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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้ ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค 2) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้าน
ลักษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค )) เพื่อศึกษา
ปั จจัยแรงจูงใจได้แก่ ปั จจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง
(Non-Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา คื อ พนักงานบริ ษัทบริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด
(มหาชน) ปฏิบตั ิงานอยู่ที่สานักงานส่ วนภูมิภาค มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 198 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการ
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity)และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s Alpha) ปั จจัยจูงใจ โดยรวมเท่ากับ 0.947 และปั จจัยค้ าจุน โดยรวม รวมเท่ากับ 0.955 เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้ อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
นา ไปสู่การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยใช้วิธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุ 26 – )5 ปี มีสถานภาพโสด อยู่ในระดับการศึ กษา
ปริ ญญาตรี มีระยะเวลาการทางานต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี มีตาแหน่งงานอยูใ่ นระดับเจ้าหน้าที่ 4 – 5 และมีรายได้ต่อเดื อน
20,001 – 40,000 บาท ซึ่ งพนักงาน ที่ปฏิบตั ิงาน ณ สานักงานส่ วนภูมิภาค มีความผูกพันในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจได้แก่ 1) ปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
และ 2) ปั จจัยค้ าจุ น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่ อนร่ วมงาน มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด และผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า
พนักงาน ที่ ปฏิ บตั ิ งาน ณ สานักงานส่ วนภูมิภาค ที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาการท างาน
ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน ต่างกัน ที่ระดับความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน และด้านการ
ได้รับความยอมรั บนับถื อ มี ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค และปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ความผูกพัน,บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study personal factors such as sex, age, marriage status, degree of study,
period of employment, Job title and income that affected to Organizational commitment in Bangkok Commercial Asset
Management Public Company Limited Regional Office. 2) to study motivation factors such as motivation include work
itself, recognition and advancement affecting the relationship of Organizational commitment of employees in Bangkok
Commercial Asset Management Public Company Limited Regional Office. 3) to study motivation factors such as
maintenance include company policy and administration, compensation and benefits, working condition and interpersonal
peers affecting the relationship of Organizational commitment of employees in Bangkok Commercial Asset Management
Public Company Limited Regional Office. The sample group was 198 people of employees in Bangkok Commercial Asset
Management Public Company Limited Regional Office. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data
motivation factors with the total Cronbach’ s Alpha 0.947 and the data maintenance factors with the total Cronbach’ s Alpha
0.955. 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 most of the respondents are female, age between 26 – 35years, with single
marital status, degree of study, with different period of employment under or equal 5 years, Job title levels 4 – 5 and have
salary between 20,001 – 40,000 baths had overall Organizational commitment at the high level, when focus in a part showed
that motivation factors such as 1) motivation for recognition has the highest mean and 2) maintenance for interpersonal peers
have the highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed that personal who worked in Bangkok
Commercial Asset Management Public Company Limited Regional Office had different personal factors such as age,
marriage status, period of employment, Job title and income that affected to Organizational commitment in Bangkok
Commercial Asset Management Public Company Limited Regional Office. had affecting Organizational commitment at
statistical significance of 0.05 levels. Furthermore, motivation factors such as motivation include work itself and recognition
had affecting the relationship of Organizational commitment of employees in Bangkok Commercial Asset Management
Public Company Limited Regional Office and motivation factors such as maintenance include compensation and benefits
and interpersonal peers had affecting the relationship of Organizational commitment of employees in Bangkok Commercial
Asset Management Public Company Limited Regional Office at statistical significance of 0.01 levels.
