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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
พนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลกรุงเทพฯ สาย 80 ใน 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านสัมพันธภาพในการท างาน กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ สาย 80 จ านวน 150 คน โดยใช้แบบส ารวจคณุภาพการท างานของพนักงานฝ่ายการเดนิรถเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะหข์้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส าหรับวเิคราะห์ข้อมูล ส่วนค่า t - t e s t  และค่า C h i - S q u a r e  ใช้ส าหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร  

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สาย 
80  ภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายการเดินรถ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับสูง แต่ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการเดินรถ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้.- 

 1. พนักงานการเดินรถที่มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน จะมีผลต่อประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง  

 2. ส่วนพนักงานการเดินรถที่มีความรักและความภูมิใจในอาชีพการงาน ความสัมพันธ์ 
กับเพื่อนร่วมงาน ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในงาน และความพอใจในผลตอบแทน จะมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ , การปฏบิัติงาน , พนักงานฝ่ายการเดินรถ,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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Abstract  

 This research is a survey research. The purpose of the research is to study the 
factors affecting work effectiveness of bus staffs line no. 80, Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) in 
three points of view: job characteristic, organizational vontrol and working relationship. The sample 
group is 150 bus staffs, Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) working on bus line no. 80. The survey 
form on working quality for bus staffs was used as research tool. Collected data was analyzed by 
statistical computer program to calculate the percentage, average and standard deviation. T-test and 
Chi-square were used for analyze the variable relationship.  

The result shows that the overall work effectiveness of bus staffs, Bangkok Mass Transit 
Authority (BMTA) working on bus line No. 80. is high. 
 The personal factor of bus staffs affects the work effectiveness at high level, while the 
working factor of bus staffs affects the work effectiveness is as follows  

 1.  bus staffs who get advancement in their career affects the work effectiveness at high 
level. 
 2. bus staffs who love and proud in their career, having good relationship with their 
colleagues, having freedom to express their opinions and satisfy their benefits affects the work 
effectiveness at low level. 
 

Keyword: efficiency/ work / bus staffs / Bangkok mass transit 
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บทนํา  

 ในปัจจุบันการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ใน
จังหวัดกรุงเทพฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และมีให้เลือกใช้บริการได้หลายทางเลือก หนึ่งในนั้นที่
ผู้คนใช้บริการมากที่สุด คงจะหนีไม่พ้น การเลือกใช้
บริการรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งมีจ านวนรถโดยสารที่
มาก หลายสายเส้นทางและมีอัตราค่าโดยสารที่ราคาไม่
สูงนัก จึงเป็นทางเลือกใช้บริการ ที่นิยมที่สุดในจังหวัด
กรุงเทพฯในสภาพการเดินทางปัจจุบันด้วยการจราจร
บนท้องถนนที่คับคั่งแออัด และต้องใช้เวลาในการ
เดินทางเป็นจ านวนมาก อีกทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วน 
ผู้ปฏิบัติงานบนรถโดยสารประจ าทางจะต้องทนต่อ
สภาพความแออัด เบียดเสียดของจ านวนผู้โดยสาร
ประจ าทางที่มีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าสภาพของรถ
โดยสารประจ าทางเป็นปัจจัยส าคัญของพนักงานที่
ปฏิบัติงานบนรถโดยสารประจ าทางและอาจจะส่งผล
ต่อความเครียดของพนักงานที่ปฏิบัติงานบนรถโดยสาร
ประจ าทาง 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
บุคคล แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะด้านบุคคล 
ลักษณะด้านปฏิบัติงานและด้านองค์การ ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้พิจารณาปัจจัยที่มีแนวโน้ม
ว่าจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
สาย 80 คือ ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ประกอบด้วย 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับ
ต าแหน่งและอายุการท างาน ส่วนปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ลักษณะงาน การปกครอง
บังคับบัญชาและสัมพันธภาพในการท างาน ซึ่ ง
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน ฝ่ายการเดิน
รถ สาย 80 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 ดังนั้นในการศึกษานี้ ทางคณะผู้วิจัยจะศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย 80 อาจมี

