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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปจั จัยทีมีผลต่อการธํารงรักษาคนเก่ง และการคงอยู่ของคน
เก่งของผูบ้ ริหารและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึงของจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นีแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แ ก่ ผูบ้ ริหารหรือ
หัวหน้างาน จํานวน 105 คน และพนักงานทีมีผลการประเมิน ในระดับ ทีดีทีสุดของแต่ละองค์กรทีรับผิดชอบในแต่ล ะฝ่าย ได้แ ก่ ฝ่า ย
การตลาด ฝา่ ยการผลิต และฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์ทได้
ี รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์แ ละสวัสดิการแรงงาน 5 ปี
ติดต่อกันจาก 5 องค์กร จํานวน 350 คน สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน Ordinary
Least Squares (OLS) และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อปจั จัยการธํารงรักษาคน
เก่งโดยรวมไม่แตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทของหัวหน้างาน วัฒนธรรมและสิงแวดล้อมในการทํางาน การเรียนรู้แ ละการพัฒนา
และโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศกั ยภาพ สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่งกับการคงอยู่ของคนเก่งโดยรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกัน และในด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและพนักงาน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของคนเก่ง
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 เนืองจากในมุมมองของผูบ้ ริหารไม่มีความมันใจว่าพนักงานจะคงอยู่กบั องค์กร
และองค์กรจะไม่ได้รบั ความจงรักภักดีจากพนักงาน แต่พนักงานยังคิดว่าองค์กรนีเป็ นเสมือนครอบครัวของตนเอง มีความหมายต่อตนเอง
พนักงานได้เป็ นส่วนหนึงขององค์กร และพนักงานมีความภาคภูมใิ จทีได้ทํางานอยูก่ บั องค์กรนี
คําสําคัญ: การธํารงรักษาคนเก่ง การคงอยู่

Abstract
This study aims to compare the administrator’s and the employees’ opinions towards the factors affecting the talent
retention and intention to stay of talented people in an industrial estate in Chonburi province. The samples of this study can be
divided into 2 groups: 1) 105 managers or supervisors and 2) 350 employees who were evaluated excellent from 3 departments
(marketing, production, and human resources) from 5 organizations where have been awarded the outstanding enterprise on
labor relations and labor welfare for 5 consecutive years. The statistics used for data analysis are Frequency, Percentage,
Mean, Standard Deviation, Ordinary Least Squares (OLS), and t-test. The findings showed that, holistically, both administrators’
and employees’ opinion towards the factors affecting the talent retention were indifferent 4 aspects. The factors showing
indifferent opinion were leadership role, culture and work environment, employee training and development, and growth and
earning potential. The relation between the factors of the talent retention and the intention to stay of talented people was
holistically positive. The comparison of the administrator’s and the employees’ opinions holistically showed difference at the
statistical significance of 0.05. This is because the administrators are not sure whether the employees will work for the
organizations extensively and the organizations will not gain the employees’ loyalty. In contrast, the employees think of the
organizations as their home which is meaningful for them. They feel as a part of the organizations and they are proud that they
work for their organizations.
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1. บทนํา
แม้ว่าเทคนิคหรือแม้แต่เทคโนโลยีได้เดินทางพัฒนามา
จนถึงจุดหนึงแล้ว แต่สิงทียังต้องพัฒนาให้ทนั หรืออีกนัยหนึงต้อง
ลํ าหน้ า เครืองมือ เครื องใช้ที ใช้ อ ยู่ ใ นการบริ ห ารธุ ร กิจ นัน คื อ
“ทรัพยากรมนุ ษย์” เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นผูค้ ิดค้นเครืองมือ
และใช้เทคโนโลยีนนั ดังนันองค์กรชันนํ าจึงกําลังให้ความสนใจกับ
ั ยแห่งความสําเร็จของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรในฐานะทีเป็ นปจจั
องค์กร (Chambers, Handfield-Jones, Hankin, and Michaels,
1998) เป็ นทรัพยากรหลักทีองค์กรควรตระหนักถึง ความสํ าคัญ
เป็ นอย่ า งมาก โดยเฉพาะกั บ ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที เป็ น คนเก่ ง
(อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ,์ 2550) เนืองจากคนเก่งเป็ นกุญแจสําคัญทีจะ
สร้างความแตกต่างในการบริหารทุนมนุษย์และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Bhatnagar, 2007) หากองค์กรมีการกําหนดกล
ยุทธ์ในการบริหารคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์กรมี
กําลังคนทีจะสนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์กร สร้างนวัตกรรม
ให ม่ ๆ และความ ส าม า รถทางกา รแข่ ง ขัน ได้ อ ย่ า งยังยื น
(Schweyer, 2004 อ้างถึงใน สุ ธิภรณ์ ตรึกตรอง, ดวงกมล โรจนศักดา
และสาริณี มันเจริญศิร,ิ 2550)
คนเก่ง (Talented People) บางครังอาจเรียกได้ว่าเป็ น
“ดาวรุ่ง” (Star) เป็ นทรัพยากรมนุษย์ทีมีผลการปฏิบตั ิงานในขันดี
เลิศ หรือ ดีเ ยียม มีส มรรถนะหลัก (Core Competency) และมี
ศักยภาพอยู่ในขันสูง ซึงมักจะมีจํานวนไม่มากนักในแต่ละองค์กร
ประมาณร้อยละ 3-5 เท่านัน เมือเปรียบเทียบกับจํานวนทรัพยากร
มนุษย์ทงองค์
ั กรหรือไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพยากรมนุ ษย์ระดับ
การจัดการและบริหาร (Managerial Level) ในอีกด้านหนึ งทีจะ
สังเกตได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ผใู้ ดเป็ นคนเก่ง อาจจะพิจารณาได้จาก
ผลกระทบต่อองค์กรทังปจั จุบนั และอนาคต หากองค์กรต้องสูญเสีย
ทรั พ ยากรม นุ ษย์ ด ั ง กล่ า วไป (กฤติ น กุ ล เพ็ ง , 2552) จา ก
ความสํ า คัญ ดัง กล่ า วคนเก่ ง เปรี ย บเสมื อ นทุ น มนุ ษ ย์ (Human
Capital) ทีเป็ น หัว ใจหลักในการดํา เนิน งานขององค์ก ร สามารถ
ปฏิบ ัติงานตามทีได้ร ับ มอบหมายได้ด้ว ยตัวเอง (Self-Directed)
โดยอาจไม่ตอ้ งการพีเลียงหรือหัวหน้างานในการควบคุมตรวจสอบ
งานมากเท่ าบุค คลอืน นอกจากนีคนเก่งยังสามารถสร้า งผลงาน
นวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ในการดําเนินงานให้แ ก่องค์กรได้
(กฤติน กุลเพ็ง, 2552)
นอกจากนั นผู้บ ริ ห ารต้ อ งตระหนั ก ว่ า คนเก่ ง มัก มี
ความคิดเป็ น ของตนเอง มีวิส ัยทัศ น์ทีจะมุ่ง ความสํา เร็จอย่า งสู ง
และต้องการความอิสระในการคิด การให้โอกาส วางเป้าหมายงาน
ไว้ใ ห้คนเก่ ง อย่า งชัด เจน และคอยให้กํา ลัง ใจ จะทํา ให้คนเก่ ง มี
ความสุขในการทํางาน ถือเป็ นวิธกี ารธํารงรักษาคนเก่งให้คงอยู่กบั
องค์ ก ร ส่ ว นใหญ่ จ ะพบว่ า คนเก่ ง มัก มี ค วามมุ่ ง มั น มี ค วาม
รับผิดชอบสูง และต้องการความไว้วางใจในการตัดสินใจในงาน
สิงเหล่านีทําให้คนเก่งมักเป็ นคนใจร้อน รีบเร่ง ร้อนรน และเสียงต่อ
การปะทะกับเพือนร่วมงานหรือเจ้านายได้ง่าย หากเมือใดทีคนเก่ง
รู้สึก ว่า ตนเอง “ไร้ค่ า” เช่ น จากงานทีไม่เ ป็ น ไปตามเป้ าหมาย
เจ้านายไม่เห็นความสําคัญ ความอึดอัดจากเจ้านายทีตามเขาไม่ทนั
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คนเก่ ง ก็ พ ร้ อ มจะจากไป เพราะเขาตระหนัก ว่ า “สามารถทํ า
ประโยชน์ได้ในทุก ทีทีเขาอยู่ โดยไม่ยดึ ติดกับสถานที” (พิเชษฐ
อมรรัตนวงศ์ และอัจ ฉรา ค้า ข้า ว, 2551) การทํ าความเข้า ใจถึง
ความสํ า คัญ และความต้อ งการของคนเก่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ท้า ทาย
ความสามารถของผูบ้ ริหาร แต่ยงั เป็ นเครืองพิสูจน์ความสามารถใน
การบริหารคนเก่งของผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรด้วย การธํารง
รักษาคนเก่ง จึงกลายเป็ น ภารกิจ ทีสํา คัญของผู้บริห ารในหลายๆ
องค์กร ดังเห็นได้จากผลการสํารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารทัว
โลกเกียวกับ ความสํ า คัญ ของการธํ า รงรัก ษาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ที
ร้อ ยละ 55 ของผู้บ ริ ห ารระบุ ว่ า ในปี 2557 ต่ อ จากนี จะให้
ความสํ า คัญ กับ การพัฒ นาความสามารถของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
มากกว่าเทคโนโลยี และมากกว่าร้อยละ 85 เห็นว่า “ทรัพ ยากร
มนุษย์” มีความสําคัญต่อความสําเร็จทางธุรกิจขององค์กร ดังนัน
กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ทเป็
ี นคนเก่ง จึงเป็ นกลไกทีสําคัญอย่างยิงต่อ
ความสํ า เร็จ ขององค์ก รในระยะยาว (Lawler, n.d. อ้า งถึง ใน
สุ ก ั ญ ญา รั ศ มี ธ รรมโชติ , 2554) การที องค์ ก รนั นจะประสบ
ความสําเร็จในการธํารงรักษาคนเก่งให้คงอยู่กบั องค์กรได้นันต้อง
ได้ร ับความร่ ว มมือ จากทุ กหน่ ว ยงานภายในองค์ก ร โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริห ารระดับสู งต้องมีบ ทบาทในการเป็ น ทีปรึก ษา รวมถึงการ
แนะนําแนวทางการปฏิบตั ิทงในลั
ั กษณะทีเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ (Michaels et al., 2001 อ้างถึงใน ประภัสสร วรรณสถิตย์,
2550)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้องค์กรต่าง ๆ ต้องการคนเก่ง
เหล่านีให้คงอยูภ่ ายในองค์กร เพือเสริมสร้างขีดความสามารถของ
องค์กร จึงส่งผลให้เกิดการแย่งชิงตัวคนเก่งระหว่างองค์กรเกิดขึน
หรือทีเรียกว่า The War of Talent หากองค์กรสูญเสียคนเก่งไป จะ
ก่อให้เกิดการสูญเสียทังพนักงานทีมีความสามารถ และมีศกั ยภาพ
สูงในการปฏิบตั ิงาน และยังสูญเสียความรู้แ ละความเชียวชาญใน
งานทีติดอยู่กบั บุคคลนัน (Michaels, Handfield-Jones, & Axelrod,
2001 อ้างถึงใน ประภัสสร วรรณสถิตย์, 2550) ดังนันองค์กรต่าง ๆ
เริมหันมาให้ความสําคัญในการธํารงรักษาคนเก่งเหล่านีให้คงอยู่กบั
องค์กร รวมถึงการดึงดูดคนเก่งจากภายนอกให้เข้ามาอยู่กบั องค์กร
ส่งผลให้เรืองการธํารงรักษาคนเก่งให้คงอยู่กบั องค์กรนัน เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการขององค์กรมากขึน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปจั จัยทีมีผล
ต่ อ การธํ า รงรั ก ษาคนเก่ ง ของผู้บ ริ ห ารและพนั ก งานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งหนึงของจังหวัดชลบุรี
2.2 เพือศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งป จั จัย การธํา รง
รัก ษาคนเก่ง ซึงได้แ ก่ บทบาทของหัว หน้า งาน วัฒนธรรมและ
สิงแวดล้อ มในการทํ า งาน การเรีย นรู้แ ละการพัฒ นา โอกาส
ความก้าวหน้าและการใช้ศกั ยภาพ และรางวัลผลตอบแทนกับการ
คงอยูข่ องคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึงของจังหวัดชลบุรี
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การธํารงรักษาและการคงอยูข่ องคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง…
2.3 เพือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการคงอยู่
ของคนเก่งของผูบ้ ริหารและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง
ของจังหวัดชลบุรี

3. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั เรือง การศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการธํารง
รัก ษาและการคงอยู่ ข องคนเก่ ง ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง หนึ ง
จังหวัดชลบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยประยุกต์จาก
ั ยทีส่งผลต่อการรักษาคนเก่งให้คงอยู่
แนวคิดของ Eric (2003) ปจจั
กับ องค์ก รของ Sears (2003) ป จั จัย ทีรัก ษาคนเก่ ง ให้ค งอยู่ก ับ
องค์กรของ Berger and Berger (2004) เป็ นปจั จัยการธํารงรักษา
คนเก่ง ซึงประกอบด้วย
3.1 บทบาทของหัวหน้างาน หมายถึง ความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานขององค์กรทีมีต่อลักษณะการแสดงออกของ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือเพือนร่วมงานในท่าทีทีเป็ น
การให้คํ า ปรึก ษา การแนะนํ า แนวทางการปฏิบ ัติง านทังทีเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ แสดงความไว้วางใจในการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บั ญ ชาหรื อ เพื อนร่ ว มงาน และเป็ น บุ ค คลที มี
ความสําคัญต่อความสําเร็จของกลุ่มเป็ นอย่างมาก
3.2 วัฒนธรรมและสิงแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง
ค่านิยม ความเชือ และพฤติกรรมร่วมของกลุ่ม เป็ นสิงทีต้องใช้เวลา
ในการสังสม เป็ น สิงทีพนัก งานขององค์กรเรียนรู้จ ากการติดต่ อ
สัม พัน ธ์ก ับ บุ ค คลอืน สามารถปรับ เปลียนได้ รวมถึง การสร้า ง
บรรยากาศในการทํางานขององค์กร เพือให้พนักงานมีแ รงจูงใจใน
การทํางาน
3.3 การเรียนรู้แ ละการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที
เป็ นระบบในการหาความรู้ หรือวิธีการใหม่ รวมถึงการประดิษ ฐ์
ั
คิดค้นสิงใหม่ ๆ ทีจะนํามาใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือแก้ปญหาที
เกิด
จา ก ก า รทํ า งา นที ตนเอ งป ฏิ บ ั ติ อ ยู่ หรื อ เพื อ กา รเพิ ม ขี ด
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของตนเอง
3.4 โอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศกั ยภาพ หมายถึง
งานทีปฏิบตั ินันจะต้องเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้ใช้แ ละพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง และรวมถึงการมีโอกาส
ได้ทํางานทีตนยอมรับว่าสําคัญและมีความหมาย
3.5 รางวัลผลตอบแทน หมายถึง รางวัลต่าง ๆ ทีองค์กร
ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน รางวัลนีอยูใ่ นรูปตัวเงินหรือมิใช่ตวั เงินก็ได้ เพือ
ตอบแทนการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการ
ปฏิบ ัติง านอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ส่ ง เสริม ขวัญ และกํ า ลัง ใจของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
การคงอยู่ ข องคนเก่ ง หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจของ
พนักงานทีจะปกั หลักยึด มันทํา งานอยู่กบั องค์ก รอย่า งภาคภูมิใ จ
ตลอดไป และมีความรู้สึกว่าองค์กรเปรียบเสมือนครอบครัวทีเปิ ด
โอกาสให้พนักงานเป็ นส่วนหนึงขององค์กร
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4. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
4.1 แนวคิดทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องกับการธํารงรักษาคนเก่ง
(Talent Retention) การรักษาคนเก่งให้มคี วามจงรักภักดีและยึดมัน
ต่อองค์กรนับ ว่าเป็ นงานทีมีความท้าทาย และยากกว่าการรักษา
พนักงานทัวไปไว้กบั องค์กร เนืองจากคนเก่งตามทีองค์กรกําหนด
ไว้นนั คือ บุคคลทีสามารถสร้างผลการปฏิบตั งิ านได้สูง มีศกั ยภาพ
ในการปฏิบตั งิ านสูง และทีสําคัญมีจริยธรรมในการทํางานสูง (High
Ethical Professionalism) เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการ
ขององค์กร ทังยัง เป็ นผู้ทีจะช่ ว ยให้อ งค์กรเจริญเติบ โตก้า วหน้ า
ั หาแย่ง ชิง คนเก่ ง ระหว่ า ง
บรรลุ เ ป้ าหมายทีได้ต ังไว้ จึง เกิด ป ญ
องค์ก รเกิด ขึน ซึงสิงนี ได้แ สดงให้เห็น ว่ า คนเก่ ง มีท างเลือ กและ
โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในการงานมากกว่าพนักงานทัวไป จึง
ทําให้คนเก่งมักจะเปลียนงานและย้ายทีทํางานบ่อยเพราะมีโอกาส
ในการเลือ กทีทํา งานและงานทีเหมาะสมต่ อ ความต้อ งการของ
ตนเอง การรักษาให้คนเก่งอยูก่ บั องค์กรจึงนับว่าเป็ นงานทีท้าทาย
และมีความสําคัญต่อองค์กร (วาสิตา ฤทธิบํารุง, 2548) อีกสาเหตุ
หนึ งทีมีส่ ว นทํ าให้ค นเก่ ง ลาออกคือ ผู้บ ริหาร เพราะบ่ อยครังที
ผูบ้ ริห ารไม่ใ ห้ความสํ าคัญ ในการดูแ ลรัก ษาและเอาใจใส่ ค นเก่ ง
ั หาหลัก ๆ ทีเกิดขึนจากประเด็น
(Michaels et al., 2001) ป ญ
หัวหน้างานคือ คนเก่ง รู้สึกเบือกับงานทีรับผิดชอบอยู่ โดยปกติ
คนเราเมือรับ ผิด ชอบงานใดงานหนึ งเป็ น ระยะเวลา 2-4 ปี
ความรูส้ กึ เบือย่อมเกิดขึน ซึงคนเก่งจะรูส้ กึ เบือเร็วกว่าคนปกติ โดย
เฉลียประมาณ 2 ปี เมือความรู้สึกเบือเกิดขึน คนเก่งจะไม่อยู่นิง
เฉยเพือทํ างานแบบอยู่ไ ปวัน ๆ แต่ จ ะหาทางเลือ กใหม่ ทีดีก ว่ า
แสวงหาองค์กรใหม่เพือสร้างโอกาสในการเพิมมูลค่างานให้มากขึน
(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) ซึงถ้าหากคนเก่งออกจากองค์กรจะ
ก่ อ ให้ เ กิด ความสู ญ เสีย ในเรื องของต้ น ทุ น จากการลาออกของ
พนักงาน ซึงเกียวข้องกับต้นทุน 3 ประเภท ทีจะส่งผลต่อผลลัพธ์
ในการดําเนินงานขององค์กรคือ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนโดยตรง (Direct
Expenses) ซึงหมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการสรรหา การ
สัมภาษณ์ และการฝึกอบรมเพือให้สามารถทํางานแทนพนักงานคน
เดิม ทีออกไปได้ อีก หนึ งประเภทคือ ต้น ทุ น ทางอ้อ ม (Indirect
Costs) ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบของปริมาณงานทีเพิมขึนขวัญ
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กําลังใจของพนักงานทียังคงอยู่กบั องค์กรและความพึงพอใจของ
ลูก ค้า จะอาจมีก ารเปลียนแปลงไป เป็ น ต้น ประเภทสุ ด ท้า ยคือ
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs) ซึงประกอบไปด้วย องค์
ความรู้ทีองค์กรต้องเสียไป และงานทียังทํ า ไม่สํ า เร็จ เนื องจาก
ผูจ้ ดั การและพนักงานคนอืน ๆ ต้องใช้เวลาไปในการหาพนักงาน
เพื อเข้า มาทดแทนพนั ก งานที ลาออกไปอย่ า งรวดเร็ ว ที สุ ด
(ประคัลภ์ บัณฑพลังกูร, 2550)
ในแต่ละองค์กรย่อมมีภารกิจ วิสยั ทัศน์ นโยบาย
กลยุทธ์ธุรกิจ วัฒนธรรมและบรรยากาศทีแตกต่างกัน ซึงหมายถึง
แนวทางทีจะรักษาคนเก่งไว้นันอาจไม่เหมือนกันและไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบกันได้ทงหมด
ั
ทังนีผูบ้ ริหารของแต่ละองค์กรคงต้อง
ตังคําถามและหาคําตอบก่อนว่าทําไมคนเก่งถึงตัดสินใจลาออกจาก
องค์ก รและจะทํ า อย่างไรให้ค นเก่ ง อยู่ก ับ องค์ก รของเราอย่า งมี
ความสุข เพือให้ได้ประเด็นทีเหมาะสมกับแต่ละองค์กร อย่างไรก็
ตามการศึกษาของ Branham (2005) และ Walker (2002) พบว่า
โดยทัวไปแล้ว การย้ายงานหรือ การลาออกของคนเก่ง เกิด อยู่บ น
พืนฐานทีว่า ความคาดหวังของคนเก่งไม่ได้รบั การตอบสนองจาก
องค์กร (ภายใต้เงือนไขและข้อจํากัดต่าง ๆ) (สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ,
2549) ฉะนันผูว้ ิจยั จะนํ าเสนอประเด็นหลัก ๆ ทีมีผลต่อการธํารง
รักษาคนเก่ง จากการศึกษาของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ดังนี
จากงานวิจยั ของ McKinsey & Company ทีได้ทําการ
สํารวจถึงวิธกี ารดึงดูด การพัฒนาและรักษาคนเก่งในระดับผูบ้ ริหาร
จํานวน 200 คนทัวประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ผูบ้ ริหารมีความ
ต้องการในเรืองของงานทีท้าทาย โอกาสพัฒนาในงาน อยูใ่ นองค์กร
ทีเยียมยอด มีวฒ
ั นธรรมทีเปิ ดกว้าง เชือใจได้ ดูคนทีผลของงาน
เป็ นหลัก และมีโอกาสในการสร้างความมังคังให้ตนเอง (Michaels
et al., 2001) ซึงผลสํารวจของ Sibson Consulting พบว่า 5 ปจั จัย
ทีส่งผลต่อการรักษาคนเก่งให้อยู่กบั องค์กรคือ ค่าตอบแทนทีเป็ น
ตัวเงิน สวัสดิการ ความพึง พอใจในงาน การยอมรับ นับ ถือ และ
โอกาสในการพัฒนาสายงานอาชีพในอนาคต ในขณะทีผลสํารวจ
ของ Development Dimensions International (DDI) ได้แ บ่ ง
มุม มองป จั จัยทีส่ง ผลต่อ การรักษาคนเก่ง ให้อยู่กบั องค์ก รเป็ น 2
