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ค าน า 
 

 การศึกษาโครงสร้างของรายได้การประกอบอาชพีการขบัรถโดยสารประจ าทางครัง้นี้เป็นการส ารวจและ
วเิคราะหปั์จจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของพนักงานในการประกอบอาชีพการขบัรถโดยสารประจ าทาง เพื่อทราบถึง
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการประกอบอาชพีการขบัรถโดยสารประจ าทาง และเพื่อสามารถน าเสนอต่อภาครฐั 
เพื่อก าหนดนโยบายและโครงสร้างรายได้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมสนับสนุนการประกอบอาชพีการขบัรถโดยสาร
ประจ าทางอกีทางหนึ่ง คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานการวจิยัฉบบันี้จะก่อประโยชน์สงูสดุ  
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สารบญัตาราง 
 หน้า 

ตารางที ่2.1 สรุป สาระส าคญัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์  14 
ตารางที ่2.2 อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่องอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าปี 2563 16 
ตารางที ่4.1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 22 
ตารางที ่4.2 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 22 
ตารางที ่4.3 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศกึษา 23 
ตารางที ่4.4 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 23 
ตารางที ่4.5 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  24 
ตารางที ่4.6  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสญัญาจา้ง 24 
ตารางที ่4.7  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทรถทีข่บั 25 
ตารางที ่4.8 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทรถทีข่บัตามสทิธคิรอบครอง 25 
ตารางที ่4.9 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัรายได ้ 26 
ตารางที ่4.10 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสวสัดกิารณ์ทีไ่ดร้บั  27 
ตารางที ่4.11 ความพงึพอใจต่อค่าตอบแทนและงานทีท่ า 28 
ตารางที ่4.12 ระดบัความพงึพอใจต่อค่าตอบแทนและความคาดหวงัค่าตอบแทน 28 
ตารางที ่4.13 ระดบัความพงึพอใจต่อจ านวนวนัหยุดทีไ่ดร้บั 29 
ตารางที ่4.14 ความรูค้วามสามารถทีไ่ดใ้ชใ้นการท างาน 30 
ตารางที ่4.15 ระดบัความพงึพอใจต่อการยกย่องจากผูโ้ดยสาร  30 
ตารางที ่4.16 ระดบัความตัง้ใจในการปฏบิตัหิน้าที ่ 31 
ตารางที ่ 4.17 ระดบัความพงึพอใจของพนกังานขบัรถทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารผูโ้ดยสาร 31 
ตารางที ่4.18 ระดบัความกระตอืรอืรน้ต่องานทีท่่านท า 32 
ตารางที ่4.19 ระดบัความดใีจของพนกังานขบัรถเมื่อผูโ้ดยสารปฎบิตัตินดว้ยความเป็นมติร  32 
ตารางที ่4.20 ระดบัการเตรยีมความพรอ้มก่อนการปฏบิตังิาน 33 
ตารางที ่4.21 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมระหว่างค่าตอบแทนและงานทีร่บัผดิชอบ  33 
ตารางที ่4.22 ระดบัความคดิเหน็ของผูข้บัรถโดยสารต่อการไดร้บัเงนิรางวลัเมื่อปฏบิตังิานตามก าหนด 34 
ตารางที ่4.23 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัเงนิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล 34 
ตารางที ่4.24 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัจ านวนวนัหยุดทีท่ าใหเ้กดิขวญัก าลงัใจในการท างาน  35 
ตารางที ่4.25 ระดบัความพยายามในการพฒันาวธิกีารท างาน เพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็ 35 
ตารางที ่4.26  โอกาสในการพฒันาความรูแ้ละความสามารถจากต าแหน่งงาน  36 
ตารางที ่4.27 โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งทีส่งูขึน้  36 
ตารางที ่4.28 ระดบัความพงึพอใจในค่าตอบแทน 37 
ตารางที ่4.29 ระดบัการไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์ร  37 
ตารางที ่4.30 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานไดร้บัการยอมรบัจากผูโ้ดยสาร 38 
ตารางที ่ 4.31 ระดบัความเบื่อหนายในการปฏบิตัหิน้าที ่ 38 
ตารางที ่4.32 ระดบัความคดิเหน็ ความรูค้วามสามารถทีต่รงกบังานทีท่ า  39 
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ตารางที ่4.35 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความสามารถในการแกไ้ขปัญหา  41 
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ตารางที ่4.36 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความอสิระในการแกไ้ขปัญหา  41 
ตารางที ่4.37 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการบรรลุเป้าหมายการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีต่ัง้ไว้ 41 
ตารางที ่4.38 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความช านาญเสน้ทาง 42 
ตารางที ่ 4.39 การมเีครอืขา่ยทีด่ใีนการท างาน 42 
ตารางที ่4.40 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการมสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ต่องานและเครอืขา่ยขบัรถ 43 
ตารางที ่4.41 ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการตัง้เป้าหมายในการปฏบิตังิาน 43 
ตารางที ่4.42 ระดบัความคดิเหน็ความรูค้วามเขา้ใจขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีช่่วยตรงตามเป้าหมาย 44 
ตารางที ่ 4.43 ระดบัความพยายามในการปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ดง้านตามเป้าหมาย 44 
ตารางที ่4.44  ระดบัการปรบัปรุงการท างานเพื่อใหไ้ดง้านตามเป้าหมาย 45 
ตารางที ่4.45 ระดบัการสรุปผลการปฏบิตังิาน เพื่อน าไปปรบัปรุงในการปฏบิตังิานอื่นๆ ในอนาคต 45 
ตารางที ่ 4.46 ระดบัการปฏบิตังิานตามแผนทีว่างไวเ้พื่อคุณภาพของงาน 46 
ตารางที ่4.47  ระดบัความคดิเหน็ความรูค้วามเขา้ใจขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน ท าใหผ้ลงานมคีุณภาพ 46 
ตารางที ่4.48 ระดบัความคดิเหน็ความรูค้วามเขา้ใจทีท่ าใหง้านมมีาตรฐานไดร้บัการยอมรบั 47 
ตารางที ่ 4.49 ระดบัความสามารถในการปฏบิตังิานใหต้รงตามมาตรฐาน 47 
ตารางที ่4.50 ความคดิเหน็เกีย่วกบัจติส านึกในการค านึงถงึคุณภาพของงาน 48 
ตารางที ่4.51 ระดบัการวางแผนงานและกรอบระยะเวลาการปฎบิตังาน 48 
ตารางที ่4.52 ความคดิเหน็ความรูค้วามเขา้ใจการปฏบิตังิาน ท าใหง้านเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ 49 
ตารางที ่4.53 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการล าดบัการท างานก่อน-หลงัตามความส าคญัของงาน 49 
ตารางที ่4.54 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรุงขัน้ตอนการปฏบิตังิานอยู่เสมอเพื่อใหง้านเสรจ็ทนัเวลา 49 
ตารางที ่4.55 ความคดิเหน็เกีย่วกบัความสามารถในการชีแ้จงถงึการล่าชา้ของงาน 50 
ตารางที ่4.56 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการวางแผนในการปฏบิตังิานทีส่ามารถลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็น 50 
ตารางที ่4.57 ความคดิเหน็เปฏบิตัติามแผนงานโดยค านงึถงึทรพัยากรต่างๆทีม่คีวามจ าเป็นต่อตน้ทุน 51 
ตารางที ่4.58 ความคดิเหน็เกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจทีท่ าใหเ้สยีค่าใชจ้่ายซึง่เป็นตน้ทุนน้อยทีส่ดุ 51 
ตารางที ่4.59 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการค านึงถงึการใชท้รพัยากรในการปฏบิตังิานอย่างประหยดั 52 
ตารางที ่4.60 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ 52 
ตารางที ่4.61 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัรายไดแ้ละประสบการณ์ 55 
ตารางที ่4.61 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัรายไดส้ทุธแิละประสบการณ์ 56 
ตารางที ่4.62 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัรายไดแ้ละสวสัดกิารทีไ่ดรบั 57 
ตารางที ่4.63 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทสญัญาจา้งและระดบัรายได ้ 58 
ตารางที ่4.64 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทสญัญาจา้งและสวสัดกิารทีไ่ดร้บั 59 
ตารางที ่4.65 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทรถทีข่บัและค่าตอบแทน  60 
ตารางที ่4.66 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทรถทีข่บัและสวสัดกิารทีไ่ดร้บั 61 
ตารางที ่ 4.67 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายุของพนกังานขบัรถและทกัษะการท างาน 62 
ตารางที ่ 4.68 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายุของพนกังานขบัรถและประสทิธภิาพการท างาน 63 
ตารางที ่ 4.69 ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดข้องพนกังานขบัรถและทกัษะการท างาน 64 
ตารางที ่ 4.70 ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดข้องพนกังานขบัรถและประสทิธภิาพการท างาน 65 
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สารบญัรปูภาพ 
 หน้า 

