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บทคัดย่อ 
การศึกษาความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ใน

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เครืองใชไ้ฟฟ้า
แห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลกัษณะงาน ด้านผูบ้งัคบับญัชา ด้านเพือน
ร่วมงาน ด้านผลตอบแทน โดยมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การทาํงาน กลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน  คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจยัพบว่า ) ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยส่วนมากมีอายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพสมรส 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายไดเ้ฉลียส่วนมากอยู่ที ,001 – 25,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีประสบการณ์ทาํงาน
ส่วนมากอยูที่  –  ปี จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ   
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) ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นสภาพแวดล้อม 
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นเพือนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทน และ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การปฏิบติังาน , พนกังาน  

ABSTRACT 

 The research of the opinions of employees in an electric appliance company in Bangkok 

Area. The object is to study Employees in electric appliance companies in Bangkok Area. The factors of 

research include environment, Job description, colleague performance teamwork, superiors and rewards. 

Personal factors were including Sex, Age, Status, Average income, Education and Work experience, The 

population used in electrical appliance company employee in Bangkok. The samples used in this research 

amount of 200 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS 

for Social Science Research The statistics were Percentage, minimum, maximum, mean and Standard 

deviation 

The research found out that 1) The users all respondents 200 people. Most are males of 111 people representing 

55.5%, most of them aged 31-35 years old 71 people, representing 35.5%., status of 101. people accounted 

for 50.5%, most of the average income is 15,001 – 25,000 baht, 113 people representing 56.5%, Most are 

Bachelor's degree, of which 133 people accounted for 66 percent., and most of work experience in 1-5 years 

of 96 people, accounting for 48 percent respectively. 

2) The opinions of employees in electric appliance company in Bangkok Area. Overall, it's at a 

moderate level. Considering each aspect, it was found that the aspect that is at a high level is Work 

Environment, followed by Work Content, Colleague performance teamwork, Compensations, and Supervision  

Keyword:  Opinions, Appliance, Employees 

บทนํา 
พนกังาน คือ ส่วนทีสําคญัทีสุดในการพฒันาองคก์รในรูปแบบต่างๆ ทุกองคก์รมกัจะให้ความสําคญั

กบังานบริการต่อลูกคา้ โดยลืมไปว่า แทจ้ริงแลว้ พนกังานคือส่วนสําคญัทีสุด การให้ความสําคญักบัพนกังาน 
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คือ การเพิมมูลค่าขององค์กรไดเ้ยียมทีสุด การพฒันาพนักงานให้กลายเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่เรืองยาก เพราะ
ก่อนทีจะให้พนักงานมองเห็นว่าลูกคา้มีความสําคญักบัองค์กรมากเพียงใด สิงทีตอ้งใส่ใจคือ ทาํให้พนักงาน
เกิดความภาคภูมิใจทีสุดเมือไดร่้วมทาํงานกบัองคก์รมืออาชีพ  

บริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง ผลิตเครืองใชไ้ฟฟ้าประเภทตูเ้ยน็ พดัลม ซึงเป็นสินคา้หลกัและขึนชือ
ในดา้นสมรรถนะการใชง้านทีดีเยียม แต่คนทวัไปทีไม่เคยสัมผสัก็อาจมีมุมมองทีแตกต่างกนัไป ซึงนนัเป็นสิง
ทีสะทอ้นความยิงใหญ่ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะแมเ้ป็นบริษทัระดบัโลกก็มีน้อยรายทีมีไลน์การผลิตกวา้งขวาง
เท่านี บริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งนีเป็นบริษทัทีทาํธุรกิจหลากหลายอย่างมากจนบางคนมองเป็นปัญหา ทาํให้
ภาพลกัษณ์แบรนด์ไม่เด่นชัด จนกระทงัปี พ.ศ.2506 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในนามบริษัท
อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย และไดข้ยายโรงงานผลิตไปตงัทีปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึงมีเนือทีกวา้งขวางกวา่เดิม เพือ
ผลิตเครืองใช้ไฟฟ้าจาํพวกพดัลมและโคมไฟในปริมาณทีมากขึน และเมือปี พ.ศ.2510 บริษทัอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าไทยไดน้าํสินคา้ออกแสดงในงานแสดงสินคา้นานาชาติทีหัวหมาก เป็นผลให้บริษทัญีปุ่ นหลายแห่ง
ติดต่อทาบทามขอผลิตเครืองใช้ไฟฟ้าดว้ย และไดมี้การผลิตพดัลมเป็นสินคา้ประเภทแรก ตามมาดว้ยตูเ้ยน็ 
โทรทศัน์ หมอ้หุงขาว และมอเตอร์ไฟฟ้า ซึงถือวา่ผลิตไดเ้ป็นรายแรกของประเทศไทย  

ดงันนัผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเรืองความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเครืองใช้ไฟฟ้า
แห่งหนึง ในกรุงเทพมหานครซึงจะศึกษาเกียวกับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นลกัษณะงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
ด้านเพือนร่วมงาน ด้านผลตอบแทน ซึงผลของการวิจัยทีไดจ้ะนําไปใช้เป็นแนวทางและแบบอย่างในการ
นาํเสนอต่อผูบ้ริหารในการวางแผน พฒันาดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากทีสุด  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพือศึกษาความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง  ใน
กรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาในครังนีมุ่งศึกษาแนวคิดเกียวกบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั
เครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรดงันี 

ขอบเขตด้านเนือหาการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน  
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ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษัทเครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลกัษณะงาน ด้านผูบ้งัคบับญัชา ด้านเพือนร่วมงาน ด้าน
ผลตอบแทน 

ขอบเขตด้านประชากรทีศึกษา 
ประชากรในการวิจัยครังนี คือ พนักงานทีทาํงานในบริษทัเครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ใน

กรุงเทพมหานคร   
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและ

เอกสารทีเกียวขอ้ง โดยจะแจกแบบสอบถามพนักงานบริษทัเครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร 
ตงัแต่เดือน มกราคม - กุมภาพนัธ์  

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ใน
กรุงเทพมหานคร 

2. นาํผลการศึกษาทีได้ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน และ พฒันารูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. รายได ้

5. ระดบัการศึกษา 
6. ประสบการณ์การทาํงาน 

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท
เครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ใน
กรุงเทพมหานคร 

- ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

- ดา้นลกัษณะงาน 

- ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
- ดา้นเพือนร่วมงาน 

- ดา้นผลตอบแทน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับความคิดเห็น 

ราชบณัฑิตยสถาน (2546 หน้า 249) พจนานุกรมศพัท์สังคมวิทยาฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542 ให้
ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นขอ้พิจารณาว่าเป็นจริงจากการใช้สติปัญญาความคิดประกอบ  ถึงแมจ้ะ
ไม่ไดอ้าศยัหลกัฐานพิสูจน์ยนืยนัไดเ้สมอไปก็ตาม 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกับการปฏิบัติงาน 

คุณครูจากเมืองพนสั ( ) กล่าวถึง ทฤษฎีสองปัจจยั ของ Herzberg (1959) เป็นทฤษฎีทีไดรั้บการ
ยอมรับอย่าง แพร่หลาย เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg) นกัจิตวิทยาไดค้ิดคน้ทฤษฎีแรงจูงใจ
ในการทาํงาน ซึงเป็นทียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางในวงการบริหาร มีปัจจยั 2 ประเภท คือ ปัจจยัคาํจุน (Hygiene 

Factor) และ ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factor) เป็นปัจจยัทีจะนาํไปสู่ความพึงพอใจในการทาํงาน   
สมิธและคณะ (Smith et. Al., 1969) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในงาน ไวว้่า ความพึงพอใจ