มุมมองคือ มุมมองของเจ้าหน้าทีทรัพยากรมนุ ษย์ และมุมมองของ
คนเก่ ง พบว่ า เจ้า หน้า ทีทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้ให้ค วามสํ า คัญ กับ
โอกาสความก้ า วหน้ า ในอนาคต ค่ า ตอบแทน ความเครี ย ด
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน แต่คนเก่งได้ให้ความสําคัญกับความ
สมดุ ล กับ ชี วิ ต ลัก ษณะงาน ความสัม พัน ธ์ ก ับ เพื อนร่ ว มงาน
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างาน และค่าตอบแทน (Sears, 2003) แต่
ในงานวิจยั ของ Tower Perrin พบว่าปจั จัยทีรักษาคนเก่งให้คงอยู่
กับ องค์ก รจะอยู่ ใ นรู ป ของการพัฒ นาทัก ษะความสามารถของ
พนักงาน ความเข้าใจความต้องการหรือความคาดหวังของคนเก่ง
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนทีแข่ง ขัน ได้ การเชื อมโยงโปรแกรมหรื อ
ระบบงานบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ก ับ เป้ าหมายทางธุ ร กิจ ของ
องค์ก ร การมีร ะบบสือสารสองทางระหว่ า งความคาดหวัง ของ
องค์กร และความคาดหวังของพนักงาน (Berger & Berger, 2004)
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4.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อ งกับ การคงอยู่ข อง
พนักงาน เนืองจากแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการคงอยู่ของ
พนักงานโดยตรงนันมีจํากัด ส่วนใหญ่แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกับ
เรืองดังกล่าว จะศึกษาในรูปของการลาออกของพนักงาน ซึงเป็ น
การมองในมุม กลับกับ การคงอยู่ของพนักงาน ดัง นันผูว้ ิจ ัยจึงได้
ทบทวนวรรณกรรมในเรืองการลาออกแทน ดังรายละเอียดดังนี
ธงชัย สมบูรณ์ (2549) ได้ให้ความหมายของการลาออก
คือ การทีองค์ก รตัดสินใจให้ค นในองค์กรคนใดคนหนึ งออกจาก
องค์กร ทังนีอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น การถูกกดดัน
จากภาวะเศรษฐกิจ การเปลียนแปลงของธุร กิจเอง การกระทํ า
ความผิดทางวินัยของคนในองค์กรหรือด้วยเหตุ ผลความจํา เป็ น
ส่วนบุคคลของคนในองค์กร
Sayles and Strauss (1977 อ้างถึงใน เปรมฤดี เอือสิริมนต์,
2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การลาออก หมายถึง การทีองค์กร
สินสุด การว่ าจ้า งพนัก งานซึงเป็ นผลทํ าให้พนักงานต้องออกจาก
องค์กรด้วย และในขณะเดียวกันก็จะมีการว่าจ้างพนักงานคนใหม่
เข้ามาแทน โดยทีพนักงานทีมาทํางานแทนนัน อาจเป็ นพนักงาน
ใหม่ทไม่
ี เคยทํางานกับองค์กรนีมาก่อนหรืออาจเป็ นพนักงานเก่าที
กลับเข้ามาทํางานกับองค์กรอีกครังหนึงก็ได้
Mobley (1982 อ้างถึงใน นานารัก จงหาญ, 2552) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า การลาออก หมายถึง ความตังใจทีจะลาออกจะ
แสดงออกมาใน 2 ลัก ษณะ คือ ความตังใจทีจะค้นหาและความ
ตังใจทีจะลาออก ซึงความตังใจทีจะค้นหาจะทําให้เกิดพฤติกรรม
การค้น หาในรู ป แบบต่า ง ๆ และจะเกิด ขึนก่ อ นความตังใจทีจะ
ลาออก ตลอดจนการเกิดพฤติกรรมการลาออกในขันสุดท้าย ซึง
สอดคล้องกับ Spector (1996 อ้างถึงใน จิดาภา เสน่ ห์นุช, 2553)
ได้แ สดงให้เห็น ถึงความพึงพอใจในงานทีนํ า ไปสู่ ความตังใจทีจะ
ลาออก ส่งผลทําให้เ กิดพฤติกรรมการค้นหางาน เช่น การสมัค ร
งานอืน การไปสัม ภาษณ์ ง าน เป็ น ต้น และสุ ด ท้า ยนํ า ไปสู่ ก าร
ลาออก โดยพนักงานทีไม่พงึ พอใจในงานของตนก็จะเกิดความตังใจ
ทีจะลาออกจากงานนัน และความตังใจนีเองทีจะนํ าไปสู่พฤติกรรม
ของการลาออก
การคงอยู่ คือ การตัดสินใจของคนเก่งทีจะทํางานอยู่กบั
องค์กร โดยไม่คิดทีจะเปลียนงานหรือ ลาออกจากองค์กร และจะ
ทํางานกับองค์กรไปจนเกษียณอายุ ซึงจะต้องได้รบั การตอบสนอง
ั ยการธํารงรักษาคนเก่งของ Eric ทัง 5 ด้าน ทีมีส่วนช่วย
จากปจจั
ในการธํารงรักษาคนเก่งให้คงอยูก่ บั องค์กรได้นาน ๆ การรักษาให้
คนเก่ ง เหล่ า นี อยู่ ใ นองค์ ก รจึ ง นั บ ว่ า เป็ นงานที ท้ า ทายและมี
ความสํา คัญต่ อองค์กร ซึงบทบาทหน้าทีความรับ ผิดชอบในการ
บริหารจัดการคนเก่งไม่ว่าจะเป็ นการดึงดูด ค้นหา พัฒนา และการ
ธํารงรักษาคนเก่งให้คงอยู่กบั องค์กรนัน ถือเป็ นหน้าทีสําคัญของ
ทุกฝ่ายทีจะต้อ งร่ว มมือกัน เพือให้ก ารบริห ารจัดการคนเก่ง เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทังนีสิงทีสําคัญในการทีจะธํารง
รักษาคนเก่งให้คงอยู่กบั องค์กร คือ ต้อ งเข้าใจว่าป จั จัยอะไรเป็ น
สิงจูงใจคนเก่งเหล่านีให้คงอยู่กบั องค์กร (Kulesa, 2003 อ้างถึงใน
กฤติน กุลเพ็ง, 2552)
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การธํารงรักษาและการคงอยูข่ องคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง…
4.3 งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ปฐมพงษ์ โตพานิชสุรีย ์ (2553) ได้ศึกษาปจั จัยทีส่งผล
กระทบต่อการธํารงรักษาคนเก่งในองค์กร : กรณี ศึกษาข้าราชการ
พลเรื อ นสา มั ญ ที เข้ า ร่ ว มโครงการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ สู ง (High
Performance and Potential System: HiPPS) ทัง 5 รุ่น ซึงผล
การศึกษาพบว่า ปจั จัยทีส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรทัง 8
ป จั จั ย มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั บ ระดั บ ความผู ก พัน ของคนเก่ ง โดย
เรี ย งลํ า ดับ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ สหสัม พัน ธ์ จ ากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่
ลัก ษณะงาน การฝึ ก อบรมและการพัฒ นาบุ ค ลากร รางวัล และ
ผลตอบแทน ระบบราชการ ความสัม พัน ธ์ ก ับ เพื อนร่ ว มงาน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
และโอกาสทีได้รบั จากการทํางาน รวมถึงค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
และไม่เป็ นตัวเงินก็มคี วามสัมพันธ์กนั และมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับระดับความผูกพัน
จุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ (2555, หน้า 84-92) ได้ศึกษาวิจยั
เรือง แนวทางการบริหารคนดี คนเก่ง ของสถานประกอบการใน
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมอี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด จัง หวัด ระยอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารคนดี คนเก่งและการ
ธํ า รงรัก ษาคนดี คนเก่ ง ของสถานประกอบการ ในเขตนิ ค ม
อุต สาหกรรมอีสเทิร์น ซีบ อร์ด จัง หวัด ระยอง โดยจํ า แนกตาม
ประเภทธุรกิจและขนาดของประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมผู้ต อบแบบสอบถามได้ เ พิ งเริ มการเตรี ย มการและ
ดําเนินการในการบริหารคนดี คนเก่งไปแล้วบางส่วน เมือพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดหรือดําเนินการไปแล้วคือ
ด้านการคัดเลือกหรือการระบุคนเก่ง และเมือวิเคราะห์ความคิดเห็น
ด้านแนวทางการปฏิบตั ิด้านการธํารงรักษาคนเก่งขององค์กรเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทํางานที
สนับ สนุ นการทํ างานของคนเก่ ง บทบาทของหัวหน้างานในการ
บริหารจัดการคนเก่ง และโอกาสความก้าวหน้าและศักยภาพของสิง
ทีได้รบั สามารถช่วยในการธํารงรักษาคนเก่งในองค์กรอยู่ในระดับ
มากตามลําดับ
Bittante and Micheal (2008 อ้างถึงใน จุ ฑาทิพย์ สุขสวัสดิ,
2555) ได้ทําการศึกษาเก็บข้อ มูลจากพนักงานและผูจ้ ดั การของ
บริษ ัท Bow Cest ซึงเป็ น บริษ ัท ในเครือ ของ Central Care
Corporation (CCC) ทีมีก ารประกอบธุ ร กิจ ด้า นการบริการดู แ ล
ผูป้ ว่ ยในบ้าน พบว่าข้อมูลจากพนักงานและผูจ้ ดั การมีความคิดเห็น
เหมือนกันต่อความสําคัญของการธํารงรักษาพนักงานควรเริมในวัน
แรกของการทํ า งาน โอกาสทางการศึก ษา ความท้า ทายในงาน
วัฒนธรรมองค์การ และความเป็ นผูน้ ํา ปจั จัยทังหมดนีล้วนมีผลต่อ
การธํ ารงรักษาพนัก งานของบริษ ัท ฯ และจากผลสํา รวจข้า งต้น
พบว่าปจั จัยทีสําคัญทีสุดคือวัฒนธรรมองค์การ และความเป็ นผูน้ ํา
Anis et al. (2011, หน้า 7322-7323) ศึก ษาเรือง
ผลกระทบของความผูก พัน ต่อ องค์กรกับ ความพึง พอใจและการ
ธํารงรัก ษาพนักงานในอุต สาหกรรมยา โดยศึกษาความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งการธํ า รงรัก ษาพนัก งาน ความพึ ง พอใจในงาน การ
สนับ สนุ น กํา กับดู แ ล ค่า ตอบแทน และความผูก พันต่ อองค์ก รใน

วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์ และคณะ
อุ ต สาหกรรมยาในประเทศปากี ส ถาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ค่าตอบแทน การสนับสนุนกํากับดูแล และความผูกพันต่อองค์กรมี
ความสัม พัน ธ์ท างบวกอย่า งมีนัย สํ า คัญ ผลสรุ ป ว่ า ต่ อ ไปความ
ผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกทีแข็งแกร่งกับความพึง
พอใจในงานของพนักงาน และการธํารงรักษาพนักงาน

5. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
5.1 กระบวนการและวิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (population) ทีใช้ในการวิจยั ได้แ ก่ ผูบ้ ริหาร
หรือหัวหน้างาน และพนักงานทีมีผลการประเมินในระดับทีดีทีสุด
ของแต่ละองค์กรทีรับผิดชอบในฝ่ายทีสําคัญ ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชินส่วนยานยนต์ ได้แ ก่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต และ
ฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์ของนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง จังหวัดชลบุรี
จํ า นวน 8,209 คน (สนธยา เผ่า ดี, สัม ภาษณ์ ) โดยใช้ สู ต รของ
Krejcie and Morgan (1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549) ที
ระดับความเชือมันร้อ ยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริหาร
และพนักงานทีมีผลการประเมินในระดับทีดีทสุี ดของแต่ละองค์กรที
รับผิด ชอบในแต่ ละฝ่ายทีจํานวน 500 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัว อย่า ง
แบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) และผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
ให้ผบู้ ริหารหรือหัวหน้างานทีรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายมอบหมายให้
พนักงานทีมีผลการประเมินในระดับทีดีทสุี ดของแต่ละฝ่ายในแต่ละ
องค์กรตอบแบบสอบถาม
5.2 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในงานวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึงถูกสร้าง
ขึนตามกรอบแนวคิดในการวิจยั นี รวมถึงจากการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีจากงานวิจยั หลายท่าน ดังนี จากแนวคิดของ Eric (2003)
ปจั จัย ทีส่ ง ผลต่อ การรัก ษาคนเก่ง ให้คงอยู่ก ับองค์ก รของ Sears
(2003) ปจั จัยทีรักษาคนเก่งให้คงอยู่ก ับองค์ก รของ Berger and
Berger (2004) เพือนํ า มาใช้เป็ น คํ าถามในการรวบรวมข้อ มู ล
คําถามในแบบสอบถามจะเป็ นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ใช้มาตราส่วน 4 ระดับ และกําหนดนํ าหนักคะแนน
(คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุด คะแนน 4 หมายถึง เห็น
ด้ว ยมากทีสุ ด) การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจ ัย กํ า หนด
เกณฑ์สําหรับการแปลคะแนนความหมายของแบบสอบถาม ดังนี
ระดับคะแนนเฉลีย
ความหมาย
ั
1.00 – 1.75 เห็นด้วยกับปจจัยการธํารงรักษาคนเก่งน้อยทีสุด
1.76 – 2.50 เห็นด้วยกับปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่งน้อย
2.51 – 3.25 เห็นด้วยกับปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่งมาก
3.26 – 4.00
เห็นด้วยกับปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่งมากทีสุด
โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แ ก่ ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบ
ั ยการธํารงรักษาคนเก่ง
สอบถาม จํานวน 5 ข้อ ตอนที 2 ข้อมูลปจจั
ขององค์กรในปจั จุบนั จํานวน 30 ข้อ ตอนที 3 ข้อมูลการคงอยู่ของ
คนเก่งในองค์กร จํานวน 7 ข้อ
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5.3 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร
ตัว แปรต้ น ได้แ ก่ ป จั จัย การธํ า รงรัก ษาคนเก่ ง แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี 1. บทบาทของหัวหน้างาน 2. วัฒนธรรมและ
สิงแวดล้อมในการทํางาน 3. การเรียนรู้แ ละการพัฒนา 4. โอกาส
ความก้าวหน้าและการใช้ศกั ยภาพ 5. รางวัลผลตอบแทน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การคงอยูข่ องคนเก่งในองค์กร
5.4 ความเชือมันและความเทียงตรง
แบบสอบถามจะถู ก ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งด้ า น
โครงสร้างของเนือหา พร้อมทังพิจารณาความถูกต้องชัดเจนของ
ภาษาทีใช้ (Content Validity) ใช้วิธีการหาค่า IOC (Index of item
objective congruence) โดยผูท้ รงคุณวุฒิด้านการสร้างเครืองมือ
วิจยั และผูเ้ ชียวชาญทีเกียวข้องกับงาน จํานวน 5 ท่าน และทําการ
ทดสอบค่ าความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) กับ กลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 30 ท่า น ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่า งจริงทีใช้ในการวิจ ัย
ด้ว ยการหาความสอดคล้อ งภายในของค่ า สัม ประสิท ธิแอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach ได้ผล คือ ข้อมูล
ปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่งขององค์กรในปจั จุบนั ซึงมีขอ้ คําถาม
จํานวน 30 ข้อ มีความเชือมันเท่ากับ .93 ข้อมูลการคงอยู่ของคน
เก่งในองค์กร ซึงมีขอ้ คําถามจํานวน 7 ข้อ มีความเชือมันเท่ากับ .87
5.5 การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเ คราะห์ข ้อ มู ล ที ได้ร วบรวมจากแบบสอบถามด้ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด้วยเครืองคอมพิวเตอร์ เพือวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี
1. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
นํ า มาวิ เ คราะห์โ ดยการหาความถีและร้ อ ยละ (Frequency &
percentage)
2. ปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่ง และการคงอยูข่ องคนเก่ง
ในองค์ก รของแต่ ล ะองค์ก ร นํ า มาวิเ คราะห์โ ดยการหาค่ า เฉลีย
( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ั ยการธํารงรักษาคนเก่งมีความสัมพันธ์ทางบวก
3. ปจจั
กับการคงอยู่ของคนเก่ง นํ ามาวิเคราะห์โดยการหาค่า Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient ด้ว ยวิธี Ordinary
Least Squares (OLS)
ั ยการ
4. ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อปจจั
ธํารงรักษาคนเก่ง และการคงอยู่ของคนเก่งไม่แตกต่างกัน นํามา
วิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบค่าที (t-test)

