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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานใหญ่ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental 
Desing) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุง เทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ มีขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 281 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ ผ่านการ
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื ่อมั่น (Reliability) โดยค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Appha)  รวมเท่ากับ 0.710  เป็นเครื่องมือในการเก็บ 
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รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และ สถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 70,001 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาในการ
ท างานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และพนักงานที่มีสถานภาพต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากน้ีปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 
ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และความม่ันคงในการท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความก้าวหน้าในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ; พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 

Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study demographic factors such as sex, age, status, 
educational level, the income per month and period of employment to Job Satisfaction of 
Employees in Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited (Head office). 2) to 
study factors that effect motivation for operate of employees such as Type of working, Relationship, Stability 
and progress in work, Career path and Compensation and Welfare Related to Job Satisfaction of 
Employees in Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited (Head office) . 
The sample group was 281 people of government official permanent employees and government 
employees under the central personnel at the Cooperative Promotion Department.  The questionnaire 
was used to be a tool for collecting the data with the total Cronbach’  s Alpha 0.710.  The data 
collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation.  The 
hypotheses were tested by Independent Sample ( t- test) , One-way ANOVA (F- test) , in case of its 
had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for 
each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis. The results of study 
showed that the majority of the respondents were female age between 20-30 years old, were single,  
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graduated with Bachelor’s degree,  earned a monthly income of  70,001 Baht or more and had 16 years or 
more of work experience had overall operational satisfaction was at a high level, when focus in a part 
showed that personel who worked in Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 
(Head office) had different age of had affect job satisfaction towards different company at statistical 
significance of 0.05 levels and Employees with different status and monthly income There was a 
difference in Job Satisfaction at the statistical significance level of 0.01.  Futhermore,  factors that effect 
motivation such as type of working and stability and progress in work stability has a relationship with 
the satisfaction of the employees in Bangkok Commercial Asset Management Public Company 
Limited (Head office) at statistical significance of 0.01 levels and Career path has a relationship with the 
satisfaction of the employees in Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited (Head 
office) at statistical significance of 0.05 levels. 

Keywords : Satisfaction ; Employees’ in Bangkok Commercial Asset Management Public 
company Limited (Head office) 
 

บทน า 
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกหลักเกณฑ์ เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน  

ปี 2561 เพื่อน าองค์กรไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความม่ันคงในระยะยาว การเพิ่ม
มูลค่าในกิจการตลอดจนการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เน่ืองด้วยปัจจุบันสภาพแวดล้อมทาง
การเงินที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคาดเดายาก รวมทั้ง
แนวโน้มการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางการเงินและการให้ความส าคัญกับการด าเ นิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ธรรมาภิบาลในองค์กรจึงถือเป็นหน่ึงในปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ  
 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (BAM)  ได้ด าเนินงานเพื่อขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้สามารถรับซื้อ รับโอนและรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพและทรัพย์สินรอการขายจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) 
ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหน้ีสถาบันการเงิน หรือ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี โดยองค์กรมีหลักธรรมาภิบาล (บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน), 2562)  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่” ซึ่งต้องศึกษาเก่ียวกับปัจจัย 
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน 
และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างานด้านผลตอบแทนเงินเดือน 
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และสวัสดิการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพื่อน าผลงานวิจัยน้ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็น
ข้อเสนอแนะให้กับองค์กรต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตประชากร พนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ 

2. ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง  

3. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง พนักงานทั้งหมด จ านวน 941 ซึ่งเป็นกรณีที่ทราบจ านวนประชากร
แน่นอน ดังน้ัน ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของ Yamane  ก าหนดระดับ
ความเชื่อม่ันที่ 95% และค่าระดับความคลาดเคล่ือนที่ 5% จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
ส าหรับการวิจัย คือ 281 คน 

4. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่  

5. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น 
 1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน 
 1.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และ
ด้านผลตอบแทนเงินเดือนและสวัสดิการ 

