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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และรายได ้ท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้น
ลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนั
ในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค )) เพ่ือศึกษา
ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของ
พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง 
(Non-Experimental Design) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ปฏิบติังานอยู่ท่ีส านกังานส่วนภูมิภาค มีขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 198 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s Alpha) ปัจจยัจูงใจ โดยรวมเท่ากบั 0.947 และปัจจยัค ้าจุน โดยรวม รวมเท่ากบั 0.955 เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
นา ไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีช่วงอายุ 26 – )5 ปี มีสถานภาพโสด อยู่ในระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีระยะเวลาการท างานต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มีต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัเจ้าหน้าท่ี 4 – 5 และมีรายไดต่้อเดือน 
20,001 – 40,000 บาท ซ่ึงพนกังาน ท่ีปฏิบติังาน ณ ส านกังานส่วนภูมิภาค มีความผูกพนัในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบั
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มาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ 1) ปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
และ 2) ปัจจัยค ้ าจุน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
พนักงาน ท่ีปฏิบติังาน ณ ส านักงานส่วนภูมิภาค ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาการท างาน 
ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน ต่างกนั ท่ีระดบัความมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากน้ี ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการ
ได้รับความยอมรับนับถือ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค และปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ท่ีระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ค าส าคญั : ความผกูพนั,บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (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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บทน า 
ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้อกหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(Corporate Governance Code: CG Code) ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 เป็นแนวทางน าพาองค์กรให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน โดยมีหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี ภาคธุรกิจ
และผูล้งทุนต่างตอ้งการผลประกอบการท่ีดีของกิจการ กิจการจึงสามารถปรับตวัให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพธุรกิจได้และมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสังคม เพ่ือให้องค์กรสามารถเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว โดยผูน้ าหรือ
คณะกรรมการบริษทัขององคก์รน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปปรับใชใ้นการก ากบัดูแลให้กิจการมีผลประกอบการ
ท่ีดีในระยะยาว เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืนตรงตามความมุ่งหวงัของทั้งภาคธุรกิจ ผูล้งทุน 
ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2560)  

ดงันั้นผูวิ้จัยจึงมีควานสนใจในเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค” ซ่ึงจะท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัจูง
ใจ 1.1 ดา้นลกัษณะของงาน 1.2 ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ 1.) ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 2.ปัจจยัค ้า
จุน 2.1 ดา้นนโยบายนโยบายบริษทัและการบริหาร 2.2 ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2.) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
เพ่ือร่วมงาน 2.4 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค เพ่ือน าผลงานวิจยัช้ินน้ีมาใชใ้นเกิดประโยชน์และท าให้เกิด
ความเข้าใจในในพฤติกรรมต่างๆ สร้างกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้พนกังานสามารถด าเนินงานตาม วิสยัทศัน์และกลยทุธ์องคก์รตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีได ้
วตัถุประสงค์ของการวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และ
รายได้ ท่ีส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานส่วนภูมิภาค 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ 
ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 

). เพ่ือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 
ขอบเขตงานวิจยั 
 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาระดบัความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 
 ขอบเขตประชากร 