Wanpen Petcharat et al.

6.1 ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างาน
6.1.1 ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จํา แนก
ตามหน่วยงาน/ฝา่ ย ทํางานฝา่ ยการตลาด จํานวน 35 คน ฝ่ายการ
ผลิต จํานวน 35 คน และฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 35 คน
6.1.2 ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างานทีมี
ต่อการธํารงรักษาให้คนเก่งคงอยู่ในองค์กร เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ วัฒนธรรมและสิงแวดล้อมใน
การทํางาน รองลงมา คือ บทบาทของหัวหน้างานอยู่ในระดับมาก
โอกาสความก้า วหน้ า และการใช้ศ ัก ยภาพอยู่ใ นระดับ มาก การ
เรียนรูแ้ ละการพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก และรางวัลผลตอบแทนอยู่ใน
ระดับน้อย ดังตารางที 1
ตารางที 1 การธํารงรักษาให้คนเก่งคงอยูใ่ นองค์กร (ผูบ้ ริหารหรือ
หัวหน้างาน)
การธํารงรักษาให้คนเก่งคงอยูใ่ น
องค์กร
1. บทบาทของหัวหน้างาน
2. วัฒนธรรมและสิงแวดล้อมใน
การทํางาน
3. การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
4. โอกาสความก้าวหน้าและการ
ใช้ศกั ยภาพ
5. รางวัลผลตอบแทน

SD
X
(n = 105)
2.84
0.66
2.90
0.43

ระดับ
มาก
มาก

2.55

0.62

มาก

2.80

0.55

มาก

2.45

0.56

น้อย

6.1.3 ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างานทีมีต่อ
การคงอยู่ของคนเก่ง ในองค์กรอยู่ในระดับ มาก เมือพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านเห็นว่าองค์กรสมควร
จะได้รบั ความจงรักภักดีจากคนเก่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ
ท่านเห็นว่าคนเก่งเป็ นส่วนหนึงขององค์กรนีอยู่ในระดับมาก ท่าน
เห็นว่ า คนเก่ง มีค วามภาคภูมิใ จทีได้ทํ างานอยู่ในองค์กรนี อยู่ใ น
ระดับมาก ท่านเห็นว่าองค์กรนีมีความหมายต่อคนเก่งอย่างมากอยู่
ในระดับมาก ท่านเห็นว่าองค์กรนีเป็ นเสมือนครอบครัวของคนเก่ง
อยูใ่ นระดับน้อย ท่านเห็นว่าคนเก่งไม่เคยคิดทีจะลาออกอยูใ่ นระดับ
น้อย และท่านเห็นว่าคนเก่งจะทํางานกับองค์กรนีไปจนเกษียณอายุ
อยูใ่ นระดับน้อย ดังตารางที 2