การศึกษาในประเด็นนี้มาแล้วในหน่วยงานอื่น แต่
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย 80 ในระดับ
พนักงาน ยังไม่มีผู้ใดท ามาก่อนและลักษณะแนวลึกเป็น
ประเด็นส าคัญในการศึกษาบุคลากรที่เป็นปัจจัยช้ี
ความส าเร็จขององค์การ เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การต่อไป
[1-2] 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่ง
ม วลชนกรุ ง เ ทพ  ก รณี ศึ กษาปั จ จั ยที่ ส่ ง ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ สาย 80  
2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน ฝ่ายการ
เดินรถโดยสารประจ าทาง สาย 80 ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 3 ด้าน คือ  
 2.1.ด้านลักษณะงาน  
 2.2.ด้านการปกครองบังคับบัญชา  
 2.3.ด้านสัมพันธภาพในการท างาน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2. ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย 
80  
3. ทราบถึงทัศนคติของพนักงานที่มีต่อหน่วยงาน และ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Frame Work) 

 

อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนีไ้ด้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative methodology) โดยการศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการ

เดินรถ เฉพาะฝ่ายการเดินรถ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

พนักงานฝ่ายการเดินรถ ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจ าท่ารถใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานการเดินรถส่วนใหญ่เป็น
เพศชายถึงร้อยละ 70 ซึ่งฝ่ายการเดินรถนี้ประกอบด้วย 

 1.1 พนักงานชาย จ านวน 140 คน 
 1.2 พนักงานหญิง จ านวน 60 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง  

 ในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้เนินการโดยแบ่งเป็น
ขั้นตอนดังน้ี 
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธี     
ค านาณสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 โดยใช้สูตร (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ 2543 : 83-84)
ดังนี ้
 

n =          
N

1+Ne2
 

 
 เมื่อ n = กลุ่มตัวอย่าง 
        N = จ านวนประชากร 
        E = ความคลาดเคลื่อนนัยส าคัญ 0.05 
 
 วิธีท า เมื่อ N = 200 คน 
       E = 0.05 

       n =          
200

1+200(0.05)2
 

  n =  133.333 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่าง เป็น 
134 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการ
วิจัยครั้งนี้ จะใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะค าถามแบบ
ปลายปิด (Closed-Ended Question) ซึ่งมี 2 ส่วน
ใหญ่ๆ ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล แบบให้เลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน สถานภาพการ
สมรส เงินเดือน  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านการปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหา จ านวน 39 ข้อ แบ่ง
ออกเป็น 8 ด้านคือ 

1. การได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและ
ยุติธรรม  
2. สภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของ
พนักงาน 
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
4. โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนอง  
5. การปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์
กับผู้อื่นภายในองค์การ 
6. สิทธิส่วนบุคคล 
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7. การด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว  
8. ลักษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม  

 ในแบบสอบถาม ส าหรับส่วนที่ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลได้ใช้วิธีให้กลุ่มที่ท าการศึกษาพิจารณาด้วย
ตัวเองว่าอยู่ ในระดับใด ส่วนข้อมูลปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แบ่ง 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด (2532:110-
111) โดยใช้มาตราวัดแบบ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ 
 1. เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 2. เห็นด้วย 
 3. ไม่แน่ใจ 
 4. ไม่เห็นด้วย 
 5. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
การสร้างเคร่ืองมือ และเกณฑ์กําหนดการวัดค่าตัว
แปรที่ใช้ในการวิจัย 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ
แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องใน
อดีต เพื่อก าหนดและตรวจสอบตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้
ศึกษา และสอบถามจากผู้มีประสบการณ์เพื่อตรวจสอบ 
ก าหนดตัวแปรและขอบเขตข้อมูลในการก าหนดรูป
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 

2. การสร้างแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือหลัก

ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างให้

ครอบคลุม  และเหมาะสมกับพฤติกรรมที่มี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายเดินรถ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย 80 โดยยึดหลักตาม

กรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษาด้วยการก าหนดลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจให้เลือกตอบ 