ในงานหมายถึงความพอใจในการปฏิบติังาน เป็นความรู้สึกรวมระหว่างความคาดหวงัและประสบการณ์ทีได้
จากการทาํงาน ตามแนวคิดของสมิธและคณะ (Smith et al., 1969) ทีแบ่งความพึงพอใจในงานออกเป็น 5 ดา้น 
ดงันี ดา้นลกัษณะงาน ดา้นรายได ้ดา้นโอกาสกา้วหนา้ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพือนร่วมงาน 

ข้อมูลทัวไปบริษัทเครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร 

บริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งนีก่อตงัเมือวนัที 1 สิงหาคม 2512 มีผูถื้อหุ้นในไทย 54% จีน 36.8% ญีปุ่ น 
9.2% ขนาดพืนที 4 ไร่ (พืนทีใชส้อย  3,762 ตารางเมตร) ลกัษณะของธุรกิจผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
เครืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น มีจาํนวนพนกังาน 387 คน รายละเอียดการขายผลิตภณัฑ์หมวดเครืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้น ตูเ้ยน็, เครืองซักผา้, เครืองปรับอากาศ, เครืองฟอกอากาศ, เครืองทาํนาํอุ่น, ตูแ้ช่, ตูก้ดนาํ, เครืองลา้งจาน, 

เครืองกรองนาํ, หมอ้หุงขา้ว, กระติกนาํร้อน, กาตม้นาํ, เครืองปัน และเตาอบไมโครเวฟ พืนทีขายไทย, ลาว, 

กมัพูชา 

งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

นิภา แสงศิริ (2556) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองแรงจูงใจการปฏิบติังานของพนักงานองค์การ  บริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยัพบว่า  1) แรงจูงใจในการปฏิบติังานจากปัจจยั
ของ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักับ ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากทีสุด รองลงมาคือ ด้านความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ตามลาํดบั สําหรับแรงจูงใจในการปฏิบติังานจากปัจจยัคาํจุน 2) การวิเคราะห์
ปัจจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานจากปัจจยัจูงใจ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบั การไดรั้บการยอมรับ
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จากผูบ้งัคบับญัชาเมือปฏิบติังานประสบผลสําเร็จ และการไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงาน เมือปฏิบติังาน
ประสบผลสําเร็จมากทีสุด มาจากดา้นการไดรั้บการยอมรับ และแรงจูงใจในการปฏิบติังานจากปัจจยัคาํจุน 
กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบั ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้าํยุคใหม่สามารถ  ปรับการบริหารให้เขา้กบัสถานการณ์
ไดดี้และรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น มากทีสุด มาจากดา้นเทคนิคในการบงัคบับญัชา 

พรพิมล รักเหลือ (2556) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
ไทย มิคามิ จาํกดั. กล่าวว่า พนักงานมีความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบติังานพนักงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบั ปานกลาง โดยดา้นทีมีความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน และดา้น
ค่าจา้งและค่าตอบแทน ส่วนดา้นทีมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคง และความพึงพอใจ
ในการทาํงาน ดา้นนโยบายการบริหารจดัการ ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้น  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ส่วนดา้นทีมีความคิดเห็นใน  ระดบัน้อยไดแ้ก่ดา้นความกา้วหน้าในการ
ปฏิบติังาน  

ลดัดา รักจรรยาบรรณ ( )  ได้ทาํการศึกษาวิจัยเรือง การพฒันาการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที
บริหารงานทวัไปในมหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบวา่ การพฒันาการ ปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีบริหารงาน
ทวัไปในมหาวิทยาลยับูรพา ในภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เจา้หนา้ทีบริหารงาน
ทวัไป มีการพฒันาในดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน สูงเป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นทกัษะการ
ปฏิบติังาน และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นรูปแบบวิธีการ และกิจกรรมในการพฒันาการปฏิบติังาน  
 เสกสรร  อรกุล  (2557)ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืองปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนกังาน บริษทั เมทเทิลคอม ผลการวิจยัพบว่า 1. ประสิทธิภาพโดยรวม 
จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานทีมีต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา บริษทัเมทเทิล
คอม จาํกดั พบว่าค่าเฉลียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2 ปัจจยั
แรงจูงใจภายใน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ บริษทั เมทเทิล  คอม จาํกดั แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p .05) ประกอบดว้ย ดา้นผลสําเร็จใน การปฏิบติังาน ดา้นการยกยองยอมรับ
นับถือ ด้านการมีอํานาจหน้าที และด้านโอกาสก้าวหน้าในงาน  3. ปัจจัยแรงจูงใจภายนอก มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนกังาน บริษทั 45 เมทเทิลคอม จาํกดั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05 (p .05) ประกอบดว้ยดา้น นโยบายและการบริหาร และดา้นการพฒันาการฝึกอบรม 

