
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบัองค์กรของพนักงาน 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)  ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือ 

The Factors Affecting to Organization Attachment 
of Bangkok Commercial Asset Management PCL’s Employees  

in Thai Northern Area. 

 
ธราธร  มะละกูล 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์รของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ มีวตัถุประสงค ์คือ (1.) เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจ
ในการท างานของบุคคลากรบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ี
ภาคเหนือ (2.) เพื่อศึกษาความผูกพนักับองค์กรของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ (3.) เพื่อศึกษาแรงปัจจยัในการท างานท่ีมีผลต่อความ
ผูกพนักับองค์กรบริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชยจ์ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  ซ่ึงมี
จ านวน 110 คน ซ่ึงมีจ านวน 9 ส านกังาน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามความสะดวก  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์รของ
พนกังานบริษทับริหาร สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ผลการวิจยั
พบว่า (1) กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 110 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อยู่ในช่วงอายุฟ 41 ปีข้ึนไป  จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  สถานภาพโสด  มีรายไดต่้อเดือน 45,001 บาทข้ึนไป  ปฏิบติังานใน
ต าแหน่งเจา้หน้าท่ี 7   และมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 7 ปีข้ึนไป  (2) ปัจจยัจูงใจในการ
ท างาน ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  (3) ความผกูพนักบัองคก์ร  ทั้งโดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อ
ความผูกพนักบัองคก์ร โดยรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ในทางบวก อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 
ค าส าคญั : ความผกูพนั, องคก์ร, พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)  
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Abstract 
 
The objective of “ The factors affecting to organization engagement of Bangkok 

commercial asset management PCL’s employees in Bangkok” research 1) To study the different of 
demographic factors  that affecting organization engagement of Bangkok commercial asset 
management PCL’ s employees in Bangkok.  2)  To study work motivation factors affecting 
organization engagement of Bangkok commercial asset management PCL’ s employees in 
Bangkok.  The sample of this research are 300 employees of Bangkok commercial asset 
management PCL in Bangkok province, with simple sampling method.  The researcher use the 
organization engagement of Bangkok commercial asset management PCL’ s employees 
questionnaire to collecting the data for this research. The statistics of this research such as frequency 
percentage mean standard deviation and correlation analysis.  Finding:  1)  177 of 300 samples are 
women has more than 41 years old, graduate bachelor’ s degree single status, more than ฿45,000 
income per month, class 7th officer and more than 10 years of career.  2)  Work motivation factors 
affecting to organization engagement at overall and each factor is “ Strong”  3)  Organization 
engagement at overall view is “Strong” .  4)  The relation of work motivation factors affecting to 
organization engagement at overall view is positive and strong relation with statistically significant 
at .01 level. 
 
Keywords : Organization, Engagement, Bangkok Commercial Asset Management PCL’s 
Employees 
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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์นับว่ามีความส าคัญท่ีสุดต่อองค์การ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน
ความกา้วหน้าทางดา้นการพฒันาเทคโนโลยีมาใชใ้นองคก์าร แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะน ามาทดแทน
ทรัพยากรมนุษย์ได้ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ยงัเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อองค์การ ปัจจุบันทุก
องคก์ารจึงไดเ้ล็งเห็นต่อความส าคญัของการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารของตวัเอง ตั้งแต่
การน ากลยทุธ์การสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้มาสู่องคก์าร รู้จกัใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
มนุษย ์ตลอดจนการใหก้ารพฒันาดา้นต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม และรักษาบุคลากรนั้นใหอ้ยูก่บัองคก์ารให้
นานท่ีสุด 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ประกอบธุรกิจการรับซ้ือหรือรับ
โอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ(NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย(NPAs)  เพื่อน ามาบริหารหรือจ าหน่าย
จ่ายโอนต่อไป โดยในปี 2562 พบว่าการเขา้ออกของพนกังานโดยเฉล่ียคิดเป็นเปอร์เซ็นตป์ระมาณ 
1.94%  ซ่ึงคิดเป็นในส่วนของพนกังานท่ีปฏิบติังานในภูมิภาค ประมาณ  0.62% และคิดเป็นในส่วน
ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1.32%  (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน), 1 พฤศจิกายน 2562) ซ่ึงถือว่านอ้ยมาก แสดงให้
เห็นว่าองคก์รน้ีมีปัจจยัท่ีเอ้ือให้พนกังานรู้สึกมีความผูกพนัต่อองคก์ร  ท าให้พนกังานในองคก์รมี
ก าลงัใจ มีความตั้งใจจริง และเต็มใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถในองค์กร และมี
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร   ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผูกพนักบัองค์กรของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพื่อจะช่วยให้ผูบ้ริหารสรรหาส่ิงจูงใจ  ปัจจยัต่าง ๆ ในการสร้างความผูกพนัให้
เกิดกบัองคก์รเพิ่มมากข้ึนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รในท่ีสุด   
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างานของบุคคลากรบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  
   2. เพื่อศึกษาความผูกพนักบัองคก์รของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ                                
 3. เพื่อศึกษาแรงปัจจัยในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพนักับองค์กรบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชยจ์ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
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สมมติฐานของการวจิัย                                  
1. ลกัษณะส่วนบุคลมีผลต่อความผูกพนักบัองค์กรของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย์

