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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์  1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) 2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย 
จํากัด(มหาชน)จําแนกตามประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ.พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)จํานวน 304.คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว         (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย
ใช้วิธีของ LSD  

พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยประชากรด้าน  เพศ ใสถานภาพ การศึกษา 
รายได้ ต่างกันทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน .ไม่ต่างกัน .และพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มี
ปัจจัยด้านประชากร.อายุ ตําแหน่งงาน และอายุงานต่างกัน .ทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 
 
ความสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ; บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) 
 
 



Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the motivation of the employees 
of Supalai company limited (public), 2) to study the motivation of the employees of Supalai 
company limited (public), classified by population 
 The sample group used in this research was 304 employees, employees of Supalai 
company limited (public), The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. 
The data collected were analyzed by using the frequency, percentage,mean and standard 
deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA 
(F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD 
was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different. 
 The results of the hypothesis testing found that the government officials, 
employees of Supalai company limited (public), with Different demographic factors, 
gender, education status and income, did not differ in motivation and Employees of 
Supalai Public Company Limited with demographic factors, with age, job position and job 
age and different education levels, causing incentives to perform different tasks 
 
Keywords: Work Performance Motivation ; Supalai Company Limited Public 
 
บทน า 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของพนักงานเป็นความรู้สึกและการแสดงออกของพนักงาน ซึ่ง
เคารพต่อองค์กร  มีความเต็มใจปฏิบัติงานและอุทิศตนต่อองค์กร มีความผูกพันมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มี
ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์กรภูมิใจในการเป็นสมาชิกขอองค์กร
รู้สึกเป็นเจ้าของมีความตั้งใจจะทํางานอยู่กับองค์กรนี้ตลอดไป 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าองค์กรในธุรกิจต่างๆ   ได้หันมาให้ความสําคัญต่อบุคลากรของตัวเอง
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญที่องค์กรขาดไม่ได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ขาดหายไป 
องค์กรย่อมไม่บรรลุเป้าหมาย งานจะเกิดการล่าช้ากว่ากําหนด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็น
อย่างมาก หากองค์กรอย่างสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ก็จะต้องลงทุนสูงเพื่อที่จะให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมา
ทํางานให้กับองค์กร รวมไปถึงผลตอบแทน สวัสดิการ ที่เป็นสิ่งสําคัญที่จะดึงพนักงานที่มีคุณภาพไว้ใน
องค์กร 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าองค์กรในธุรกิจต่างๆ   ได้หันมาให้ความสําคัญต่อบุคลากรของตัวเอง
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นว่าบุคลากรเป็นสิ่งสําคัญที่องค์กรขาดไม่ได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ขาดหายไป 
องค์กรย่อมไม่บรรลุเป้าหมาย งานจะเกิดการล่าช้ากว่ากําหนด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็น
อย่างมาก หากองค์กรอย่างสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ก็จะต้องลงทุนสูงเพื่อที่จะให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมา



ทํางานให้กับองค์กร รวมไปถึงผลตอบแทน สวัสดิการ ที่เป็นสิ่งสําคัญที่จะดึงพนักงานที่มีคุณภาพไว้ใน
องค์กร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) 

2.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)จําแนก
ตามประชากร 

 
ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหน่งงาน อายุงาน การศึกษา และรายได้ 
ตัวแปรตามได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ด้านความสําเร็จ 

ด้านความนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง ด้านผลตอบแทน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

พนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยด้านประชากร ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ 
ตําแหน่งงาน อายุงาน การศึกษา รายได้ ต่างกัน ทําให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานของบริษัท ศุภา
ลัย จํากัด (มหาชน)ต่างกัน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย 
จํากัด(มหาชน) ดังนี้ 

1.ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เป็นพนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) จํานวนประชากร
ทั้งหมด 1275 คนจึงกําหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรับได้คือ 5% ซึ่งใช้
กลุ่มตัวอย่างสําเร็จรูป ทาโร ยามาเน่ ( Yamane) โดยขนาดกลุ่มประชากร คือพนักงานของบริษัท ศุภาลัย 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 304 ตัวอย่าง 