Keyword: engagement, Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
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บทนา
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ได้ออกหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
(Corporate Governance Code: CG Code) สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 เป็ นแนวทางนาพาองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้ าหมายของการเจริ ญเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยมีหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ภาคธุรกิ จ
และผูล้ งทุนต่างต้องการผลประกอบการที่ดีของกิ จการ กิ จการจึ งสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพธุ รกิ จได้และมี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม เพื่ อให้องค์กรสามารถเติ บโตอยู่รอดได้ในระยะยาว โดยผูน้ าหรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั ขององค์กรนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ในการกากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการ
ที่ดีในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืนตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุ รกิ จ ผูล้ งทุน
ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม (สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560)
ดังนั้นผูว้ ิ จ ัยจึ งมี ควานสนใจในเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค” ซึ่ งจะทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ 1. ปัจจัยจูง
ใจ 1.1 ด้านลักษณะของงาน 1.2 ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ 1.) ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน 2.ปัจจัยค้ า
จุน 2.1 ด้านนโยบายนโยบายบริ ษทั และการบริ หาร 2.2 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2.) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อร่ วมงาน 2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค เพื่อนาผลงานวิจยั ชิ้ นนี้ มาใช้ในเกิ ดประโยชน์และทาให้เกิ ด
ความเข้าใจในในพฤติ กรรมต่ างๆ สร้ างกลยุทธ์ บริ หารทรั พยากรบุคคลที่ ส่ งผลต่ อความผูกพันในองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพให้พนักงานสามารถดาเนิ นงานตาม วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์องค์กรตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และ
รายได้ ที่ ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน)
สานักงานส่วนภูมิภาค
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถื อ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
). เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจูงใจได้แก่ ปั จจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
ขอบเขตงานวิจยั
งานวิจยั ฉบับนี้ทาการศึกษาระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
ขอบเขตประชากร
ทาการศึกษาพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่สานักงานส่วนภูมิภาค
ขอบเขตกลุ่มตัวอย่ าง
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พนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ปฏิบตั ิงานอยู่ที่สานักงานส่ วนภูมิภาค ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุต้ งั แต่ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี จนถึงอายุมากกว่า 50 ปี ตาแหน่งงาน ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
เจ้าหน้าที่ 3 จนถึงระดับผูจ้ ดั การสานักงาน
ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่องจากผูว้ ิจยั ทราบจานวนพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ปฏิบตั ิงานอยู่ที่
สานักงานส่ วนภูมิภาค มีจานวนทั้งหมด 391 คน จากการคานวณโดยใช้สูตรของYamane มีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ที่
ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5% จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการใช้ในงานวิจยั จานวน 198 ตัวอย่าง
ขอบเขตของเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิ จ ัยครั้ งนี้ ได้ใช้แบบสอบถามเกี่ ยวกับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
ขอบเขตด้ านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้
ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่
ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
ปัจจัยค้ าจุ่น ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่ วมงาน
ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานส่วนภูมิภาค
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปัจจัยส่ วนบุคคลส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายการบริ หารบุคคล ให้มีความ
สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
2. เพื่อทราบถึงปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และ ปัจจัยค้ าจุน ที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
กลยุทธ์การวางแผนบริ หารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับพนักงานในองค์กรได้
3. เพื่ อเป็ นข้อมูลให้บริ ษัทบริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) ใช้เป็ นแนวทางสาหรั บการ
ปรับปรุ งปั จจัยที่เกี่ ยวข้องในการสร้ างกลยุทธ์บริ หารทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร ตลอดจนนามา
สร้ างความผูกพันที่ ดี ในองค์กร อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ให้พนักงานสามารถด าเนิ นงานตามทิ ศทางการด าเนิ นธุ รกิ จ
วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์องค์กรตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีได้
4. เพื่ อเป็ นแนวทางส าหรั บผู้สนใจในการศึ ก ษาความผูกพันในองค์กร โดยพิ จารณาผลการศึ กษานี้ ไป