รปูที ่1.1 รถ ขสมก 2 
รปูที ่1.2 การเกบ็ค่าโดยสารบนรถเมล ์ 3 
รปูที ่2.1 แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบค่าตอบแทน 10 
รปูที ่ 4.1 โครงสรา้งรายไดข้องพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง 26 
รปูที ่4.2 ภาพการกระจายตวั ระดบัรายไดแ้ละประสบการณ์ 55 
รปูที ่4.3 ภาพการกระจายตวั ระดบัรายไดแ้ละประสบการณ์ 56 
รปูที ่4.4 ภาพการกระจายตวั ระดบัรายไดแ้ละสวสัดกิาร 57 
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การก าหนดการงบประมาณการขึน้เงนิเดอืนประจ าปีนัน้ มคีวามส าคญัต่อระบบการประเมนิการขึน้เงนิเดอืน
เป็นอย่างมาก ต้องมขีอ้มูลเงนิเฟ้อ และแนวโน้มการปรบัค่าจา้งในตลาด หากผูบ้รหิารและในส่วนของฝ่ายบุคคล  ก่อน
พจิารณาปรบัเงนิเดอืนประจ าปี หากมเีสยีงกระแสตอบรบัในทางลบจากพนกังานหรอืลกูจา้งบางสว่นสาเหตุอาจจะอยู่ที่
พนักงานเกดิความรู้สกึเปรยีบเทยีบการขึน้เงนิเดอืนกบัผลงานตนเอง ผลงานของตนเองปีนี้อาจดกีว่าปีทีผ่่านมาแต่
อตัราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนัก ท าให้เแรงจูงใจในการท างานตกต ่าลง ดงันัน้คงต้อง
กลบัมาพจิารณาตัง้แต่การบรหิารผลงานว่าผูบ้รหิารสามารถใหค้ะแนนผลงานของพนักงานไดอ้ย่างตรงไปตรงมามาก
น้อยเพยีงใด ในปัจจุบนัการขึน้เงนิเดอืนควรมคีวามสอดคลอ้งกบัผลงานของพนักงานดว้ยเช่นกนั ในอุตสาหกรรมการ
ขบัรถประจ าทางกเ็ช่นเดยีวกนั มคีวามส าคญัต่อการศกึษาในการก าหนดอตัราค่าจา้งหรอืเงนิเดอืนเป็นอย่างมาก ว่า
ควรมกีารก าหนดอย่างไร เพื่อใหเ้ขามอีาชพีอยู่ได ้รกัอาชพี และสามารถด ารงอาชพีนี้เป็นระยะเวลาทีย่าวนาน หลายๆ
บรษิทัหรอืองคก์รพยายามปรบัอตัราแรกจา้ง หรอื ฐานเงนิเดอืนเพื่อดงึดูดพนักงานจากคู่แขง่ บางแห่งอาจใชว้ธิซีือ้ตวั  
ในบางครัง้การบรหิารเงนิเดอืนหากองคก์รจ่ายสงูกว่าคู่แข่งขนั จะเป็นปัจจยัที่ช่วยใหอ้งคก์รหรอืบรษิทัไดพ้นักงานที่
องคก์รไดห้มายตาไวไ้ด ้แต่ปัจจยัในเรื่องค่าจา้งเงนิเดอืนนัน้ แมบ้รษิทับอกว่าเป็นความลบัแค่ไหน สุดทา้ยกม็โีอกาส
พลาดหลุดออกมา พนักงานที่ท างานอยู่มานานบงัเอญิเกดิรบัรูว้่าเงนิเดอืนผูท้ีเ่ขา้มาท างานใหม่ทีม่ปีระสบการณ์น้อย
กว่าตนเองหลายปีแต่เงนิเดอืนกลบัได้เงนิเดอืนเทยีบเท่ากบัตนเอง กอ็าจกลายเป็นเหตุส าคญัที่ท าให้พนักงานเสยี
ก าลงัใจในการท างานไดโ้ดยทีอ่งคก์รอาจไม่คาดคดิได้ 
 ดงันัน้ เพื่อใหผู้ท้ีป่ระกอบอาชพีในกลุ่มนี้ เกดิความรูส้กึภูมใิจ และพงึพอใจในอาชพีของตน และไม่เปลีย่นไป
ประกอบอาชพีอื่น จงึต้องมกีารศกึษาโครงสรา้งของรายได ้เพื่อใหท้ราบว่าระดบัไหนทีผู่้ประกอบอาชพีในกลุ่มนี้จะมี
ความพึงพอใจ โดยจะศึกษาจากปัจจยัที่เป็นตวัเงนิ และปัจจยัที่ไม่ได้เป็นตวัเงิน เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจใน
โครงสรา้งของรายไดผู้ป้ระกอบอาชพีขบัรถโดยสารประจ าทางในบรบิทของคนไทยมากยิง่ขึน้ จึงก าหนดวตัถุประสงค์
เพื่อการศึกษาโครงสร้างของรายได้การประกอบอาชพีการขบัรถโดยสารประจ าทางคือ การส ารวจและวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในการประกอบอาชีพการขบัรถโดยสารประจ าทาง การศกึษาเรื่อง 
“โครงสร้างรายได้ของผู้ประกอบอาชพีคนขบัรถโดยสารที่เป็นธรรม” มีขอบเขตของการวจิยั โดยกลุ่มเป้าหมายใน
การศกึษาครัง้นี้เป็นกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีขบัรถ 1) รถตู้ประจ าทาง (ร่วม บขส) 2) รถเมลป์ระจ าทาง (บขส/ร่วม บขส) 
3) รถ ขสมก และ 4) รถทวัร์ประจ าทาง ทัง้นี้ ผู้ประกอบอาชีพขบัรถในกลุ่มนี้ อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เชยีงราย และจงัหวดัเชยีงใหม่ และมปีระเดน็การศกึษาคอื รายไดข้องผูป้ระกอบอาชพีขบัรถโดยสาร ทกัษะ
การประกอบอาชพีการขบัรถโดยสาร และประสทิธภิาพการท างานในอาชพีการขบัรถโดยสาร โดยการศกึษาครัง้นี้ คาด
ว่าจะท าใหท้ราบปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการประกอบอาชพีการขบัรถโดยสารประจ าทาง เพื่อสามารถน าเสนอ
ต่อภาครฐั เพื่อก าหนดนโยบายและโครงสรา้งรายได้ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมสนับสนุนการประกอบอาชพีการขบัรถ
โดยสารประจ าทางอกีทางหนึ่งดว้ยเช่นกนั 
 การวจิยัเรื่อง “โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง” เป็นการวจิยัใน
รูปแบบผสมผสาน (Mixed method research) โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative method) และวธิวีจิยั
เชงิคุณภาพ (Qualitative method) การวจิยัเชงิปรมิาณมจีุดเด่นในเรื่องการวเิคราะหผ์ลทีต่ีความไดช้ดัเจนตามกรอบ 
สามารถสรา้งสถานการณ์ทีล่ดผลรบกวนจากตวัแปรแทรกซอ้นเพื่อทดสอบความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลได ้และการวจิยัเชงิ
คุณภาพนัน้มจีุดเด่นคอื สามารถเกบ็ขอ้มูลเชงิลึกในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงได้จากกลุ่มตวัอย่างที่มจี านวนจ ากดั และ
สามารถคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างได ้เพื่ออธบิายปรากฏการณ์และสถานการณ์ของพื้นทีท่ีศ่กึษาและสามารถก าหนดปัจจยั
ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งในเหตุการณ์ทีส่นใจได ้ใชศ้กึษากระบวนการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาได ้มคีวามยดืหยุ่น
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หากตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงในระหว่างการวจิยั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดใ้ชว้ธิกีารศกึษาแบบผสมผสาน ในลกัษณะของการวจิยั
แบบขัน้ตอนเชงิส ารวจ 
 เพื่อตอบค าถามในการศกึษาโครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของผู้ขบัรถโดยสารประจ าทาง  
การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษาหลกัหนึ่งขอ้คอืเพื่อ ส ารวจและวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
พนักงานผู้ประกอบอาชีพการขบัรถโดยสารประจ าทาง และเพื่อหาแนวทางในการสร้างโครงสร้างรายได้และ
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมของผูป้ระกอบอาชพีคนขบัรถโดยสาร เพื่อทีผู่ข้บัรถโดยสารสามารถท างานขบัรถโดยสารอย่าง
มีความสุข ไม่คิดเปลี่ยนใจไปท างานอื่น ไม่เกิดอัตราการเปลี่ยนงานสูง และเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ท านัน้ 
การศกึษาพบว่าสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจุบนั ค่อนขา้งบบีบงัคบั เศรษฐกจิในช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมา อยู่ในช่วงขา
ลง และเป็นปัญหาเช่นเดยีวกนัทัว่โลก ท าใหป้ระชากรรายไดต้ ่า หางานท ายาก ในขณะเดยีวกนัประเทศผูล้งทุนกม็อง
หาประเทศอื่นทีส่ามารถช่วยลดต้นทุนค่าแรงในการลงทุน และยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศทีม่ตี้นทุนต ่ากว่า ท าให้
ประเทศไทยเกิดปัญหาการจ้างงาน ยิ่งไปกว่านัน้ สถานการณ์โควิด -19 ยงัท าให้สภาวการณ์เศรษกิจแย่ลงไปอกี 
เศรษฐกจิโดยรวมไม่เพยีงแต่หยุดการเจรญิเตบิโต แต่เกดิการถดถอยหลงัลงไป ท าให้แต่ละประเทศเผชญิกบัวกิฤต
อย่างหนักกบัสภาวเศรษฐกจิในครัง้นี้อนัเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควนิา ที่ได้แพร่ไปอย่างรวดเร็ว 
อาชพีการขบัรถโดยสาร หลายคนมองว่าเป็นอาชพีทีไ่มม่เีกยีรต ิไม่อยากท า หากเขา้ไปท าแลว้ และถา้มโีอกาสกจ็ะยา้ย
ไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมมากกว่า สิง่ต่างๆเหล่าน้ี เป็นการสรา้งบรรทดัฐานขึน้มา
ดว้ยความเขา้ใจกนัไปเอง1 ยงัมคีนอกีกลุ่มหนึ่งทีร่กัอาชพีในการขบัรถโดยสาร คนกลุ่มนี้จะประกอบอาชพีการขบัรถ
โดยสารมาเป็นระยะเวลา 7-10 ปี บางคนมปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี คนกลุ่มนี้จะท าทัง้ในองคก์รทีเ่ป็นทัง้
องคก์รภาครฐั และองคก์รเอกชน ฐานเงนิเดอืนจะสงูขึน้ตามประสบการณ์การท างาน ท าใหเ้ขาเหล่าน้ีสามารถประกอบ
อาชพีอยู่ไดโ้ดยไม่ตดิขดั ผูท้ีเ่ริม่เขา้มาท างานเป็นผูข้บัรถโดยสารใหม่ จะเริม่ตน้เงนิเดอืนโดยไดร้บัตามอตัราเงนิค่าจา้ง
ขัน้ต ่าในบางองคก์ร และในบางองคก์ร จะจ่ายใหใ้นอตัราเงนิเดอืนขัน้ต ่า และบางองคก์รกจ็ะมรีายไดใ้นรูปแบบทีเ่ป็น
สวสัดกิารทีอ่งคก์รมอบใหร้่วมกบัเงนิเดอืน ซึง่มหีลายรูปแบบ ต่างองคก์รกจ็ะเสนอรูปแบบรายไดใ้หก้บัพนกังานขบัรถ
ทีแ่ตกต่างกนัไป ผูข้บัรถโดยสารทีเ่ขา้มาในอุตสาหกรรมการขบัรถใหม่ ถ้าไม่มคีวามขยนัและไม่มคีวามรบัผดิชอบใน
งาน กจ็ะไม่สามารถอยู่ในอุตสาหกรรมได ้
 จากผลการศึกษา โครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง
ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส าคญัคอื 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) ค่าตอบแทน (กรณีขบัรถส่วนตวั) ค่าตอบแทน (กรณีขบัรถ
องคก์ร) 3) แรงบนัดารใจในการขบัรถ 4) ทกัษะในการขบัรถประจ าทาง  และยังมีปัจจัยอื่นๆ โดยจากการส ารวจปัจจยั