ท าการศึกษาพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ปฏิบติังานอยูท่ี่ส านกังานส่วนภูมิภาค 
 ขอบเขตกลุ่มตวัอย่าง 
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 พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ปฏิบติังานอยู่ท่ีส านกังานส่วนภูมิภาค ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปีจนถึงอายุมากกว่า 50 ปี ต าแหน่งงาน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ
เจา้หนา้ท่ี 3 จนถึงระดบัผูจ้ดัการส านกังาน 
 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 เน่ืองจากผูวิ้จยัทราบจ านวนพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ปฏิบติังานอยู่ท่ี
ส านกังานส่วนภูมิภาค มีจ านวนทั้งหมด 391 คน จากการค านวณโดยใชสู้ตรของYamane มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ท่ี
ค่าระดบัความคลาดเคล่ือน 5% จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมส าหรับการใชใ้นงานวิจยั จ านวน 198 ตวัอยา่ง  
 ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 
 ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 
 ตวัแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรอิสระ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และรายได ้
ปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน 
ปัจจยัค ้าจุ่น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือร่วมงาน 
ตวัแปรตาม คือ ความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานส่วนภูมิภาค 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันานโยบายการบริหารบุคคล ให้มีความ
สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
 2. เพ่ือทราบถึงปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ และ ปัจจยัค ้าจุน ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัในองคก์รของ
พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา
กลยทุธ์การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคลอ้งกบัพนกังานในองคก์รได ้
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลให้บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
ปรับปรุงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กร ตลอดจนน ามา
สร้างความผูกพันท่ีดีในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ให้พนักงานสามารถด าเนินงานตามทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
วิสยัทศัน์และกลยทุธ์องคก์รตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีได ้
 4. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจในการศึกษาความผูกพันในองค์กร โดยพิจารณาผลการศึกษาน้ีไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ในการสร้างความผูกพันในองค์กรให้เหมาะสมกับ
พนกังานในองคก์รในแต่ละช่วงวยั เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความผูกพนัต่อองคก์ร ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องคก์ร 
แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
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แนวคดิ และทฤษฎเีกี่ยวกับความผูกพนั 
 ความผกูพนัต่อองคก์ร (Employee Engagement) เป็นคุณสมบติัท่ีจ าเป็นต่อการเป็นสมาชิกในองคก์ร เป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีน าพาองค์ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างองค์กรและพนกังาน 
เป็นทศันคตกหรือความรู้สึกท่ีพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร ท าให้เกิดความศรัทธา ความจงรักภกัดีท าให้เกิดความพยายามใน
การการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และตอ้งการด ารงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์รตลอดไป  

แนวคดิ และทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคลนั้น มีคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประกอบดว้ย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน มีผลต่อระดบัการรับรู้ถึงส่ิงต่างๆ ท่ี
ต่างกนั สอดคลอ้งกบัปรมะ สตะเวทิน (2546)ไดอ้ธิบายไวว้่า คนท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัจะมีลกัษณะทาง
จิตวิทยาท่ีต่างกนั ดงัน้ี 1. เพศ มีความแตกต่างทางเพศ ท าให้มนุษยมี์พฤติกรรมท่ีต่างกนั กล่าวคือผูห้ญิงมีแนวโน้ม ท่ีมี
ความตอ้งการท่ีจะส่ือสารมากกว่าเพศชาย แต่เพศชายไม่ไดต้อ้งการรับข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่มีความตอ้งการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี และยงัมีค่านิยม ความคิด และทศันคติท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากมีวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดบทบาทไว้      
2. อายุ มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม ซ่ึงคนท่ีมีอายุมากกว่ามกัมกัมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม 
ในส่วนของคนอายุน้อยกว่ามกัจะมีความคิดท่ีเสรีนิยม เน่ืองจากประสบการณ์ชีวิตท่ีมีแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อระดบั
ความคิดเห็นท่ีแต่ต่างกัน 3. การศึกษา มีความแตกต่างกันในเร่ืองทีท าให้มีความคิด ค่านิยม พฤติกรรมและทศันคติท่ี
แตกต่างกนั บุคลท่ีมีการศึกษาท่ีสูงกว่ายอ่มมีความไดเ้ปรียบมากกว่า มีความรู้ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางกว่า 4. สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม รวมถึงต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ปฏิกิริยาของผูรั้บสารทีมีผูส่้งสาร เพราะต่อละบุคคลมีประสบการณ์ ทศันคติ และความคิดท่ีแตกต่าง  

ทฤษฎเีกี่ยวกับปัจจยัแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กร 
Herzberg (1959) คือ ทฤษฎีสองปัจจัย (TWO-factor theory) ได้รับแรงบนัดาลใจเร่ืองการจูงใจเป็นการศึกษา

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของมนุษยใ์นสังคม โดยมีปัจจยัหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
ความผกูพนัต่อองคก์ร ดงัน้ี   

ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน สร้างการแรงจูงใจให้แก่พนกังานจงรักภกัดีและ
เช่ือมัน่ในงานท่ีท า เป็นการสร้างให้เกิดความภูมิใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจาก
จิตใจเป็นความตอ้งการของพนกังาน ประกอบดว้ย 1. ความส าเร็จในการท างาน 2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3. ลกัษณะ
งาน 4. ความรับผิดชอบ 5. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน  

ปัจจัยค ้ าจุน (Maintenance Factor) หรือองค์ประกอบสุขอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ท่ีจะสร้างความไม่พอใจในการท างานให้กบัพนกังาน ซ่ึงจะเป็นตวัสกดักั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการท างานข้ึน
ได ้หรือเป็นตวัก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนัมิให้คนไม่พอใจในงานท่ีท าอยู ่1. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 2. โอกาสท่ีจะ
ไดรั้บความก้าวหน้าในอนาคต 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือร่วมงาน 4. สถานะของอาชีพ 5. นโยบายและการบริหารงาน 
6. สภาพแวดลอ้มในการท างาน7. ความเป็นอยูส่่วนตวั 8. ความมัน่คงในการท างาน 9. วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
(บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน), 2562) ประวติัความเป็นมาของบริษทับริหาร

สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด ในปี 2541 องค์กรได้จัดตั้งเป็นบริษทัจดทะเบียนข้ึนตามแผนฟ้ืนฟูระบบสถาบัน
การเงินของกระทรวงการคลงัตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ 
พาณิชยก์าร จ ากดั (มหาชน) ในปี 2542 ไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษทับริหาร
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สินทรัพย์ ตามพระราชก าหนด บริษทับริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 ปี 2558 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน 
ประกอบธุรกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) เพ่ือน ามาบริหาร
หรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป และในปี 2562 องคก์รมีการเปล่ียนแปลงสถานะจากเดิม รัฐวิสาหกิจ เป็นบริษทัเอกชน อยา่ง
เต็มรูปแบบ อีกทั้งการท่ีองค์กรมีส านกังานสาขาในภูมิภาคต่างๆ (ส านกังานส่วนภูมิภาค ) ท าให้พนกังานขององค์กรมี
ความเขา้ใจสภาวะตลาดในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยองค์กรมี แนวทางการด าเนินธุรกิจตามหลกั
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกบัการดูแลสังคม ภายใตน้โยบายท่ีไม่มุ่งเน้น
ก าไรสูงสุด 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และรายไดท่ี้
ต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ส่วนภูมิภาค ต่างกนั 

2. ปัจจัยแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลกัษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 

3. ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยค ้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัใน
องคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 
วธีิด าเนินการวจิยั 
การออกแบบการวจิยั 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเน้นการศึกษา
คน้ควา้ท่ีเน้นสถานการณ์ท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั ศึกษาตามสถานภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมตัว
แปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตดัขวาง (Cross sectional studies) คือการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชวิ้ธีเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานทุกระดบัของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีปฏิบติังาน ณ ส านักงานส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด )91 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), 2563) 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูวิ้จัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
ตอ้งการศึกษา โดยสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัน้ี เพ่ือเป็นการก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามของขอ้มูลปัจจยัแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่  2.1 ปัจจยั
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จูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 2.2  ปัจจยั
ค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  
 ส่วนท่ี ) เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด ) ขอ้ 
 ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมถึงการสร้างความผูกพนัในองค์กรของ
พนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานส่วนภูมิภาค ซ่ึงเป็นข้อค าถามแบบ
ปลายเปิด จ านวน 1 ขอ้ 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวิจยั โดยสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และกรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัของการ
วิจยัน้ี ซ่ึงแสดงในเห็นถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งหรือความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 

2. การนิยามศพัท์เฉพาะ เป็นการให้ความหมายนิยามศพัท์กบัตวัแปรท่ีจ าแหนกตามตวัแปรอิสระ และตวัแปร
ตาม เพ่ือให้สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน  