ประยุกต์ใช้ เพื่ อเป็ นแนวทางส าหรั บการปรั บปรุ งปั จจัยต่ างๆ ในการสร้ างความผูกพันในองค์กรให้เหมาะสมกับ
พนักงานในองค์กรในแต่ละช่วงวัย เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างความผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่องค์กร
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพัน
ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็ นคุณสมบัติที่จาเป็ นต่อการเป็ นสมาชิกในองค์กร เป็ นปัจจัย
สาคัญที่นาพาองค์ไปสู่ เป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่เกิ ดขึ้นระหว่างองค์กรและพนักงาน
เป็ นทัศนคตกหรื อความรู้ สึกที่พนักงานที่มีต่อองค์กร ทาให้เกิ ดความศรัทธา ความจงรักภักดีทาให้เกิ ดความพยายามใน
การการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และต้องการดารงไว้ซ่ ึ งการเป็ นสมาชิกขององค์กรตลอดไป
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคลนั้น มีคุณลักษณะทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับงานประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน มีผลต่อระดับการรับรู้ ถึงสิ่ งต่างๆ ที่
ต่างกัน สอดคล้องกับปรมะ สตะเวทิน (2546)ได้อธิบายไว้ว่า คนที่มีลกั ษณะปั จจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันจะมีลกั ษณะทาง
จิตวิทยาที่ต่างกัน ดังนี้ 1. เพศ มีความแตกต่างทางเพศ ทาให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่ต่างกัน กล่าวคือผูห้ ญิงมีแนวโน้ม ที่มี
ความต้องการที่จะสื่ อสารมากกว่าเพศชาย แต่เพศชายไม่ได้ตอ้ งการรับข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่มีความต้องการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดี และยังมีค่านิ ยม ความคิด และทัศนคติที่แตกต่างกัน เนื่ องจากมีวฒั นธรรมเป็ นตัวกาหนดบทบาทไว้
2. อายุ มีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม ซึ่ งคนที่มีอายุมากกว่ามักมักมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม
ในส่ วนของคนอายุน้อยกว่ามักจะมีความคิ ดที่เสรี นิยม เนื่ องจากประสบการณ์ชีวิ ตที่ มีแตกต่างกัน จึ งส่ งผลต่อระดับ
ความคิดเห็นที่แต่ต่างกัน 3. การศึกษา มีความแตกต่างกันในเรื่ องทีทาให้มีความคิด ค่านิ ยม พฤติกรรมและทัศนคติ ที่
แตกต่างกัน บุคลที่มีการศึกษาที่สูงกว่าย่อมมีความได้เปรี ยบมากกว่า มีความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางกว่า 4. สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิ จ หมายถึ ง อาชี พ รายได้ และสถานภาพทางสังคม รวมถึ งตาแหน่ งหน้าที่ การงาน ที่ มีอิ ทธิ พลต่อ
ปฏิกิริยาของผูร้ ับสารทีมีผสู้ ่งสาร เพราะต่อละบุคคลมีประสบการณ์ ทัศนคติ และความคิดที่แตกต่าง
ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจมีความสั มพันธ์ ต่อความผูกพันในองค์ กร
Herzberg (1959) คื อ ทฤษฎี สองปั จจัย (TWO-factor theory) ได้รับแรงบันดาลใจเรื่ องการจูงใจเป็ นการศึ กษา
เกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการทางานของมนุ ษย์ในสังคม โดยมีปัจจัยหรื อองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์ก ับ
ความผูกพันต่อองค์กร ดังนี้
ปั จจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับงาน สร้ างการแรงจูงใจให้แก่พนักงานจงรักภักดี และ
เชื่อมัน่ ในงานที่ทา เป็ นการสร้ างให้เกิ ดความภูมิใจ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากขึ้ น ซึ่ งปั จจัยที่เกิ ดขึ้นจาก
จิตใจเป็ นความต้องการของพนักงาน ประกอบด้วย 1. ความสาเร็ จในการทางาน 2. การได้รับการยอมรับนับถือ 3. ลักษณะ
งาน 4. ความรับผิดชอบ 5. ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
ปั จจัยค้ าจุ น (Maintenance Factor) หรื อองค์ประกอบสุ ขอนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่พอใจในการทางานให้กบั พนักงาน ซึ่ งจะเป็ นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการทางานขึ้ น
ได้ หรื อเป็ นตัวกาหนดเบื้องต้นที่จะป้องกันมิให้คนไม่พอใจในงานที่ทาอยู่ 1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2. โอกาสที่จะ
ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่ วมงาน 4. สถานะของอาชีพ 5. นโยบายและการบริ หารงาน
6. สภาพแวดล้อมในการทางาน7. ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว 8. ความมัน่ คงในการทางาน 9. วิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน), 2562) ประวัติความเป็ นมาของบริ ษัทบริ หาร
สิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด ในปี 2541 องค์กรได้จ ัดตั้งเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนขึ้ นตามแผนฟื้ นฟูระบบสถาบัน
การเงิ นของกระทรวงการคลังตามมติ คณะรั ฐมนตรี เพื่ อบริ หารจัดการสิ นทรั พย์ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุ งเทพฯ
พาณิ ชย์การ จากัด (มหาชน) ในปี 2542 ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็ นบริ ษทั บริ หาร
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สิ นทรั พย์ ตามพระราชก าหนด บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ พ.ศ.2541 ปี 2558 จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
ประกอบธุรกิ จการรับซื้ อหรื อรับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) เพื่อนามาบริ หาร
หรื อจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป และในปี 2562 องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากเดิม รัฐวิสาหกิจ เป็ นบริ ษทั เอกชน อย่าง
เต็มรู ปแบบ อีกทั้งการที่องค์กรมีสานักงานสาขาในภูมิภาคต่างๆ (สานักงานส่ วนภูมิภาค ) ทาให้พนักงานขององค์กรมี
ความเข้าใจสภาวะตลาดในแต่ละท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร โดยองค์กรมี แนวทางการดาเนิ นธุรกิ จตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ภายใต้นโยบายที่ไม่มุ่งเน้น
กาไรสูงสุด
สมมติฐานการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้ที่
ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงาน
ส่วนภูมิภาค ต่างกัน
2. ปั จจัยแรงจู งใจได้แก่ ปั จจัยจู งใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รั บความยอมรั บนับถื อ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งการงาน มี ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
3. ปั จจัยแรงจู งใจได้แก่ ปั จจัยค้ าจุ นประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
วิธีดาเนินการวิจยั
การออกแบบการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) เป็ นการวิจยั ที่มุ่งเน้นการศึกษา
ค้นคว้าที่เน้นสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่ในปั จจุบนั ศึกษาตามสถานภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมตัว
แปรใดๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิ จ ัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คื อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ งเพี ยงครั้งเดียว โดยใช้วิธีเครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ พนักงานทุกระดับของบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ที่ ปฏิ บตั ิ งาน ณ สานักงานส่ วนภูมิภาค ซึ่ งมี จ านวนทั้งหมด )91 คน (ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน), 2563)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จ ัยครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อหลักที่ ผูว้ ิ จ ัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการศึกษา โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั นี้ เพื่อเป็ นการก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อคาถามของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเกี่ยวข้องกับลักษณะปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็ นข้อคาถามของข้อมูลปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ 2.1 ปัจจัย
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จูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน 2.2 ปัจจัย
ค้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ส่ วนที่ ) เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค มีจานวนข้อคาถามทั้งหมด ) ข้อ
ส่ วนที่ 4 เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมถึงการสร้ างความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภู มิภาค ซึ่ งเป็ นข้อคาถามแบบ
ปลายเปิ ด จานวน 1 ข้อ
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือหลักที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจยั โดยสร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และกรอบแนวคิดการวิจยั ซึ่ งมีข้นั ตอนดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ของการ
วิจยั นี้ ซึ่ งแสดงในเห็ นถึงตัวแปรที่เกี่ ยวข้องหรื อความสัมพันธ์ต่อตัวแปรความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
2. การนิ ยามศัพท์เฉพาะ เป็ นการให้ความหมายนิ ยามศัพท์กบั ตัวแปรที่จาแหนกตามตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตาม เพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน
). นานิยามศัพท์เฉพาะที่ได้จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ มาสร้างเป็ นข้อคาถามที่
มีความครอบคลุม เพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน
4. จัดทาร่ างแบบสอบถาม
5. ผูว้ ิจยั ได้นาร่ างแบบสอบถามดังกล่าว ที่สร้ างขึ้นให้อาจารย์ที่ ปรึ กษาท าการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้อหาก่อน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื่อก่อนนาแบบสอบถามไปใช้จริ ง โดยนา
ร่ างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบข้อคาถามในแบบสอบถาม เพื่อให้เกิ ดความครอบคลุมของเนื้ อหาการ
วิจยั ที่ตอ้ งการศึกษา และมีความเหมาะสมของข้อคาถามที่ใช้น้ นั
2. การทดสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถาม โดยให้ผูท้ รงคุณวุฒิจ านวน ) ท่าน เพื่ อเป็ นผู้
ตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้ อหา และปริ มาณของข้อคาถาม เพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Item Variable Congruence Index)
). ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการวิจยั
ในครั้งนี้ (Try-out) จานวน )0 คน เพื่อทาการตรวจสอบคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัม
ประสิ ทธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จากการศึกษาวิจยั พบว่า ได้ค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมของแบบสอบถามปัจจัยแรงจูงใจ มีดงั นี้
).1 ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ ง
การงาน โดยรวมเท่ากับ 0.947
).2 ปั จจัยค้ าจุ นประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่ าตอบแทนและสวัสดิ ก าร ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน โดยรวมเท่ากับ 0.955
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ด้วยวิธีจาแนกกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการสุ่มตามส่ วนภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ โดยใช้กรอบตัวอย่าง (Sampling frame) จากบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่
ปฏิบตั ิงาน ณ สานักงานส่ วนภูมิภาคทั้งหมด มีจานวน 7 ภูมิภาค ที่ตอ้ งการศึกษา เพื่อนามาใช้ในการสุ่ มตัวอย่าง และ
แบ่งเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ คือ การหาจานวนที่แทนขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสัดส่ วน ซึ่ งแต่ละสัดส่ วนไม่เท่ากัน โดย
แบ่งตามอัตราส่ วนต่อ 100 ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างทั้งหมด และผลลัพธ์ของการคานวณที่ได้รับจะเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยนาข้อมูลดังกล่าวประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยส่ วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริ มาณ มีดงั นี้