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการด้วย
ตนเองโดยใช้วิธีจัดแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะ
ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี.้- 
 1. ผู้วิจัยท าการแนะน าตัวพร้อมแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อหัวหน้ากองจัดการเดินรถ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ สาย 80  เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการประสานงานกับหน่วยงาน กลุ่ม
ตัวอย่าง อยู่ในความรับผิดชอบของกองจัดการเดินรถ
สาย 80  เพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวก
ต่อการนัดหมาย จัดท าแบบสอบถาม พนักงานการเดิน
รถของหน่วยงานกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดต่อหน่วยงานกลุ่ม
ตัวอย่าง จัดท าแบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานการเดินรถ ในส่วนนี้
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน ในระหว่างวันที่ 21 
สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2555 
 3. ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ท าการจดบันทึกปัญหา วิธีการแก้ปัญหา 
สภาพแวดล้อม และข้อสังเกตอื่น ๆ เพื่อน ามาศึกษา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดท าแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ปัญหาในการบริหารงาน 
 4. หลังจากได้ท าแบบสอบถามของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่าง ได้ครบตามเป้าหมายแล้วผู้วิจัยจะได้
รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัย
ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์โดยจ าแนกการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
 1. ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม จะใช้
วิธีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยแปลงเป็นค่าคะแนน
หรือก าหนดรหัสค าตอบเป็นตัวเลข ได้แก่ การได้รับ
ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติ ธรรม สภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและ
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สุขภาพของพนักงานความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนอง การ
ปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายใน
องค์การ สิทธิส่วนบุคคล การด าเนินชีวิตที่สมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ลักษณะงานที่
มีคุณค่าต่อสังคม ซึ่งใช้อัตราวัดแบบ ลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) วัดประเมินค่า 5 ระดับก าหนดเกณฑ์ได้คะแนน
ไว้ดังน้ี 
 

ความคิดเห็น คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 

เห็นด้วย 4 
ไม่แน่ใจ 3 

ไม่เห็นด้วย 2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 

 2. การแปลผลจากคะแนนของแบบสอบถาม 
โดยรวมคะแนนจากแบบสอบถามจ านวน 39 ข้อ แล้ว

น าค่าเฉลี่ย (�̅�) มาปรับใช้เปรียบเทียบ   
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์ท าการ
ลงรหัส จากนั้นได้น าไปวิเคราะห์ตามระเบียบทางสถิติ 
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ได้ใช้
ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ด้ านการปฏิบั ติ ง านที่มี ผลต่ อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มโดยมีค่าสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ดังนี.้- 
 3.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบาย
เกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของกลุ่ม ตัวอย่างกับตัว
แปรทุกตัว ซึ่งประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุการท างาน สถานภาพการสมรส เงินเดือน  
 3.2 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใช้อธิบายเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นซึ่งประกอบด้วย 
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพ
การปฏิบัติงานท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

และสุขภาพของพนักงานความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในงาน โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนอง การ
ปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายใน
องค์การ สิทธิส่วนบุคคล การด าเนินชีวิตที่สมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ลักษณะงานที่
มีคุณค่าต่อสังคม 
 3.3 การทดสอบค่า t-test ใช้อธิบายในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความแตกต่างทางสถิติ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ สาย 80 ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้ระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 (𝛼= 0.05) 
 3.4 การทดสอบค่า One – Way Anova ใช้
อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์ทาง
สถิติ ปัจจัยที่มีตัวเลือกมากว่า 2 ตัวเลือกขึ้นไป ปัจจัย
ด้ านการปฏิบั ติ ง านที่มี ผลต่ อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฯ สาย 80 โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น

ร้อยละ 95 (𝛼 = 0.05) 
 3.5 การทดสอบค่า Chi – Square ใช้อธิบาย
ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความสัมพันธ์ทางสถิติ 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพฯ สาย 80 โดยใช้ระดับความเช่ือมั่น

ร้อยละ 95 (𝛼 = 0.05) 
 

ผลการวิจัย  

 4.1. ปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานพนักงานการเดินรถที่ดีมี เพศ อายุสูง ระดับ
การศึกษาสูง อายุการท างานมาก สถานภาพ  อัตรา
เงินเดือนสูง    มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสูงกว่า 
พนักงานการเดินรถที่มี เพศ อายุต่ า ระดับการศึกษาต่ า 
อายุการท างานน้อย สถานภาพ อัตราเงินเดือนต่ า       
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ทุกประเด็น 
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 4.2. ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานการเดินรถที่มี
โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานสูง มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าพนักงานการเดินรถที่มีโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การต่ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 ส่วนพนักงานการเดินรถที่มีระดับความรัก
และความภูมิใจในอาชีพการงานสูงมีความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานดี มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในงาน
สูง และความพอใจในผลตอบแทนสูง มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานต่ ากว่าพนักงานการเดินรถที่มีความรัก
และความภูมิใจในอาชีพการงานต่ า มีความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานไม่ดี มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นใน
งานต่ า และความพอใจในผลตอบแทนต่ า ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 
0.05 หมายความว่า พนักงานการเดินรถที่มีความรัก
และความภูมิใจสูง ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นในงานสูง และความ
พอใจในผลตอบแทนสูง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว ้