6. ผลการวิ จยั
จากการแจกแบบสอบถามไป 500 ชุด และได้รบั กลับมา
455 ชุด โดยแยกเป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 105 ชุด และพนักงานทีมีผล
การประเมินในระดับทีดีทีสุดของแต่ละองค์กรจํานวน 350 ชุด คิด
เป็ นอัตราการตอบกลับร้อยละ 91
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วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์ และคณะ

ตารางที 2 การคงอยู่ของคนเก่งของแต่ละองค์กร (ผูบ้ ริหารหรือ
หัวหน้างาน)
การคงอยูข่ องคนเก่ง
SD ระดับ
X
(n = 350)
1. ท่านเห็นว่าองค์กรนีเป็ นเสมือน
2.37
0.71 น้อย
ครอบครัวของคนเก่ง
2. ท่านเห็นว่าองค์กรนีมี
2.58
0.83 มาก
ความหมายต่อคนเก่งอย่าง
มาก
3. ท่านเห็นว่าคนเก่งเป็ นส่วน
2.88
0.58 มาก
หนึงขององค์กรนี
4. ท่านเห็นว่าองค์กรสมควรจะ
3.17
0.68 มาก
ได้รบั ความจงรักภักดีจากคน
เก่ง
5. ท่านเห็นว่าคนเก่งมีความ
2.61
0.67 น้อย
ภาคภูมใิ จทีได้ทํางานอยูใ่ น
องค์กรนี
6. ท่านเห็นว่าคนเก่งไม่เคยคิดที
1.99
0.74 น้อย
จะลาออก
7. ท่านเห็นว่าคนเก่งจะทํางานกับ
1.97
0.68 น้อย
องค์กรนีไปจนเกษียณอายุ
รวมเฉลีย
2.51
0.52 มาก

ตารางที 3 การธํารงรักษาให้คนเก่งคงอยูใ่ นองค์กร (พนักงานทีมี
ผลการประเมินในระดับทีดีทสุี ดของแต่ละองค์กร)
SD
การธํารงรักษาให้คนเก่งคงอยูใ่ นองค์กร
X
(n = 350)
1. บทบาทของหัวหน้างาน
2.97
0.47
2. วัฒนธรรมและสิงแวดล้อมในการ
2.88
0.49
ทํางาน
3. การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
2.65
0.60

6.2 ความคิด เห็น ของพนัก งานทีมีผ ลการประเมิน ใน
ระดับทีดีทสุี ดของแต่ละองค์กร
6.2.1 ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 30-40 ปี
จํานวน 174 มีการศึกษาระดับตํากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ 510 ปี และทํางานฝา่ ยการผลิต
6.2.2 ความคิดเห็นของพนักงานทีมีผลการประเมินใน
ระดับทีดีทสุี ดของแต่ละองค์กรทีมีต่อการธํารงรักษาให้คนเก่งคงอยู่
ในองค์กร เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด
คื อ บทบาทของหัว หน้ า งานอยู่ ใ นระดับ มาก รองลงมา คื อ
วัฒ นธรรมและสิ งแวดล้ อ มในการทํ า งานอยู่ ใ นระดับ โอกาส
ความก้าวหน้าและการใช้ศกั ยภาพอยู่ในระดับ การเรียนรู้แ ละการ
พัฒนาอยูใ่ นระดับมาก และรางวัลผลตอบแทนอยู่ในระดับมาก ดัง
ตารางที 3

ตารางที 4 การคงอยูข่ องคนเก่งของแต่ละองค์กร (พนักงานทีมีผล
การประเมินในระดับทีดีทสุี ดของแต่ละองค์กร)

4. โอกาสความก้าวหน้าและการใช้
2.68
0.58
ศักยภาพ
5. รางวัลผลตอบแทน
2.61
0.57
6.2.3 ความคิดเห็นของพนักงานทีมีผลการประเมินใน
ระดับทีดีทสุี ดของแต่ละองค์กรทีมีต่อการคงอยูข่ องคนเก่งในองค์กร
อยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลีย
สูงสุ ด คือ ท่ านเห็นว่ าคนเก่ง มีความภาคภู มิใจทีได้ทํางานอยู่ใ น
องค์กรนีอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ท่านเห็นว่าองค์กรสมควรจะ
ได้รบั ความจงรักภักดีจากคนเก่งอยูใ่ นระดับมาก ท่านเห็นว่าคนเก่ง
เป็ นส่วนหนึงขององค์กรนีอยู่ในระดับมาก ท่านเห็นว่าองค์กรนีมี
ความหมายต่อคนเก่งอย่างมากอยูใ่ นระดับมาก ท่านเห็นว่าองค์กร
นีเป็ นเสมือนครอบครัวของคนเก่งอยู่ในระดับมาก ท่านเห็นว่าคน
เก่งจะทํา งานกับองค์กรนีไปจนเกษีย ณอายุอยู่ในระดับ น้อย และ
ท่านเห็นว่าคนเก่งไม่เคยคิดทีจะลาออกอยูใ่ นระดับน้อย ดังตารางที 4

การคงอยูข่ องคนเก่ง
1. ท่านเห็นว่าองค์กรนีเป็ นเสมือน
ครอบครัวของคนเก่ง
2. ท่านเห็นว่าองค์กรนีมี
ความหมายต่อคนเก่งอย่าง
มาก
3. ท่านเห็นว่าคนเก่งเป็ นส่วน
หนึงขององค์กรนี
4. ท่านเห็นว่าองค์กรสมควรจะ
ได้รบั ความจงรักภักดีจากคน
เก่ง
5. ท่านเห็นว่าคนเก่งมีความ
ภาคภูมใิ จทีได้ทํางานอยูใ่ น
องค์กรนี
6. ท่านเห็นว่าคนเก่งไม่เคยคิดที
จะลาออก
7. ท่านเห็นว่าคนเก่งจะทํางานกับ
องค์กรนีไปจนเกษียณอายุ
รวมเฉลีย

SD ระดับ
X
(n = 350)
3.05
0.66 มาก
3.08

0.62

มาก

3.09

0.63

มาก

3.10

0.62

มาก

3.19

0.62

มาก

2.16

0.87

น้อย

2.44

0.88

น้อย

2.93

0.53

มาก
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6.3 ผู้บ ริ ห ารและพนั ก งานทีแตกต่ า งกัน มี ค วาม
ั
คิดเห็นต่อปจจัยการธํารงรักษาคนเก่งโดยรวมไม่แ ตกต่างกัน เมือ
พิจารณารายด้านในปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่ง พบว่า ผูบ้ ริหาร
และพนักงานมีความคิดเห็นต่ อวัฒนธรรมและสิงแวดล้อมในการ
ทํางาน การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา และโอกาสความก้าวหน้าและการ
ใช้ศกั ยภาพไม่แตกต่างกัน และผูบ้ ริหารกับพนักงานมีความคิดเห็น
ต่อ บทบาทของหัวหน้ างาน และรางวัล ผลตอบแทนแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 ดังตารางที 5
ตารางที 5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและ
พนักงานทีมีต่อปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่ง
ปจั จัยการ
ธํารงรักษา
คนเก่ง
บทบาทของ
หัวหน้างาน
วัฒนธรรมและ
สิงแวดล้อมใน
การทํางาน
การเรียนรูแ้ ละ
การพัฒนา
โอกาส
ความก้าวหน้า
และการใช้
ศักยภาพ
รางวัล
ผลตอบแทน
รวมเฉลีย

ET
GT
CP
IT
TI

แทน วัฒนธรรมและสิงแวดล้อมในการ
ทํางาน
แทน การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
แทน โอกาสความก้าวหน้าและการใช้
ศักยภาพ
แทน รางวัลผลตอบแทน
แทน การคงอยูข่ องคนเก่งในองค์กร
ั ยการธํารงรักษาคนเก่ง และการคง
แทน ปจจั
อยูข่ องคนเก่ง

ตารางที 6 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการธํารงรักษา
คนเก่ง และการคงอยูข่ องคนเก่ง (ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างาน)

ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
(n = 105)
(n = 350)
SD X
SD
X
3.11 0.45 2.97 0.47

t
2.63

p
0.00

2.90 0.43 2.88 0.49

0.32

0.74

2.55 0.62 2.65 0.60

-1.49

0.13

2.80 0.55 2.68 0.58

1.91

0.05

2.45 0.56 2.61 0.57

-2.41

0.01

2.76 0.42 2.76 0.43

-0.02

0.98

6.4 ในการศึ ก ษาหาค่ า Ordinary Least Squares
(OLS) ครังนีใช้ 2 ขัน ได้แ ก่ ขันแรกก่อนนํ าตัวแปรอิสระไปใช้ใน
การวิเ คราะห์ก ารถดถอยเชิง เส้น พหุ คู ณ แบบขันตอน จะเกิ ด
Multicollinearity (การละเมิด ข้อ สมมติฐ านทีกํ า กับ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ โดยเป็ น การรวบหรือ ตัด ออก) เมือค่ า
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระด้ ว ยกั น จาก Pearson
Correlation (1tailed) โดยมีจุดตัดสินใจว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มาก (Very High Correlation) ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน หรือ
เกิด Multicollinearity ถ้าความสัมพัน ธ์มีค่าเท่ ากับหรือ มากกว่ า
0.75 (สุชาต ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2551) และขันสุดท้ายเมือตัวแปร
อิสระอยูใ่ นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขันตอน ซึง
ตัวแปรปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่งทัง 5 ปจั จัยนีเป็ นอิสระต่อกัน
เพราะ Multicollinearity < 0.75 ดังตารางที 6
สัญลักษณ์ทใช้
ี ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
LS
แทน บทบาทของหัวหน้างาน

CT

Wanpen Petcharat et al.