1.2.1 ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน และ ปัจจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
1.2.2 ปั จจัยความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน)
สานักงานส่วนภูมิภาค
2. สถิติอนุมาน (InferentialStatistics) ใช้ในการวิเคราะห์จากสมมติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้ที่
ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงาน
ส่วนภูมิภาค ต่างกัน
2.1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test
2.1.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค ต่างกัน จะใช้การวิ เคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิ ติความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA) ซึ่ งหากพบว่า มีความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิ ธี
Multiple Comparisons (LSD)
2.1.) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA) ซึ่ งหากพบว่า มีความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิ ธี
Multiple Comparisons (LSD)
2.1.4 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
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สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซึ่ งหากพบว่า มีความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD)
2.1.5 ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านระยะเวลาการท างานที่ ต่ างกัน ส่ งผลต่ อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซึ่ งหากพบว่า มีความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเที ยบ
เป็ นรายคู่ โดยใช้วิธี Multiple Comparisons (LSD)
2.1.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงานที่ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA) ซึ่ งหากพบว่า มีความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิ ธี
Multiple Comparisons (LSD)
2.1.7 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA)ซึ่ งหากพบว่า มีความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิ ธี
Multiple Comparisons (LSD)
2.2 ปั จจัยแรงจูงใจได้แก่ ปั จจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งการงาน มี ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
2.2.1 ปั จจัยจูงใจในด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค จะใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression Analysis
2.2.2 ปั จจัยจูงใจในด้านการได้รับความยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
2.2.) ปั จจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
2.3 ปั จจัยแรงจู งใจได้แก่ ปั จจัยค้ าจุ นประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
2.).1 ปั จจัยค้ าจุนในด้านนโยบายและการบริ หารงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
2.).2 ปั จจัยค้ าจุนในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การมี ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
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2.).) ปั จจัยค้ าจุนในด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาคจะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
2.).4 ปั จจัยค้ าจุ นในด้านความสัมพันธ์ ระหว่ างเพื่ อนร่ วมงานมี ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการศึกษาสามารถแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 การศึ กษาข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุ คคลของพนักงานบริ ษัทบริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด
(มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละ ของตัวแปรที่ ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้ และศึกษาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ 1. ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับ
ความยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน
2. ปัจจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการ
บริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
และปั จจัยความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วน
ภูมิภาค พบว่าจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของ พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค จานวน 198 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 101 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 51.00 โดยมีช่วงอายุ 26 – )5 ปี จานวน 70 คน คิดเป็ นร้ อยละ )5.40 ซึ่ งมีสถานภาพโสด จานวน 107 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 54.00 อยู่ในระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 117 ตน คิดเป็ นร้ อยละ 59.10 มีระยะเวลาการทางานต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 5 ปี จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.90 มีตาแหน่งงานอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ 4 – 5 จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 49.50 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ )7.4
ปั จจัยแรงจู งใจ ได้แก่ ปั จจัยจู งใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รั บความยอมรั บนับถื อ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งการงาน พบว่า พนักงาน ที่ ปฏิ บตั ิ งาน ณ สานักงานส่ วนภูมิภาค มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัย
