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บทคัดย่อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั
บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด รวมทั้งศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ กรุ ง เทพพาณิ ช ย์ จ ากัด จ าแนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล กลุ่ ม ตัว อย่างของ
การศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัดที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน
285 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีสถานภาพสมรส
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป และมีอายุการทางาน 10 ปี ขึ้น
ไป มี แรงจูงใจในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีแรงงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก โดยมี แ รงจู งใจในด้านความรั บ ผิด ชอบ เป็ นอัน ดับ แรก อัน ดับ รองลงมา ได้แ ก่ ด้า น
ความสาเร็ จของงาน ด้านลักษณะของงานที่ทา ด้านการได้รับการยอมรับ และด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานมี แรงจูงใจต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีแรงจูงใจในด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่ วมงาน เป็ นอันดับแรก อันดับ
รองลงมา ได้แก่ ด้านตาแหน่งงาน ด้านสภาพการทางาน ด้านนโยบายการบริ หารของบริ ษทั ด้านความ
มัน่ คงในการทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านรายได้ และสวัสดิการ ตามลาดับ
สาหรับผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน มี
แรงจูงใจในการทางานโดยรวม มีแรงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้าน
ง

ความก้าวหน้า ปั จจัยค้ าจุนโดยรวม ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และ
เพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพการทางาน ด้านรายได้ และสวัสดิ การ และด้านความมัน่ คงในการทางาน
แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความมัน่ คง
ในการทางานแตกต่างกัน
ทางด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางาน
ต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่ วมงานแตกต่างกัน สาหรับพนักงานที่มีอายุ
การทางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าแตกต่างกัน
แต่พนักงานที่ มีเพศ และสถานภาพครอบครัวต่างกัน มี แรงจูงใจในการท างาน โดยรวม
แรงจูงใจต่อปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนไม่แตกต่างกัน
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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.

ฉ

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.
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