พรทิพย ์เพช็รนพรัตน์ (2559) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ  การปฏิบติังาน
ของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า                   
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1.ขา้ราชการสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง 2. ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ ขา้ราชการฯ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษาทีใชใ้นการบรรจุเขา้รับ ราชการ ระดบัตาํแหน่ง
ระยะเวลาการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงานทีรับผิดชอบ โอกาสกา้วหน้าใน
หนา้ทีการงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และ สัมพนัธภาพกบัเพือนร่วมงาน  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

และใชว้ิธีเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรทีผูวิ้จยัไดใ้ชใ้นการศึกษาครังนี คือ พนกังานทีทาํงานในบริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง ใน
กรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน (ขอ้มูลจากเวป็ไซต ์บริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร ณ 
เดือนมกราคม ) 

กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัครังนี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากประชากร จาํนวน  
คน โดยใชสู้ตรคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดบัความเชือมนัเท่ากบัร้อยละ  ค่าความคลาด
เคลือนในการเลือกตวัอย่างร้อยละ  จะไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาทงัสินจาํนวน 19 .  คน ผูว้ิจยัจึง
จะต้องเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนีอยู่ทีจาํนวน  คน จากประชากรทงัหมด  คนซึงผูวิ้จัยจะ
เลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ในการวิจยัครังนี 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือแบบสอบถามโดยประกอบดว้ย  ส่วน คือ 

ส่วนที  ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพ 
รายได ้ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน มีจาํนวน  ขอ้ 

ส่วนที  แบบสอบถามความคิดเห็น  ด้าน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณแบบลิเคิร์ต 
(Likert Scale)  ระดบั ดงันี  = เห็นดว้ยมากทีสุด ,4 = เห็นดว้ยมาก ,3 = เห็นดว้ยปานกลาง ,2 = เห็นดว้ยน้อย
,1 = เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเครืองใช้ไฟฟ้า
แห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเนือหาแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนนั
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นําไปให้อาจารยที์ปรึกษา จาํนวน  ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกต้องของเนือหา
ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาทีเหมาะสมของขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนใน
แต่ละขอ้คาํถาม ดงันี  

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี 

1. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ .  – .  มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตาํกวา่ .  ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปแจกพนกังานบริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้า

แห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร พร้อมชีแจงเหตุผลในการขอเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยผูวิ้จยัให้โอกาสในการ
ตอบคาํถามอยา่งอิสระ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จัยทาํการประมวลวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยครังนี โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์  

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึงสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ 

.ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าความถีและร้อยละ  

2. ในการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง 
ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ( ) และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที ) การศึกษาเรือง ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั
เครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยส่วนมากมีอายุ 

 –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคืออายุ  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ , 
อายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และอายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  มี
สถานภาพสมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็นสถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ  และ สถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายไดเ้ฉลียส่วนมากอยู่ที ,001 – 
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25,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็นรายได้ไม่เกิน  ,000 บาท จาํนวน  คน        
คิดเป็นร้อยละ  และ รายได ้25,001 บาทขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเป็นระดบัการศึกษา ตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ  และ สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีประสบการณ์ทาํงานส่วนมากอยูที่  
–  ปี จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ  รองลงมามีประสบการณ์ทาํงาน  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ  มีประสบการณ์ทาํงาน  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และประสบการณ์ทาํงานตาํกวา่  ปี 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที ) ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เครืองใชไ้ฟฟ้า
แห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบั
มากคือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ระดบัปานกลาง คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นเพือนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทน และ 
ดา้นผูบ้งัคบับญัชา เมือจาํแนกตามรายดา้นและรายขอ้ พบวา่  

ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากคือ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทวัไปในทีทาํงาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ มีความ
เหมาะสม ส่งเสริมใหป้ฏิบติังานสะดวก และ หน่วยงานมีการจดับริการหรือสิงอาํนวย ความสะดวก เช่น นาํดืม 
ห้องนาํ ห้องสุขา ที เพียงพอกบัความตอ้งการของพนกังาน ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ 
การจดัสถานทีในการทาํงานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็น ระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการปฏิบติังาน วสัดุอุปกรณ์
ในการปฏิบติังานมีจาํนวนทีเพียงพอและมีความสะดวกทีจะนาํมาใช ้ทาํใหรู้้สึกปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น
ตลอดเวลาทีปฏิบติังานภายในหน่วยงานแห่งนี 

ด้านลักษณะงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก คือ งานทีทาํมีความทา้ทายและช่วยให้ไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์มากขึน หน่วยงานมีระบบ
การจดัการความรู้ทีดี และมีผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
คือ สภาพแวดล้อมทวัๆไปของหน่วยงาน ทาํให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ได้ปฏิบติังานที
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และ ไดรั้บมอบหมายงานทีเหมาะสม  

ด้านผู้ บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนมากมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการแลกเปลียนความคิดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา
ให้คาํแนะนาํและสอนงานท่านเพือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังาน  ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมสนับสนุนให้
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวางแผนพฒันาตนเอง เพือใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง และ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
นอ้ย คือ ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

ด้านเพือนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก คือ สามารถปรึกษาปัญหาการทาํงานกบัเพือนร่วมงาน ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือ ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพือนร่วมงานอยา่งดี การทาํงานเป็นทีมเพือให้สร้างความร่วมมือ และ
การทาํงานทีมีคุณภาพ  

ด้านผลตอบแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก คือ การไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าสวสัดิการต่างๆ การ
ไดรั้บสวสัดิการจากหน่วยงานอย่างเหมาะสม และ หน่วยงานให้รางวลัแก่บุคลากรทีมีผลการดาํเนินงานทีมี
ประสิทธิภาพ ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ รายไดค้่าตอบแทน และสวสัดิการทีไดรั้บใน
ปัจจุบนั มีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน พนกังานพอใจกบัเงินเดือน เมือเปรียบเทียบกบับุคลากรในสายอาชีพ
อืนๆทีมีวุฒิการศึกษาเหมือนกนั และขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย คือการไดรั้บการปรับเงินเดือนจาก
หน่วยงานอยา่งเหมาะสม  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัพบว่า ) ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  โดยส่วนมากมีอายุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพสมรส 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายไดเ้ฉลียส่วนมากอยู่ที ,001 – 25,000 บาท จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีประสบการณ์ทาํงาน
ส่วนมากอยูที่  –  ปี จาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ   

) ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง ในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมากคือ ดา้นสภาพแวดล้อม 
ระดบัปานกลาง คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นเพือนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทน และ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเรืองความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้น
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สภาพแวดล้อม ระดับปานกลาง คือ ด้านลักษณะงาน ด้านเพือนร่วมงาน ด้านผลตอบแทน และ ด้าน
ผูบ้งัคบับญัชา ตามลาํดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิมเติม ดงันี  