แรงจูงใจได้แก่ ปั จจัยจูงใจ โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ).7) ด้านปั จจัยจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ).79 รองลงมาได้แก่ ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ).7) และ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ).66 ตามลาดับ
ปั จจัยแรงจู งใจ ได้แก่ ปั จจัยค้ าจุ นประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน พบว่า พนักงาน ที่ปฏิบตั ิงาน ณ
สานักงานส่ วนภูมิภาค มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยแรงจูงใจ ด้านปั จจัยค้ าจุ น โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ ).82 ด้านปัจจัยคุน้ จุนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ).99
ความผูกพันในองค์กรโดยรวมของพนักงาน บริ ษัทบริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน)
สานักงานส่ วน พบว่า พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ณ สานักงานส่ วนภูมิภาค มีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันในองค์กร
โดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
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1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้ที่
ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงาน
ส่วนภูมิภาค ต่างกัน
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค ต่างกัน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชิตพล
กันทะ (2560) ได้อธิ บายไว้ว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานที่ มีเพศแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน เนื่องจากองค์กรมีการส่งเสริ มความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน
1.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชิตพล กันทะ (2560)
ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน เนื่องจาก
บุคลากรมีอายุมาก มีระยะเวลาในการทางานที่ยาวนาน จะมีแนวโน้มต่อความผูกพันต่อองค์ในระดับสูง
1.) ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐพรรณ
ชาญธัญกรรม (2558) ได้อธิ บายไว้ว่า บุคลากรที่ มีสถานภาพแตกต่ างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่ าง
เนื่ องจากบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้านความมั่นคง
และโอกาสเรี ยนรู้ความก้าวหน้าในงานมากกว่าบุคลาการที่มีสถานภาพอื่น แต่ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากร
ที่มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าบุคลาการที่มีสถานภาพอื่น
1.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิญาภรณ์
เต็งพานิชกุล (2558) อธิบายว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากองค์กรได้ศึกษาความต้องการของพนักงานที่ อยากมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี องค์กรจึ งเห็ นควรให้
ความสาคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม ยึดหลักเกณฑ์ความถูกต้องเหมาะสมตามกฎระเบียบที่องค์กาหนดไว้
1.5 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระยะเวลาการทางานที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิ ชิต
พล กันทะ (2560) ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีระยะเวลาการทางานที่ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรแตกต่างกัน เนื่ องจากบุคลากรมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในองค์กรไม่เท่ากัน ยิ่งปฏิบตั ิงานนานเท่าใด ก็จะมี
ความเข้าใจในองค์กรในทิศทางที่ดี เข้าใจวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร ทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นด้วย
1.6 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านตาแหน่ งงานที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชิตพล กันทะ
(2560) ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีตาแหน่งงานที่ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
เนื่ องจากบุคลากรที่มีตาแหน่งงานที่สูงมีแนวโน้มจะมีความผูกพันต่อองค์กรมาก ยิ่งมีบทบาทที่เด่นชัดในการเป็ นตัวแทน
ขององค์กรมากขึ้น จึงมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เต็มใจสร้างผลงาน และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น
1.7 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชิตพล กันทะ
(2560) ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน เนื่ องจากการทางานอยู่ในองค์กรช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ งเปรี ยบเสมือนการลงทุนชนิ ดหนึ่ ง อาจจะออกมาใน
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รู ปแบบของเวลา แรงกาย กาลังสติปัญญาที่จะลงทุนไปตลอดจนการยอมเสี ยโอกาสบางอย่างเพราะบุคคลนั้นย่อมหวัง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนจากองค์กรระยะยาว ในรู ปของบาเหน็จ บานาญ และสวัสดิการต่างๆ ที่นอกเหนือไปจาก
เงินเดือนหรื อรายได้ประจา ถ้าลาออกจากองค์กรตนอาจจะต้องสูญเสี ยสิ่ งเหล่านี้ไป จึงไม่มีทางเลือกอย่างอื่น นอกจากการ
ผูกพันกับองค์กรต่อไป
2. ปั จจัยแรงจู งใจได้แก่ ปั จจัยจู งใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รั บความยอมรั บนับถื อ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
2.1 ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในทิ ศ
ทางบวกต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาคมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชิตพล กันทะ (2560) อธิ บายไว้ว่า บุคลากรที่มี
ปัจจัยด้านลักษณะงานแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง
เนื่ องจากหน่วยงานเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ลักษณะการทางานเป็ นทีม สร้ างความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมกัน ล้วนเป็ นปัจจัยที่จะส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรอยูใ่ นระดับสูง