กรุงเทพพาณิชยจ์ ากดั(มหาชน)ในเขต้ืนท่ีภาคเหนือ  
2. ปัจจัยจูงใจในการท างานมีผลต่อความผูกพนักับองค์กรของพนักงานบริษทับริหาร

สินทรัพยก์รุงเทพพาณิชยจ์ ากดั(มหาชน)ในเขต้ืนท่ีภาคเหนือ 
ขอบเขตของการวจิัย 
 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีการเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด
(Close-ended) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลท่ีประกอบไปด้วยขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล  
ข้อมูลปัจจัยจูงในการท างาน และความผูกพนักับองค์กรของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร   แลว้น ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ซ่ึงมีจ านวนพนกังาน 110 คน  

ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 และมีช่วงระยะเวลา
ใน การศึกษาและเกบ็ขอ้มูล เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ (1) เพศ 
(2) อายุ (3) สถานภาพครอบครัว (4) ระดับการศึกษา (5) รายได้ต่อเดือน (6) ต าแหน่งงาน (7) 
ระยะเวลาในการท างาน และปัจจยัจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะของงานท่ีท า (2) การไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ (3) ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (4) ผลตอบแทนและสวสัดิการ (5) การบงัคบั
บญัชาและการควบคุม  (6) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผูกพนักบั
องคก์รของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารองค์กร 
 พิสมยั เหล่าไทย (2560) กล่าวว่า การจดัการ หรือ บริหารจดัการองคก์าร ตอ้งรวบรวมเอา
กลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน  (Planning) การจัดองค์การ
(Organizing) การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) การตดัสินใจ (Decision 
Making) ภาวะผูน้ า (Leadership) และการควบคุม (Controlling) น าไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและ
กลมกลืน เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) และความประหยดั (Economy) 
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 ลูเธอร์ กูลิค และลินดลั เออร์วิค ((Luther Gulick and Lyndal Urwick, อา้งถึงใน ณิชาวรรณ  
ปานเทวญั, 2558, หน้า 19-21) ไดเ้สนอหลกัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ซ่ึงคนท่ีเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งท า
หนา้ท่ีส าคญัอยู ่7 ประการ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “POSDCoRB”  ดงัน้ี (1) การวางแผน (Planning)  คือ 
หนา้ท่ีหรือบทบาทในการก าหนดการท างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (2) การจดัองคก์าร (Organizing)  
คือ  การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเก่ียวกบัการก าหนดภารกิจหนา้ท่ี การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ (3) การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing)  คือ หน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(4) 
การสั่งการ (Directing)    คือ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามแผนงาน (5) 
การประสานงาน (Coordinating) คือ หน้าท่ีในการประสานงานกบัหน่วยงานย่อยต่าง ๆ (6) การ
รายงานผลการปฏิบติังาน (Reporting) คือ การรายงานความกา้วหนา้ ปัญหา อุปสรรคแ์ละข่าวสาร
ต่าง ๆ ขององค์การให้ทุกฝ่ายไดท้ราบ (7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ หน้าท่ีในการ
จดัสรร การวางแผนงบประมาณใหก้บัองคก์าร  
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ในการบริหารงานองคก์รตอ้งมีการบริหารงานท่ีเป็นกระบวนการ  โดยผู ้
บริหารงานมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ ประกอบดว้ยการวางแผน การจดัองคก์าร การบริหารบุคคล 
การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผล และการบริหารงบประมาณ  ซ่ึงตอ้งมีการบริหารงานท่ี
มีหลกัการปฏิบติัท่ีดีเพื่อใหก้ารบริหารงาน สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยจูงใจในการท างาน 
 สมพงษ ์ เกษมสิน (2526  อา้งถึงใน นวะรัตน์  พึ่งโพธ์ิสภ, 2552, หนา้  6) กล่าววา่ การจูงใจ 
หมายถึง ความพยายามท่ีจะชักจูงให้ผูอ่ื้นแสดงออกหรือปฏิบติัตามต่อส่ิงจูงใจ อาจมีได้จากทั้ง
ภายในและภายนอกตวับุคคลนั้นเอง แต่มูลเหตุจูงใจอนัส าคญัของบุคคล คือ ความตอ้งการ 
 ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร (2549, อา้งถึงใน โชติกา  ระโส, 2555, หน้า 11) กล่าว่า แรงจูงใจ 
หมายถึง การท่ีผูน้ าจะใช้ปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายในของแต่ละบุคคลมาใช้ในการกระตุน้ให้
พนักงานใช้ศกัยภาพท่ีตนมีอยู่ในการท างานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ปัจจยั
ภายนอกไดแ้ก่ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเป็นส่ิงกระตุน้ (Stimulus) จากภายนอก (Extrinsic) ท าให้บุคคลพึง
พอใจและน าความสามารถของตนออกมาใชใ้นการท างาน 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การจูงใจ หมายถึง การชกัจูงดว้ยวิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งท่ีมาจาก
แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน เพื่อกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาตามส่ิงเร้านั้น ๆ 
จนท าให้เกิดความรู้สึกพอใจ และเต็มใจท่ีจะปฏิบติังาน เพราะฉะนั้นจึงสรุปไดว้่า การจูงใจในการ
ท างาน  หมายถึง  การท่ีพนกังานในองคก์รมีความปรารถนาและมีความตอ้งการท่ีจะท างานให้เกิด
ความส าเร็จ โดยมาจากความพึงพอใจจากภายใน เม่ือไดท้ างานแลว้รู้สึกมีความสุข  ไม่เกิดความรู้สึก
ทอ้ถอย เบ่ือหน่ายต่องานท่ีท า   จนท าใหเ้ป็นผูท่ี้รักงาน ท างานดว้ยความตั้งใจ เตม็ใจ   ทุ่มเทในการ
ท างาน และสามารถท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg’s (Herzberg’s Two-Factor Theory) (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2550  อา้งถึงใน สุรียพ์ร  น้อยมณี, 2558, หน้า 15-18)  Herzberg (1960) กล่าวว่า ทฤษฎี 2 
