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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั  กลุ่ม
ตวัอย่าง คอื พนกังาน บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั จ านวน 395 คน รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะหผ์ลดว้ย
ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหค์่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
  ผลการศกึษาพบว่า พนกังาน บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษา
พนกังานมากทีส่ดุ 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ความจงรกัภกัดแีละความรูส้กึผกูพนัต่อบรษิทั (ค่าเฉลีย่ 4.19) รองลงมาคอื พนักงาน
และเพื่อนร่วมงานมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั (ค่าเฉลีย่ 4.07) และพนกังานสามารถท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน เป็นทมีได้
อย่างด ี(ค่าเฉลีย่ 4.05) ตามล าดบั 
  การวจิยัน้ีสามารถน าไปประยุกตเ์พื่อวางแนวทางแกไ้ขปญัหา ปรบัปรุงและหลกีเลีย่งปจัจยัการสญูเสยีพนกังาน 
และการหาวธิจีงูใจใหพ้นกังานเกดิความผกูพนักบัองคก์ารได ้ตลอดจนเป็นขอ้มลูในการพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากร
บุคคลเพื่อความสามารถในเชงิแขง่ขนัขององคก์าร 

 

หมายเหต ุ: ค าส าคญั (Key Words) ไดแ้ก่ (1) ปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน (2) การรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบั
องคก์าร 
 

  
*บทความนี้เรยีบเรยีงจากการคน้ควา้อสิระเรื่อง ปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน บรษิทั ไซมสิ แอสเสท 

จ ากดั ซึง่ไดผ้่านการสอบป้องกนัวทิยานิพนธเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the motivation factors affecting to employee retention of 
Siamese Asset Company Limited. The sample group was 395 employees of Siamese Asset Company Limited. 
Data were collected using questionnaires. Analyze results by frequency, percentage, mean, standard deviation 
and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
  The results of the study showed that the three most important motivation factors to retain employees 
were 1) loyalty and commitment to the company (average 4.19); 2) employees and colleagues have a good 
relationship with each other (average 4.07); and 3) employees can work with teammates as well (average 4.05). 
  This research can be applied to lay down guidelines to solve problems, improve and avoid employee 
loss factors and to find ways to motivate employees to commitment with the organization as well as to develop 
human resource management systems for competitiveness of the organization. 

Keywords: (1) Motivation Factors Affecting to Employee Retention (2) Employee Retention 

 

1. บทน า 

ทรพัยก์รมนุษยถ์อืเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุในปจัจยัการด าเนินธุรกจิ แมว้่าบรษิทัจะมทีรพัยากร
ดา้นอื่นเป็นจ านวนมาก เช่น เงนิทุน วตัถุดบิ และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั แต่ถา้องคก์รไม่สามารถรกัษาพนกังานทีม่คีวามรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์เหล่านี้ได ้จะท าใหอ้งคก์ารนัน้ขาดประสทิธภิาพในการท างาน ขาดศกัยภาพในการแขง่ขนั ซึง่
จะสง่ผลใหอ้งคก์ารประสบความลม้เหลวในทีส่ดุ ดว้ยโลกธุรกจิและเทคโนโลย ีที่มกีารแขง่ขนัตามกระแสโลกาภวิตัน์ ธุรกจิ
อสงัหาเป็นเหตุผลทีท่ าให ้ไซมสิ แอสเสท ก่อตัง้ขึน้ ซึง่ในชว่งหลายปีทีผ่่านมา บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั มอีตัราการ
ลาออกของพนกังานค่อนขา้งสงูโดยปีทีผ่่านมา พ.ศ.2561 มพีนกังานลาออกจ านวน 49 คน และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี ท า
ใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังานในบรษิทัไว ้ 

การศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั จงึเป็นเรื่องทีค่วรใหค้วามสนใจ
อย่างยิง่ เน่ืองจากท าใหอ้งคก์ารทราบความส าคญัของปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน เพื่อทีผู่บ้รหิารของบรษิทั
สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนุษย ์อกีทัง้เป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงบรษิทั ใหม้สีภาพ
การท างานทีเ่หมาะสม ท าใหพ้นกังานคงอยู่กบับรษิทั สรา้งผลงานทีม่คุีณภาพ มคุีณค่า สอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัที่
บรษิทัไดก้ าหนดไว ้เพื่อความส าเรจ็โดยรวม เพื่อใหร้กัษามนัสมองของบรษิทั และมคีวามพรอ้มในภาวการณ์แขง่ขนัที่
รุนแรงของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยต่์อไป 

 

 



2. วิธีการศึกษา 

ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาเชงิส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อศกึษาถงึปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษา
พนกังาน โดยมขีัน้ตอนการศกึษา ดงันี้ 

2.1 ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื พนกังาน บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั จ านวนรวมทัง้สิน้ 395 คน (ม.ค.62) 

การสุม่ตวัอย่างท าโดยจดัท าแบบสอบถามแลว้จงึสรา้งแบบสอบถามผ่านแอปพลเิคชนั Google Docs เพื่อสง่
แบบสอบถามเป็นลิง้ค ์จากนัน้จงึขอความร่วมมอืเกบ็แบบสอบถามผ่านกลุ่ม Line บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั ซึง่เป็นกลุ่ม
ทีม่พีนกังานบรษิทัทุกคนอยู่ในกลุ่ม  

