ�านวยการ	จ�านวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.5	

ผู้อ�านวยการหลักสูตร	จ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	5	รอง/คณบดี	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	

4.5	หัวหน้าสาขา	จ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.0	ผู้ช่วย/รองอธิการบดี	จ�านวน	6	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	1.5	เท่ากัน	และกลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด	คือ	อื่น	ๆ	จ�านวน	2	คน	คิดเป็นร้อยละ

0.5	

	 ในส่วนของข้อมูลด้านการท�างาน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงาน	 6-10	 ปี	 จ�านวน

154	คน	คิดเป็นร้อยละ	38.5	รองลงมาคืออายุงานไม่เกิน	5	ปี	จ�านวน	152	คน	คิดเป็นร้อยละ	38.0	

อายุงาน	16	ปีขึ้นไป	จ�านวน	50	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.5	และกลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด	

คือ	อายุงาน	11-15	ปี	 จ�านวน	44	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.0	มีการด�ารงต�าแหน่งปัจจุบันมาไม่เกิน

5	ปีมากที่สุด	จ�านวน	269	คน	คิดเป็นร้อยละ	67.3	รองลงมาคือ	6-10	ปี	จ�านวน	107	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	26.8	และกลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด	คือ	ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง	11-15	ปี	

และ	16	ปีขึ้นไป	จ�านวนกลุ่มละ	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.0	เท่ากัน	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีผู้ ใต้

บงัคับบญัชา	จ�านวน	238	คน	คิดเปน็รอ้ยละ	59.5	รองลงมาคือ	มจี�านวนผู้ใต้บงัคับบญัชา	1	–	10	คน	

จ�านวน	142	คน	คิดเป็นร้อยละ	35.5	จ�านวนผู้ ใต้บังคับบัญชา	11	–	20	คน	จ�านวน	12	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	3.0	และจ�านวนผู้ ใต้บังคับบัญชาที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด	คือ	มากกว่า	20	คน	จ�านวน	8	คน	

คิดเป็นร้อยละ	2.0	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผู้บังคับบัญชาเป็น	รอง/คณบดี	จ�านวน	137	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	34.3	รองลงมาคือ	ผู้อ�านวยการ	จ�านวน	60	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.0	หัวหน้างาน	จ�านวน	

44	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.0	อธิการบดี	จ�านวน	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.5	ผู้อ�านวยการหลักสูตร	

จ�านวน	36	คน	คิดเป็นร้อยละ	9	ผู้ช่วย/รองอธิการบดี	จ�านวน	32	คน	คิดเป็นร้อยละ	8.0	ผู้จัดการ	

จ�านวน	28	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.0	และผู้บังคับบัญชาที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด	คือ	หัวหน้าสาขา	จ�านวน	

25	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.3	
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	 ขณะที่ในส่วนของข้อมูลด้านสวัสดิการ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสวัสดิการท้ังสอง

ประเภท	คือประกันสังคม	และประกันสุขภาพ	จ�านวน	311	คน	คิดเป็นร้อยละ	77.8	รองลงมาคือ	

ประกันสังคม	จ�านวน	73	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.3	และสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่มีสัดส่วน

ที่น้อยที่สุด	คือ	บริษัทประกันสุขภาพ	จ�านวน	16	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.0	มีจ�านวนวันหยุดพักผ่อน	

11-15	วันมากที่สุด	จ�านวน	226	คน	คิดเป็นร้อยละ	56.5	รองลงมาคือ	6	–	10	วัน	จ�านวน	118	คน	

คิดเป็นร้อยละ	29.5	มากกว่า	15	วัน	จ�านวน	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.5	และจ�านวนสวัสดิการด้าน

วันหยุดพักผ่อนที่มีสัดส่วนที่น้อยที่สุด	คือ	1	–	5	วัน	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.5	

	 ส่วนที่	2	ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้น�าในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ซึ่งได้จ�าแนกออกเป็น

ภาวะผู้น�าด้านมุง่เกณฑ	์ภาวะผู้น�าด้านมุง่งาน	ภาวะผู้น�าด้านมุง่สมัพนัธ	์และภาวะผู้น�าด้านมุง่ประสาน	

โดยใช้สถิติพื้นฐาน	 คือ	 การหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามแสดงระดับความคิดเหน็การรบัรูภ้าวะผู้น�าด้านมุง่เกณฑ	์มค่ีาความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	

โดยมค่ีาเฉลีย่	3.57	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.816	เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่	การรบัรูอ้ยู่ในระดับ

มากทัง้	5	ขอ้	โดยมรีะดับการคิดเหน็เกีย่วกบัการปฏิบติังานโดยยดึระเบยีบกฎเกณฑข์องมหาวทิยาลยั