ปัจจยั ประกอบดว้ย 1. ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน และปัจจยัสุขอนามยั
หรือปัจจัยท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับงานโดยตรง
ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความส าเร็จในการท างาน (2) การได้รับการยอมรับ (3) 
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน (4) ลกัษณะงานท่ีท า (5) ความรับผิดชอบ   2. ปัจจยัสุขอนามยัหรือ
ปัจจัย ท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน เป็นปัจจัย ท่ีไม่เ ก่ียวข้องกับงานโดยตรง  
ประกอบดว้ยปัจจยั 10 ดา้น (คนัศร แสงศรีจนัทร์, 2550 อา้งถึงใน สุรียพ์ร นอ้ยมณี, 2558, หนา้ 17-
18) ไดแ้ก่  (1) นโยบายและการบริหารของบริษทั (2) การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล (3) 
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (4)  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (5)  ความสัมพันธ์กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (6) ต าแหน่งงาน (7) ความมัน่คงในการท างาน (8) ชีวิตส่วนตวั (9) สภาพการ
ท างาน (10) ค่าตอบแทน 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนักบัองค์กร 
 ฐิติมา หลกัทอง (2557, หน้า 11) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กร หมายถึง ทศันคติหรือ
ความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์ร เช่น มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยม 
และวฒันธรรมขององคก์รมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ร และทุ่มเทความรู้ความสามารถ
ของตนอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีความปรารถนาท่ีแน่วแน่อนัจะด ารงไว ้
ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององคก์รนั้นต่อไป 
 อารีญา  เฮงทวีทรัพยสิ์ริ (2558, หน้า 17) ได้กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การ หมายถึง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลมีต่อองคก์ารของตน โดยแสดงถึงความรู้สึกผูกพนัทางจิตใจท่ีมีต่อ
ค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร มีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากในการท างานเพื่อ
ความส าเร็จขององค์การ มีความจงรักภกัดีต่อองค์การ และมีความตั้งใจท่ีจะท างานกับองค์การ 
รวมถึงการคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า   ความผูกพนักบัองคก์ร หมายถึง ความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร ท าตวัเป็นสมาชิกท่ีดี ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร พร้อมท่ีจะอุทิศทั้งก าลงักาย
และก าลงัใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถท่ีมีอยู่  และพร้อมท่ีจะฝึกฝนพฒันาตนเอง
เพื่อท่ีจะน าความรู้ท่ีไดม้าพฒันาองคก์รให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์รตลอดไป 
 สเตียร์ และคนอ่ืน ๆ (Steers, et al., 1983, pp. 433-434  อา้งถึงใน ศรีสุนนัท ์ วฒันา, 2559, 
หน้า 19-21) มีแนวคิดว่าความผูกพนัต่อองคก์รเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี  1. ลกัษณะของงาน 
(job characteristic) ไดแ้ก่ (1)  งานท่ีมีความชดัเจน (2) งานท่ีมีความหลากหลาย (3) งานท่ีมีลกัษณะ
ทา้ทาย (4) งานท่ีมีการให้ขอ้มูลป้อนกลบั (5) งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (6) งานท่ีมี
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ความอิสระ  2. ลกัษณะส่วนบุคคล (personal characteristic) ไดแ้ก่ (1) อายุ (2) ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (3) ความต้องการความส าเร็จหรือความต้องการความก้าวหน้าในการท างาน (4) 
การศึกษา  3. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บระหว่างการปฏิบติังาน (job experience)  ไดแ้ก่ (1) ความส าคญั
ของตนเองในองค์กร (2) ประโยชน์ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ (3) เจตคติของกลุ่มในองค์กร (4) ความ
น่าเช่ือถือและพึ่งพาไดข้ององคก์ร 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ร: ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากร
โรงเรียนอิสลามสันติชน  ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 25 – 34 
ปี สถานภาพโสด/อยูค่นเดียวและสมรสมีจ านวนเท่ากนั มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งเป็น
ครูผูส้อนและมีระยะเวลาการปฏิบติังาน 3 – 6 ปี  ในดา้นระดบัความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์าร
ในภาพรวมไดพ้บวา่ประชากรมีระดบัความผกูพนัอยูใ่นระดบัสูง  
 ฐิติมา หลกัทอง (2557) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี  ผลการวิจยั
พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของงานท่ีท าในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี ส่วน
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อประสบการณ์ในการท างาน พบว่า พนกังานมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อ
ประสบการณ์ในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  
 ณิชารีย ์แกว้ไชยยา (2559) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนักงานในบริษทัน าเขา้และจดัจ าหน่ายสินคา้แห่งหน่ึง  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ มีความสุขในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 51) มีความผูกพนัต่อองค์กรอยู่ใน
ระดบัสูง (ร้อยละ 61.9) ความสุขในการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.001) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.665  
 โสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556) ศึกษาวิจัยเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา  ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมธัยมศึกษาอ าเภอท่ามะกา พบว่า โดยรวมบุคลากรมีความ
ผูกพนัอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในทุกดา้นมีความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่
ในระดบัมาก  
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วธีิการด าเนินการวิจัย 
 
