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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงาน บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด จานวน 395 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด ให้ความสาคัญกับปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษา
พนักงานมากทีส่ ดุ 3 ลาดับ ได้แก่ ความจงรักภักดีและความรูส้ กึ ผูกพันต่อบริษทั (ค่าเฉลีย่ 4.19) รองลงมาคือ พนักงาน
และเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน (ค่าเฉลีย่ 4.07) และพนักงานสามารถทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน เป็ นทีมได้
อย่างดี (ค่าเฉลีย่ 4.05) ตามลาดับ
การวิจยั นี้สามารถนาไปประยุกต์เพื่อวางแนวทางแก้ไขปญั หา ปรับปรุงและหลีกเลีย่ งปจั จัยการสูญเสียพนักงาน
และการหาวิธจี งู ใจให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์การได้ ตลอดจนเป็ นข้อมูลในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อความสามารถในเชิงแข่งขันขององค์การ

หมายเหตุ : คาสาคัญ (Key Words) ได้แก่ (1) ปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน (2) การรักษาพนักงานให้คงอยู่กบั
องค์การ

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน บริษทั ไซมิส แอสเสท
จากัด ซึง่ ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
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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. บทนา
ั ยการดาเนินธุรกิจ แม้ว่าบริษทั จะมีทรัพยากร
ทรัพย์กรมนุษย์ถอื เป็ นทรัพยากรทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ดุ ในปจจั
ด้านอื่นเป็ นจานวนมาก เช่น เงินทุน วัตถุดบิ และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย แต่ถา้ องค์กรไม่สามารถรักษาพนักงานทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์เหล่านี้ได้ จะทาให้องค์การนัน้ ขาดประสิทธิภาพในการทางาน ขาดศักยภาพในการแข่งขัน ซึง่
จะส่งผลให้องค์การประสบความล้มเหลวในทีส่ ดุ ด้วยโลกธุรกิจและเทคโนโลยี ที่มกี ารแข่งขันตามกระแสโลกาภิวตั น์ ธุรกิจ
อสังหาเป็ นเหตุผลทีท่ าให้ ไซมิส แอสเสท ก่อตัง้ ขึน้ ซึง่ ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด มีอตั ราการ
ลาออกของพนักงานค่อนข้างสูงโดยปี ทผ่ี ่านมา พ.ศ.2561 มีพนักงานลาออกจานวน 49 คน และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี ทา
ั ยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงานในบริษทั ไว้
ให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาปจจั
การศึกษาปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด จึงเป็ นเรื่องทีค่ วรให้ความสนใจ
อย่างยิง่ เนื่องจากทาให้องค์การทราบความสาคัญของปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน เพื่อทีผ่ บู้ ริหารของบริษทั
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ อีกทัง้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงบริษทั ให้มสี ภาพ
การทางานทีเ่ หมาะสม ทาให้พนักงานคงอยู่กบั บริษทั สร้างผลงานทีม่ คี ุณภาพ มีคุณค่า สอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่
บริษทั ได้กาหนดไว้ เพื่อความสาเร็จโดยรวม เพื่อให้รกั ษามันสมองของบริษทั และมีความพร้อมในภาวการณ์แข่งขันที่
รุนแรงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

2. วิ ธีการศึกษา
ั ยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษา
ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาถึงปจจั
พนักงาน โดยมีขนั ้ ตอนการศึกษา ดังนี้
2.1 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ พนักงาน บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด จานวนรวมทัง้ สิน้ 395 คน (ม.ค.62)
การสุม่ ตัวอย่างทาโดยจัดทาแบบสอบถามแล้วจึงสร้างแบบสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน Google Docs เพื่อส่ง
แบบสอบถามเป็ นลิง้ ค์ จากนัน้ จึงขอความร่วมมือเก็บแบบสอบถามผ่านกลุ่ม Line บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด ซึง่ เป็ นกลุ่ม
ทีม่ พี นักงานบริษทั ทุกคนอยู่ในกลุ่ม
เนื่องจากประชากรมีจานวนทีแ่ น่นอน (finite population) จึงสามารถกาหนดกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสม โดยใช้สตู ร
ของ Taro Yamane และได้กาหนดขนาดตัวอย่างทีเ่ หมาะสมโดยใช้ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 ซึง่ ได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 200 คน
2.2 เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม ซึง่ แบบสอบถามจะนาไปทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) หากได้ค่า
Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.7 จึงจะถือว่าแบบสอบถามมีความเทีย่ งพอทีจ่ ะนาไปใช้ในการศึกษา และผลการทดสอบได้
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.958
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน โดยผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีจ่ ดั ทาขึน้ มาแปลงเป็ น
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ docs.google.com จากนัน้ จึงขอให้ฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์สง่ ข้อความและลิง้ ค์ไปยัง กลุ่ม
ั ยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน บริษทั ไซมิส แอสเสท
Line บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด ซึง่ เป็ นคาถามปลายปิ ดถึงปจจั
จากัด
2.4 การจัดทาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาประมวลและวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับการ
ประมวลผลทางสถิติ

3. ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ของปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน พบว่า ปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน ด้านทีม่ ี
ความสัมพันธ์มากทีส่ ดุ 3 ลาดับ คือ ด้านความมีช่อื เสียงของบริษทั ด้านลักษณะงาน และด้านการได้รบั ความยุตธิ รรม ซึง่ มี
ความสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจของเฮิรซ์ เบิรก์ (Herzberg's Theory of Motivation) ทัง้ นี้ความมีช่อื เสียงถูกตีความไปยัง
การมีระบบแบบแผน ความมันคง
่ และความน่ าเชื่อถือขององค์การ

4. อภิ ปรายผล
ความสัมพันธ์ของปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงาน พบว่า ปจั จัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงานโดยรวม
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงและไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ชาคริต สินเย็น (2558) ศึกษาวิจยั เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและการธารงรักษา
ั ยจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย
พนักงานใน บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด ผลการวิจยั พบว่าปจจั
ั ยค้าจุนในการทางาน
ความสาเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และปจจั
ประกอบด้วย นโยบายการบริหาร ค่าจ้างแรงงานและผลตอบแทน ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ความมันคงปลอดภั
่
ย
ในการทางาน สภาพแวดล้อมการทางาน มีความสัมพันธ์กบั การธารงรักษาพนักงานของบริษทั โดยด้านทีม่ คี วามสัมพันธ์
มากทีส่ ดุ 3 ลาดับ คือ ด้านความมีช่อื เสียงของบริษทั ด้านลักษณะงาน และด้านการได้รบั ความยุตธิ รรม (1) ปจั จัยจูงใจด้าน
ความมีช่อื เสียงของบริษทั มีผลต่อการรักษาพนักงาน มีความสาคัญในระดับทีค่ ่อนข้างสูง และไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ในปจั จุบนั เป็ นสิง่ ทีด่ งึ ดูดคนภายนอกให้มาร่วมงานกับองค์การ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุจรี า เผือกเหลือง (2560) ศึกษาเรื่อง ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กบั องค์การ กรณีศกึ ษา ล่ามภาษาญีป่ นุ่
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อการรักษาพนักงานให้อยู่กบั องค์การ และมีความ
ผลการวิจยั พบว่า ความมีช่อื เสียงขององค์การเป็ นอีกปจจั
สอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (2) ปจั จัยจูงใจด้านลักษณะงาน มีผลต่อการรักษาพนักงาน มีความสาคัญในระดับทีป่ าน
กลาง และไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เนื่องจากงานทีป่ ฏิบตั ทิ าให้ประสบความสาเร็จและ
ภาคภูมใิ จ มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อและท้าทายความสามารถ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุจรี า เผือกเหลือง (2560)
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กบั องค์การ กรณีศกึ ษา ล่ามภาษาญีป่ นุ่ ผลการวิจยั พบว่า
ศึกษาวิจยั เรื่อง ปจจั
ั ยจูงใจ
ลักษณะงานเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กบั องค์การ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (3) ปจจั
ด้านการได้รบั ความยุตธิ รรม มีผลต่อการรักษาพนักงาน มีความสาคัญในระดับทีป่ านกลาง และไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เนื่องจากการได้รบั ความยุตธิ รรมจากหัวหน้าในการประเมินผลงานด้วยความเท่าเทียมและ
ยุตธิ รรม พนักงานต้องเข้าถึงสวัสดิการของบริษทั อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip และ Paullina (อ้างถึง
ั ยสภาพแวดล้อมภายใน
ใน ศิรยิ ุพา รุง่ เริงสุข, 2561) ได้เสนอเกีย่ วกับแนวคิดทีจ่ ะทาให้พนักงานคงอยู่หรือลาออก คือ ปจจั
องค์การมีความสาคัญทีจ่ ะทาให้พนักงานคงอยูห่ รือลาออก ได้แก่ การปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เป็ นธรรม ก็อาจยังไม่สามารถดึงดูดใจใน
การรักษาพนักงานได้
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