ด้านสภาพแวดล้อม  ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เครืองใชไ้ฟฟ้าแห่งหนึง ใน
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายด้านและรายขอ้ พบว่าด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศทวัไปในที
ทาํงาน เช่น เสียง แสงสวา่ง การถ่ายเทอากาศ มีความเหมาะสม ส่งเสริมใหป้ฏิบติังานสะดวก และ หน่วยงานมี
การจัดบริการหรือสิงอาํนวย ความสะดวก เช่น นําดืม ห้องนํา ห้องสุขา ที เพียงพอกับความต้องการของ
พนกังาน ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การจดัสถานทีในการทาํงานเป็นสัดส่วนสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการปฏิบติังาน วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานมีจาํนวนทีเพียงพอและมีความ
สะดวกทีจะนาํมาใช ้ทาํให้รู้สึกปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นตลอดเวลาทีปฏิบติังานภายในหน่วยงานแห่งนี 
ซึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรร อรกุล (2557)ได้ทําการศึกษาวิจัยเรืองปัจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนักงาน บริษทั เมทเทิลคอม ผลการวิจัยพบว่า           
1. ประสิทธิภาพโดยรวม จากการศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานทีมีต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
กรณีศึกษา บริษทัเมทเทิลคอม จาํกดั พบวา่ค่าเฉลียของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก 2 ปัจจยัแรงจูงใจภายใน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ บริษทั เมทเทิล  คอม จาํกดั 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 (p .05) ประกอบดว้ย ดา้นผลสําเร็จใน การปฏิบติังาน ดา้น
การยกยองยอมรับนบัถือ ดา้นการมีอาํนาจหนา้ที และดา้นโอกาสกา้วหน้าในงาน 3. ปัจจยัแรงจูงใจภายนอก มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ พนกังาน บริษทั 45 เมทเทิลคอม จาํกดั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทีระดบั .05 (p .05) ประกอบดว้ยดา้น นโยบายและการบริหาร และดา้นการพฒันาการฝึกอบรม 

ด้านลักษณะงาน  ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั เครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ใน
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายดา้นและรายขอ้ พบว่า ดา้นลกัษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ งานทีทาํมีความทา้ทายและช่วยให้ไดเ้รียนรู้
และมีประสบการณ์มากขึน หน่วยงานของท่านมีระบบการจัดการความรู้ทีดี และมีผลให้การปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพ ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ สภาพแวดลอ้มทวัๆไปของหน่วยงาน ทาํให้
เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานทีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ ได้รับ
มอบหมายงานทีเหมาะสม ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์เพช็รนพรัตน์ (2559) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง
ปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของขา้ราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1.ขา้ราชการสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  2. ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ ขา้ราชการฯ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 0.05 ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน ระดบั
การศึกษาทีใช้ในการบรรจุเขา้รับ ราชการ ระดบัตาํแหน่งระยะเวลาการปฏิบติังาน ส่วนปัจจยัจูงใจในการ
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงานทีรับผิดชอบ โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ และ สัมพนัธภาพกบัเพือนร่วมงาน  

ด้านผู้ บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนมากมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชามีการแลกเปลียนความคิดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา
ให้คาํแนะนาํและสอนงานท่านเพือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังาน  ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมสนับสนุนให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวางแผนพฒันาตนเอง เพือใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง และ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
น้อย คือ ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนเป็นกันเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภา แสงศิริ
(2556)ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองแรงจูงใจการปฏิบติังานของพนักงานองคก์าร  บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอ
ลาดยาว จังหวดันครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า1)แรงจูงใจในการปฏิบติังานจากปัจจัยของ  กลุ่มตวัอย่างให้
ความสําคัญกับ ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงานมากทีสุด รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบติังาน ตามลาํดบั สาํหรับแรงจูงใจในการปฏิบติังานจากปัจจยัคาํจุน 2) การวิเคราะห์ปัจจยัพบวา่ แรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานจากปัจจยัจูงใจ กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบั การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาเมือ
ปฏิบติังานประสบผลสําเร็จ และการไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงาน  เมือปฏิบติังานประสบผลสําเร็จมาก
ทีสุด มาจากด้านการได้รับการยอมรับ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยคาํจุน กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคญักบั ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูน้าํยุคใหม่สามารถ  ปรับการบริหารให้เขา้กบัสถานการณ์ไดดี้และรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอื้น มากทีสุด มาจากดา้นเทคนิคในการบงัคบับญัชา 