อ่ืนๆ พบว่า ปัจจยัดา้นอื่นๆ ทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัส าหรบัผูข้บัรถโดยสารทีเ่ป็นเจา้ของรถ 2) ปัจจยัส าหรบัผู้
ขบัรถโดยสารทีข่บัรถใหก้บัองคก์ร และปัจจยัประกอบเพ่ิมเติมเขา้มาในโครงสรา้งรายไดค้อืปัจจยัทีเ่ป็นปัจจยัภายใน
ตวับุคคลคอื 1) การสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างานของผูข้บัรถโดยสาร 2) ทกัษะในการขบัรถของผูข้บัรถโดยสาร 
 อย่างไรก็ตามปัจจยัอื่นๆ สามารถแยกออกไดเ้ป็นสองมุมมองใหญ่ๆ คอื ส าหรบักลุ่มผูข้บัรถโดยสารทีม่รีถเป็น

ของตนเอง และกลุ่มผูข้บัรถโดยสารที่ตวัรถเป็นขององคก์ร โดยสองกลุ่มนี้จะมปัีจจยัทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัจะแสดง
รายละเอยีดต่อไปนี้ กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ไดท้ างานในองคก์ร จะมปัีจจยัต่อไปนี้ เป็นปัจจยัอื่นๆ ทีป่ระกอบเป็นโครงสรา้งใน
เรื่องรายไดข้องผูข้บัรถโดยสารซึง่ประกอบไปดว้ย 1) ค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสมกบังาน 2) จ านวนวนัหยุด 3) การ
ทีไ่ดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของตนเอง 4) การทีไ่ดร้บัความยกย่องจากผูโ้ดยสาร และ 5) เมื่อผูโ้ดยสารปฏบิตัตินดว้ย
ความเป็นมติร กลุ่มตวัอย่างที่ท างานในองค์กร จะมปัีจจยัต่อไปนี้ เป็นปัจจยัอื่นๆ ที่ประกอบเป็นโครงสร้างในเรื่อง

                                                           
1 จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบอาชีพขบัรถโดยสาร 



ฌ 
 

รายได้ของผู้ขบัรถโดยสารซึ่งประกอบไปด้วย 1) ค่าตอบแทนและงานทีไ่ด้รบัผดิชอบ 2) เงนิรางวลัที่เพิม่ขึน้เมื่อผล
ปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์3) สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล และ 4) จ านวลวนัหยุดทีไ่ดร้บั 
 ในส่วนของปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ข ับรถโดยสาร ที่จะท าให้ผู้ท าอาชีพนี้ท างานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพคอืการสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างาน โดยการสรา้งแรงบนัดาลใจจะมวีธิกีารดงันี้คอื 1) มคีวามพยายาม
ในการพฒันาวธิกีารท างานของตนเอง 2) เป็นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถ 3) ได้รบัความไวว้างใจจาก
องคก์ร และ 4) ไดร้บัการยอมรบัจากผูโ้ดยสาร  

ในส่วนของทกัษะในการท างานขบัรถโดยสารประกอบไปดว้ยทกัษะส าคญั 8 ประการ ทีผู่ข้บัรถโดยสารพงึมี

เพื่อเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการพจิารณาสรา้งโครงสรา้งรายไดข้องผูข้บัรถโดยสาร ซึง่ประกอบไปดว้ย 1) มคีวามรู้
ความสามารถในการขบัรถ 2) ต้องอาศยัความรู ้3) ใชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์4) มคีวามสามารถในการแกไ้ขเฉพาะ
หน้า 5) มคีวามรบัผดิชอบ 6) มคีวามอสิระในการแกไ้ขปัญหา 7) มคีวามช านาญในเสน้ทาง และ 8) มเีครอืข่ายทีด่ใีน
การท างาน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.0 บทน า 

รถโดยสารประจ าทาง เป็นระบบขนสง่มวลชนระบบหนึ่งทีใ่หบ้รกิารบนถนน โดยมลีกัษณะเป็นรถขนาดใหญ่ที่
บรรทุกผูโ้ดยสารเป็นจ านวนมาก โดยมกีารก าหนดเสน้ทาง ส่วนใหญ่จะมกีารเรยีกชื่อเสน้ทางเป็นตวัเลข เช่น สาย 1 
สาย 2 เกบ็ค่าโดยสารโดยวธิต่ีางๆกนั และดว้ยราคาทีต่่างกนัไป จ านวนผูโ้ดยสารบนรถเมลจ์ะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบั
ขนาดของรถ ตวัอย่างเช่นในประเทศเยอรมนัมรีถเมลท์ีย่าวทีสุ่ดในโลกบรรจุผูโ้ดยสารไดก้ว่า 200 คน2 และรถโดยสาร
ประจ าทางมเีรยีกกนัหลายชื่อ ในประเทศไทยขึน้อยู่กบัประเภทของรถ เช่น รถเมล ์รถทวัร ์รถสองแถว รถสองแถวใหญ่ 
หรอื รถสองแถวเลก็ หรอืเรยีกชื่อเฉพาะตามพื้นที ่เช่น รถสีล่้อแดงและสีล่้อเหลอืงเป็นชื่อเรยีกทัง้รถโดยสารและรถ
รบัจ้างในจงัหวดัเชยีงใหม่ รถสองแถว กจ็ดัเป็นรถสาธารณะด้วยเช่นกนั อาชพีขบัรถโดยสารประจ าทางจงึเป็นหนึ่ง
อาชพีทีน่่าสนใจ ทีม่คีนอยู่จ านวนหนึ่งประกอบอาชพีนี้ อย่างไรกต็าม มทีัง้ผูท้ีม่คีวามพงึพอใจ และไม่พงึพอใจ ในการ
ประกอบอาชีพการขบัรถโดยสารประจ าทาง ด้วยเหตุผลหลายประการดงัเช่นอาชีพอื่นๆ ผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจใน
การศกึษาโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมของพนักงานขบัรถประจ าทาง โดยมเีป้าหมายในการศกึษาใน
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและเขตปรมิณฑล จงัหวดัเชยีงราย และจงัหวดัเชยีงใหม่ การศกึษาจากผูป้ระกอบการจาก
หน่วยงานของภาครฐัและเอกชน การปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถโดยสาร ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง การศกึษาใน
ครัง้นี้จงึมุ่งเน้นในการศกึษาถงึโครงสรา้งของค่าตอบแทนทีพ่นักงานขบัรถจะไดร้บั เพื่อเขาเหล่านี้จะสามารถประกอบ
อาชพีอยู่ไดด้ว้ยความพงึพอใจ มคีวามภูมใิจในอาชพีของตนเอง สามารถเลีย้งครอบครวั และไม่คดิจะเปลีย่นงานไป
ประกอบอาชพีอื่น โดยทัว่ไปแลว้กรมการขนสง่ทางบก ก าหนดค าจ ากดัความของรถโดยสาร ไว ้4 ประเภทดว้ยกนัคอื 