). น านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีไดจ้ากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี มาสร้างเป็นขอ้ค าถามท่ี
มีความครอบคลุม เพ่ือให้สามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน  

4. จดัท าร่างแบบสอบถาม  
5. ผูวิ้จยัไดน้ าร่างแบบสอบถามดงักล่าว ท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาก่อน 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 1. ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความน่าเช่ือก่อนน าแบบสอบถามไปใชจ้ริง โดยน า
ร่างแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบขอ้ค าถามในแบบสอบถาม เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมของเน้ือหาการ
วิจยัท่ีตอ้งการศึกษา และมีความเหมาะสมของขอ้ค าถามท่ีใชน้ั้น  
 2. การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน ) ท่าน เพ่ือเป็นผู้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และปริมาณของขอ้ค าถาม เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั (Item Variable Congruence Index) 
 ). ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชส้ าหรับการวิจยั
ในคร้ังน้ี (Try-out) จ านวน )0 คน เพ่ือท าการตรวจสอบค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชวิ้ธีการหาค่าสัม
ประสิทธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป จากการศึกษาวิจยัพบว่า ไดค้่าสัมประสิทธ์แอลฟาค
รอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมของแบบสอบถามปัจจยัแรงจูงใจ มีดงัน้ี 
 ).1 ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่ง
การงาน โดยรวมเท่ากบั 0.947  

).2 ปัจจัยค ้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมเท่ากบั 0.955  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดว้ยวิธีจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการสุ่มตามส่วนภูมิภาค

ทัว่ประเทศ โดยใช้กรอบตวัอย่าง (Sampling frame) จากบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ท่ี
ปฏิบติังาน ณ ส านกังานส่วนภูมิภาคทั้งหมด มีจ านวน 7 ภูมิภาค ท่ีตอ้งการศึกษา เพ่ือน ามาใชใ้นการสุ่มตวัอย่าง และ
แบ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ คือ การหาจ านวนท่ีแทนขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละสัดส่วน ซ่ึงแต่ละสัดส่วนไม่เท่ากนั โดย
แบ่งตามอตัราส่วนต่อ 100 ของขนาดกลุ่มตวัอย่าง ตวัอย่างทั้งหมด และผลลพัธ์ของการค านวณท่ีไดรั้บจะเป็นสัดส่วน
ร้อยละของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  
เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัท าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยน าขอ้มูลดงักล่าวประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วน

บุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และรายได ้ 
1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ มีดงัน้ี 
1.2.1 ปัจจยัแรงจูงใจ  ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้น

ความกา้วหน้าในต าแหน่งการงาน และ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

1.2.2 ปัจจัยความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานส่วนภูมิภาค 

2. สถิติอนุมาน (InferentialStatistics) ใชใ้นการวิเคราะห์จากสมมติฐานการวิจยัดงัต่อไปน้ี  
2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และรายไดท่ี้

ต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ส่วนภูมิภาค ต่างกนั 

  2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test 

 2.1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานส่วนภูมิภาค ต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
Multiple Comparisons (LSD)     

2.1.) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
Multiple Comparisons (LSD)     

2.1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย



 
 
 

9 
 

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD)    

2.1.5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการท างานท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี Multiple Comparisons (LSD)      

2.1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
Multiple Comparisons (LSD)       

2.1.7 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ต่างกนั จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)ซ่ึงหากพบว่า มีความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี 
Multiple Comparisons (LSD)    

2.2 ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค   

2.2.1 ปัจจยัจูงใจในดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค จะใชก้ารวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยสถิติถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 2.2.2 ปัจจยัจูงใจในดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของ
พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 2.2.) ปัจจยัจูงใจในดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กร
ของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

2.3 ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยค ้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัใน
องคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 