ด้านเพือนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก คือ สามารถปรึกษาปัญหาการทาํงานกบัเพือนร่วมงาน ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือ ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพือนร่วมงานอยา่งดี การทาํงานเป็นทีมเพือให้สร้างความร่วมมือ และ
การทาํงานทีมีคุณภาพ โดยมี ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดัดา รักจรรยาบรรณ ( )  ไดท้าํการศึกษา
วิจยัเรือง การพฒันาการปฏิบติังานของเจา้หน้าทีบริหารงานทวัไปในมหาวิทยาลยับูรพา ผลการศึกษาพบว่า 
การพฒันาการ ปฏิบติังานของเจา้หน้าทีบริหารงานทวัไปในมหาวิทยาลยับูรพา ในภาพรวมอยู่ ในระดบัมาก 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เจ้าหน้าทีบริหารงานทวัไป มีการพฒันาในดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการ



13 
 

ปฏิบติังาน สูงเป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน และลาํดบัสุดทา้ยคือ  ดา้นรูปแบบวิธีการ 
และกิจกรรมในการพฒันาการปฏิบติังาน  

ด้านผลตอบแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก คือ การไดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าสวสัดิการต่างๆ การ
ไดรั้บสวสัดิการจากหน่วยงานอย่างเหมาะสม และ หน่วยงานให้รางวลัแก่บุคลากรทีมีผลการดาํเนินงานทีมี
ประสิทธิภาพ ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ รายไดค้่าตอบแทน และสวสัดิการทีไดรั้บใน
ปัจจุบนั มีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน พนกังานพอใจกบัเงินเดือน เมือเปรียบเทียบกบับุคลากรในสายอาชีพ
อืนๆทีมีวุฒิการศึกษาเหมือนกนั และขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย คือการไดรั้บการปรับเงินเดือนจาก
หน่วยงานอยา่งเหมาะสม ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพิมล รักเหลือ (2556) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไทย มิคามิ จาํกดั. กล่าววา่ พนกังานมีความคิดเห็นของพนักงาน
ต่อการปฏิบติังานพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง โดยดา้นทีมีความคิดเห็นในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน และดา้นค่าจา้งและค่าตอบแทน ส่วนดา้นทีมีความคิดเห็นในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ดา้นความมนัคง และความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นนโยบายการบริหารจดัการ ดา้นสภาพการ
ทาํงาน และดา้น ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพือนร่วมงาน ส่วนดา้นทีมีความคิดเห็น
ใน ระดบันอ้ยไดแ้ก่ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรือง เรือง ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าแห่ง
หนึง ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงันี 

1. ด้านสภาพแวดล้อม  สิงทีควรสนับสนุน คือ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและ
สะดวกสบายต่อพนักงานจะทาํให้พนักงานทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิมขึน และ ไม่รู้สึกกดดนักบัการ
ทาํงานมากเกินไป เช่น เพิมมุมผอ่นคลายจากการทาํงานใหพ้นกังาน การจดับริการหรือสิงอาํนวยความสะดวก
ทีเพียงพอกบัความตอ้งการของพนักงาน เช่น นาํดืม ห้องนาํ ห้องสุขา การมีนโยบายส่งเสริมการจดัการการ
บริการหรือสิงอาํนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อพนกังานในอนาคต เพือเป็นการสร้างความประทบัใจให้แก่
พนกังาน และการส่งเสริมสภาพแวดลอ้มทีดีในทีปฏิบติังานทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกอยากทาํงานเพิมมาก
ขึนและไม่ส่งผลต่อสุขภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