1. รถโดยสารประจ าทาง หมายถงึ รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารเพื่อสนิจา้งตามเสน้ทางทีก่ าหนด 
2. รถโดยสารไม่ประจ าทาง หมายถงึ รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารเพื่อสนิจา้งโดยไม่จ ากดัเสน้ทาง 
3. รถโดยสารส่วนบุคคล หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการค้าหรอืธุรกจิของตนเอง ซึ่งบรรทุก

ผูโ้ดยสารไดต้ัง้แต่ 12 ทีน่ัง่ขึน้ไป และมนี ้าหนกัรถเกนิกว่า 2,200 กโิลกรมัขึน้ไป 
4. รถขนาดเลก็ หมายถงึ รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารและหรอืสิง่ของเพื่อสนิจา้งตามเสน้ทางทีก่ าหนด ดว้ยรถ

ทีม่นี ้าหนกับรรทุกรวมกนัไม่เกนิ 4,000 กโิลกรมั 
ตวัอย่างของรถโดยสารทีใ่หบ้รกิารในจงัหวดั เชยีงราย และเชยีงใหม่ ด าเนินการโดยบรษิทั รเีจยีนนอล ทราน

ซิท โคเปอร์เรชัน่ จ ากดั (RTC)3 ซึ่งเป็นกลุ่มทุนพฒันาเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ได้เปิดเดินรถโดยสารขนส่งมวลชน
(เชยีงใหม่สมารท์บสั) ดงันี้ 

 สาย R1 สวนสตัว์เชียงใหม่ - เซ็นทรลัเฟสติวลั เปิดให้บริการตัง้แต่วนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตัง้แต่เวลา 
08.00 - 20.30 น. โดยรถจะม ี2 ส ีคอื สายสเีขยีวและสมี่วง 

 สาย R1(พเิศษ) สวนสตัว์เชยีงใหม่ - ตลาดจรงิใจ - เซน็ทรลัเฟสติวลั เริม่ทดลองให้บรกิารตัง้แต่วนัที่ 30 
มนีาคม 2562 โดยใหบ้รกิารเฉพาะวนัเสาร-์อาทิตย4์ 

 สาย R2 ประตูท่าแพ - หนองหอย - หา้งฯ พรอมเมนาดา เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่29 พฤษภาคม 2561 

                                                           
2 "Autotram Extra Grand". Autotram Extra Grand. 10 October 2012. 
3  https://www.facebook.com/RTCCMSMARTBUS/ 
4 ทดลองใหบ้รกิารสาย R1 พเิศษ , RTC Chiang Mai City Bus 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://www.facebook.com/RTCCMSMARTBUS/
https://www.facebook.com/rtccmcitybus/photos/a.249912798882822/491474061393360/?type=3&theater
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 สาย R3 ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ - ถนนนิมมานเหมนิท ์- คูเมอืงเชยีงใหม่ โดยม ี2 สาย คอื สายสเีหลอืง(วน
ซา้ย)และสายสแีดง(วนขวา) เวลาใหบ้รกิาร 6.00 - 24.00 น.5 เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่5 เมษายน 2561 

 สาย R3 (พิเศษ) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เริ่มทดลองให้บริการตัง้แต่วนัที่ 1 
พฤษภาคม 25626 

 สาย B4 สนามบนิเชยีงใหม่ - ถนนมหดิล - ขนสง่อาเขต เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่29 พฤษภาคม 2561 
 หมายเหตุ ทุกสายเกบ็ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย7 การช าระค่าโดยสารสามารถเลอืกช าระดว้ยเงนิสด (จ่าย

ใหพ้นกังานขบัรถ) หรอืใชบ้ตัรแรบบทิ 
 

1.1 หลกัการและเหตผุล 
การบรหิารค่าตอบแทนหรอืการจดัการด้านสวสัดกิารนัน้ ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัก าลงัจ่ายขององค์กร แต่จะจ่าย

เท่าไรนัน้องคก์รต้องมขีอ้มูลการจ่ายในตลาดเพื่อจะไดม้คีวามสามารถในการเปรยีบเทยีบไดว้่า ค่าตอบ แทนทีจ่่ายไป
ใหก้บัพนกังานหรอืลกูจา้งทีอ่ยู่ในองคก์รของตนเองนัน้มคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด ซึง่กค็อืตลาดค่าจา้งทีแ่ข่งกนั
ดงึดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมายขององคก์ร อาจเป็นธุรกจิเดยีวกนัหรอืธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั หากบรษิทัหรอืองคก์รมขีอ้มลู
เกีย่วกบัค่าใชจ้่ายเกีย่วรายไดข้องพนักงานหรอืลูกจา้งทีช่ดัเจน กจ็ะสามารถช่วยอธบิายใหพ้นักงานเขา้ใจไดว้่าตลาด
ค่าจา้งขององคก์รหรอืบรษิทัแข่งกบัอยู่กลุ่มใด และองคก์รหรอืบรษิทัจ่ายทีร่ะดบัไหนของกลุ่ม ทัง้นี้เพื่อลดความรู้สกึ
ของพนกังานหรอืลกูจา้งทีช่อบเอาเงนิเดอืนทีต่นเองไดร้บัไปเทยีบกบัเพื่อนๆทีอ่ยู่ธุรกจิอื่นทีไ่ม่ใชก้ลุ่มธุรกจิทีไ่ม่ไดใ้กล
เคียงกบัองค์กรหรือบริษัทของตนเองที่ท าอยู่ ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่มีก าลงัจ่ายสูงกว่า ที่ส าคญัที่สุดคือเป็นธุรกิจต่าง
ประเภทกนั 

 
รปูที ่1.1: รถ ขสมก 

แหล่งทีม่า: สยามรฐัออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2563 https://siamrath.co.th/n/155745 
 

การก าหนดการงบประมาณการขึน้เงนิเดือนประจ าปีนัน้ มคีวามส าคญัต่อระบบการประเมนิการขึน้เงนิเดอืน
เป็นอย่างมาก ต้องมขีอ้มูลเงนิเฟ้อ และแนวโน้มการปรบัค่าจา้งในตลาด หากผูบ้รหิารและในส่วนของฝ่ายบุคคล  ก่อน
พจิารณาปรบัเงนิเดอืนประจ าปี หากมเีสยีงกระแสตอบรบัในทางลบจากพนกังานหรอืลกูจา้งบางสว่นสาเหตุอาจจะอยู่ที่

                                                           
5 https://pantip.com/topic/37531082 วนันี้เปิดตวั "รถเมลเ์ชยีงใหม"่ สาย R3 สนามบนิ-นิมมาน-เมอืงเก่า -Pantip] 
6  1 พ.ค.นี้ เริม่ทดลองเพิม่เทีย่วใหบ้รกิารในสาย R3 พเิศษ , RTC Chiang Mai City Bus 
7 https://mgronline.com/columnist/detail/9610000053945 

https://pantip.com/topic/37531082
https://www.facebook.com/rtccmcitybus/photos/a.249912798882822/508417746365658/?type=3&theater
https://mgronline.com/columnist/detail/9610000053945
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พนักงานเกดิความรู้สกึเปรยีบเทยีบการขึน้เงนิเดอืนกบัผลงานตนเอง ผลงานของตนเองปีนี้อาจดกีว่าปีทีผ่่านมาแต่
อตัราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนัก ท าให้เแรงจูงใจในการท างานตกต ่าลง ดงันัน้คงต้อง
กลบัมาพจิารณาตัง้แต่การบรหิารผลงานว่าผูบ้ริหารสามารถใหค้ะแนนผลงานของพนักงานไดอ้ย่างตรงไปตรงมามาก
น้อยเพยีงใด ทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งคอื การขึน้เงนิเดอืนควรมคีวามสอดคลอ้งกบัผลงานของพนกังานดว้ยเช่นกนั หาก
บรษิทัขึน้เงนิเดอืนใหพ้นักงานในอตัราทีม่คีวามใกล ้เคยีงกนั ซึง่เป็นผลใหพ้นักงานหรอืลูกจา้งทีม่คีวามสามารถของ
องคก์รนัน้มกี าลงัใจในการท างานถดถอยลงไปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรอืธุรกจิไหนกต็าม 

 