2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
 2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีกับองค์กร เชื่อม่ันในแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
มีความสุขในการท างาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และ
ร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่างเต็มความสามารถ จนท าให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยน าผลที่ได้รับ
จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายของบริษัทฯ โดยให้ความส าคัญต่อพนักงานเพื่อ
มุ่งเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่าง
ทั่วถึง สร้างความม่ันคงในอาชีพ และให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ รวมถึงให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานต่อไป 
 4. เม่ือพนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติตาม
หลักธรรมภิบาลที่องค์กรก าหนดไว้ 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
  Khan et al. (2012) ได้อธิบายไว้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านปัจจัยส่วนบุคลลที่จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีผลต่อทัศนคติที่พนักงานรู้สึกต่องานแตกต่างกัน ซึ่ง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลส่งผลให้ความต้องการของแต่ละ
บุคคลไม่เหมือนกัน โดยปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ดังน้ี  
  1. อายุ บุคลากรหรือพนักงานที่มีอายุแตกต่างส่งผลให้มีทัศนคติที่แตกต่างกันและ
ประสบการณ์ในการท างานที่แตกต่างกัน เช่น บุคลากรที่อายุมากกว่าจะมีประสบการณ์ท างาน
ยาวนานกว่า และอายุยังสามารถบอกถึงความต้องการของบุคลากรที่แตกต่างกันด้วย  
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 2. เพศ ส าหรับเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน เช่นลักษณะงาน
บริการที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยต้องใช้ความอ่อนโยนดูแลเอาใจใส่และอดทน ซึ่ง เพศหญิงมีความ
อ่อนโยนและมีแนวโน้มการดูแลเอาใจใส่มากกว่าเพศชาย  
 3. อายุงาน บุคลากรที่มีอายุงานมากจะมีความเชี่ยวชาญและช านาญในการท างาน รวมถึงมี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่าท าให้ไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กรมากนักแนวโน้มคนที่มี
อายุงานมากกว่าจึงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าคนที่มีอายุงานน้อยกว่า 
 4. ระดับเงินเดือน พบว่าระดับเงินเดือนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เงินเดือนที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน บุคลากร
ที่มีระดับเงินเดือนสูงจะมีระดับความพึงพอใจที่สูงกว่าระดับเงินเดือนที่ต่ า ซึ่งน าไปสู่คุณภาพงานที่ดีกว่า 
 Will, Goldhabers Yates (1980 อ้างใน สลักจิต ภู่ประกร, 2555 หน้า 13-14) ได้อธิบายความหมายของ
ประชากรศาสตร์ ดังน้ี 
 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ  โดยบุคคลแสดงพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน 
คือ เพศหญิง มีแนวโน้ม มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ เพศชาย
ไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 2. อายุ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้คนมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของความคิดและ
พฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดี 
 3. ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความคิดเห็น ค่านิยม ทัศนคติและแสดง
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบเป็นอย่างมาก 
 4. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง การประกอบอาชีพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ผลตอบแทน รายได้ ซึ่งสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้รับ
ข่าวสารที่มีต่อผู้ส่งข่าวสาร เพราะแต่ละคนจะมีวัฒนธรรม ประเพณี ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม
และเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสามารถจ าแนกได้ดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านเพศส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้าสรุปว่าเพศที่แตกต่างกันท าให้พนักงาน และลูกจ้าง 
องค์การคลังสินค้ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นรินทร์ จันทน์หอม 
(2556) ได้ท าการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สาขาในสังกัด
ธนาคารออมสิน เขตกาฬสินธ์ุ ของพนักงานจ านวน 104 คน พบว่าเพศ มีระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีความคิดเห็น
เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย 

2. ปัจจัยด้านอายุส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ธัญพร สินพัฒนพงค์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยครั้งน้ี พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
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อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ กิติพัฒน์  
ดามาพงษ์ (2559) ได้ศึกษาความสุข ความพึงพอใจ ต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อส า นักงาน
กองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า ลักษณะบุคคล ด้านอายุที่ต่างกัน ความ  
พึงพอใจแตกต่าง 