อย่างเคร่งครัดของหัวหน้าอยู่ในอันดับแรก	มีค่าเฉลี่ย	3.66	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.811	มีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�าหนดให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเป็นหลักอยู่ในอันดับรองลงมา	 มีค่าเฉลี่ย	 3.63	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

0.745	 ส่วนระดับการคิดเห็นเกี่ยวกับการก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แน่นอนให้ผู้ ใต้บังคับ

บัญชาปฏิบัติตามอย่างชัดเจน	 และการก�าหนดหน้าที่	 ความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ

ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนของหัวหน้า	 มีระดับความคิดเห็นอยู่ในอันดับสุดท้ายเท่ากัน	 โดยมีค่าเฉลี่ย	

3.50	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.813	และค่าเฉลี่ย	3.50	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.879	ตามล�าดับ	

	 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็นการรับรู้ภาวะผู้น�าด้านมุ่งงาน	 มีค่าความส�าคัญ

อยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	3.60	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.832	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	

การรับรู้อยู่ในระดับมากทั้ง	5	ข้อ	โดยมีระดับการคิดเห็นเกี่ยวกับความมุ่งมั่น	ท�างานเพื่อให้งานส�าเร็จ

ตามก�าหนดของหัวหน้า	อยู่ในอันดับแรก	มีค่าเฉลี่ย	3.79	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.841	มีระดับ

การความคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะหลังจากที่ได้มีการสั่ง

การ	 อยู่ในอันดับรองลงมา	 มีค่าเฉลี่ย	 3.59	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.808	ส่วนระดับการคิดเห็น

เกี่ยวกับการมอบหมายงานโดยค�านึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้ามีระดับ

ความคิดเห็น	อยู่ในอันดับสุดท้าย	มีค่าเฉลี่ย	3.51	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.912

	 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็นการรับรู้ภาวะผู้น�าด้านมุ่งสัมพันธ์	 มีค่าความ

ส�าคัญอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	3.65	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.960	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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พบว่า	การรับรู้อยู่ในระดับมากทุกข้อ	โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา

ด้วยความสุภาพอ่อนโยนและเป็นกันเองของหัวหน้าอยู่ในอันดับแรก	มีค่าเฉลี่ย	3.78	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 1.017	 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเข้าพบและปรึกษา

หารอืได้โดยสะดวก	มค่ีาเฉลีย่	3.77	สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.927	อยู่ในอันดับรองลงมา	สว่นระดับ

ความคิดเหน็เกีย่วกับการเปน็ทีป่รกึษาของผู้ใต้บงัคับบญัชาทัง้เรื่องงานและเรื่องสว่นตัว	มรีะดับความ

คิดเห็น	อยู่ในอันดับสุดท้าย	มีค่าเฉลี่ย	3.46	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.928	

	 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็นการรับรู้ภาวะผู้น�าด้านมุ่งประสาน	 มีค่าความ

ส�าคัญอยู่ในระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ย	3.45	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.935	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า	การรับรู้อยู่ในระดับมาก	3	ข้อ	และระดับปานกลาง	3	ข้อ	โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

สง่เสรมิและสนบัสนนุใหผู้้ใต้บงัคับบญัชารว่มมอืรว่มใจกนัในการปฏิบติังาน	อยู่ในอันดับแรก	มค่ีาเฉลีย่	

3.62	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.904	 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้

บังคับบัญชาทุกคน	อยู่ในอันดับรองลงมา	มีค่าเฉลี่ย	3.52	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.016	ส่วนระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา	เช่น	ให้รางวัลเมื่อท�างานประสบ

ผลส�าเร็จ	มีระดับความคิดเห็น	อยู่ในอันดับสุดท้าย	มีค่าเฉลี่ย	3.30	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.896	

	 ส่วนที่	 3	 ด้านผลตอบแทน	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็นการรับรู้

ผลตอบแทนด้านการเงิน	มีค่าความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ย	2.85	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	0.870	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง	5	ข้อ	และระดับน้อย	

1	ขอ้	โดยมรีะดับความคิดเหน็เก่ียวกับระบบเงินเดือนเปน็ไปตามความรูแ้ละทกัษะความสามารถอยา่ง

ยุติธรรม	 และระบบโครงสร้างเงินเดือนขององค์การเป็นไปอย่างยุติธรรมอยู่ในอันดับแรก	 มีค่าเฉลี่ย	

3.00	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.855	และค่าเฉลี่ย	3.00	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.896	ตามล�าดับ	

มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลตอบแทนด้านการเงินท�าให้ต้องการหางานใหม่	อยู่ในอันดับรองลงมา	

มีค่าเฉลี่ย	 2.93	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.917	 ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน

ในแต่ละครั้งเป็นไปตามที่คาดหวัง	 มีระดับความคิดเห็น	 อยู่ในอันดับสุดท้าย	 มีค่าเฉลี่ย	 2.57	 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.876

	 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็นการรับรู้ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	 มีค่า

ความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง	โดยมีค่าเฉลี่ย	3.21	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.789	เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า	 การรับรู้อยู่ในระดับมาก	 3	 ข้อ	 และระดับปานกลาง	 7	 ข้อ	 โดยมีระดับความคิด

เห็นเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน	อยู่ในอันดับแรก	มีค่าเฉลี่ย	3.72	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 0.769	 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานท�าให้รู้สึกรักองค์การอยู่ในอันดับรอง

ลงมา	 มีค่าเฉลี่ย	 3.58	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.797	 ส่วนระดับการคิดเห็นเกี่ยวกับผลตอบแทน
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ที่ไม่ใช่ด้านการเงินท�าให้ต้องการหางานใหม่	มีระดับความคิดเห็นอยู่ในอันดับสุดท้าย	มีค่าเฉลี่ย	2.75	

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.812

	 ส่วนที่	 4	 ด้านการธ�ารงรักษาพนักงาน	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความคิดเห็น

การรับรู้การธ�ารงรักษาพนักงาน	 มีค่าความส�าคัญอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 3.03	 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.881	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	การรับรู้อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ	โดยมี

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับหัวหน้าต้องการธ�ารงรักษาพนักงาน	 อยู่ในอันดับแรก	 มีค่าเฉลี่ย	 3.20

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.929	มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นใจในการบริหารงานของหัวหน้า

ทุกล�าดับช้ัน	 อยู่ในอันดับรองลงมา	 มีค่าเฉลี่ย	 3.10	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 0.769	 ส่วนระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การมีวัฒนธรรมในการธ�ารงรักษาบุคลากรและประกาศให้ทราบ	 มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในอันดับสุดท้าย	มีค่าเฉลี่ย	2.87	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.871	

	 ส่วนที่	5	ผลการทดสอบสมมุติฐาน

	 สมมติฐานการวิจัยท่ี	1 ปจัจัยสว่นบคุคลของบคุลากรสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมคีวามสมัพนัธ์

กับการธ�ารงรักษาพนักงาน

ตำรำงที่ 1	แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร]

	 สถาบันอุดมศึกษาอกชน

กำรรับรู้

ลักษณะภำวะ

ผู้น�ำ

A B C D E F G H I J K L M

ด้านมุ่งเกณฑ์ -4.212*** -2.246* -2.421* 3.422** 3.373**

ด้านมุ่งงาน -4.004*** -2.372* 2.279*

ด้านมุ่งสัมพันธ์ -2.552* -3.006** 3.019**

ด้านมุ่งประสาน -2.802** -2.701** 2.381* 3.981***

*P	≤	0.05,	**P	≤	0.01,	***P	=	0.00	

	 A	=	เพศ		B	=	อายุ		C	=	สถานภาพสมรส		D	=	ระดับการศึกษา		E	=	รายได้		F	=	สายงาน	

G	=	ต�าแหนง่ตามสายงาน		H	=	อายุงานรวม		I	=	ปีปัจจุบัน		J	=	จ�านวนผู้ใต้บังคับบัญชา		K	=	รายงาน

ตรง		L	=	สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล		M	=	สวัสดิการด้านวันหยุดพักผ่อน

	 ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 คือ	 เพศ

(t	=	-4.212***)	สถานภาพ	(t	=	2.246*)	ระดับการศึกษา	(t	=	-2.421*)	อายงุานรวม	(t	=	3.422**)	
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และสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล	(t	=	3.373**)	กับการรับรู้ภาวะผู้น�าด้านมุ่งเกณฑ์	ผลการวิจัย

ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 คือ	 เพศ	 (t	 =	 -4.004***)	

สถานภาพ	(t	=	-2.372*)	และสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล	(t	=	2.279*)	กับการรับรู้ภาวะผู้น�า

ด้านมุ่งงาน	 ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 คือ	 เพศ

(t	=	-2.552*)	สถานภาพ	(t	=	-3.006**)	และสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล	(t	=	3.019**)	

กบัการรบัรูภ้าวะผู้น�าด้านมุง่สมัพนัธ	์ทา้ยสดุผลการวจิยัพบความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจัยสว่นบคุคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	เพศ	(t	=	-2.802**)	อายุ	 (t	=	-2.701**)	รายได้	 (t=	2.381*)	และ

สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล	(t	=	3.981***)	กับการรับรู้ภาวะผู้น�าด้านมุ่งประสาน

	 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับ

ภาวะผู้น�า	(มุ่งเกณฑ์	มุ่งงาน	มุ่งสัมพันธ์	มุ่งประสาน)	ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่ามี

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าทั้งสี่ด้าน	 คือ	 ด้านมุ่งเกณฑ์	 ด้านมุ่งงาน	 ด้านมุ่งสัมพันธ์	 และด้าน

มุ่งประสาน	กับการธ�ารงรักษาพนักงาน	

ตำรำงที่ 2	ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่ไม่ใช่ด้านการเงินกับการธ�ารงรักษาพนักงาน

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.456 .131 11.085 .000

การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ

สุภาพอ่อนโยนและเป็นกันเอง

.179 .064 .257 2.800** .005

การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น

อย่างอิสระในการประชุม

.021 .067 .029 .318 .751

การเป็นที่ปรึกษาของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง

เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

.143 .054 .188 2.623** .009

การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบ

และปรึกษาหารือได้โดยสะดวก

-.012 .063 -.015 -.185 .853

การให้เกียรติชมเชยยกย่องเมื่อผู้ใต้บังคับ

บัญชาปฏิบัติงานได้เป็นผลส�าเร็จ

.102 .058 .138 1.744 .082

*Sig.	<	0.05,	**Sig	<	0.01,	***Sig	=0.000
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	 ผลจากการวจิยัระหวา่งผลตอบแทนที่ไม่ใชด่า้นการเงนิกบัการด�ารงอยูข่องพนักงานพบความ

สมัพนัธ	์ระหวา่งการปฏิบติัต่อผู้ใต้บงัคับบญัชาด้วยความสภุาพอ่อนโยนและเปน็กนัเอง	(t	=	2.800**)	

และการเป็นที่ปรึกษาของผู้ ใต้บังคับบัญชาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว	(t	=	2.623**)	กับการธ�ารง

รักษาพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ตำรำงที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนด้านการเงินกับการธ�ารงรักษาพนักงาน

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 99.413 6 16.569 64.257*** .000

Residual 101.594 394 .258

Total 201.007 400

*Sig.	≤	0.05,	**Sig	≤	0.01,	***Sig	=	0.000

	 ผลการวิจัยในตารางที่	 3	 พบความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนด้านการเงินของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	กับการธ�ารงรักษาพนักงาน	(F	=	64.257***)

สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

	 ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กับการธ�ารงรักษาพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงมีความ

สอดคล้องในบางส่วนกับงานวิจัยของสุชีวา	 ลี้วิทยา	 (2555)	 ที่ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ

ธ�ารงรักษาบุคลากร:ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พบความสัมพันธ์ระหว่าง	อายุ	เงินเดือน	

และประสบการณ์ของพนกังานกบัการธ�ารงรกัษาบคุลากร	แต่งานวจัิยน้ีไมพ่บความสมัพนัธ์ในเรื่องของ

อายกุบัการธ�ารงรกัษาพนกังานอยา่งมนียัส�าคัญ	นอกจากน้ีผลการวิจัยพบความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู้

ภาวะผู้น�า	(ด้านมุง่เกณฑ	์ด้านมุง่งาน	ด้านมุง่สมัพนัธ	์และด้านมุง่ประสาน)	กับการธ�ารงรกัษาพนกังาน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Chitra	

(2013)	ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	Role	of	Leaders	in	Employee	Retention	–	A	Pragmatic	Study	

with	Reference	to	Private	Sector	Bank	พบว่ารูปแบบของภาวะผู้น�ามีอิทธิพลต่อการธ�ารงรักษา

พนักงานในธนาคารของภาคเอกชน	โดยหากผูน้�าเป็นที่ชื่นชอบ	พนักงานจะมีความตัง้ใจในการลาออก

ที่ลดลง	 ในขณะที่หากผู้น�าไม่เป็นที่ชื่นชอบพนักงานจะมีความต้ังใจในการลาออกที่เพิ่มขึ้น	 และผล

การวิจยัพบความสมัพนัธร์ะหวา่งผลตอบแทนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนกบัการธ�ารงรกัษาพนกังาน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับ	งานวิจัยของ	สุชีวา	ลี้วิทยา	

(2555)	 ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลตอบแทน	 ปัจจัยด้านหน้าที่และความรับผิดชอบ
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ปัจจัยด้านส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ	และปัจจัยด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ	กับการธ�ารง

รักษาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

อภิปรำยผล

	 ผลจากการวิจัยพบว่าผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีภาวะผู้น�าด้านมุ่งเกณฑ์สูง

อธิบายได้ว่าผู้บริหารได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชารวมทั้ง

มีการก�าหนดวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมท�าให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะท�างานอย่างสุด

ความสามารถ	และผลการวจัิยยงัพบวา่ภาวะผู้น�าด้านมุง่เกณฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการธ�ารงรกัษาพนกังาน

อย่างมีนัยส�าคัญ	 ในส่วนของภาวะผู้น�าด้านมุ่งงาน	 พบว่าการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าและ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ก�าหนดไว้ของหัวหน้ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการธ�ารงรักษาพนักงาน	

การทีผู้่บรหิารฯ	มกีารวางแผนและปฏิบติังานตามแผนทีก่�าหนดไว้ลว่งหนา้ท�าใหพ้นกังานสามารถปฏิบติั

งานได้อยา่งเต็มประสทิธภิาพโดยทราบถงึก�าหนดการต่าง	ๆ 	แน่ชัดท�าใหส้ามารถวางแผนการท�างานของ

ตนลว่งหนา้ได้จึงน�าไปสูค่วามพงึพอใจในการท�างาน	สว่นของภาวะผู้น�าด้านมุง่สมัพนัธ	์ผลการวิจัยพบ

วา่การปฏิบติัต่อผู้ใต้บงัคับบญัชาด้วยความสภุาพอ่อนโยนและเปน็กนัเอง	รวมทัง้ใหเ้กยีรติต่อผู้อื่นของ

หวัหนา้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส�าคัญกบัการธ�ารงรกัษาพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทีท่�าการ

ศึกษา	โดยท�าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกเป็นกันเอง	และมีความกล้าที่จะน�าเสนอความคิดใหม่	ๆ

ของตนต่อผู้บริหารฯ	 นอกจากนี้พบว่าการที่ผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค�าปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่อง

ส่วนตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นการสร้างความไว้วางใจและความเป็นกันเองท�าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข	 และมีความรู้สึกว่าผู้บริหารให้ความใส่ใจและเข้าใจถึงปัญหาของตน

ในสว่นของภาวะผู้น�าด้านมุง่ประสานพบว่าการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหผู้้ใต้บังคับบญัชารว่มมอืรว่มใจ

กันในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับการธ�ารงรักษาพนักงาน	 โดยมีส่วนอย่างมาก

ในการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา	 โดยการยกย่องชมเชย	 หรือให้รางวัลกับผู้ ใต้บังคับ

บญัชาเมื่อปฏิบติังานได้เปน็ผลส�าเรจ็	และยังเปน็แรงจงูใจทีก่ระตุ้นใหผู้้ใต้บงัคับบญัชารูส้กึรกัองค์การ	

และพร้อมที่จะทุ่มเทท�างานให้องค์การ	(สถาบันอุดมศึกษาเอกชน)	ต่อไป	

	 ผลการวจัิยในครัง้นีย้งัพบความสมัพนัธร์ะหว่างความยุติธรรมของระบบการประเมนิผลส�าหรบั

การขึ้นเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการธ�ารงรักษาพนักงาน	 โดยถือว่าเป็นการสร้างความ

เช่ือมั่น	 รวมท้ังสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงาน	 เนื่องจากพนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นสมควรที่จะได้รับการขึ้นเงินเดือนอย่างเหมาะสม	 หากพนักงาน

รู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจะท�าให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการท�างานและมีความคิดที่จะย้าย

งาน	ส่วนด้านผลตอบแทนที่ไม่ใช่ด้านการเงิน	พบว่าการได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชา	การได้รับ
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การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน	 และความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การงาน	 มีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส�าคัญกับการธ�ารงรักษาพนักงาน	นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยแวดล้อมในการท�างานอื่น	ๆ	

คือ	 การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน	 ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในองค์การ	 ความสัมพันธ์

ภายในองค์การ	 รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น	 เป็นแรงจูงใจที่จะท�าให้

พนักงานปรารถนาที่จะท�างานอยู่กับสถาบันการศึกษาเอกชนนั้น	ๆ	ต่อไปในระยะยาว

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณซ่ึงอาจจะท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในบาง

เรื่องได้	ดังนั้นหากมีการท�าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการด�าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพร่วมด้วย

	 2.	การวิจัยนีศึ้กษาเฉพาะในส่วนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน	ในการวจัิยครัง้ต่อไปควรศึกษา

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมด้วยเพื่อน�ามาเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างหรือไม่	อย่างไร
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