 
รปูที ่1.2: การเกบ็ค่าโดยสารบนรถเมล ์

แหล่งทีม่า: https://www.posttoday.com/social/general/244459 
 

หลายๆบรษิทัหรอืองคก์รพยายามปรบัอตัราแรกจา้ง หรอื ฐานเงนิเดอืนเพื่อดงึดูดพนักงานจากคู่แขง่ บางแห่ง
อาจใชว้ธิซีือ้ตวั  ในบางครัง้การบรหิารเงนิเดอืนหากองคก์รจ่ายสงูกว่าคู่แขง่ขนั จะเป็นปัจจยัทีช่่วยใหอ้งคก์รหรอืบรษิทั
ได้พนักงานที่องค์กรได้หมายตาไว้ได้ แต่ปัจจยัในเรื่องค่าจ้างเงินเดือนนัน้ แม้บริษัทบอกว่าเป็นความลบัแค่ไหน 
สุดทา้ยกม็โีอกาสพลาดหลุดออกมา พนักงานที่ท างานอยู่มานานบงัเอญิเกดิรบัรูว้่าเงนิเดอืนผูท้ีเ่ขา้มาท างานใหม่ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าตนเองหลายปีแต่เงนิเดอืนกลบัเกอืบเท่ากบัตนเอง กอ็าจกลายเป็นเหตุส าคญัทีท่ าใหพ้นักงาน
เสยีก าลงัใจในการท างานไดโ้ดยทีอ่งคก์รอาจไม่คาดคดิได ้ดังนัน้ บรษิทันอกจากปรบัค่าจา้งใหด้งึดูดผูส้มคัรภายนอก
แลว้ สิง่ทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งคอื ควรจะมกีารปรบัฐานค่าจา้งของพนักงานปัจจุบนัใหอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัตลาดดว้ย 
นอกจากนี้อกีมุมหนึ่งทีต่อ้งพจิารณาคอื การรบัพนกังานใหม่เขา้ท างาน ควรจะตอ้งพจิารณาค่าตอบแทนใหอ้ยู่ ในระดบั
ที่เหมาะสมใกล้เคยีงกบัพนักงานในต าแหน่งใกล้ เคยีง ที่ประสบการณ์ท างานไม่ต่างกนัมาก การที่จะใหเ้งนิเดอืนใน
ระดบัทีน่ าหน้าเพื่อนร่วมงานในกลุ่มนี้ และไปเทยีบเท่าพนกังานทีอ่าวุโสกว่า ประสบการณ์และความช านาญกว่าเป็นสิง่
ทีไ่ม่ควรท าอย่างยิง่ โดยธรรมชาตขิองเรื่องของค่าตอบแทนรวมไปถงึสวสัดกิารนัน้ การบรหิารใหด้จีงึไม่สามารถทีจ่ะ
หลกีเลีย่งเสยีงสะทอ้นของพนกังานได ้แต่ผูบ้รหิารและ ในสว่นของทรพัยากรบุคคล กค็วรจะมหีลกัการและเหตุผลทีจ่ะ
สือ่กบัพนกังานใหม้คีวามเขา้ใจเพื่อลดการใชค้วามรูส้กึในการมองเรื่องค่าตอบแทนจากมุมของตวัพนกังานแต่ฝ่ายเดยีว 
และทีส่ าคญัค่าตอบแทนนัน้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสรา้งความผูกพนัของพนักงาน ซึง่ยงัมอีกีหลายปัจจยัทีจ่ะช่วยให้
พนักงานขององค์กรมคีวามผูกพนักบัองค์กรมากขึน้เช่นเดยีวกนั สิง่ต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจยั พื้นฐานในการพจิารณา
เงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนใหพ้นักงานหรอืลูกจา้งในองคก์ร รวมทัง้ทีอ่ยู่ในองคก์รพนักงานขบัรถโดยสารเช่นเดยีวกนั 
ต่างกม็วีธิกีารพจิารณาเงนิเดอืนและค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานและลกูจา้งในองคก์รของตนเองดว้ยกนัทัง้สิน้ 
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การเป็นพนักงานขบัรถ ในประเทศไทยมคีวามแตกต่างจากต่างประเทศ โดยทีต่่างประเทศให้ความ ส าคญักบั
ทุกอาชพีค่อนขา้งมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มประเทศตะวนัตก และประเทศสหรฐัอเมรกิา สว่นในประเทศไทย การ
ประกอบอาชพีขบัรถสว่นมากจะไดร้บัการดถููก และคนสว่นน้อยจะมคีวามภูมใิจในการประกอบอาชพีคนขบัรถ บางราย
เขา้มาประกอบอาชพีคนขบัรถเพยีงชัว่คราว เมื่อหางานใหม่ที่ดกีว่าได้กอ็อกจากการเป็นพนักงานขบัรถไปประกอบ
อาชพีอื่นทีดู่จะมเีกยีรตแิละมหีน้ามตีากว่า ดงันัน้ เพื่อใหผู้ท้ีป่ระกอบอาชพีในกลุ่มนี้ เกดิความรูส้กึภูมใิจ และพงึพอใจ
ในอาชพีของตน และไม่เปลีย่นไปประกอบอาชพีอื่น จงึตอ้งมกีารศกึษาโครงสรา้งของรายได ้เพื่อใหท้ราบว่าระดบัไหน
ทีผู่ป้ระกอบอาชพีในกลุ่มนี้จะมคีวามพงึพอใจ โดยจะศกึษาจากปัจจยัทีเ่ป็นตวัเงนิ และปัจจยัทีไ่ม่ไดเ้ป็นตวัเงนิ เพื่อให้
เกดิความรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้งของรายไดผู้ป้ระกอบอาชพีขบัรถโดยสารประจ าทางในบรบิทของคนไทยมากยิง่ขึน้ 

 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 
 จากหลกัการและเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งต้น จงึสามารถก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษาโครงสรา้งของรายได้
การประกอบอาชพีการขบัรถโดยสารประจ าทางคอื การส ารวจและวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
พนักงานในการประกอบอาชีพการขบัรถโดยสารประจ าทาง  
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 การศกึษาเรื่อง “โครงสรา้งรายไดข้องผูป้ระกอบอาชพีคนขบัรถโดยสารที่เป็นธรรม” มขีอบเขตของการวจิยั 
โดยกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาครัง้นี้เป็นกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีขบัรถ 

1) รถตูป้ระจ าทาง (ร่วม บขส) 
2) รถเมลป์ระจ าทาง (บขส/ร่วม บขส) 
3) รถ ขสมก 
4) รถทวัรป์ระจ าทาง 
ทัง้นี้ ผู้ประกอบอาชพีขบัรถในกลุ่มนี้ อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จงัหวดัเชยีงราย และ

จงัหวดัเชยีงใหม่ และมปีระเดน็การศกึษาคอื รายไดข้องผูป้ระกอบอาชพีขบัรถโดยสาร ทกัษะการประกอบอาชพีการ
ขบัรถโดยสาร และประสทิธภิาพการท างานในอาชพีการขบัรถโดยสาร 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ทราบปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการประกอบอาชพีการขบัรถโดยสารประจ าทาง เพื่อสามารถน าเสนอ
ต่อภาครฐั เพื่อก าหนดนโยบายและโครงสรา้งรายได้ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมสนับสนุนการประกอบอาชพีการขบัรถ
โดยสารประจ าทางอกีทางหนึ่งดว้ยเช่นกนั 
 
1.5 นิยามศพัท ์

1.4.1 โครงสรา้งรายได ้หมายถงึ ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานขบัรถโดยสาร 
โดยเป็นปัจจยัที่เป็นตัวเงิน และปัจจยัที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน ท าให้ผู้ประกอบอาชีพขบัรถโดยสารพึงพอใจและน ามา
พจิารณาเป็นปัจจยัโครงสรา้งรายได ้

1.4.2 คนขบัรถโดยสาร หมายถงึ ผูท้ีป่ระกอบอาชพีคนขบัรถโดยสาร ในงานวจิยัครัง้นี้ ก าหนดพืน้ทีอ่ยู่ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร เขตปรมิณฑล จงัหวดัเชยีงราย และในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

1.4.3 รถโดยสาร หมายถึง รถสาธารณะที่ให้บรกิารน าพาผู้โดยสารเดนิทางไปถงึจุดหมายปลายทางได้ 
โดยมากเป็นรถที่มขีนาดใหญ่ ในงานวจิยันี้ จะกล่าวถึงแค่ รถเมล์ ขสมก บขส รถร่วม บขส รถร่ว ขสมก รถตู้ และ
รถทวัร ์
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1.4.4 ความพงึพอใจของพนกังานขบัรถโดยสาร หมายถงึ การตอบสนองทีแ่สดงถงึความพงึพอใจหรอืเป็น
วจิารณญาณของผูท้ีป่ระกอบอาชพีขบัรถโดยสารทีม่ต่ีอรายได ้ซึง่ความพงึพอใจขึน้อยู่กบัวจิารณญาณทีเ่กดิขึ้นตาม
ความตอ้งการทีม่ต่ีอรายไดข้องผูป้ระกอบอาชพีขบัรถโดยสารแต่ละคน 
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บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

  
 ในส่วนนี้เป็นการทวบทวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมส าหรบัพนักงานขบัรถ
โดยสารประจ าทาง เน้ือหาโดยภาพรวมประกอบดว้ย 7 ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ โครงสรา้งรายไดแ้กละค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมแก่พนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทของค่าตอบแทน การบรหิารค่าตอบแทน วตัถุประสงค์การ
วางแผนค่าตอบแทน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทน หลักการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เป็นธรรม และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัค่าตอบแทน มเีน้ือหาโดยสรุปดงันี้ 
 
2.1 โครงสรา้งรายได้และค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง  
 การวจิยั เรื่องโครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง โดยการ
วจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิเชงิส ารวจ (Survey Research) ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ส ารวจและวเิคราะหค์วามพงึพอใจ
ทีม่ต่ีอการประกอบอาชพีการขบัรถโดยสารประจ าทาง บรเิวณจุดผ่านแดนสะพานมติรภาพไทย-ลาว จงัหวดัหนองคาย 
2) ส ารวจความคดิเหน็และความตอ้งการของใหบ้รกิารรถตูแ้ละรถโดยสารต่ออาชพีการขบัรถ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
คอื แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด  
  ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูใ้ชบ้รกิารรถตู ้รถเมลโ์ดยสารและรถทวัรป์ระจ าเสน้ทาง โดยใชว้ธิกีาร
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