IT
LS
CT
ET
GT
CP

Y
1.00

X1
0.25
1.00

X2
0.42
.43
1.00

X3
0.54
0.62
0.58
1.00

X4
0.52
0.52
0.62
0.73
1.00

X5
0.47
0.42
0.56
0.74
0.69
1.00

6.5 กา รวิ เ ค รา ะห์ ถ ดถ อ ยพ หุ แ บ บ ขั น ตอ น ขอ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่ง และการคงอยู่
ของคนเก่ง วิธีถ่วงนํ าหนัก (ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างาน) ปจั จัยการ
ธํารงรักษาคนเก่งทังหมด 5 ตัว ด้วย Ordinary Least Squares
(OLS) พบว่ า ปจั จัยการธํา รงรัก ษาคนเก่ง ทีไม่มีผลต่ อการคงอยู่
ของคนเก่งในองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 มีเพียง
2 ตัว แปรเท่ า นัน คื อ การเรีย นรู้ แ ละการพัฒ นา และโอกาส
ั ยการธํารงรักษาคนเก่ง
ความก้าวหน้าและการใช้ศกั ยภาพ และปจจั
ทีมีผลเชิงบวก (ค่าสัมประสิทธิถดถอย) อย่างมีนัยสําคัญต่อการคง
อยูข่ องคนเก่งในองค์กรทัง 2 ตัวแปร คือ การเรียนรู้แ ละการพัฒนา
และโอกาสความก้าวหน้าและการใช้ศกั ยภาพสามารถอธิบายการ
เปลียนแปลงของการคงอยู่ของคนเก่ งในองค์ก รได้ถึง ร้อ ยละ 32
และสมการทีได้จ ากการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบขันตอนที มี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที 7
ตารางที 7 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขันตอนของความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่ง และการคงอยู่ของคนเก่ง วิธี
ถ่วงนําหนัก (ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างาน)
ตัวแปร
ET

ค่าสัมประสิทธิถดถอย
0.28

t
2.89

GT

0.25

2.28

ค่าคงที
1.06
4.89
2
R = .32, SEE = .43, F = 24.84, Significance of F = .00
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.2 No.2 (May – Aug 2013)

67
การธํารงรักษาและการคงอยูข่ องคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง…
หากนําเสนอในรูปของสมการจะได้ดงั สมการนี

วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์ และคณะ
หากนําเสนอในรูปของสมการจะได้ดงั สมการนี

TI = 1.06 + 0.28ET + 0.25GT
(4.89) (2.89) (2.28)

TI = 2.01 + 0.29
(12.53) (5.77)

R2 = .32, SEE = .43, F = 24.84, Significance of F =

R2 = .08, SEE = .50, F = 33.34, Significance of F =

.00

.00

6.6 ตัว แปรป จั จัยการธํา รงรัก ษาคนเก่ งทัง 5 ปจั จัย นี
เป็ นอิสระต่อกัน เพราะ Multicollinearity < 0.75 ดังตารางที 8
ตารางที 8 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการธํารงรักษา
คนเก่ง และการคงอยู่ของคน (พนักงานทีมีผลการประเมินในระดับ
ทีดีทสุี ดของแต่ละองค์กร)

IT
LS
CT
ET
GT
CP

Y
1.00

X1
0.22
1.00

X2
0.29
0.51
1.00

X3
0.14
0.44
0.68
1.00

X4
0.20
0.44
0.60
0.71
1.00

X5
0.16
0.37
0.58
0.66
0.65
1.00

6.7 ก า รวิ เ ค รา ะ ห์ ถ ดถ อ ยพ หุ แ บ บ ขั นต อ น ขอ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่ง และการคงอยู่
ของคนเก่ง วิธถี ่วงนําหนัก (พนักงานทีมีผลการประเมินในระดับทีดี
ทีสุดของแต่ละองค์กร) ปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่งทังหมด 5 ตัว
ั ยการธํารงรักษา
ด้วย Ordinary Least Squares (OLS) พบว่า ปจจั
คนเก่งทีไม่มผี ลต่อการคงอยูข่ องคนเก่งในองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ีระดับ 0.05 มีเพียง 1 ตัวแปรเท่านัน คือคือ วัฒนธรรม
และสิงแวดล้อมในการทํางาน และในบรรดาปจั จัยการธํารงรักษา
คนเก่งทีมีผลเชิงบวก (ค่าสัมประสิทธิถดถอย) อย่างมีนัยสําคัญต่อ
การคงอยูข่ องคนเก่งในองค์กรมีเพียง 1 ตัวแปร คือ วัฒนธรรมและ
สิงแวดล้อมในการทํางาน และสามารถอธิบายการเปลียนแปลงของ
การคงอยูข่ องคนเก่งในองค์กรได้ถึงร้อยละ 8 และสมการทีได้จาก
การวิเ คราะห์ถดถอยพหุ แ บบขันตอนทีมีนัยสํา คัญ ทางสถิติ ดัง
ตารางที 9
ตารางที 9 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขันตอนของความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่ง และการคงอยู่ของคนเก่ง วิธี
ถ่วงนําหนัก (พนักงานทีมีผลการประเมินในระดับทีดีทสุี ดของแต่ละ
องค์กร)
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิถดถอย
t
CT
0.29
5.77
ค่าคงที
2.01
12.53
2
R = .08, SEE = .50, F = 33.34, Significance of F = .00

6.8 ผูบ้ ริหารและพนักงานทีแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการคงอยู่ของคนเก่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 ดังตารางที 10
ตารางที 10 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและ
พนักงานทีมีต่อการคงอยูข่ องคนเก่ง
การคงอยู่
ของคนเก่ง
รวมเฉลีย

ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
(n = 105)
(n = 350)
SD X
SD
X
2.50 0.52 2.93 0.53