2. ดา้นลกัษณะงาน สิงทีควรสนบัสนุน คือ การมอบหมายงานทีมีความทา้ทายสามารถช่วยให้พนกังาน
ไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์มากขึน โดยการจดัสัมมนาหรือฝึกอบรมเพือส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานให้มี
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ความรู้รอบดา้นมากยิงขึน, บริษทัควรมีนโยบายสนบัสนุนการศึกษาเพือเพิมเติมความรู้ให้กบัพนกังานในดา้น
การทาํงานและเทคนิควิธีการปฏิบติังานในส่วนทีพนกังานปฏิบติัและรับผิดชอบอยู ่เพือใหพ้นกังานนาํความรู้
ทีไดม้าพฒันาและนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานไดม้ากทีสุด และ สภาพแวดลอ้มทวัๆไปของหน่วยงาน 
ทาํให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน เช่น มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์เพือสร้างความรู้สึกทีดีในการ
ปฏิบติังาน  

3.   ดา้นผูบ้งัคบับญัชา สิงทีควรสนบัสนุน คือ การทีผูบ้งัคบับญัชานันสามารถแลกเปลียนรับฟังความ
คิดเห็นกับผูใ้ต้บังคับบัญชาได้จะทาํให้การทาํงานร่วมกันมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงออกทางความคิดอย่างมีอิสระ ,ผูบ้ังคับบญัชาสามารถให้คาํแนะนําและสอนงานให้พนักงานบรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบติังานได้นัน ทาํให้การทาํงานมีศกัยภาพและทาํให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ 
ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวางแผนพฒันาตนเอง เพือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนือง 
กล่าวคือ บริษัททีมีนโยบายทีให้พนักงานได้วางแผนพัฒนาตนเองนันจะทําให้พนักงานเกิดความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพมากยิงขึน ยิงพนกังานไดมี้การพฒันามากก็จะทาํให้งานทีไดรั้บมอบหมายมี
ประสิทธิภาพตามไปดว้ย 

4. ดา้นเพือนร่วมงาน สิงทีควรสนบัสนุน คือ การทีพนกังานสามารถปรึกษาปัญหาการทาํงานกบัเพือน
ร่วมงานได ้และ การไดรั้บการช่วยเหลือจากเพือนร่วมงานเป็นอยา่งดี ดงันนับริษทัจึงควรมีการสนบัสนุนการ
จัดกิจกรรมWorkshopให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพือเสริมสร้างการทาํงานเป็นทีมให้กบั
พนกังานใหเ้กิดผลงานทีมีประสิทธิภาพเพิมยงิขึนไป 

5. ดา้นผลตอบแทน สิงทีควรสนบัสนุน คือ การไดรั้บสวสัดิการจากหน่วยงานอยา่งเหมาะสม หน่วยงาน
ให้รางวลัแก่บุคลากรทีมีผลการดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพ รายไดค้่าตอบแทน และ สวสัดิการทีได้รับใน
ปัจจุบนั มีความเหมาะสมกบัปริมาณงานของพนกังาน กล่าวคือ การปรับเงินเดือนประจาํปีของบริษทัสามารถ
วดัจากศกัยภาพและประสิทธิภาพของพนกังานโดยมีตวัชีวดัในการพิจารณาการปรับเงินเดือนประจาํปีสามารถ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย หากพนกังานทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ จะทาํให้
บริษทัมีผลประกอบการทีดี ส่งผลใหพ้นกังานไดรั้บการปรับเงินเดือนอยา่งเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป  

1. ควรมีการปรับเปลียนหรือเพิมเติมตวัแปรต่างๆในการวิจยัเพือให้ไดข้อ้มูลทีครบถว้น และ รอบดา้น
มากยงิขึน 
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2. การวิจยัครังนี มีขอบเขตในดา้นพืนทีการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษทัเครืองใช้ไฟฟ้าแห่งหนึง ใน
กรุงเทพมหานคร แต่ก็ยงัถือไม่ไดว้่าผลการวิจยัครังนีจะเป็นตวัแทนของพนักงานบริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าแห่ง
หนึง ในกรุงเทพมหานครทงัหมด จึงควรศึกษาขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมทวัพืนทีประเทศไทย เพือจะได้
ทราบว่าโดยรวมแลว้ ความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าเป็นอย่างไร ซึงจะได้
นาํไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเครืองใชไ้ฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยงิขึน 
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