 2.).1 ปัจจยัค ้าจุนในดา้นนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของ
พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 2.).2 ปัจจยัค ้าจุนในด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของ
พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
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 2.).) ปัจจยัค ้าจุนในดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของ
พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาคจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 2.).4 ปัจจัยค ้ าจุนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันใน
องคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค จะใชก้ารวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เป็นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ของตวัแปรท่ีใช้ใน
การวิจยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และรายได ้และศึกษาวิเคราะห์
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บ
ความยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งการงาน                       2. ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการ
บริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
และปัจจยัความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วน
ภูมิภาค พบว่าจากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของ พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค จ านวน 198 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.00 โดยมีช่วงอายุ 26 – )5 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ )5.40 ซ่ึงมีสถานภาพโสด จ านวน 107 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.00 อยู่ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 117 ตน คิดเป็นร้อยละ 59.10 มีระยะเวลาการท างานต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 5 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 มีต าแหน่งงานอยู่ในระดบัเจา้หน้าท่ี 4 – 5 จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.50 และมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 40,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ )7.4  

ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลกัษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน พบว่า พนักงาน ท่ีปฏิบติังาน ณ ส านักงานส่วนภูมิภาค มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
แรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ).7) ดา้นปัจจยัจูงใจท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ).79 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ).7) และ 
ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งการงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ).66 ตามล าดบั 

ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยค ้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน พบว่า พนกังาน ท่ีปฏิบติังาน ณ 
ส านกังานส่วนภูมิภาค มีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นปัจจยัค ้าจุน โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ).82 ดา้นปัจจยัคุน้จุนท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั ).99  

ความผูกพันในองค์กรโดยรวมของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานส่วน พบว่า พนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ส านกังานส่วนภูมิภาค มีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัในองค์กร
โดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
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1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งงาน และรายไดท่ี้
ต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ส่วนภูมิภาค ต่างกนั 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ต่างกนั ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชิตพล 
กนัทะ (2560)  ไดอ้ธิบายไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรไม่
แตกต่างกนั เน่ืองจากองคก์รมีการส่งเสริมความเท่าเทียมกนัระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกนั 

1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชิตพล กนัทะ (2560)  
ไดอ้ธิบายไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั เน่ืองจาก
บุคลากรมีอายมุาก มีระยะเวลาในการท างานท่ียาวนาน จะมีแนวโนม้ต่อความผกูพนัต่อองคใ์นระดบัสูง  

1.) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐพรรณ 
ชาญธัญกรรม (2558) ได้อธิบายไว้ว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ดา้นความมั่นคง
และโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าในงานมากกว่าบุคลาการท่ีมีสถานภาพอ่ืน แต่ในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการบุคลากร
ท่ีมีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รมากกว่าบุคลาการท่ีมีสถานภาพอ่ืน 

1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิญาภรณ์ 
เตง็พานิชกุล (2558)  อธิบายว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากองค์กรได้ศึกษาความต้องการของพนักงานท่ีอยากมีคุณภาพชีวิตท่ีดี องค์กรจึงเห็นควรให้
ความส าคญักบับุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม ยึดหลกัเกณฑค์วามถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎระเบียบท่ีองคก์ าหนดไว ้

1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาการท างานท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชิต
พล กนัทะ (2560)  ไดอ้ธิบายไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์กรแตกต่างกนั เน่ืองจากบุคลากรมีระยะเวลาการปฏิบติังานในองค์กรไม่เท่ากนั ยิ่งปฏิบติังานนานเท่าใด ก็จะมี
ความเขา้ใจในองคก์รในทิศทางท่ีดี เขา้ใจวฒันธรรม และค่านิยมขององคก์ร ท าให้เกิดความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึนดว้ย 

1.6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงานท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชิตพล กนัทะ 
(2560)  ไดอ้ธิบายไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกัน 
เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานท่ีสูงมีแนวโน้มจะมีความผูกพนัต่อองค์กรมาก ยิ่งมีบทบาทท่ีเด่นชดัในการเป็นตวัแทน
ขององคก์รมากข้ึน จึงมีความผกูพนัต่อองคก์รมากข้ึน เตม็ใจสร้างผลงาน และมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รมากข้ึน 

