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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ/หลักกำรและเหตุผล 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั (BAM)  จดัตั้งขึ้นตามแผนฟ้ืนฟูระบบ
สถาบนัการเงิน   ของกระทรวงการคลงัตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัที่  14  สิงหาคม  2541  โดย
บริษัทกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากัด (มหาชน)    (เดิมช่ือ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากัด 
(มหาชน))  เป็นผูจ้ดัตั้ง บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด (BAM) ซ่ึงบริษทั กรุงเทพฯ 
พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน)  มีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟู และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผูถื้อหุ้น
อตัราร้อยละ 96.53   เม่ือวนัที่ 7 มกราคม 2542   BAM ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั  ตามประมวล
กฎหมายแพง่ และพาณิชย ์ โดยมีบริษทั กรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน)  เป็นผูถื้อหุน้อตัราร้อย
ละ  99.99   และเม่ือวนัที่  28  มกราคม  2542   ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทับริหารสินทรัพย ์ ตามพระ
ราชก าหนดบริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541  มีทุนจดทะเบียน 13,675 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคก์าร
จดัตั้งเพื่อบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ  ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน)  เม่ือวนัที่ 
29 มีนาคม 2545 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มวตัถุประสงค์ในการด าเนินการบริหารสินทรัพยด์้อย
คุณภาพ  และเป็นตวัแทนเรียกเก็บ และรับช าระหน้ีตามพระราชก าหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
พ.ศ. 2544  และรับฝากดูแลบริหารจดัการเก็บรักษาทรัพยสิ์น  เอกสารการโอนสินทรัพย ์หรือเอกสาร
ต่าง ๆ   พร้อมทั้งรายละเอียดในส่วนที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด  เม่ือวนัที่  4  กุมภาพนัธ ์  2546  เจา้พนักงาน
พทิกัษท์รัพยมี์หมายแจง้ค  าสัง่ที่ 1338/2546  มีผลท าให้บริษทั กรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ  ากดั (มหาชน)    
จะตอ้งน าหุ้นทั้งหมดของ  บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั  ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน  
546,999,993 หุ้น   มูลค่าหุ้นละ 25 บาท เป็นเงินรวม 13,674,999,825 บาท โอนให้แก่กองทุนเพื่อการ
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ท าให้กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟู และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน
เป็นผูถื้อหุ้นโดยตรงของบริษทั (รายงานประจ าปี 2554 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั
, 2554)    

    การบริหารจดัการเป็นส่ิงส าคญัส าหรับทุกองคก์ร  ปัจจยัการบริหารซ่ึงประกอบไปดว้ย
คน   (Man)  เงิน  (Money)  ว ัสดุ ส่ิ งของ  (Material)  และวิธีการ  (Management)  นั้ น   คนหรือ
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดที่จะสร้างสรรคง์านให้เจริญกา้วหน้า   การที่องคก์รจะประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไวห้รือไม่นั้น ผูบ้ริหารตอ้งแน่ใจวา่พนกังานทุกคนในองคก์รจะตอ้ง
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ถ้าพนักงานปฏิบติังานอย่างไม่เต็มที่ ไร้ประสิทธิภาพในการ
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ท างาน หรือไม่มีความแน่นอนแล้ว ก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ (Productivity)  ซ่ึงจะท าให้เกิด
ความล่าชา้  และมีผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน การแกไ้ขปัญหาดังกล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น  ดงันั้น 
ผูบ้ริหารต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา   เพื่อท าให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
สม ่าเสมอ  และไวว้างใจได ้ ประการที่ส าคญัผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนักอยูต่ลอดเวลาวา่พนกังานแต่ละ
คนมีศกัยภาพ  และมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบตัิงาน สามารถตดัสินใจที่ดีได้  และสามารถ
ด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปได้ด้วยความราบร่ืน  ถ้าหากผูบ้ริหารคอยแต่ตรวจสอบ ควบคุม   
แมก้ระทัง่รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ  คอยช้ีแนะในเร่ืองซ ้ า ๆ  ก็จะส่งผลให้ผลิตภาพและคุณภาพของ
งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ธนิกานต ์ มาฆะศิรานนท,์ 2545 : 7-9) 

   พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร โดยถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการ
บริหารงานองคก์รใหส้ามารถท างานบรรลุเป้าหมายได ้  ดงันั้น งานส าคญัอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหารก็คือ 
การเอาใจใส่ดูแล และกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนผูป้ฏิบติังานก็
ตอ้งท างานเพื่อตอบสนองความตอ้งการขององค์กร ประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนัไป  แมว้่าพวกเขาจะมีความสามารถเท่าเทียมกนั   และอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มที่เหมือนกนั ส่ิง
หน่ึงที่เป็นตวัก าหนดพฤติกรรม  และผลงานของเขาก็คือ แรงจูงใจในการท างานที่เหมาะสม ตรงกบั
ความตอ้งการของพนักงาน  และตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร การจูงใจในการท างานเป็นการ
กระตุน้ ปลุกเร้าให้พนักงานในองคก์รมีก าลงัใจ มีความตั้งใจ และเต็มใจที่จะปฏิบติัหน้าที่อยา่งเต็ม
ความสามารถ ในองค์กรธุรกิจการจูงใจมีความจ าเป็นต่อกระบวนการเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพ  ทั้ งน้ี  เพราะบุคคลที่ ได้รับการจูงใจที่ ถูกต้องจะท างานเต็ม เวลา เต็มก าลัง
ความสามารถ และดว้ยความเต็มใจ มีความมุ่งมัน่ที่จะใหผ้ลงานออกมาดีที่สุด และมีความรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์รตอ้งการพฒันาองคก์รของตนใหบ้รรลุเป้าหมาย (สมพศิ การด าริห์, 2544)     