2.2 ปั จจัยแรงจูงใจได้แก่ ปั จจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิ ศทางบวกต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาคมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม
(2558) อธิ บายไว้ว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านความสาเร็ จและการยอมรับนับถือของหน่วยงานส่ งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากองค์กรมีนโยบายในการบริ หาร งานที่ชดั เจน มีระบบ
แผนการปฏิบตั ิงานขององค์การ กระบวนการบริ หารงาน ผูบ้ งั คับบัญชามีการชี้แจงให้ผปู้ ฏิบตั ิเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการ ปฏิบตั ิงานต่างๆอย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
2.3 ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค แสดง
ว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2558) อธิบายไว้
ว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านนความมัน่ คงและโอกาสเรี ยนรู้ความก้าวหน้าในงานของหน่วยงานส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่ องจากองค์กรมีจดั ทานโยบายเกี่ ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถเพื่อเข้าสู่ ตาแหน่งต่างๆ อยู่บนพื้นฐานแห่ งความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถเชื่อมัน่ ใน
เกณฑ์การประเมินได้ซ่ ึ งจะทาให้บุคลากรมีความรู้สึกว่ามีความมัน่ คงกับงานที่ทาอยูใ่ นขณะนี้ รวมถึงมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริ ม ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ของตน
3. ปั จจัยแรงจู งใจได้แก่ ปั จจัยค้ าจุ นประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
).1 ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค แสดงว่า
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ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2558) อธิ บายไว้ว่า บุคลากรมีความคิ ดเห็ น
เกี่ ยวกับปัจจัยด้านนโยบายและการบริ หารของหน่วยงานส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เนื่องจากองค์กรมีนโยบายในการบริ หารงานที่ชดั เจน มีระบบแผนการปฏิบตั ิงานขององค์การกระบวนการบริ หารงาน
ปฏิบตั ิงานต่างๆอย่างชัดเจน รวมถึงกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานอย่างยุติธรรมและมี กฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์การมีความเหมาะสม
).2 ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิ ภาค แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิญาภรณ์ เต็งพานิ ชกุล (2558) ซึ่ งอธิบายไว้ว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
เนื่ องจากองค์กรมีนโยบายการปรับเพิ่มเงิ นเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง หรื อโบนัส ให้เทียบเท่ากบองค์กรอื่นที่มีตาแหน่ ง
คล้ายคลึงกัน เพื่อให้บุคลากรสามารถดารงชี พอยู่ได้ในสังคมที่มีค่าครองชี พที่สูงขึ้ นตลอดเวลา และมีนโยบายในการจัด
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ บุคลากรไม่วาจะเป็ นด้านการเงิ น เพื่อเป็ นการสร้างความรู้สึกว่าองค์กรเป็ นที่พ่ ึงได้
3.3 ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค แสดงว่า
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิญาภรณ์ เต็งพานิชกุล (2558) เช่นกัน ซึ่ งอธิบายไว้ว่า ปัจจัยด้านความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก เนื่ องจากองค์กรมีการสร้ าง สภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรม 5 ส ทุกสัปดาห์ เพื่อ
รักษา สภาพแวดล้อมที่ดี ร่ วมแรงร่ วมใจช่วยกนปรับภูมิทศั น์ องค์กรให้สวยงาม เกิดบรรยากาศที่ดีท้งั ภายในและภายนอก
องค์กร เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานและ ประชาชนที่มาใช้บริ การ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้วย
).4 ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อ
ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค แสดง
ว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สอดคล้องกับงานวิจยั ของของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม (2558) อธิ บายไว้ว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสัมพันธภาพส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจาก
องค์กรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอในทีมงาน ยอมรับฟั งความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของบุคลากร ให้ความช่วยเหลือหรื อสนับสนุนในการปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่และผลงาน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการศึกษา ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานส่วนภูมิภาค สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วน
ภูมิภาค ที่มีช่วงอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี และช่วงอายุระหว่าง 26 – )5 ปี มีความผูกพันในองค์กรโดยรวม น้อยกว่าช่วง
อายุระหว่าง 46 – 55 นอกจากนี้ พนักงานที่มีช่วงอายุระหว่าง 26 – )5 ปี มีความผูกพันในองค์กรโดยรวม น้อยกว่าช่วงอายุ
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ตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไป โดยพนักงานที่มีสถานภาพโสด มีความผูกพันในองค์กรโดยรวม น้อยกว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรส
และพนักงาน ที่มีระยะเวลาการทางานต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลาการทางาน 6 – 10 ปี มีความผูกพัน
ในองค์กรโดยรวม น้อยกว่าระยะเวลาการทางานตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป ซึ่ งพนักงาน ที่มีตาแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดับ 4 - 5 มี
ความผูกพันในองค์กรโดยรวม น้อยกว่าตาแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดับ 6 – 7 นอกจากนี้พนักงานที่มีตาแหน่งงานเจ้าหน้าที่