 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเชิงส ารวจ 
(Survey Research)  เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนักับองค์กรของพนักงานบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ เพื่อท าการศึกษาขอ้มูลลกัษณะ
ส่วนบุคคล และปัจจยัจูงใจในการท างาน  โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูลประชากรกลุ่มตวัอยา่ง คือ  พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั
(มหาชน) ท่ีท างานอยูใ่นเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ซ่ึงมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 110 คน(จากฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน), ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 
เน่ืองจากมีขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีสามารถนับไดแ้น่นอนและมีขนาดเล็ก ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะท าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเตม็จานวน 110    จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้มาท าการสรุปขอ้มูล
แลว้น ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 
 

ผลการวจิัย 
 

 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย เป็นเพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มี
อายุระหว่าง 41 ปีข้ึนไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 มีสถานภาพโสด จ านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.80 ปฏิบติังานในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี 7  จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 27.30 มีรายได้
ต่อเดือน 45,0001 บาทข้ึนไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80  มีระยะเวลาในการท างาน 
มากกว่า 7 ปีข้ึนไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบัองค์กรของ
พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   (     = 4.19) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุก
ดา้น 
 3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความผูกพนักับองค์กรของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (    = 4.26)  
และเม่ือเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ 
 4.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบั
องคก์รของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  
โดยรวมมีความสมัพนัธ์ระดบัมาก ในทางบวก  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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อภิปรายผล 
 