2.งานวิจัยคร้ังนี้เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อ บริษัท ศุภาลัย จํากัด 

(มหาชน) โดยศึกษาความพึงพอใจ 5ด้านคือ ความสําเร็จ ความนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้า

ในตําแหน่งและผลตอบแทน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)มีจํานวนทั้งหมด1275 คน(ข้อมูล

อ้างมาจาก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ปี 2562) 



ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) หน่วยงานในสังกัด

ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) อย่างมีสัดส่วน โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการดังนี้ 

1.  สํารวจจํานวน พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)  จํานวน 1275 คน 
2.กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง คํานวณจากสูตรของ  Yamane (1973, p. 1088) ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ดังนี้ 
   n          =             N             =                    1275                =      

304 

       1 + 𝑁e2               1 + 1275 (0.05)^2 

เมื่อ n   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N  =  ขนาดของประชากร 
e   =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในงานวิจัยคร้ังนี้กําหนด 0.05 

3. ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูม ิ (stratified random sampling) อย่างมีสัดส่วนตามสัดส่วน
ของแต่ละหน่วยงาน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยต่าง ทๆี่เก่ียวข้องเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวิจัยเชิงสํารวจเป็น
คําถามปลายปิดและปลายเปิดโดย ผู้วิจัยมีคําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบโดยแบ่งแบบสอบถาม
ปลายปิดเป็น 3 ส่วน และคําถามข้อเสนอแนะปลายเปิด ดังนี้ 

ส่วนที่  1 ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคําถามลักษณะ ประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย.เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหน่งงาน อายุงาน การศึกษารายได้  มีจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด  7 
ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท   ศุภาลัย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความสําเร็จ ด้านความนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้าน
ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ด้านผลตอบแทนคําถาม มีจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 15ข้อประกอบด้วย
คําถามในลักษณะประเมินค่า ความคิดเห็น 5 ระดับแรงจูงใจ (Rating Scale) ดังนี้ 

 

 

 



 

มากที่สุด          5คะแนน 5 คะแนน 
มาก                 4คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง        3คะแนน 3 คะแนน 
น้อย                2คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด         1คะแนน 1 คะแนน 

ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน  ลูกจ้าง บริษัท ศุภาลัย จํากัด 
(มหาชน) ใช้ สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น.ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) ซึ่งเป็น

คําถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนําไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง  (Experimental Design) เป็นการ วิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจัดกระทําหรือควบคุม ตัวแปรใดๆเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study)คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วทําการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิต 

 

สรุปผลการวิจัย  

 อภิปรายผล 

ผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)สามารถสรุป
ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาผลการวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานที่มีต่อบริษัท    ศุภาลัย จํากัด 
(มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุดจํานวนระดับชั้น 
จํานวนระดับชั้น

 
  

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ได้ช่วงคะแนนเท่ากับ.5-1  = 0.8  
                      5 

 
  