 

สรุปและอภิปรายผล  

 ในการอภิปรายผลกล่าวได้ 2 ประการตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 
 ประการแรก สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดิน
รถ คือ  
  1. ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  พนักงานการเดินรถที่ดีมี 
เพศ อายุสูง ระดับการศึกษาสูง อายุการท างานมาก 
สถานภาพ  อัตราเงินเดือนสูง    มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสูงกว่า พนักงานการเดินรถที่มี เพศ อายุต่ า 
ระดับการศึกษาต่ า อายุการท างานน้อย สถานภาพ 
อัตราเงินเดือนต่ า   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ทุกประเด็น 
  2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  พนักงานการเดินรถที่มี
โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานสูง มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าพนักงานการเดินรถที่มีโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การต่ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  ส่วนพนักงานการเดินรถที่มีระดับ
ความรั กและความภูมิ ใจ ในอา ชีพการงานสู งมี
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นในงานสูง และความพอใจในผลตอบแทน
สูง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ ากว่าพนักงานการ
เดินรถที่มีความรักและความภูมิใจในอาชีพการงานต่ า 
มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดี มีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นในงานต่ า  และความพอใจใน
ผลตอบแทนต่ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 หมายความว่า 
พนักงานการเดินรถที่มีความรักและความภูมิใจสูง 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นในงานสูง และความพอใจในผลตอบแทน
สูง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 ประการที่สอง สรุปได้ว่าพนักงานฝ่ายการเดิน
รถ ที่มีปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน คือ  การได้รับ
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม การปฏิบัติงานที่
ค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง การปฏิบัติงานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายในองค์กร สิทธิส่วนบุคคล 
การด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างการด าเนินชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อ
สังคม จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถส่วนใหญ่ไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก มีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับ
เดียวกัน เนื่องจากพนักงานทุกคนมีความพอใจกับ
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ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งจูงใจ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่
ค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและสุขภาพ 
พนักงานทุกคนมีการค านึงถึงสุขภาพ มีการใช้สิทธิลา
ป่วย  ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาล เพื่อที่จะ
ปฏิบัติงานได้เป็นปกติ ลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ในระหว่างการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าและความ
มั่ นคงในงาน พนักงานทุกคนมีส่ วนร่ วม ในการ
ปฏิบัติงาน แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นการแสดงความรู้ความ
เข้าใจท่ีตนอยากจะใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรได้เป็นอย่างดี จนท าให้ทุกคนให้ความส าคัญที่
น าไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน โอกาส
พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง พนักงานได้รับสิทธิ
ที่เท่าเทียมกัน ได้รับโอกาสที่จะได้รับองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงาน ทั้งด้านการฝึกอบรม และการแสดง
ความคิดเห็น การปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์
กับผู้อื่นภายในองค์กร พนักงานมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สิทธิส่วนบุคคล 
พนักงานมีการลากิจ ลาป่วย ตามโอกาส และมีการ
ได้รับเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ การด าเนินชีวิตที่สมดุล
ระหว่างการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
พนักงานสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่การท างาน และการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
และลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานในด้านบริการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
มีการให้ค าแนะน ากับผู้โดยสาร ช้ีแจงข้อเท็จจริงและ
อธิบายกับผู้ที่สงสัยได้อย่างถูกต้อง อาจเป็นไปได้ว่า ใน
การวิจัยครั้งนี้อยู่ในช่วงการปรับโครงสร้างและพัฒนา
หน่วยงานต่างๆภายในองค์กร จากผลกระทบทางภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และตามนโยบายของรัฐบาล ได้
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว 
ก าหนดกฎระเบียบต่างๆให้เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงาน ให้มี กา ร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย
ขององค์กร ท าให้พนักงานส่วนใหญ่เกิดการตื่นตัว 

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อที่จะก้าวหน้าใน
อาชีพการงานท่ีสูงขึ้นในอนาคต [3] 
 