ระดับ 4 - 5 มีความผูกพันในองค์กรโดยรวม น้อยกว่าตาแหน่งงานรองผูจ้ ดั การ และ ผูจ้ ดั การ และพนักงาน ที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท มีความผูกพันในองค์กรโดยรวม น้อยกว่ารายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 80,001 บาทขึ้นไป
นอกจากนี้ พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท มีความผูกพันในองค์กรโดยรวม น้อยกว่ารายได้ต่อเดือน
40,001 – 60,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท มีความผูกพันในองค์กรโดยรวม น้อยกว่า
รายได้ต่อเดือน 60,001 – 80,000 บาท รวมทั้งพนักงาน ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท มีความผูกพันในองค์กร
โดยรวม น้อยกว่ารายได้ต่อตั้งแต่ 80,001 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ควรปรับปรุ งการบริ หารงานบุคคล เพื่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการทางาน ส่ งผลต่อความผูกพันใน
องค์กรของพนักงานที่ เพิ่ มขึ้ น ให้สอดคล้องกับปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงาน โดยปั จจัยจู งใจจะเป็ นสิ่ งกระตุ้นให้
พนักงานมีการท างานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งอาจเน้นด้านความยอมรับนับถือ องค์กรควรให้พนักงานมี ส่วนร่ วมในการ
กาหนดนโยบาย เน้นการทางานเป็ นทีมให้พนักงานทุกระดับร่ วมกันแบ่งปันความเห็น ผลักดันศักยภาพของพนักงาน ด้าน
ลักษณะงาน องค์กรควรมีการกาหนดขอบเขตงานที่ชดั เจน กาหนดวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน เปิ ด
โอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นต่องานของตน เพื่อจะได้มีทกั ษะ นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และปัจจัยค้ าจุน จะเป็ นสิ่ งป้องกันหรื อค้ าจุนไม่ให้พนักงานเกิ ดความท้อถอยในการทางาน ซึ่ งอาจเน้นด้านความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน องค์กรควรให้พนักงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการทางานร่ วมกับหัวหน้างาน
และเพื่อนร่ วมงาน สร้างพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรในการรับฟังผูอ้ ื่นและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ องค์กรควรมีสารวจค่าครองชีพอยูส่ ม่าเสมอ เพื่อเป็ นฐานในการปรับอัตราเงิ นเดือน และสวัสดิการที่เหมาะสม
แก่พนักงาน
1.2 ปั จจัยแรงจูงใจได้แก่ ปั จจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
ด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์
จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า ควรปรับปรุ งการบริ หารงานบุคคล
เพื่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการทางาน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิ ดปั จจัยจูงใจ ในด้าน
ลักษณะงาน องค์กรควรมีการกาหนดขอบเขตงานที่ชดั เจน เปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นต่องานของตน มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน รวมทั้งควรจัดให้มีหนักงานอาวุโส เพื่อเป็ นที่ปรึ กษาระหว่าง
การทางาน และควรมีการหมุนเวียนงานที่ทา เพื่อจะได้มีทกั ษะ นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะ
เป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงานเพิ่มขึ้นได้
ด้านการได้รั บความยอมรั บนับถื อ มี ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า ควรปรับปรุ ง
การบริ หารงานบุคคล เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิด
ปัจจัยจูงใจ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกระดับ เช่น พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย เน้นการทางาน
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เป็ นทีมให้พนักงานทุกระดับร่ วมกันแบ่งปั นความเห็ น จะยิ่งทาให้พนักงานได้แสดงความสามารถที่ มี หรื อมีกิจกรรม
Workshop ระหว่างพนักงาน ผลักดันศักยภาพของพนักงาน
1.) ปั จจัยแรงจูงใจได้แก่ ปั จจัยค้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริ หารงาน มีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่ วนภูมิภาค ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งเสนอแนะจากผลการวิจ ัยว่า ควรปรับปรุ งการ
บริ หารงานบุคคล เพื่อให้เกิ ดแรงจูงใจในการทางาน ส่ งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิ ด
ปั จจัยค้ าจุ น จะเป็ นสิ่ งป้ องกันหรื อค้ าจุนไม่ให้พนักงานเกิ ดความท้อถอยในการทางาน ซึ่ งอาจเน้นการปรับปรุ งการ
ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานด้านสวัสดิการ ซึ่ งจะเป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับความผูกพัน
ในองค์กรของพนักงานเพิ่มขึ้นได้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานส่วนภูมิภาค ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ว่า ควรปรับปรุ ง
การบริ หารงานบุคคล เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิด
ปั จจัยค้ าจุ น จะเป็ นสิ่ งป้ องกันหรื อค้ าจุ นไม่ให้พนักงานเกิ ดความท้อถอยในการทางาน ซึ่ งอาจเน้นการสร้ างพื้ นฐาน
วัฒนธรรมองค์กรในการรับฟั งผูอ้ ื่ นและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน องค์กรควรให้พนักงานแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะในการทางานร่ วมกับหัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นใน
การทางาน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาขอบเขตด้านประชากร และขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ขยายการศึกษาประชากรทั้ง
องค์กร เพื่อให้ได้ความแตกต่าง และความหลากหลายของงานวิจยั ที่มากขึ้น
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ที่อาจจะส่ งผลต่อ หรื อ มีความสัมพันธ์ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน เช่น ปั จจัย
ส่วนบุคคลที่จาเป็ นของพนักงานในองค์กรด้านอื่น เพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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