3. ปัจจัยด้านสถานภาพส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ธัญพร สินพัฒนพงค์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาวรรณ เฟื่องปรางค์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา
หน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
พบว่า พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน  
มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

4. ปัจจัยด้านระดับการศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ธัญพร สินพัฒนพงค์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร งานวิจัยน้ี พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ต่างกัน และ
วิภาวรรณ เฟื่องปรางค์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษาหน่วยงาน
ด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  พบว่า 
พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความ
พึงพอใจต่างกัน 

5. ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
      นริสา รอดนุช (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยส่งผลให้มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่าระดับพนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับเงินเดือนต่ า  
จะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยเฉล่ียสูงกว่าระดับเงินเดือนที่สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ  
ธีระชัย ไชยเมือง (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการโรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจ  
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6 .  ปัจจัยด้านระยะเวลาในการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    วิภาวรรณ เฟื่องปรางค์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ กรณีศึกษา
หน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
พบว่า พนักงานหน่วยงานด้านปฏิบัติการและพิจารณารับประกันชีวิต ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญพร สินพัฒนพงค์ 
(2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง  กรุงเทพมหานคร 
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งานวิจัยน้ี พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ระยะเวลาในการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 2.  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
      ศิริพร โอฬารธรรมรัตน์ (2546 หน้า 7)  ให้ความหมายแรงจูงใจ หมายถึง ความพยายาม
ใดๆ ที่เป็นแรงผลักดัน กระตุ้น หรือ โน้มน้าว เพื่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือการกระท าตาม
ทิศทางที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ี บุญม่ัน ธนาศุภวัฒน์ (2537 หน้า 122) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจ หมายถึง  
เป็นแรงผลักดันจากภายในแต่ละบุคคล ได้แก่ แรงขับ และความต้องการ (Need)  

ทฤษฎีที่ส าคัญมี 9 ทฤษฎี คือ 
1. ทฤษฏีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of  NeedsTheory) 
2.  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ( Herzberg’s two-factor Thoeory) 
3. ทฤษฏีความต้องการ อีอาร์จี (E R G Theory) 
4. ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ (Murray’s Manifest Needs Theory) 

 5. ทฤษฎีการจูงใจไปสู่ความส าเร็จของแมคเคลแลนด์ (The Achievement Motivation) 
6. ทฤษฎีความเสมอภาค (Adam, Equity Theory) และทฤษฎีการจูงใจของอาดัม (J.Stacy Adam) 
7. ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory) Edwin & Gray 
8. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforce Theory) และปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 

