บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ/หลักกำรและเหตุผล
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (BAM) จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้ นฟูระบบ
สถาบันการเงิน ของกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อ วันที่ 14 สิ งหาคม 2541 โดย
บริ ษ ัท กรุ ง เทพฯ พาณิ ช ย์ก าร จ ากัด (มหาชน) (เดิ ม ชื่ อ ธนาคารกรุ ง เทพฯ พาณิ ช ย์ก าร จ ากัด
(มหาชน)) เป็ นผูจ้ ดั ตั้ง บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (BAM) ซึ่ งบริ ษทั กรุ งเทพฯ
พาณิ ชย์การ จากัด (มหาชน) มีกองทุนเพื่อ การฟื้ นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น
อัตราร้อยละ 96.53 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542 BAM ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ โดยมีบริ ษทั กรุ งเทพฯ พาณิ ชย์การ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ อัตราร้อย
ละ 99.99 และเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ตามพระ
ราชกาหนดบริ หารสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2541 มี ทุนจดทะเบียน 13,675 ล้านบาท โดยมีวตั ถุ ประสงค์การ
จัดตั้งเพื่อบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของ ธนาคารกรุ งเทพฯ พาณิ ชย์การ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
29 มี น าคม 2545 บริ ษ ัท ได้จดทะเบี ยนเพิ่ม วัต ถุ ป ระสงค์ในการดาเนิ น การบริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ด้อ ย
คุณภาพ และเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บ และรับชาระหนี้ ตามพระราชกาหนดบรรษัทบริ หารสิ นทรัพย์ไทย
พ.ศ. 2544 และรับฝากดูแลบริ หารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน เอกสารการโอนสิ นทรัพย์ หรื อเอกสาร
ต่าง ๆ พร้อมทั้งรายละเอียดในส่ วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์มีหมายแจ้งคาสัง่ ที่ 1338/2546 มีผลทาให้บริ ษทั กรุ งเทพฯ พาณิ ชย์การ จากัด (มหาชน)
จะต้องนาหุ ้นทั้งหมดของ บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจานวน
546,999,993 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 25 บาท เป็ นเงินรวม 13,674,999,825 บาท โอนให้แก่กองทุนเพื่อการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทาให้กองทุนเพื่อ การฟื้ นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นโดยตรงของบริ ษทั (รายงานประจาปี 2554 บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
, 2554)
การบริ หารจัดการเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับทุกองค์กร ปั จจัยการบริ หารซึ่งประกอบไปด้วย
คน (Man) เงิ น (Money) วัส ดุ สิ่ งของ (Material) และวิ ธี ก าร (Management) นั้ น คนหรื อ
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์งานให้เจริ ญก้าวหน้า การที่องค์กรจะประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้หรื อไม่น้ นั ผูบ้ ริ หารต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้อง
ปฏิบตั ิงานได้อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ถ้าพนักงานปฏิบตั ิงานอย่างไม่ เต็มที่ ไร้ประสิ ทธิ ภาพในการ
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ทางาน หรื อไม่มีความแน่ นอนแล้ว ก็ยอ่ มส่ งผลกระทบต่อ ผลิ ตภาพ (Productivity) ซึ่ งจะทาให้เกิ ด
ความล่าช้า และมีผลกระทบต่อความสาเร็ จของงาน การแก้ไขปั ญหาดังกล่าวเป็ นสิ่ งจาเป็ น ดังนั้น
ผูบ้ ริ ห ารต้อ งด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หา เพื่ อ ท าให้ ม ั่น ใจว่าพนั ก งานจะปฏิ บ ัติ ง านอย่างมี คุ ณ ภาพ
สม่าเสมอ และไว้วางใจได้ ประการที่สาคัญผูบ้ ริ หารจะต้องตระหนักอยูต่ ลอดเวลาว่าพนักงานแต่ละ
คนมี ศกั ยภาพ และมี ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงาน สามารถตัดสิ น ใจที่ดีได้ และสามารถ
ด าเนิ น งานทุ ก อย่างให้ เป็ นไปได้ด้ว ยความราบรื่ น ถ้าหากผูบ้ ริ ห ารคอยแต่ ต รวจสอบ ควบคุ ม
แม้กระทัง่ รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยชี้แนะในเรื่ องซ้ า ๆ ก็จะส่ งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพของ
งานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย (ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, 2545 : 7-9)
พนั ก งานเป็ นทรั พ ยากรที่ ส าคัญ ขององค์ก ร โดยถื อ เป็ นปั จจัย ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ในการ
บริ หารงานองค์กรให้สามารถทางานบรรลุเป้ าหมายได้ ดังนั้น งานสาคัญอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ หารก็คือ
การเอาใจใส่ ดูแล และกระตุน้ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนทางานอย่างมี ประสิ ทธิภาพ ส่ วนผูป้ ฏิบตั ิงานก็
ต้อ งท างานเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการขององค์กร ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของแต่ล ะบุคคล
แตกต่างกันไป แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถเท่าเทียมกัน และอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่เหมือนกัน สิ่ ง
หนึ่ งที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม และผลงานของเขาก็คือ แรงจูงใจในการทางานที่เหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการของพนักงาน และตรงตามวัตถุ ประสงค์ขององค์กร การจูงใจในการทางานเป็ นการ