1) ค่าตอบแทน (Compensation)  
 คอื ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีอ่งคก์ารจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน ค่าใชจ้่ายนี้อาจจ่ายในรปูตวัเงนิหรอืมใิช่ตวัเงนิกไ็ด ้เพื่อ
ตอบแทนการปฏบิตังิานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จูงใจใหม้กีารปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพส่งเสรมิขวญัก าลงัใจ
ของผู้ปฏบิตัิงาน และเสรมิสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครวัผู้ปฏบิตัิงานให้ดขีึน้โดยการก าหนดค่าตอบแทนมี
หลกัการทีส่ าคญัหลายประการ ดงันี้ 

ก. หลกัความพอเพียง (Adequacy) 
   การก าหนดค่าตอบแทนถือเป็นความรบัผดิชอบทางสงัคมอย่างหนึ่งของนายจ้าง ดงันัน้ 
นายจา้งควรก าหนดอตัราค่าจา้งใหไ้ม่น้อยกว่าระดบัต ่าสุดทีลู่กจา้งควรไดร้บัในสงัคมเป็นอย่างน้อย กล่าวคอื
พอเพยีงแก่การด ารงชวีติหรอืสามารถเลีย้งดูครอบครวัได ้การก าหนดค่าตอบแทนตามหลกัความพอเพยีงนี้
เป็นเพยีงมาตรฐานขัน้ต ่าเท่านัน้ นายจา้งอาจจ่ายค่าจา้งสงูกว่าระดบันี้ได้ 

ข. หลกัความเป็นธรรม (Equity)  
  การก าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นธรรม กล่าวคอื จะต้องมคีวามเท่าเทยีมกนัส าหรบัผูท้ีม่ ี
ความรู้ความสามารถ วุฒแิละประสบการณ์ทีเ่หมอืนกนั และท างานในระดบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและ
ความยากง่ายของงานทีเ่ทยีบเคยีงกนัได ้หลกัความเป็นธรรมอาจจ าแนกเป็น 3 ประการ คอื 

ค. ความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity)  
 ภายในองคก์ารเดยีวกนันัน้ งานทีม่รีะดบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและความยากง่ายของงานเทยีบ
ในระดบัเดยีวกนักค็วรได้รบัค่าตอบแทนที่เท่ากนัหรือที่เรยีกว่า “เงนิเท่ากนัส าหรบังานที่มมีูลค่าเท่ากนั” 
(Equal Pay for Work of Equal Value) 

ง. ความเป็นธรรมภายนอก (External Equity)  
  การก าหนดค่าตอบแทนใหส้ามารถดงึดูดบุคลากรคุณภาพ จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึความ
เป็นธรรมภายนอก กล่าวคอื ค่าตอบแทนทีก่ าหนดจะต้องสอดคลอ้งกบัการจา้งงานในตลาดแรงงาน โดยอุป
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สงคแ์ละอุปทานของตลาดแรงงานมบีทบาทอย่างมากในการก าหนดค่าจา้งแรงงานในตลาด ดงันัน้ จงึเป็นไป
ได้ว่างานหลายงานที่ประเมินค่าของงานแล้วอยู่ ในระดบัเดียวกนั แต่หากต่างสาขากนัการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนอาจแตกต่างกนัได ้เพราะความตอ้งการแรงงานในสาขาต่าง ๆ นัน้แตกต่างกนั แรงงานในสาขาที่
เป็นที่ต้องการมาก และมกีารผลติทีไ่ม่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาดค่าตอบแทนย่อมสูงกว่าสาขาอื่น 
เพื่อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ก่องคก์าร ในการทีจ่ะสามารถสรรหาคนเก่งคนดใีหเ้ขา้มาท างานใน
องคก์าร 

จ. ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคล (Individual Equity)  
  การก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ยงัตอ้งพจิารณาเป็นรายบุคคลดว้ย เช่น ในระหว่างผูม้ี
วุฒกิารศกึษา ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และท างานในระดับหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และความ
ยากง่ายของงานที่เทียบเคียงกันได้นัน้ ผู้ที่มีผลการปฏิบตัิงานที่ดีกว่าควรจะได้รบัค่าตอบแทนที่สูงกว่า 
นอกจากนี้  ความเป็นธรรมเฉพาะบุคคลยังอาจพิจารณาจากระยะเวลาในการท างานด้วย หรือหากมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบังาน หรือหน้าที่นั ้นโดยตรงก็ควรที่จะได้รบัค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่บรรจุเขา้
ท างานโดยไม่มปีระสบการณ์ เป็นตน้ 

ฉ. หลกัความสมดลุ (Balance)  
  การก าหนดค่าตอบแทนที่สมดุลอาจพจิารณาได้หลายประการ เช่น ความสมดุลระหว่าง
สดัส่วนของรายจ่ายดา้นบุคคล กบัรายจ่ายดา้นอื่น ๆ เช่น รายจ่ายลงทุน รายจ่ายช าระคนืต้นเงนิกู ้เป็นต้น 
นอกจากนี้ ความสมดุลยงัอาจหมายถึง ความสมดุลในสดัส่วนของเงนิเดอืนกบัสวสัดกิาร และความสมดุล
ระหว่างเงนิกบังาน 

ช. หลกัความมัน่คง (Security)  
  การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงความมัน่คงในการด ารงชวีติ ซึ่งรวมถึงสุขภาพและ
ความปลอดภยั หรอืความเสีย่งในการท างานของพนกังานดว้ย เช่น การใหเ้งนิเพิม่ส าหรบังานทีม่สีถานการณ์
เสีย่งภยั ตลอดจนการใหส้วสัดกิารอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น เช่น การประกนัสุขภาพ การประกนัชวีติ การใหบ้ าเหน็จ
บ านาญ เป็นตน้ 

ซ. หลกัการจงูใจ (Incentive)  
  การก าหนดค่าตอบแทนตอ้งค านึงถงึการจงูใจใหพ้นักงานท างานใหด้ขีึน้ทัง้ในดา้นปรมิาณ
และคุณภาพ และท างานอย่างเตม็ความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลดว้ย เช่น การก าหนดใหม้กีารเลื่อน
เงนิเดอืนตามผลการปฏบิตังิานในแต่ละปี การใหเ้งนิรางวลัประจ าปี (Bonus) การใหค้่าตอบแทนในลกัษณะ
เบีย้ขยนั (Commission) ส าหรบับางลกัษณะงาน เป็นตน้ รวมทัง้การก าหนดโครงสรา้งเงนิเดอืนค่าจา้งทีจู่งใจ 
เช่น การก าหนดใหเ้งนิเดอืนแต่ละระดบัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัเพื่อจงูใจใหเ้กดิการพฒันาตนเอง 
และแขง่ขนักนัเพื่อรบัภาระหน้าทีใ่นต าแหน่งทีส่งูขึน้ เป็นตน้ 

ฌ. หลกัการควบคมุ (Control)  
  การก าหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด และ
เหมาะสมกบัความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ในแต่ละปีดว้ย เพื่อใหต้น้ทุนของการด าเนินงานอยู่ใน
ขอบเขต และยงัสามารถขยายกจิการเพื่อความกา้วหน้าขององคก์ารได้ 
 

2) โครงสรา้งค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรอืนสามญั  
ในระบบค่าตอบแทนของขา้ราชการพลเรอืนสามญัสามารถจ าแนกค่าตอบแทนออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

1)  เงินเดือนพืน้ฐาน (Base Salary)   



8 
 

 เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัขา้ราชการพลเรอืนสามญัทุกคนตามประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง 
เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 บญัช ีตามประเภทต าแหน่ง ได้แก่ ประเภทบรหิาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวชิาการ และ
ประเภททัว่ไป 
 
2) ค่าตอบแทนลกัษณะอ่ืนๆ (Allowance)  
 เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบัขา้ราชการพลเรอืนสามญัตามลกัษณะงาน ต าแหน่งงาน สภาพการ
ท างาน หรือลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลกัษณะนี้สามารถเป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจและปรบั
ค่าตอบแทน ให้มคีวามเหมาะสมมากขึน้ ในปัจจุบนัประกอบด้วยค่าตอบแทนหลายลกัษณะภายใต้กฎและ
ระเบยีบทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษ เงนิค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงนิเดอืน เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในพืน้ทีภ่าคใต้ เงนิเพิม่
การครองชพีชัว่คราว นอกจากนี้ ในบางส่วนราชการมกีารก าหนดค่าตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ได ้เช่น เงนิ
รางวลั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส าหรบัการปฏบิตังิานดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
3) สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกลู (Benefit/Fringe Benefit) 

3.1 สวสัดิการ  
คอื ค่าตอบแทนทีท่างราชการจดัใหแ้ก่ขา้ราชการในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิส่วนหนึ่งขององคก์าร เพื่อ

ช่วยใหม้คีวามมัง่คงในการด ารงชวีติ ตลอดจนเป็นเครื่องมอืในการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ ใหข้า้ราชการ
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสวสัดิการที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย ค่า
รกัษาพยาบาล เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตังิานประจ าส านักงาน
ในพื้นที่พิเศษ บ าเหน็จความชอบ และบ าเหน็จ บ านาญ ในส่วนของสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินนัน้จะ
ประกอบดว้ย การลาประเภทต่าง ๆ และเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ 

3.2 ประโยชน์เก้ือกลู  
คอื ค่าตอบแทนที่ทางราชการจดัให้แก่ขา้ราชการ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 

เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการค่าเช่าบา้น เงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ รถประจ า
ต าแหน่ง และโทรศพัทม์อืถอื 