1.1 ด้านความสําเร็จของพนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า พนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)มีความคิดเห็นว่าด้านความสําเร็จของพนักงานที่มี
ต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ควรที่จะได้รับความสําเร็จตามปริมาณงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
วรรณา  ระย้างาม  ( 2553).ความสําเร็จในงานและความมั่นคงในการทํางานมี ความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ พนักงานจะมีความต้องการงาน ที่มีความแน่งนอนและมั่นคง ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันบุคคลจะสนใจในงานน้อยลงก็ตาม แต่บริษัทที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน จากการ
สํารวจพบว่าร้อยละ 80 พนักงานมีความต้องการงานที่มีความมั่นคง ดังนั้น ความมั่นคงในงานที่ทําจึงถือได้ว่า
เป็นสวัสดิการของหน่วยงานอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในวัยที่พ้นจากการทํางานแล้ว และเป็นความต้องการ ของ
พนักงานโดยทั่วไปที่ต้องการมีความสําเร็จและความมั่นคงในการทํางานและสอดคล้องกับแนวคิดของ วันวิ
สา  บุญประเสริฐ (2553)จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
รักลูกกรุ๊ปได้มีการสรุปไว้ว่าปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือท่านมีความรักและความภาคภูมิใจในผลงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบันนี้อยู่ ในระดับมากรองลงมาคือท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถอยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุดคือผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของท่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านความนับถือในการทํางานบริษัท ศุภาลัย จํากัก(มหาชน) อยู่ในระดับมากซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า พนักงาน บริษัท ศุภาลัย จํากัก(มหาชน) มีความคิดเห็นด้านความนับถือ ในการทํางานควรได้รับการ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีความต้องการ (Need 
Theories) ของอับราฮัมมาสโลว ์ (Abraham Maslow)โดยทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับขั้นของมาสโลว์กล่าวว่า
มนุษย์มีความต้องการความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเองความต้องการเหล่านี้จะ
เรียงลําดับขั้นของความ ต้องการตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความต้องการขั้นสูงขึ้นไปเป็นลําดับโดยด้านหนึ่งที่สําคัญ
คือความต้องการได้รับความนับถือยกย่องในองค์กร ( Esteem needs in organization) ได้แก่ชื่อตําแหน่ง
การจ่ายเพิ่มข้ึนตามระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์การได้รับการยกย่อง ชมเชยจากหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงานการทํางานได้ด้วยตนเองอย่างอิสระหน้าที่ความ รับผิดชอบที่มีคุณค่า และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วรรณา  ระย้างาม  (2553) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อร่วมงาน และ ผู้บังคับบัญชา คุณภาพงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร และรู้สึกมี เกียรติ และภูมิใจที่ได้ทํางานในหน้าที่ร่วมกับองค์กร 

1.3 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) มีความคิดเห็นว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรที่จะมีงาน
และขอบเขตของงานที่ปฏิบัติงานท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วรรณา  ระย้างาม (2553)”เสนอองค์ประกอบที่ทําให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หมายถึง ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงาน ความ แปลกของงาน โอกาสที่ได้เรียนรู้และศึกษา
งานโอกาสที่จะทําให้งานนั้นสําเร็จ การรับรู้ หน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน 



การที่ผู้ทํางานมีความรู้สึกต่องานที่ทําอยู่ ว่าเป็นงานที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเกิดความผูกพันต่องานและสอดคล้องกับแนวคิดของ วันวิสา  บุญ
ประเสริฐ (2553).เสนอองค์ประกอบที่ทําให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง  
งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือตรงกับตําแหน่งสายงานหรือไม่เป็นงานประจําปี
หรือชั่วคราวมีปริมาณมากหรือน้อยเป็นงานที่น่าสนใจท้าทายง่ายหรือยาก 
 1.4 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งของพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) อยู่ในระดับมาก
ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นว่า ด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานผู้บังคับบัญชาควรเพิ่มโอกาสและความรับผิดชอบในงานที่มีความสําคัญเพิ่มข้ึนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา และควรที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรเพื่อส่งผลให้ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด สุริยพันธ์  จันทมาลา (2557)ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน 
หมายถึง การปรับเงินเดือนหรือได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนระดับให้สูงกว่าเดิมภายใน ระยะเวลาที่
เหมาะสมและมีโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการทํางานและสอดคล้องกับแนวคิดของ วิ
ราวรรณ ชูจันทร์  (2552) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหมายถึง การที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการเลื่อนตําแหน่งไปสู่ระดับ
ที่สูงขึ้น การเพิ่มอัตราเงินเดือน  รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถการอบรมดูงาน และการได้รับการ
สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