1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชิตพล กนัทะ 
(2560)  ไดอ้ธิบายไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่าง
กนั เน่ืองจากการท างานอยู่ในองคก์รช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงเปรียบเสมือนการลงทุนชนิดหน่ึง อาจจะออกมาใน
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รูปแบบของเวลา แรงกาย ก าลงัสติปัญญาท่ีจะลงทุนไปตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอย่างเพราะบุคคลนั้นย่อมหวงั
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตอบแทนจากองคก์รระยะยาว ในรูปของบ าเหน็จ บ านาญ และสวสัดิการต่าง  ๆท่ีนอกเหนือไปจาก
เงินเดือนหรือรายไดป้ระจ า ถา้ลาออกจากองคก์รตนอาจจะตอ้งสูญเสียส่ิงเหล่าน้ีไป จึงไม่มีทางเลือกอยา่งอ่ืน นอกจากการ
ผกูพนักบัองคก์รต่อไป 

2. ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ด้านลกัษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้าน
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 

2.1 ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของ
พนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แสดงว่า มีความสมัพนัธ์ในทิศ
ทางบวกต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาคมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชิตพล กนัทะ (2560) อธิบายไวว้่า บุคลากรท่ีมี
ปัจจยัดา้นลกัษณะงานแตกต่างกนั ส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจากหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ลกัษณะการท างานเป็นทีม สร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมกนั ลว้นเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลให้ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัสูง 

2.2 ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ มีความสัมพนัธ์ต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แสดงว่า มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานส่วนภูมิภาคมากท่ีสุด สอดคล้องกบังานวิจยัของณฐพรรณ ชาญธัญกรรม 
(2558) อธิบายไวว้่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความส าเร็จและการยอมรับนบัถือของหน่วยงานส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากองคก์รมีนโยบายในการบริหาร งานท่ีชดัเจน มีระบบ
แผนการปฏิบติังานขององคก์าร กระบวนการบริหารงาน ผูบ้งัคบับญัชามีการช้ีแจงให้ผูป้ฏิบติัเขา้ใจในนโยบายและแนว
ทางการ ปฏิบติังานต่างๆอยา่งชดัเจน รวมถึงกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

2.3 ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจประกอบดว้ย ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งการงาน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แสดง
ว่า ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐพรรณ ชาญธญักรรม (2558) อธิบายไว้
ว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นนความมัน่คงและโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าในงานของหน่วยงานส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากองค์กรมีจดัท านโยบายเก่ียวกบัการประเมินความรู้
ความสามารถเพ่ือเขา้สู่ต าแหน่งต่าง  ๆอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกตอ้ง เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถเช่ือมัน่ใน
เกณฑก์ารประเมินไดซ่ึ้งจะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่ามีความมัน่คงกบังานท่ีท าอยูใ่นขณะน้ี รวมถึงมีการสนบัสนุนและ
ส่งเสริม ให้มีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 

3. ปัจจัยแรงจูงใจได้แก่ ปัจจัยค ้ าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัใน
องคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค 

).1 ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความ
ผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แสดงว่า 
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ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของณฐพรรณ ชาญธญักรรม (2558) อธิบายไวว้่า บุคลากรมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหารของหน่วยงานส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เน่ืองจากองคก์รมีนโยบายในการบริหารงานท่ีชดัเจน มีระบบแผนการปฏิบติังานขององคก์ารกระบวนการบริหารงาน 
ปฏิบติังานต่างๆอย่างชดัเจน รวมถึงกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบติังานอย่างยุติธรรมและมี กฎระเบียบและขอ้บงัคบั
ขององคก์ารมีความเหมาะสม 