เน่ืองจากประชากรมจี านวนทีแ่น่นอน (finite population) จงึสามารถก าหนดกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสม โดยใชส้ตูร
ของ Taro Yamane และไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสมโดยใชค้วามเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และยอมใหเ้กดิความ
คลาดเคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างรอ้ยละ 5 หรอื 0.05 ซึง่ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน 

2.2 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมอืในการศกึษาเป็นแบบสอบถาม ซึง่แบบสอบถามจะน าไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) หากไดค้่า 
Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.7 จงึจะถอืว่าแบบสอบถามมคีวามเทีย่งพอทีจ่ะน าไปใชใ้นการศกึษา และผลการทดสอบได้
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.958 

2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 เกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธจ์นถงึเดอืนเมษายน โดยผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีจ่ดัท าขึน้มาแปลงเป็น
แบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส ์โดยใช ้docs.google.com จากนัน้จงึขอใหฝ้า่ยทรพัยากรมนุษยส์ง่ขอ้ความและลิง้คไ์ปยงั กลุ่ม 
Line บรษิทั ไซมสิ แอสเสท จ ากดั ซึง่เป็นค าถามปลายปิดถงึปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน บรษิทั ไซมสิ แอสเสท 
จ ากดั 

2.4 การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล  

น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลและวเิคราะหโ์ดยใช ้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูส าหรบัการ
ประมวลผลทางสถติ ิ

 

 

 

 



3. ผลการศึกษา 

ความสมัพนัธข์องปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน พบว่า ปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน ดา้นทีม่ี
ความสมัพนัธม์ากทีส่ดุ 3 ล าดบั คอื ดา้นความมชีื่อเสยีงของบรษิทั ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการไดร้บัความยุตธิรรม ซึง่มี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารจงูใจของเฮริซ์เบริก์ (Herzberg's Theory of Motivation) ทัง้นี้ความมชีื่อเสยีงถูกตคีวามไปยงั
การมรีะบบแบบแผน ความมัน่คง และความน่าเชื่อถอืขององคก์าร   

 

4. อภิปรายผล 

ความสมัพนัธข์องปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังาน พบว่า ปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังานโดยรวม 
มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มรีะดบัความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัค่อนขา้งสงูและไปในทศิทาง
เดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ชาครติ สนิเยน็ (2558) ศกึษาวจิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจและการธ ารงรกัษา
พนกังานใน บรษิทั เอบพี ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 
ความส าเรจ็ของงาน การยอมรบันบัถอื ลกัษณะของงาน ความรบัผดิชอบ ความกา้วหน้า และปจัจยัค ้าจุนในการท างาน 
ประกอบดว้ย นโยบายการบรหิาร ค่าจา้งแรงงานและผลตอบแทน ความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความมัน่คงปลอดภยั
ในการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัการธ ารงรกัษาพนกังานของบรษิทั โดยดา้นทีม่คีวามสมัพนัธ์
มากทีส่ดุ 3 ล าดบั คอื ดา้นความมชีื่อเสยีงของบรษิทั ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการไดร้บัความยุตธิรรม (1) ปจัจยัจงูใจดา้น
ความมชีื่อเสยีงของบรษิทั มผีลต่อการรกัษาพนกังาน มคีวามส าคญัในระดบัทีค่่อนขา้งสงู และไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ในปจัจุบนัเป็นสิง่ทีด่งึดดูคนภายนอกใหม้าร่วมงานกบัองคก์าร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สจุรีา เผอืกเหลอืง (2560) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์าร กรณีศกึษา ล่ามภาษาญีปุ่น่ 
ผลการวจิยัพบว่า ความมชีื่อเสยีงขององคก์ารเป็นอกีปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการรกัษาพนกังานใหอ้ยู่กบัองคก์าร และมคีวาม
สอดคลอ้งกบั ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (2) ปจัจยัจงูใจดา้นลกัษณะงาน มผีลต่อการรกัษาพนกังาน มคีวามส าคญัในระดบัทีป่าน
กลาง และไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากงานทีป่ฏบิตัทิ าใหป้ระสบความส าเรจ็และ
ภาคภูมใิจ มคีวามน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อและทา้ทายความสามารถ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สจุรีา เผอืกเหลอืง (2560) 
ศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์าร กรณีศกึษา ล่ามภาษาญีปุ่น่ ผลการวจิยัพบว่า 
ลกัษณะงานเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการรกัษาพนกังานใหค้งอยู่กบัองคก์าร มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั (3) ปจัจยัจงูใจ
ดา้นการไดร้บัความยุตธิรรม มผีลต่อการรกัษาพนกังาน มคีวามส าคญัในระดบัทีป่านกลาง และไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากการไดร้บัความยตุธิรรมจากหวัหน้าในการประเมนิผลงานดว้ยความเท่าเทยีมและ
ยุตธิรรม พนกังานตอ้งเขา้ถงึสวสัดกิารของบรษิทัอย่างเท่าเทยีมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Philip และ Paullina (อา้งถงึ
ใน ศริยิุพา รุง่เรงิสขุ, 2561) ไดเ้สนอเกีย่วกบัแนวคดิทีจ่ะท าใหพ้นกังานคงอยู่หรอืลาออก คอื ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ารมคีวามส าคญัทีจ่ะท าใหพ้นกังานคงอยูห่รอืลาออก ไดแ้ก่ การปฏบิตัทิี่ไม่เป็นธรรม กอ็าจยงัไม่สามารถดงึดดูใจใน
การรกัษาพนกังานได ้
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