1.5 ด้านค่าตอบแทน ของพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)  อยู่ในระดับมากซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)  มีความคิดเห็นว่าด้านผลตอบแทนของพนักงาน
บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)ควรที่จะได้รับ ค่าตอบแทน จากการปฏิบัติงานเหมาะสมตามปริมาณงาน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณา ระย้างาม ( 2553) เงินเดือนและค่าตอบแทน จะมีส่วนในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร กล่าวคือ ถ้าได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่มากพอ แก่การ
ดํารงชีวิตตามสถานภาพที่เป็นอยู่ก็จะทําให้บุคคลไม่ต้องดิ้นรนมากนักที่จะไปหางานทําเพิ่มนอกเวลาทํางาน
หรือทํางานล่วงเวลา สําหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนนี้ก็ยังสามารถที่จะหาปัจจัยอื่นๆ ที่สําคัญแก่การ
ดํารงชีวิตได้อีกด้วยและสอดคล้องกับแนวคิดของ วันวิสา  บุญประเสริฐ (2553)ผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานที่พึงได้รับ ได้แก่เงินเดือนค่าจ้างพิเศษอื่นๆรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆในรูปแบบของสวัสดิการมี
ความเหมาะสมและเพียงพอมีการปรับเพิ่มข้ึนไปตามที่คาดหวังไว้ 

2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
จําแนกตามปัจจัยด้านประชากร เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อายุงาน ระดับตําแหน่งงานและรายได้
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มี เพศต่างกันทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
ไม่ต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง 5ด้าน ไม่ต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
พนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) ทั้งเพศชาย และเพศหญิงต่างมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้ประสบ
ความสําเร็จและความมั่นคงในการทํางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วรลักษณ์งวงษ์กรด  



(2559)(อ้างในไพรินทร์ เครือบุดดี, 2560) เพศกับการทํางาน  (Gender and Job Performance) จาก
การศึกษาโดยทั่วไปเร่ืองความสามารถเก่ียวกับการ แก้ไขปัญหาในการทํางานแรงจูงใจการปรับตัวทางสังคม
ความสามารถในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาของ นักจิตวิทยาพบว่าเพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชายและเพศชายจะมีความคิดเชิง
รุกความคิดก้าวไกลและมีความคาดหวังในความสําเร็จมากกว่าเพศหญิงแต่จะไม่มีความแตกต่างในเร่ือง
ผลงานและในเร่ืองความพึงพอใจในงานและสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา  คุณนะ 
( 2556) พบว่าการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจําแนกตามเพศของพนกักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าเพศชายมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การด้านความรับผิดชอบให้ความร่วมมือมากกว่า 

2.2 พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุต่างกันทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
ต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความก้าวหน้าในตําแหน่ง ในการปฏิบัติงาน ชอบต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) มีช่วงอายุที่แตกต่างกันจึงทําให้มีแรงจูงใจที่แตกต่าง กันซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ณธษา  จันทร์หอม (2552)จากผลการศึกษาแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทในเครือเว้งกรุ๊ป ที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
ได้แก่ ด้านความสําเร็จ ด้านความนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง และ
ด้านผลตอบแทน แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัย ของ มนัสชัย  ศรีมนตรีกุล (2553)จากผลการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท พี.ท.ีอี. อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด ที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจ ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จ ด้านความนับถือ ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง และด้านผลตอบแทน แตกต่างกัน 

2.3 พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพต่างกันทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไม่ต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความสําเร็จ ด้านความนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง และด้านผลตอบแทนต่างกัน ซึ่ง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานบริษัท ศุ
ภาลัย จํากัด(มหาชน) มีสถานภาพไม่ต่างกันนั้นมีความต้องการที่คล้ายๆกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ลักษณ์นาราข์ พันวราสิน  (2553) ให้ความหมายจากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์
ด้านสถานภาพ ซึ่งเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สําคัญ ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถนําไป
กําหนดตลาดเป้าหมายได้ เช่นกลุ่มคนโสด จะมีอิสระในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายกว่าคนมีครอบครัว 
เนื่องจากคนที่มีครอบครัวมักจะคํานึงถึงประโยชน์ของสินค้าว่ามีคุณภาพการใช้งานได้ทั้งครอบครัวหรือไม่  
และสอดคล้องกับแนวคิดของ นัทธมน เดชประภัสสร ( 2558) ให้ความหมายประเภทของสภาพสมรสมีผล
ต่อการตัดสินใจของบุคคลด้านสถานภาพ เช่น คนโสดมี  อิสระทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว 
นอกจากนั้น มีความสําคัญอย่างยิ่งในส่วนที่เก่ียวกับ  หน่วยผู้บริโภค ส่งผลให้ลักษณะครอบครัวเป็น
เป้าหมายทางการตลาดมาตลอด ซึ่งจะให้ความสนใจในจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้า
ใดสินค้าหนึ่ง รวมถึงการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์และด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจในครัวเรือน เพื่อช่วยในการ พัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม 