 1. ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบัองค์กรของพนักงาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงพื้นท่ีภาคเหนือ โดยรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า ส่งผลต่อความ
ผูกพนักบัองค์กรของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในพื้นท่ี
ภาคเหนือ มากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ ปฐมวงค ์สีหาเสนา (2557, หนา้ 79) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอ
เมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานภาพรวมมีแรงจูงใจใน
ระดบัมาก บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดโดย
ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก และสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ อุษา เฟ่ืองประยูร (2558, หนา้ 
100) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า เป็นปัจจยัท่ี
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ความผูกพนักับองค์กรของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) มีนโยบายในการดูแลพนกังานทัว่ประเทศ
อย่างเป็นธรรม  มีการปรับปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการครองชีพ ท าให้พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความภูมิใจท่ีไดร่้วมท างานกบัองคก์ร และเต็มใจท่ีจะใช้
ความรู้ความสามารถท่ีมีท างานเพื่อใหง้านขององคก์รประสบความส าเร็จ จนส่งผลใหพ้นกังานเกิด
ความผกูพนักบัองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ จุฑาทิพย ์ ลีลา ธนาพิพฒัน์ และประสพ
ชัย  พสุนนท์ (2559, บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนั ในองค์การของ
พนักงานฝ่ายสนับสนุน กรณีศึกษา: สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  โดยปัจจยัจูงใจท่ีประกอบด้วย
ความส าเร็จในงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ความรับผิดชอบในงาน 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจในลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ความ
รับผดิชอบในงาน  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัในองคก์าร          
 3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบั
องคก์รของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
พบวา่ ปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยรวมส่งผลต่อความผกูพนักบัองคก์รของพนกังานบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  ในระดบัปานกลาง ในทางบวก 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคลอ้งกับการศึกษาวิจยัของ อนันต์ธนา สามพุ่มพวง 
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(2558, หนา้ 74) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจกบัความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจมี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร  และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ วิไลลกัษณ์ กุศล 
(2559, หน้า 77) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ด้านลกัษณะของงานท่ีท า  พนักงานบริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  เห็นว่า ควรลดขั้นตอนการท างานให้กระชบัและสั้นลง เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการท างาน   และลักษณะงานของเจ้าหน้าท่ี  4 เจ้าหน้าท่ี 5 เจ้าหน้าท่ี 6 และ
เจา้หนา้ท่ี 7 ควรมีความแตกต่างกนับา้ง โดยเฉพาะในส่วนงานดา้นการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
(NPLs)  และควรจดัอตัราก าลงัคนใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงาน 
 2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ   ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความส าคญักบังานท่ีพนกังาน
ทุกคนปฏิบติัอยู่ อาจมอบหมายงานท่ีส าคญัให้ท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้พนกังานรู้สึกว่าตนเองยงัมี
ส่วนร่วมและไดรั้บความไวว้างใจใหป้ฏิบติังานท่ีส าคญั และผูบ้งัคบับญัชาควรมีการตอบรับ ไม่วา่
จะเป็นในดา้นการติหรือชมเชย เม่ือผลงานท่ีท าออกมาจะดีหรือไม่ดีก็ตาม  และควรให้ขอ้แนะน า
เพื่อใหพ้นกังานสามารถน าไปปฏิบติังานในคร้ังต่อไปได ้
 3. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน   เห็นวา่ควรมีการเล่ือนต าแหน่งใหก้บัพนกังานทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนั ตามความรู้ความสามารถ อยา่งมีเหตุผลท่ีเหมาะสมและยติุธรรม 
 4. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั
(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  เห็นวา่  ควรปรับปรุงสวสัดิการใหเ้พิ่มข้ึนในแต่ละปี  
 5. ดา้นการบงัคบับญัชาและการควบคุม  พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  เห็นว่า ผูบ้งัคบับญัชาควรเน้นให้ความส าคญัของการให้
ความเคารพระหวา่งพนกังานรุ่นเก่ากบัพนกังานรุ่นใหม่   ไม่ควรใหค้วามส าคญักบัพนกังานรุ่นใหม่
มาก   จนเกินไป จนท าให้พนกังานรุ่นเก่าท่ีท างานมานานมีความรู้สึกวา่ตนเองไม่มีความส าคญักบั
องคก์ร 
 6. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั(มหาชน) ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ  เห็นวา่  พนกังานทุกคนควรท างานร่วมกนัดว้ยความสามคัคี 
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