).2 ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์ต่อความผูกพนั
ในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานส่วนภูมิภาค แสดงว่า มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิญาภรณ์ เตง็พานิชกุล (2558) ซ่ึงอธิบายไวว้่า ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากองค์กรมีนโยบายการปรับเพ่ิมเงินเดือน ค่าตอบแทน เบ้ียเล้ียง หรือโบนสั ให้เทียบเท่ากบองค์กรอ่ืนท่ีมีต าแหน่ง
คลา้ยคลึงกนั เพ่ือให้บุคลากรสามารถด ารงชีพอยู่ได้ในสังคมท่ีมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา และมีนโยบายในการจัด
สวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือ บุคลากรไม่วาจะเป็นดา้นการเงิน เพ่ือเป็นการสร้างความรู้สึกว่าองคก์รเป็นท่ีพ่ึงได ้

3.3 ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความ
ผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แสดงว่า 
ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิญาภรณ์ เตง็พานิชกุล (2558) เช่นกนั ซ่ึงอธิบายไวว้่า ปัจจยัดา้นความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กร พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก เน่ืองจากองคก์รมีการสร้าง สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน โดยสนบัสนุนให้มีกิจกรรม 5 ส ทุกสัปดาห์ เพ่ือ
รักษา สภาพแวดลอ้มท่ีดี ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนปรับภูมิทศัน์ องคก์รให้สวยงาม เกิดบรรยากาศท่ีดีทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร เอ้ือต่อการปฏิบติังานและ ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รอีกดว้ย 

).4 ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีความสมัพนัธ์ต่อ
ความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค แสดง
ว่า  มีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของณฐพรรณ ชาญธญักรรม (2558) อธิบายไวว้่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก
องค์กรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานอยูเ่สมอในทีมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของบุคลากร ให้ความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนในการปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีและผลงาน  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษา ความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานส่วนภูมิภาค สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วน
ภูมิภาค ท่ีมีช่วงอายตุ ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี และช่วงอายรุะหว่าง 26 – )5 ปี มีความผกูพนัในองคก์รโดยรวม นอ้ยกว่าช่วง
อายรุะหว่าง 46 – 55  นอกจากน้ี พนกังานท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 26 – )5 ปี มีความผกูพนัในองคก์รโดยรวม นอ้ยกว่าช่วงอายุ
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ตั้งแต่ 56 ปีข้ึนไป โดยพนกังานท่ีมีสถานภาพโสด มีความผกูพนัในองคก์รโดยรวม นอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส 
และพนกังาน ท่ีมีระยะเวลาการท างานต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี และพนกังานท่ีมีระยะเวลาการท างาน 6 – 10 ปี มีความผกูพนั
ในองค์กรโดยรวม น้อยกว่าระยะเวลาการท างานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป ซ่ึงพนกังาน ท่ีมีต าแหน่งงานเจ้าหน้าท่ีระดบั 4 - 5 มี
ความผกูพนัในองคก์รโดยรวม นอ้ยกว่าต าแหน่งงานเจา้หน้าท่ีระดบั 6 – 7  นอกจากน้ีพนกังานท่ีมีต าแหน่งงานเจ้าหน้าท่ี
ระดบั 4 - 5 มีความผูกพนัในองคก์รโดยรวม น้อยกว่าต าแหน่งงานรองผูจ้ดัการ และ ผูจ้ดัการ และพนกังาน ท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท มีความผูกพนัในองค์กรโดยรวม น้อยกว่ารายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 80,001 บาทข้ึนไป 
นอกจากน้ีพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 40,000 บาท มีความผูกพนัในองค์กรโดยรวม น้อยกว่ารายไดต่้อเดือน 
40,001 – 60,000 บาท และพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 40,000 บาท มีความผูกพนัในองค์กรโดยรวม น้อยกว่า
รายไดต่้อเดือน 60,001 – 80,000 บาท รวมทั้งพนกังาน ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 40,000 บาท มีความผูกพนัในองคก์ร
โดยรวม น้อยกว่ารายไดต่้อตั้งแต่ 80,001 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัใน
องค์กรของพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึน ให้สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน โดยปัจจัยจูงใจจะเป็นส่ิงกระตุ้นให้
พนกังานมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเน้นดา้นความยอมรับนบัถือ องค์กรควรให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย เนน้การท างานเป็นทีมให้พนกังานทุกระดบัร่วมกนัแบ่งปันความเห็น ผลกัดนัศกัยภาพของพนกังาน ดา้น
ลกัษณะงาน องคก์รควรมีการก าหนดขอบเขตงานท่ีชดัเจน ก าหนดวตัถุประสงค ์และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีชดัเจน เปิด
โอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นต่องานของตน เพ่ือจะไดมี้ทกัษะ น าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และปัจจยัค ้าจุน จะเป็นส่ิงป้องกนัหรือค ้าจุนไม่ให้พนกังานเกิดความทอ้ถอยในการท างาน ซ่ึงอาจเนน้ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน องคก์รควรให้พนกังานแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการท างานร่วมกบัหวัหน้างาน
และเพ่ือนร่วมงาน สร้างพ้ืนฐานวฒันธรรมองคก์รในการรับฟังผูอ่ื้นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ องคก์รควรมีส ารวจค่าครองชีพอยูส่ม ่าเสมอ เพ่ือเป็นฐานในการปรับอตัราเงินเดือน และสวสัดิการท่ีเหมาะสม
แก่พนกังาน 