2.4  พนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มีระดับตําแหน่งงานต่างกันทําให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความสําเร็จ และความนับถือต่างกัน ผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มีตําแหน่งงานแตกต่างกันซึ่งในแต่ละตําแหน่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันทําให้มุมมองต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้านต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณา  ระย้างาม(2553)จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติที่มีระดับตําแหน่งงานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้านได้แก่ ด้านความสําเร็จ ด้านความนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง 
และด้านผลตอบแทน ต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรินทร์เครือบุดดี( 2560)จากผลการศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอร่ีจํากัดที่มีตําแหน่ง
งานต่างกันทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมต่างกันแต่เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านความสําเร็จ และด้านความนับถือ ในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านการได้รับ ความยกย่องนับถือด้านความความมั่นคงในงานด้าน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานและด้านนโยบายและการบริหารขององค์กรต่างกัน 

2.5 พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)ที่มีระดับการศึกษา ต่างกันทําให้ ทําให้แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วันวิสา  บุญประเสริฐ (2553)จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทรักลูกกรุ๊ป ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านได้แก่ ด้านลักษณะงานและความรับผิดชอบ ด้านผลตอบแทน ด้านความสําเร็จ
และความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการบังคับบัญชา และด้านนโยบายการบริหารแตกต่าง
กันและสอดคล้องกับงานวิจัย ของณธษา  จันทร์หอม (2552)จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทในเครือเว้งกรุ๊ป ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน  ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนด้านการยอมรับนับถือ ด้านการบังคับ
บัญชา ด้านลักษณะในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสําเร็จ และความมั่นคงในการ
ทํางาน แตกต่างกัน 

2.6 พนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ที่มีรายได้ต่างกัน ทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่

ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)ที่มี

รายได้ต่างกัน แต่มีความต้องการที่อยากจะทํางานในบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) ต้องการให้ตัวเองมี

รายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน  ซึ่งสอดคล้งกับงานวิจัยของ ภุมรินทร์ ทวิชศรี(2552) ที่ศึกษาพบว่า 

รายได้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสําคัญกับเรื่องของ

ค่าตอบแทนโดยอาจเปรียบเทียบกับอุสาหกรรมที่อยู่ในประเภทเดียวกัน เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับ

องค์กรต่อไป 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)ดังนี้ 
 1. พนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) มีปัจจัยด้านประชากรที่มีอายุ ระดับตําแหน่งงาน ละ
อายุงาน ต่างกันทําให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) 
ควรให้ความสําคัญกับปัจจัยประชากรด้าน อายุ ระดับตําแหน่งงานและอายุงาน เพื่อให้เกิด แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน จึงควรมีการสนับสนุน ด้านระดับตําแหน่งให้แก่ พนักงาน เช่น มีการ เลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น
ให้กับ พนักงานที่มีผลงานดี แบ่งกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจตาม อายุ และระดับตําแหน่งงานของบุคลากร ที่
ต่างกัน 
 2. ผลการศึกษาการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก .พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านสําเร็จ และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนั้นผู้บริหารของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ควรให้มีการปรับตําแหน่งเพื่อความสําเร็จกับพนักงาน
พร้อมให้งานตรงกับความชํานาญที่จะ ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการให้ความร่วมมือให้คําปรึกษา
ระหว่างเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากข้ึน  
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