    แรงจูงใจในการท างานเป็นความรู้สึกร่วมในทางบวกของบุคคลที่มีต่อการท างาน เป็น
ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน  ผลจากความพงึพอใจจะท าใหเ้กิด
ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีขวญัก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จ และเป็นไปไดต้ามเป้าหมายของ
องคก์ร  ปัจจุบนัประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในองคก์ร  พบว่าการเขา้ออกของพนักงานในแต่ละปี  โดย
สถิติ  3  ปีที่ผ่านมาจะมีพนักงานเขา้ออกงานโดยเฉล่ียคิดเป็นเปอร์เซนตต่์อปีประมาณ 1.7%  (ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั, 2556)  ซ่ึงถือว่าน้อยมาก   แสดงให้
เห็นว่าองคก์รน้ีมีแรงจูงใจที่ดี  พนักงานในองคก์รมีก าลงัใจ มีความตั้งใจจริง และเต็มใจที่จะปฏิบตัิ
หนา้ที่อยา่งเตม็ความสามารถในองคก์ร และมีความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เพือ่เป็นการย  ้าให้
ผูบ้ริหารเห็นแนวทางที่ถูกต้อง   และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรอ่ืน ผูบ้ริหารจึงมีหน้าที่สร้าง
แรงจูงใจให้เกิดกบัพนักงาน ด้วยเหตุที่แรงจูงใจเกิดจากตวัพนักงานไม่ไดเ้กิดจากผูบ้ริหารโดยตรง 
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เพราะหากความตอ้งการของพนักงานมีจุดหมายเดียวกับเป้าหมายขององค์กร ก็จะท าให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต์ามที่ตอ้งการได ้

    จากที่กล่าวมาในขา้งตน้ จะพบไดว้่าองคก์รตระหนักถึงการใหค้วามส าคญักบัการสร้าง
แรงจูงใจที่เหมาะสมกับพนักงานในองค์กร โดยอาศยัการจูงใจหลาย ๆ ด้าน  เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานในการด าเนินชีวิตโดยไม่มีการเปล่ียนงาน ด้วยเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาในเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั ว่า
เพื่อจะช่วยให้ผูบ้ริหารจดัหาส่ิงจูงใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรในที่สุด อีกทั้งใช้เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหาร และผูท้ี่ เก่ียวขอ้งจะใช้วางแผนพฒันา
องคก์รสู่ความส าเร็จต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
1.3  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 

 1.  ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั 

 2.  ท าให้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการท างานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 

 3.  สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหาร และผูท้ี่สนใจในการพฒันา
องคก์รต่อไป 
 
1.4  นิยำมศัพท์ 

 แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบ
ความส าเร็จตามมาตรฐานความเลิศที่ตนเองตั้งไว ้ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยปัจจยัจูงใจ 
และปัจจยัค  ้าจุน ดงันั้น  แรงจูงใจในการท างาน จึงหมายถึง ส่ิงที่อยูภ่ายในของบุคคล  มีอิทธิพลท าให้
ก าหนดทิศทาง   และการใชค้วามพยายามในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค ์การจูงใจจึงเป็นส่ิงเร้า
ซ่ึงท าให้บุคคลเกิดความคิดริเร่ิม ควบคุมรักษาพฤติกรรม และการกระท า หรือเป็นสภาพภายใน  ซ่ึง
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เป็นสาเหตุให้บุคคลที่มีพฤติกรรมที่ท  าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ว่า สามารถบรรลุเป้าหมายบางประการได้
ตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก  (Herzberg Two Factors Theory) 

 พนักงำน หมายถึง บุคคลที่ท  างานในบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด 
ไดรั้บการว่าจา้งให้ท  างานกบับริษทั โดยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง และปฏิบติัหน้าที่ตามที่
ไดรั้บมอบหมาย 

 บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด หมายถึง บริษัทที่จดัตั้ งเพื่อบริหาร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และเป็นตวัแทนเรียกเก็บ และรับช าระหน้ีตามพระราชก าหนดบรรษทับริหาร
สินทรัพยไ์ทย พ.ศ. 2544   และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพยสิ์น เอกสารการโอน
สินทรัพยต่์าง ๆ พร้อมทั้งรายละเอียดในส่วนที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 