1.2 ปัจจัยแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจัยจูงใจประกอบดว้ย ด้านลกัษณะงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้าน
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค  

ดา้นลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า ควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิดปัจจยัจูงใจ ในดา้น
ลกัษณะงาน องคก์รควรมีการก าหนดขอบเขตงานท่ีชดัเจน เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นต่องานของตน มีการ
ก าหนดวตัถุประสงค ์และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีชดัเจน รวมทั้งควรจดัให้มีหนกังานอาวุโส เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาระหว่าง
การท างาน และควรมีการหมุนเวียนงานท่ีท า เพ่ือจะไดมี้ทกัษะ น าไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานเพ่ิมข้ึนได ้

ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า ควรปรับปรุง
การบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิด
ปัจจยัจูงใจ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบั เช่น พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เนน้การท างาน
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เป็นทีมให้พนกังานทุกระดบัร่วมกันแบ่งปันความเห็น จะยิ่งท าให้พนกังานไดแ้สดงความสามารถท่ีมี หรือมีกิจกรรม 
Workshop ระหว่างพนกังาน ผลกัดนัศกัยภาพของพนกังาน  

1.) ปัจจยัแรงจูงใจไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความ
ผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค  

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า ควรปรับปรุงการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิด
ปัจจัยค ้ าจุน จะเป็นส่ิงป้องกนัหรือค ้ าจุนไม่ให้พนักงานเกิดความท้อถอยในการท างาน ซ่ึงอาจเน้นการปรับปรุงการ
ประชาสมัพนัธ์และการให้ความรู้ความเขา้ใจกบัพนกังานดา้นสวสัดิการ ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยยกระดบัความผกูพนั
ในองคก์รของพนกังานเพ่ิมข้ึนได ้

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน บริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานส่วนภูมิภาค ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอแนะจากผลการวิจยัว่า ควรปรับปรุง
การบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกิด
ปัจจัยค ้ าจุน จะเป็นส่ิงป้องกนัหรือค ้าจุนไม่ให้พนักงานเกิดความท้อถอยในการท างาน ซ่ึงอาจเน้นการสร้างพ้ืนฐาน
วฒันธรรมองค์กรในการรับฟังผูอ่ื้นและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน องค์กรควรให้พนกังานแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะในการท างานร่วมกบัหวัหน้างานและเพ่ือนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใน
การท างาน  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาขอบเขตดา้นประชากร และขนาดกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น ขยายการศึกษาประชากรทั้ง
องคก์ร เพ่ือให้ไดค้วามแตกต่าง และความหลากหลายของงานวิจยัท่ีมากข้ึน 

2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ท่ีอาจจะส่งผลต่อ หรือ มีความสัมพนัธ์ความผูกพนัในองค์กรของพนกังาน เช่น ปัจจยั
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