กระตุน้ ปลุกเร้าให้พนักงานในองค์กรมี กาลังใจ มี ความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ในองค์กรธุ รกิจการจูงใจมีความจาเป็ นต่อ กระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริ มาณ
และเชิ ง คุ ณ ภาพ ทั้ งนี้ เพราะบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การจู ง ใจที่ ถู ก ต้อ งจะท างานเต็ ม เวลา เต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ และด้วยความเต็มใจ มีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุด และมีความรู ้สึกว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์กรต้องการพัฒนาองค์กรของตนให้บรรลุเป้ าหมาย (สมพิศ การดาริ ห์, 2544)
แรงจูงใจในการทางานเป็ นความรู ้สึกร่ วมในทางบวกของบุคคลที่มีต่อการทางาน เป็ น
ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน และได้รับผลตอบแทน ผลจากความพึงพอใจจะทาให้เกิด
ความรู ้สึกกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน มีขวัญกาลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลของการทางาน รวมทั้งการส่ งผลต่อความสาเร็ จ และเป็ นไปได้ตามเป้ าหมายของ
องค์กร ปั จจุบนั ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร พบว่าการเข้าออกของพนักงานในแต่ละปี โดย
สถิ ติ 3 ปี ที่ผ่านมาจะมี พนักงานเข้าออกงานโดยเฉลี่ ยคิดเป็ นเปอร์ เซนต์ต่อ ปี ประมาณ 1.7% (ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด, 2556) ซึ่ งถือว่าน้อยมาก แสดงให้
เห็นว่าองค์กรนี้ มีแรงจูงใจที่ดี พนักงานในองค์กรมีกาลังใจ มี ความตั้งใจจริ ง และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถในองค์กร และมีความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร เพือ่ เป็ นการย้าให้
ผูบ้ ริ ห ารเห็ น แนวทางที่ ถู กต้อ ง และเป็ นตั วอย่างที่ ดี ให้กับ องค์กรอื่ น ผูบ้ ริ ห ารจึงมี ห น้าที่ ส ร้า ง
แรงจูงใจให้เกิดกับพนักงาน ด้วยเหตุที่แรงจูงใจเกิดจากตัวพนักงานไม่ไ ด้เกิดจากผูบ้ ริ หารโดยตรง
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เพราะหากความต้องการของพนักงานมี จุด หมายเดี ยวกับเป้ าหมายขององค์กร ก็จะทาให้อ งค์กรมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการได้
จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะพบได้ว่าองค์กรตระหนักถึงการให้ความสาคัญกับการสร้าง
แรงจูงใจที่เหมาะสมกับพนักงานในองค์กร โดยอาศัยการจูงใจหลาย ๆ ด้าน เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานในการดาเนิ นชี วิตโดยไม่มีการเปลี่ยนงาน ด้วยเหตุผลดังกล่ าวผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาในเรื่ อ งแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด ว่า
เพื่อจะช่วยให้ผูบ้ ริ หารจัดหาสิ่ งจูงใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์ก รในที่ สุด อี กทั้งใช้เป็ นแนวทางส าหรับ ผูบ้ ริ ห าร และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งจะใช้วางแผนพัฒ นา
องค์กรสู่ความสาเร็จต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการท างานของพนั ก งานบริ ษ ัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเที ยบแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ น ทรัพ ย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
1.3 ประโยชน์ ที่ได้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบถึงแรงจูงใจในการทางานของพนั กงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด
2. ทาให้ทราบปั ญหา และอุปสรรคในการทางานของพนักงานบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
3. สามารถน าข้อมู ลไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับ ผูบ้ ริ ห าร และผูท้ ี่ สนใจในการพัฒ นา
องค์กรต่อไป
1.4 นิยำมศัพท์
แรงจู งใจ หมายถึ ง แรงขับ ให้ บุ ค คลพยายามที่ จ ะประกอบพฤติ ก รรมที่ จ ะประสบ
ความสาเร็ จตามมาตรฐานความเลิศที่ตนเองตั้งไว้ ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยค้ าจุน ดังนั้น แรงจูงใจในการทางาน จึงหมายถึง สิ่ งที่อยูภ่ ายในของบุคคล มีอิทธิพลทาให้
กาหนดทิศทาง และการใช้ความพยายามในการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ การจูงใจจึงเป็ นสิ่ งเร้า
ซึ่งทาให้บุคคลเกิดความคิดริ เริ่ ม ควบคุมรักษาพฤติกรรม และการกระทา หรื อเป็ นสภาพภายใน ซึ่ ง
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เป็ นสาเหตุให้บุคคลที่มีพฤติกรรมที่ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่า สามารถบรรลุเป้ าหมายบางประการได้
ตามทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg Two Factors Theory)
พนั กงำน หมายถึ ง บุคคลที่ท างานในบริ ษทั บริ หารสิ น ทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
ได้รับการว่าจ้างให้ทางานกับบริ ษทั โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง และปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
บริ ษั ท บริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ กรุ งเทพพำณิ ช ย์ จ ำกั ด หมายถึ ง บริ ษ ัท ที่ จดั ตั้งเพื่อ บริ ห าร
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ และเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บ และรับชาระหนี้ ตามพระราชกาหนดบรรษัทบริ หาร
สิ น ทรั พ ย์ไ ทย พ.ศ. 2544 และรับ ฝากดู แ ลบริ ห ารจัด การเก็ บ รั ก ษาทรัพ ย์สิ น เอกสารการโอน
สินทรัพย์ต่าง ๆ พร้อมทั้งรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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