 
4) เงินรางวลัประจ าปี (Bonus)  
 เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บัขา้ราชการในลกัษณะเงนิรางวลัประจ าปีของหน่วยงาน โดยมกีารจดัสรร
ใหก้บัขา้ราชการในองคก์รเพื่อเป็นแรงจงูใจในการพฒันาการปฏบิตัริาชการ และเป็นการเชื่อมโยงค่าตอบแทน
กบัผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการและขา้ราชการ โดยส่วนราชการจะมกีารจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการ และมกีารประเมนิผลเป็นประจ าทุกปีร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 

2.2 ประเภทค่าตอบแทน (แบง่ตามชนิดส่ิงท่ีจา่ยค่าตอบแทน) 
1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (Monetary Compensation) 

เป็นค่าตอบแทนทีพ่นักงานไดร้บัในรูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิ (Monetary Term) บรรยงค ์โตจนิดา (2543) ไดแ้บ่งประเภท
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิออกเป็น 8 ประเภท ดงันี้  

1.) ค้าจ้าง (Wage) หมายถงึการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะที่เป็นตวัเงนิเท่านัน้ ค านวณจากเวลาการ
ปฎบิตังิาน เช่น รายชัว่โมง รายวนั รายเดอืน รายปี เป็นตน้ หรอือาจค าณวณจากปรมิาณงานทีผ่ลติได ้ 
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2) เงินเดือน (Salary) หมายถงึการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะทีเ่ป็นตวัเงนิ โดยท าการจ่ายเหมาเป็น
รายเดอืน ไม่คดิหน่วยเวลา หรอื ปรมิาณงานทีผ่ลติได้ 

3) ค่านายหน้า (Commission) หมายถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิแก่พนักงานขาย หรอื
พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขาย โดยค านึงถงึปรมิาณยอดทีข่ายได ้และไม่ค านึงหน่วยเวลาทีท่ าการขาย 

4) โบนัส (Bonus) หมายถงึการจ่ายค่าตอบแทนพเิศษทีเ่ป็นตวัเงนิ จ่ายโดยใชห้ลกัการ 2 ประเภท 
คอื จ่ายตามผลการปฎบิตังิาน ซึง่ถอืเป็นการสรา้งแรงจงูใจชนิดหนึ่ง และจ่ายตามโอกาศพเิศษต่างๆ โดยไม่มี
ขอ้ผูกมดัและไม่ค านึงผลการปฎบิตัิงาน เช่น โอกาศครบรอบบรษิัท วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรุษจนี วนัครสิต์มาส 
เป็นตน้  

5) รายรบั (Earning) หมายถงึจ านวนเงนิรวมทัง้หมดทีพ่นกังานไดร้บั รวมค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า 
โบนสั และอื่นๆ  

6) ค่าจ้างท่ีแท้จริง (Real Wage) หมายถงึค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิทีไ่ดค้ านึงถงึค่าครองชพี ดงันัน้ค่าจา้งที่
แทจ้รงิจะเป็นตวับ่งชีอ้ านาจซือ้ของพนกังาน  

7)  การปรบัค่าจ้าง (Escalator) หมายถงึการปรบัค่าจา้งทีแ่ทจ้รงิตามค่าครองชพี หรอืปัจจยัอื่นๆที่
ไดต้กลงกนัไว ้ 

8) กองทุนทรพัย ์(Estate-building Plan) หมายถงึเงนิสะสมทีน่ายจา้งไดเ้กบ็ออมไวใ้หลู้กจา้ง ใน
รปูแบบกองทุน เพื่อใหล้กูจา้งกูย้มื  

 
2) ค่าตอบแทนท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน (Non-Monetary Compensation) 

  หมายถงึผลประโยชน์อื่นใดทีพ่นกังานไดร้บันอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ โดยค่าตอบแทน
ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิมไีดห้ลายรปูแบบ ดงันี้  

1)  ช่ือเสียงภาพลกัษณ์ขององคก์ร หมายถึงผลประโยชน์ที่พนักงานได้รบัจากความมชีื่อเสยีงหรอื
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร ท าใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึภาคภูมใิจในองคก์ร และมแีรงจงูใจในการท างาน 

2)   สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีสวยงามขององคก์ร หมายถงึผลประโยชน์ทีพ่นักงานไดร้บัจาก
การท างานในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สวยงามขององค์กร ท าให้พนักงานท างานอย่างมีความสุขภายใต้
สภาพแวดลอ้มทีด่ ี 

3)   สิทธิพิเศษเฉพาะพนักงาน หมายถงึสทิธปิระโยชน์นายจา้งมอบใหพ้นกังาน อาทเิช่น 
 - บรกิารดา้นสขุภาพ 
 - บรกิารดา้นประกนัภยัรปูแบบต่างๆ 
 - บรกิารดา้นค าปรกึษาทางกฏหมาย 
 -  วนัพกัผ่อนท่องเทีย่ว 
 -  สทิธใินการเบกิค่าพาหนะ 
 -  สทิธใินการเบกิค่าโทรศพัท ์

 -  สทิธใินการเบกิค่าทีอ่ยู่อาศยั 
 -  บรกิารดา้นอาหารและโรงอาหาร 
 -  บรกิารดา้นสถานทีอ่อกก าลงักาย 
 -  บรกิารดา้นสถานทีจ่อดรถ 
 -  บรกิารรบัสง่  
 -  การใหทุ้นการศกึา 
 -  บรกิารดา้นหอ้งสมุดและยมืหนงัสอื 
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 -  สนิคา้ราคาพเิศษ  ฯลฯ  
 

2.3 การบริหารค่าตอบแทน  
 ปารณีย์ ศรีแก้ว (2561) อธิบายการบริหารค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้ดงันี้ ความหมายและ
องค์ประกอบของค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ผลตอบแทนต่างๆทัง้หมดที่พนักงานหรอืผู้ปฎิบตัิงานพึง
ไดร้บัจากการท างานหรอืการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยค่าตอบแทน 2 ประเภท ไดแ้ก 

  
 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (Monetary Compensation)  
 ซึ่งจะประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิทางตรง (Direct Monetary Compensation) เช่น เงนิเดอืน 
ค่าจ้างที่เป็นค่าตอบแทนพื้นฐาน และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคิดตามผลงาน ไม่ว่าจะเป็นค่านายหน้า ค่าบริการ 
(Service Charge) ค่าทิป (Tip) โบนัส (Bonus) เป็นต้น 2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อม (Indirect Monetary 
Compensation) คือประโยชน์และบรกิารที่พนักงานหรอืผู้ปฎิบตังานได้รบันอกเหนือจากเงนิเดือนและค่าจ้าง เช่น 
ประกนัสงัคม ค่ารกัษาพยาบาล การลาแบบไดร้บัค่าจา้ง การประกนัสุขภาพ ค่าขนยา้ย เงอืนช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 
เป็นตน้ 
 2) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน (Non-Monetary Compensation)  
 ประกอบดว้ย 1) รางวลัตอบแทน ด้านอาชีพ (Career Reward) ซึ่งเป็นรางวัลตอบแทนให้พนักงาน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมัน่คง โอกาสความกา้วหน้า การพฒันาตนเอง และความยดืหยุ่นในอาชพี 2) รางวลัตอบ
แทนดา้นสงัคม (Social Reward) ซึง่เป้นรางวลัตอบแทนในดา้นสถานภาพและสภาวะแวดลอ้มในการท างาน เช่น การ
ใหส้ญัลกัษณ์การแสดงสถานภาพ การใหก้ารยกย่อง การมอบรางวลัชมเชยผลงาน หรอืบรรรยากาศความสนุกสนานใน
ทีท่ างาน เป็นตน้ องคป์ระกอบของค่าตอบแทนสามารถแสดงเป็นแผนภาพแสดงความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 

 
รปูที ่2.1 แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบค่าตอบแทน 

 
ทีม่า: ปารณีย ์ศรแีกว้ (2561) 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางออ้ม 