 9. ทฤษฎีความต้องการของคูเปอร์ Cooper 
 3.  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
     Morse (1958) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะของจิตใจที่ปราศจากความเครียด 
ความวิตกกังวล  เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ก็ต่อเม่ือความต้องการได้รับการตอบสนอง
ทั้งหมดหรือบางส่วน หากความเครียดลดน้อยลง ก็จะส่งผลให้ความพึงพอใจเกิดขึ้น และCampbell  
(1976) กล่าวว่า ความพึงพอใจน้ันเป็นความรู้สึกภายในจิตใจมนุษย์ของแต่ละคน ซึ่งจะเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรืออาจจะมีความคาดหวังที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้น ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ส าหรับความพึงพอใจน้ันถ้าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรซึ่งสามารถจะท าให้ระดับความพึงพอใจมีมากหรือน้อยน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัย 
ด้านประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วย
กระตุ้นให้เกิดระดับของความพึงพอใจที่ดียิ่งขึ้นไป เช่น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ซึ่งได้แก่ ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้า 
ในการท างาน และด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีล าดับ 
ขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of Needs Theory) (ทิมมิกา เครือเนตร, 2558 
หน้า 39-40) มากที่สุดในงานวิจัยครั้งน้ี คือ ความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ  อาจกล่าวได้ว่า  
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การน าทฤษฎีของมาส์โลว์มาใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ยาก หากต้องอาศัยความ
เอาใส่ต่อบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก เม่ือรู้จักคนและหน่วยงานของตนเองดีแล้ว ย่อมสามารถ
เลือกพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ดีและปรับปรุงข้อด้อยให้ดีได้  
องค์ประกอบที่มีต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Hackman & Oldham (1975: 159-170) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา ชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัย 
ฮาวาร์ด และศาสตราจารย์ด้านการจัดการองค์กรและพฤติกรรมองค์กร ชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยเยล  
ได้เสนอว่าความพึงพอใจในงานมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังน้ี 
 1. ทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) ได้แก ่ ลักษณะงานท่ีมีความต่างกัน  มีทักษะงาน
ความช านาญงานและความสามารถในการท างาน ซึ่งได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่และรู้สึกมีคุณค่าในการท างาน  
 2. ลักษณะเฉพาะของงาน (Task Identity) ได้แก่ บุคคลที่สามารถท างานน้ันได้ตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดงาน และมีผลงานชัดเจนเป็นอย่างมาก ซึ่งท างานโดยรู้สึกว่าเป็นเจ้าของผลงานน้ัน  
 3. ความส าคัญของงาน (Task Signification) ได้แก่ การรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อกลุ่ม 
หน่วยงาน และองค์กร  
 4. ความอิสระในการท างาน (Autonomy) ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคคล ได้มีอิสระในการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะก าหนดวิธีการท างานด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่ม ซึ่งจะมีความรับผิดชอบสูง  
 5. ข้อมูลย้อนกลับจากงาน (Feedback from Job) ได้แก่ บุคคลได้ทราบผลลัพธ์และ
ประสิทธิภาพของงาน ซึ่งจะท าให้รู้สึกภาคภูมิใจและพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น 
ระเบียบวิธีวิจัย 
วิธีด ำเนินกำรวิธีวิจัย  

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ศึกษา
ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ  เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว 
โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมายประชากรที่ใช้ในการวิจัย พนักงานทั้งหมด จ านวน 941 คน โดย
มีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังน้ัน ในการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของ Yamane  ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าระดับความคลาด
เคลื่อนที่ 5%  จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย คือ 281 คน จ าแนกเป็นเพศ
ชายและเพศหญิง ซึ่งมีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี จนถึงอายุ 60 ปี ท าการสุ่มแบบความน่าจะเป็น โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูม ิ(Stratified Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักซึ่งผู้วิจัยใช้ส าหรับเก็บข้อมูล โดยใช้การศึกษา
จากทฤษฎี แนวความคิด และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถาม
มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งเป็นแบบชนิดก าหนดให้เลือกตอบ (Checklist)  เพียงแค่ 1 ค าตอบ 
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 ส่วนที่ 2. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยมีข้อค าถามทั้งหมด 24 ข้อ 
โดยจะใช้การวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยมีข้อค าถามทั้งหมด 3 ข้อ โดยจะใช้
ค าถามในลักษณะประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)  
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ขั้นตอนดังน้ี 

1. การศึกษาค้นคว้าจากผลงานการวิจัยต่าง ๆ  รวมถึงแนวคิดและทฤษฎี ที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนด 
กรอบแนวคิดของงานวิจัย  

2. การนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่จ าแนกตามตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อให้ความหมาย 
ของตัวแปรเหล่านั้น ให้สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง มาสร้างเป็นข้อค าถาม 
ทีค่รอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปรทั้งหมด ที่ใช้ส าหรับวัดผล 

4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
5. ผู้วิจัยได้น าร่างแบบสอบถามดังกล่าว ที่จัดสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ 

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
กำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำม 

1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเชื่อถือโดยน า
ร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบข้อค าถามในแบบสอบถามไปใช้สอบถามจริง  

2. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา ปริมาณของข้อค าถามจ านวน 3 ท่าน เพื่อหาดชันีความสอดคล้อง 
  3. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคุณสมบัติใกล้เคียงจ านวน 30 คน 
เพื่อค านวณหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)   
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling)  ด้วยวิธีการจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการ โดยจะสุ่มตามฝ่ายงานต่าง ๆ คือ รายชื่อของพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ภายในบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ หลังจากน้ันน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
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เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี     
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน 
 1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับ 
ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย  ด้านลักษณะของงานท่ี 
ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่  
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์จากสมมติฐาน ดังต่อไปน้ี 

2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ต่างกัน จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบแบบ t – test 

2.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และระยะเวลาในการท างาน ที่ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD)  

2.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และ
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression Analysis 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถ่ี 
และค่าร้อยละของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวนทั้งสิ้น 186 คน คิดเป็นร้อยละ 66.19   โดยมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี  จ านวน
ทั้งสิ้น 109 คน คิดเป็นร้อยละ 38.79  มีสถานภาพโสด จ านวนทั้งสิ้น 143 คน คิดเป็นร้อยละ 50.89  
ระดับการศึกษามีช่วงระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 184 คน คิดเป็นร้อยละ 65.48 รายได้ 



     12 
 
ต่อเดือน ตั้งแต่ 70,001 บาท ขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 86 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 และระยะเวลาในการ
ท างาน มีตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไปจ านวนทั้งสิ้น 117 คน คิดเป็นร้อยละ 41.64  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.81 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากับ 3.99  

ด้านความม่ันคงในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 และด้านความก้าวหน้าใน
การท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) จ ากัด ส านักงานใหญ่ พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.117 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และ 
ทรัพย์สินเม่ือท างานกับองค์กรแห่งน้ี มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดเท่ากับ 4.203 ด้านมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง  ๆ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1.  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ

เดือน และระยะเวลาในการท างาน ที่ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ต่างกัน จากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน ที่ต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ไม่ต่างกัน ส าหรับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ 
รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ต่างกัน  

2.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความม่ันคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการ
ท างาน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว ส าหรับปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผลตอบแทนและสวัสดิการปฏิบัติที่
มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน)  ส านักงานใหญ่ ไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 
 



13 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ สถานภาพ และรายได้
ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ดังน้ี  
  1.1.1 อายุ บริษัทฯ ควรท าความเข้าใจ ดูแลเอาใจใส่ พนักงานที่มีอายุ 21-50 ปี เพื่อ
เป็นการปรับความรู้สึกให้พนักงานเหล่านั้น มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  
  1.1.2 สถานภาพ บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมในเรื่องของสวัสดิการต่าง  ๆเพือ่ให้พนักงานที่มี
สถานภาพโสด และ สถานภาพหยา่ร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่มีความรู้สึกม่ันคงที่ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ 
     1.1.3 รายได้ต่อเดือน บริษัทฯ ควรพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือการเล่ือนขั้นให้
มีความยุติธรรมและเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน  
 1.2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน 
     1.2.1 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ บริษัทฯ ควรก าหนดให้มีความเหมาะสมของ
ปริมาณงานและความรับผิดชอบในงาน  
  1.2.2 ความม่ันคงในการท างาน บริษัทฯ จ าเป็นต้องสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
พนักงานในองค์กรรู้สึกเชื่อม่ันและศรัทธา เพื่อให้รู้สึกว่างานที่ปฏิบัติอยู่ให้ความม่ันคงแก่ชีวิต 
  1.2.3 ความก้าวหน้าในหน้าที่การเงิน บริษัทควรสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงานมาก
ขึ้น ความภูมิใจที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ควรให้การสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงาน  
 2.      ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 ผลการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 

2.1  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเพิ่มเติมในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการเจาะข้อมูลเชิงลึก 

2.2 ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร เพื่อท่ีจะได้ทราบว่า 
มีปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานมีความรัก มีความผูกพันต่อองค์กร 

2.3  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม
ทุกด้าน 
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