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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคศ์ึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน
บริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างของ
การศึกษาคร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดัที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
285 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)  

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ41 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่  45,001 บาทขึ้นไป  และมีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้น
ไป มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีแรงงจูงใจต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบ เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ ด้าน
ความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะของงานที่ท  า ดา้นการไดรั้บการยอมรับ และดา้นความกา้วหน้าใน
หน้าที่การงาน ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค  ้าจุน พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสมัพนัธข์องหัวหนา้ และเพื่อนร่วมงาน เป็นอนัดบัแรก อนัดบั
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นรายได ้และสวสัดิการ ตามล าดบั 

ส าหรับผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ พนักงานที่มีอายตุ่างกนั มี
แรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีแรงจูงใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ และด้าน
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ความกา้วหนา้ ปัจจยัค  ้าจุนโดยรวม ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์ของหัวหน้า และ
เพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพการท างาน ด้านรายได ้และสวสัดิการ และดา้นความมัน่คงในการท างาน
แตกต่างกนั ส่วนพนกังานที่มีการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความมัน่คง
ในการท างานแตกต่างกนั  

ทางดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่ พนกังานที่มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างาน
ต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหนา้ และเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั ส าหรับพนักงานที่มีอายุ
การท างานต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้แตกต่างกนั  

แต่พนักงานที่มีเพศ  และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวม 
แรงจูงใจต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค  ้าจุนไม่แตกต่างกนั  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this independent study were to study Motivation to Work of 
Employees at Bangkok Commercial Asset Management Company Limited and the relation between 
motivation and personal factors.  The population was 285 employees.  Questionnaire was used to 
collect data and the data was then analyzed using frequency, percentage, mean, t-test, and F-test. 

The results of the study showed that most employees were female, married, with 
Bachelor’s degree.  Their monthly income was 45,001 or more.  Their work period was 10 years or 
more.  Their overall motivation and their attitude towards motivation factors were both at the high 
level with responsibility ranked at the highest sub-factor.  The other sub-factors were success, 
nature of work, respect, and progress, respectively. The employees’ attitude towards supporting 
factors was at the high level, with relationship with their supervisor and co-workers ranked as the 
highest sub-factor.  The other sub-factors were position, work environment, organization’s 
administrative policy, stability, governance, and income/benefits, respectively. 

For the analysis of the relation between motivation and personal factors, it was found 
that employees with different age showed different attitudes in overall motivation, in terms of 
success, and in supporting factors in terms of organization’s administrative policy, governance, 
relationship with their supervisor and co-workers, work environment, income/benefits, and stability.  
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Employees with different education showed different attitudes in supporting factors in terms of 
stability. 

Employees with different income showed different attitudes in supporting factors in 
terms of governance, and relationship with their supervisor and co-workers.  Employees with 
different work period showed different attitudes in overall motivation factors in terms of respect and 
progress, and in supporting factors in terms of relationship with their supervisor and co-workers. 

However, employees with different gender and different marital status showed no 
different attitudes in overall motivation factors and supporting factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