ข้อเสนอแนะ  

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย 80 
โดยพิจารณาความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจู งใจด้าน
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้  
 1.  การได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและ
ยุติธรรม โดยควรปรับอัตราค่าท างานล่วงเวลา ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ควรจัดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไม่ให้ท างานติดต่อกันเป็นเวลานานและ
ตรากตร า ท าให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ควรมี
การจัดสวัสดิการในด้านปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ให้กับพนักงาน 
  2. การปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะและสุขภาพของพนักงาน เช่น สถานที่
ปฏิบัติ งานยั งมีสภาพแวดล้อมที่ ไม่ เหมาะสมต่อ
พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของที่พัก และเครื่องอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในกรณีที่ถึงเวลาพักของพนักงาน
หรือรอคิวปฏิบัติงาน ส่งผลท าให้สุขภาพจิตและร่างกาย
เสื่อมโทรม ประสิทธิภาพในการท างานน้อยลง 
 3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เช่น 
ด้านการเลื่อนต าแหน่งของพนักงานควรให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่องค์กรก าหนดโดยการทดสอบความรู้
ความสามารถของพนักงานตามความเหมาะสมในแต่ละ
ระดับและสนับสนุนให้พนักงานได้ รับโอกาสรับ
การศึกษาเพิ่มสูงขึ้น ยอมรับความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ
ให้น ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งเป็นงาน
ด้ านการบริ การประชาชนทั้ งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ พนักงานถือเป็นตัวแทนและภาพลักษณ์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ค ว ร จั ด ตั้ ง ห น่ ว ย ง า น ฝึ ก อ บ ร ม
ภาษาต่างประเทศและด้านการบริการที่ประทับใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้พนักงานได้ฝึกการใช้ภาษาให้ถูกต้อง 
เหมาะสม ดังนั้นจะท าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการ
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ท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างทุ่มเท มีขวัญและก าลังใจ 
สนกุกับงานท่ีท าโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ และให้พนักงานมีความรู้สึกว่าได้พัฒนา
ตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปใน
อนาคต  
 4. โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
ควรให้พนักงานระดับปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นผ่าน
ผู้บังคับบัญชาไปยังส่วนกลางอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหา
ภายในสถานี ให้เกิดความสะดวกสบายและความ
รวดเร็ ว ในการปฏิบัติ งานรวมถึ งขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรมีการประชุมและปรึกษาท า
ความเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค จุดดีจุดด้อยของงาน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และควรให้พนักงานศึกษา
เรียนรู้กฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
มีองค์ความรู้มากขึ้น เกิดการแสดงความคิดเห็นในงาน
อย่างเต็มที่ และเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร สามารถปรับแนวทางการปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง ท า ให้ เกิดความรู้ สึกรักงานที่ปฏิบัติและ
หน่วยงานอย่างทุ่มเท โดยไม่หวาดระแวงในกฎระเบียบ 
และก่อให้เกิดผลเสียต่องาน 
 5. การปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์
กับผู้ อื่ นภาย ในองค์ กร   ควร เพิ่ มความรั กและ
ความสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกัน
ท างานเป็นทีมน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ต่างคนต่างให้
ความส าคัญต่อกัน เคารพความคิดเห็น ตัดสินใจปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างยุติธรรม มีปัญหาปรึกษากันอย่าเปิดเผย 
จะน ามาซึ่งความรัก ความสามัคคี เช่ือมั่น ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ให้
พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 
 6. สิทธิส่วนบุคคล  ควรให้พนักงานทุกคนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น ทัศนะคติ และค่านิยม
ของตนเอง อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้สิทธิต่างๆกับ
พนักงานอย่างถูกต้อง และทั่วถึง ตามโอกาสเหมาะสม 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ และสร้างความ
เช่ือมั่น ความมั่นใจ กับพนักงาน อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี 

 7. การด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างการด าเนิน
ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ควรมีการจัดเวลาเข้า
งานที่เหมาะสมต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานที่มีที่พัก
ไกลจากที่ปฏิบัติงานได้มีเวลาเดินทางของตนเองที่
เหมาะสม และจัดเวลาพักของแต่ละคนที่เพียงพอ 
เนื่องจากพนักงานอาจมีความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ซึ่ง
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 
 8. สร้างลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคมโดย
การทีอ่งค์กรควรมีการปลูกฝั่ง และสร้างจิตส านึกที่ดีต่อ
พนักงาน ในเรื่องของการมีน้ าใจ ช่วยเหลือ และการ
สร้างไมตรีจิต ต่อผู้มาใช้บริการ เนื่องจากพนักงานคือ
ส่วนหนึ่งของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีท าให้พนักงานเกิดความเช่ือมั่น และมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ [4-5] 
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