t
-7.21

p
0.00

7. อภิ ปรายผล
สมมติฐานที 1 ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อ
ั
ปจจัยการธํารงรักษาคนเก่งแตกต่างกัน
จากการทดสอบความแตกต่างกันด้วยการทดสอบค่าที
(t-test) พบว่า ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม
และสิงแวดล้อมในการทํางาน การเรียนรูแ้ ละการพัฒนา และโอกาส
ความก้าวหน้าและการใช้ศกั ยภาพไม่แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ (2555) ได้ศึก ษาวิจยั เรือง แนว
ทางการบริหารคนดี คนเก่ง ของสถานประกอบการในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง เมือวิเคราะห์ความ
คิด เห็น ด้า นแนวทางการปฏิบ ัติด้า นการธํ า รงรัก ษาคนเก่ ง ของ
องค์กรเป็ นรายด้านพบว่า ด้านวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานทีสนับสนุนการทํางานของคนเก่ง บทบาทของหัวหน้างาน
ในการบริหารจัดการคนเก่ง และโอกาสความก้าวหน้าและศักยภาพ
ของสิงทีได้รบั สามารถช่วยในการธํารงรักษาคนเก่งในองค์กรอยู่ใน
ระดับมากตามลําดับ
สมมติ ฐ านที 2 ป จั จั ย การธํ า รงรั ก ษาคนเก่ ง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยูข่ องคนเก่ง
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านในส่ ว นของผู้บ ริ ห ารหรื อ
หัวหน้างาน พบว่า ปจั จัยการธํารงรักษาคนเก่งด้านการเรียนรู้แ ละ
การพัฒ นา และโอกาสความก้า วหน้ า และการใช้ ศ ัก ยภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่า งมีนัยสํ าคัญทางสถิติ สํ าหรับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานในส่วนของพนักงาน พนักงานทีมีผลการประเมิน
ในระดับทีดีทสุี ดของแต่ละองค์กร พบว่า วัฒนธรรมและสิงแวดล้อม
ในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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จากการทดสอบความสัมพันธ์ทางบวกด้วยการวิเคราะห์
โดยการหาค่ า Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient ด้วยวิธี Ordinary Least Squares (OLS) พบว่า ผล
การศึกษาครังนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Anis et al. (2011) ที
ศึกษาเรือง ผลกระทบของความผูกพันต่อองค์กรกับความพึงพอใจ
และการธํ า รงรั ก ษาพนั ก งานในอุ ต สาหกรรมยา โดยศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ร ะหว่างการธํา รงรักษาพนักงาน ความพึงพอใจใน
งาน การสนับสนุ นกํ ากับ ดูแ ล ค่ าตอบแทน และความผูก พัน ต่ อ
องค์กรในอุตสาหกรรมยาในประเทศปากีสถาน ผลการศึกษาพบว่า
ค่าตอบแทน การสนับสนุนกํากับดูแล และความผูกพันต่อองค์กรมี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกอย่างมีนัยสํ าคัญกับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน และการธํารงรักษาพนักงาน
สมมติฐานที 3 ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อ
การคงอยูข่ องคนเก่งแตกต่างกัน
จากการทดสอบความแตกต่างกันด้วยการทดสอบค่าที
(t-test) พบว่า ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อการคงอยู่
ของคนเก่งโดยรวมแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติทีระดับ
0.05 ซึงผลการศึกษาครังนีไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Bittante
and Micheal (2008 อ้างถึงใน จุฑาทิพย์ สุขสวัสดิ, 2555) ทีพบว่า
ข้อ มู ล จากพนั ก งานและผู้จ ัด การมีค วามคิ ด เห็น เหมือ นกัน ต่ อ
ความสําคัญของการธํารงรักษาพนักงานว่าควรเริมในวันแรกของ
การทํางาน โอกาสทางการศึกษา ความท้าทายในงาน วัฒนธรรม
องค์กร และความเป็ นผูน้ ํ า ปจั จัยทังหมดนี ล้วนมีผ ลต่อการธํารง
รักษาพนักงานของบริษทั ฯ และจากผลสํารวจข้างต้นพบว่าปจั จัยที
สํา คัญ ทีสุ ด คือวัฒ นธรรมองค์ก ร และความเป็ น ผู้นํ า ทังนี อาจ
เนื องมาจากเป็ น งานวิจ ัย ต่ า งประเทศ จึง ทํ า ให้มีบ ริบ ทต่ า งกัน
อย่างไรก็ดเี นืองจากงานวิจยั ของผูว้ ิจยั เป็ นการศึกษาอุตสาหกรรม
ยานยนต์แ ละชินส่วนยานยนต์ แต่ในงานวิจยั ของ Bittante and
Micheal เป็ น การศึกษาธุร กิจ ด้า นการบริก ารดู แ ลผูป้ ่ว ยในบ้า น
ประเภทธุรกิจทีแตกต่างกัน และบริบทด้านวัฒนธรรมระดับประเทศ
ทีต่างกันอาจทําให้ผลการวิจยั ออกมาต่างกัน

8. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
8.1 ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความคิดเห็นต่อปจั จัยการ
ธํา รงรัก ษาคนเก่ ง ในภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน โดยเห็น ว่ า ป จั จัย
บทบาทของหัวหน้างาน วัฒนธรรมและสิงแวดล้อมในการทํางาน
การเรียนรู้และการพัฒ นา และโอกาสความก้าวหน้า และการใช้
ศักยภาพมีผลต่อการธํารงรักษาคนเก่ง เพราะฉะนันภายในองค์กร
จะต้ อ งมาดู แ ลป จั จัย ต่ า ง ๆ เหล่ า นี เพื อให้ ทุ ก คนในองค์ ก ร
ดําเนินการทุกเรืองไปด้วยกัน
8.2 ป ัจ จั ย กา รธํ า รงรั ก ษา ค นเก่ งใน ภา พ รวม มี
ความสัม พัน ธ์ทางบวกกับการคงอยู่ของคนเก่ ง ดังนันถ้าองค์ก ร
อยากให้พนักงานคงอยูก่ บั องค์กร องค์กรควรส่งเสริมด้านบทบาท
ของหัว หน้ า งาน และรางวัล ผลตอบแทน ดัง นันฝ่า ยทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ค วรให้ คํ า ปรึก ษาแนะนํ า ในการบริ ห ารรัก ษาคนเก่ ง ให้
เหมาะสมกับ นโยบาย และแนวทางปฏิบ ัติใ นการบริห าร ฝ่า ย
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ทรัพยากรมนุ ษย์ควรมีการจัดฝึ กอบรมด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และหลักการบริหารจัดการให้กบั หัวหน้างาน เพือให้หวั หน้า
งานทุ ก ฝ่ า ยได้ทํ า ความเข้า ใจเกียวกับ การบริก ารคนเก่ ง ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถนํามาบริหารคนเก่งในหน่ วยงานของ
ตนให้ดีย ิงขึน และองค์กรควรบริหารจัด การรางวัล ผลตอบแทน
อย่างยุตธิ รรม และมีความแตกต่างอย่างชัดเจน เนืองจากบุคลากร
ทํางานให้กบั องค์กรย่อมต้องการการแลกเปลียนการทํางานในรูป
ของค่าตอบแทนทียุตธิ รรมเพียงพอและเป็ นทีพึงพอใจ การวางแผน
การบริหารค่าตอบแทนจึงเป็ นเรืองทีมีความสําคัญต่อความอยู่รอด
ขององค์กรในระยะยาว เพราะค่าตอบแทนเป็ นเครืองมือทีสําคัญใน
การดึงดูดคนทีมีความสามารถมาทํางานร่วมกับ องค์กรและจูงใจ
รักษาพนักงานให้คงอยูก่ บั องค์กรต่อไป
8.3 ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความคิด เห็นต่อการคงอยู่
ของคนเก่ งในภาพรวมแตกต่ างกัน ในมุมมองของผูบ้ ริหารไม่ มี
ความมันใจว่าพนักงานจะคงอยู่กบั องค์กร และองค์กรจะไม่ได้รบั
ความจงรัก ภักดีจากพนักงาน แต่พนัก งานยังคิด ว่าองค์กรนีเป็ น
เสมือนครอบครัวของตนเอง มีความหมายต่อตนเอง พนักงานได้
เป็ นส่วนหนึงขององค์กร และพนักงานมีความภาคภูมใิ จทีได้ทํางาน
อยู่กบั องค์ก รนี องค์กรต้องการให้พนักงานมีค วามจงรักภักดีนัน
องค์กรหรือผูบ้ ริหารควรเปิ ด โอกาสให้พนัก งานมีส่ วนร่วมในการ
ตัด สิน ใจ ซึ งจะเป็ น สิ งทีทํ า ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความรู้ สึก มี ค วาม
จงรัก ภัก ดี ต่ อ องค์ ก ร โดยเปิ ด โอกาสให้ พ นัก งานได้ใ ช้ ค วามรู้
ความสามารถในการทํางานอย่างเต็มทีเพือให้พนักงานเกิดความ
ภูมิใจในการทํางาน แจ้ง ถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจน ทําให้พนักงานเข้าใจในทิศทางทีองค์กรกําลัง
ดําเนินไป เพือให้พนักงานมีแ ผนทีจะทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ได้ พัฒ นาความไว้ว างใจแก่ พ นั ก งาน พัฒ นางานเพื อให้ เ กิ ด
ความรูส้ กึ มันคงปลอดภัย ซึงจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานเกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์กร
ข้อเสนอแนะเพือการวิ จยั ครังต่อไป
1. ควรดํ าเนิ นการวิจยั ในป จั จัย ด้า นอืน ๆ หรือ ศึก ษา
ั ยการคงอยูข่ องคนเก่งให้ละเอียดมากขึน อาทิ การทํางานเป็ น
ปจจั
ทีม เพือนร่วมงาน และบรรยากาศองค์กร
2. งานวิ จ ั ย ครังนี เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ นเครืองมือหลัก ดังนันในการทําวิจยั ครัง
ต่อไปอาจมีการวิจยั ในลักษณะเชิง คุณภาพ หรือใช้การวิจยั แบบ
ผสมผสานเพือให้ได้รายละเอียดเนือหาทีชัดเจนมากยิงขึน
3. ควรศึกษาความคิดเห็นเกียวกับการธํารงรักษาและ
การคงอยู่ข องคนเก่ ง ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมใกล้เ คีย งอืน ๆ เพื อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับการธํารงรักษาและการคงอยู่ของ
คนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง จังหวัดชลบุรี
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การธํารงรักษาและการคงอยูข่ องคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึง…
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