รางวลัตอบแทนดา้นสงัคม 

ค่าตอบแทนตามผลงาน 

 ค่านายหนา้ 

 ค่าบริหาร  
 ค่าทิป 

ประโยชน์และ

บริการตาม
กฎหมายบงัคบั 

ประโยชน์และ

บริการท่ีองคก์ร

จดัให ้

เงินเดือน 

ค่าจา้ง 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางตรง 

รางวลัตอบแทนดา้นอาชีพ 



11 
 

2.4 วตัถปุระสงคก์ารวางแผน (Compensation Plan) และนโยบายค่าตอบแทน (Compensation Policy) 
 ปารณีย์ ศรีแก้ว (2561)  อธิบายถึงการวางแผนค่าตอบแทนไว้ว่าองค์กรควรมกีารวางแผนและ
นโยบายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการวางแผนด้านต่างๆ โดยการวางแผนค่าตอบแทนควรมีก าหนด
วตัถุประสงคก์ารจดัท าแผนค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัแผนดงัต่อไปนี้ 
 1) เพื่อดึงดดูและรกัษาบุคคลากรท่ีมีคณุภาพ  
 การก าหนดค่าตอบแทนและนโยบายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมจะช่วยดึงดูด
บุคคลากรที่มคีุณภาพให้เขา้ร่วมงาน และการจ่ายค่าตอบแทนสูงย่อมเป็นแรงงจูงใจให้บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถอยู่กบัองคก์รไดเ้ป็นระยะเวลานาน  
 2) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานหรอืบุคลกร 
 การก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมจะท าใหเ้กดิความเสมอภาคในที่ท างาน และช่วยใหร้ะดบัความ
พงึพอใจของพนกังานอยู่ในเกณฑด์ ีและยงัสามารถช่วยลดปัญหาความขนัแยง้ต่างๆได ้ 
 3) เพื่อลดอตัราการเข้า – ออกของพนักงาน (Turn-over rate)  
 การก าหนดค่าตอบแทนทีส่มเหตุสมผลและเป็นธรรมจะช่วยลดอตัราการเขา้ออกของพนักงานทีไ่ม่
จ าเป็น และเป็นแรงจงูใจใหพ้นกังานไม่ลาออกไปท างานกบับรษิทัอื่นๆ  
 4) เพื่อจงูใจให้พนักงานปฎิบติังานอย่างเตม็ความสามารถ  
 การก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบังานจะช่วยสรา้งขวญัก าลงัใจใหพ้นักงานมุ่งมัน่ตัง้ใจท างาน
อย่างเตม็ความสามารถ  
 5) เพื่อควบคมุต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ค่าตอบแทนนับว่าเป็นต้นทุนส าคญัของการด าเนินธุรกจิ หากองค์กรก าหนดแนวทางในการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่พนักงาน ที่เหมาะสม จะท าให้องค์การสามารถควบคุมต้นการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 6) เพื่อให้รางวลัแก่พนักงานอาวโุส 
 องคก์รควรจ่ายค่าตอบแทนทีส่งูกว่า ใหแ้ก่พนักงานทีม่ีความจงรกัภกัด ีและปฎบิตังิานกบัองคก์าร
มาเป็นเวลานาน จะช่วยสรา้งขวญัและกาลงัใจในการทางานไดเ้ป็นอย่างด ี(ปารณีย ์ศรแีกว้ , 2561)  
 วตัถุประสงคข์องแผนค่าตอบแทน จะช่วยก าหนดนโยบายค่าตอบแทนขององคก์าร ซึง่องคก์รจะใช้
เป็นกรอบในการจ่ายค่าตอบแทนโดยครอบคลุมการตดัสนิใจในเรื่องต่อไปนี้ 

- โครงสร้างค่าตอบแทนควรจัดท าจากการประเมินค่างานหรือจากแนวปฎิบัติใน
ตลาดแรงงาน 

- อตัราค่าตอบแทนทีจ่่ายควรสงูกว่าเพื่อจูงใจ หรอืเท่ากนั หรอืต่ากว่าอตัราค่าตอบแทนใน
ตลาดแรงงาน 

- ความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทนส าหรบัพนกังานใหม่และพนกังานอาวุโส 
- ความแตกต่างระหว่างพนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราวตามฤดกูาล 
- ความถีใ่นการปรบัอตัราค่าตอบแทนขององคก์าร 
- การปรบัระดบัเงนิเดอืนเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรอืโยกยา้ย 
- หลกัการจ่ายเงนิโบนสัแก่พนกังาน 
- หลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฎบิตังิานเพื่อจงูใจ 
- ประโยชน์และบรกิารทีอ่งคก์ารจดัให ้เช่น อาหาร การใชบ้รกิารดา้นต่างๆ ฟรหีรอืราคาถูก 

เป็นตน้ 
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2.5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 
 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการก าหนดค่าตอบแทนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ปัจจยัภายในองคก์ร 
ซึง่เป็นปัจจยัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมขององคก์ร สามารถเปลีย่นแปลงไดภ้ายใตก้ารตดัสนิใจขององคก์รนัน้ๆ 
และ ปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่เป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เนื่องจากไม่ไดอ้ยู่ภายใต้การตดัสนิใจของ
องคก์รนัน้ๆ มเีน้ือหาโดยสรุปดงันี้ 
1)  ปัจจยัภายในองคก์ร (Internal Factors)  
 เป็นปัจจยัทีอ่ยู่ภายในองค์กร และเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ าคญัในการตดัสนิใจก าหนดค่าตอบแทน อาทิ
เช่น 

- ความสามารถในการจ่ายขององคก์าร 
- ทกัษะและประสบการณ์ของพนกังาน 
- ลักษณะงานที่พนักงานปฎิบัติที่มีการประเมินค่างานโดยการน างานแต่ละชนิดมา

เปรยีบเทยีบกนั  
- ผลการปฎบิตัขิองพนกังาน 
- นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบรหิาร เช่น หากมผีูบ้รหิารตอ้งการสรา้งขวญักา

ลงัใจในการทางาน ต้องการจูงใจผู้มคีวามสามารถและต้องการลดอตัราการเขา้ออกของ
พนกังาน ผูบ้รหิารจะก าหนดค่าตอบแทนทีส่งูกว่าองคก์ารอื่นๆ 

- ผลประกอบการ 
2)  ปัจจยัภายนอกองคก์ร (External Factors)  
 เป็นปัจจยัทีอ่ยู่นอกเหนือจากการควบคุมขององคก์ร ประกอบดว้ยปัจจยัทีส่ าคญัดงันี้ 

- ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) ไดแ้ก่ ค่าครองชพี (cost of living) อตัราเงนิ
เฟ้อ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ สถานการณ์ดา้นตลาดแรงงาน เป็นตน้ 

- ปัจจยัด้านธรกิุจ (Business Factors) ได้แก่ ผลประกอบการขององค์กรและคู่แข่งทอียู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ระดบัความเชื่อมัน่ของผู้ผลิตโดยรวม ระดบัความเชื่อมัน่ของ
ผูบ้รโิภค การคาดการณ์รายไดข้องภาคธุรกจิ เป็นตน้ 

- ปัจจยัด้านนโยบายภาครฐัและปัจจยัการเมือง  (Government and Political Factor) 
ได้แก่ นโยบายการประกนัรายได้ นโยบายค่าจ้างขัน้ต ่า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของ
รฐับาล นโยบายส่งเสรมิการลงทุน นโยบายสทิธปิระโยชน์ทางภาษี พระราชบญัญิตคุ้ม
ครองแรงงาน เป็นตน้ 

- ปัจจัยด้านตลาดและสหภาพแรงงาน  (Labor marker and Worker Unions) ได้แก่  
ปริมาณความต้องการแรงงาน จ านวนผู้ว่างงาน จ านวนแรงงาน การเจราต่อรองของ
สหภาพแรงงาน เป็นตน้  

- ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม โรคระบาด และภยัพบิตัต่างๆ  
 

2.6 หลกัการก าหนดโครงสรา้งเงินเดือน 
 เมื่อกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างเงนิเดอืนในองค์กร โครงสร้างเงนิเดอืนเป็นกรอบในการ
บรหิารเงนิเดอืน โดยพจิารณาจากความเป็นธรรมภายในโดยการก าหนดระดบัการจ่ายตามระดบัความความรู้และ
ประสบการณ์ทีใ่ช ้หรอืขอบเขตความรบัผดิชอบในแต่ละต าแหน่งในองคก์รทีเ่ราเรยีกว่าการจดั         “ระดบังานหรอื 
Job Grade” รวมทัง้การพิจารณาระดบัการจ่ายของตลาดค่าจ้างในกลุ่มธุรกิจที่มแีรงงานที่ต้องการเพื่อก าหนดให้
โครงสรา้งเงนิเดอืนขององคก์รสามารถแขง่ขนัได ้ 
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 โครงสรา้งเงนิเดอืนมกีารก าหนดจุดต ่าสุด และสงูสุดในการจ่ายของแต่ละระดบังาน เพื่อความยดืหยุ่นในการ
บรหิารค่าตอบแทนเมื่อองคก์รมคีวามต้องการปรบัค่าตอบแทนในกรณีต่างๆ สิง่ทีส่ าคญัโครงสรา้งเงนิเดอืน เมื่อใชไ้ป
ช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเกดิการล้าสมยั บรษิัทเองต้องคอยตรวจสอบตลาดอยู่เสมอเพื่อ update ระดบัการจ่ายของ
องคก์ร เมื่อเขา้ใจหลกัของการจดัการบรหิารแลว้ สิง่ทีต่อ้งสงัเกตุในล าดบัต่อไปคอืวธิทีีห่ลายองคก์รใชใ้นการแกปั้ญหา
เมื่อพนกังานเงนิเดอืนถงึจุดสงูสดุ โดยหลกัารของการมโีครงสรา้งเงนิเดอืนมหีลกัการโดยสงัเขปดงันี้ 

1) ค่าตอบแทนพิเศษ โดยไม่รวมไปในฐานเงินเดือน 
 เงนิเดอืนของพนักงานทีช่นเพดานหมายความว่า เงนิเดอืนของพนักงานถงึระดบัสงูสุดทีค่วรไดร้บัหากเขายงั
ท างานแบบเดมิ ณ ระดบัความรู ้และผลลพัธส์ู่องคก์ร พนังงานถอืว่าเป็นคนทีม่ชีวีติและตอ้งการแรงจงูใจ ดงันัน้หลาย
องคก์รจงึออกแบบค่าตอบแทนตวัหนึ่งขึน้มาใหเ้ป็นกรณีพเิศษ ตอบแทนไปทีผ่ลงานโดยตรงโดยไม่คดิรวมไปในฐาน
เงนิเดอืน โดยค่าตอบแทนนี้ค านวนเท่ากบัอตัราปรบัเงนิเดอืนตามผลงานประจ าปี  
 อย่างไรกต็าม วธิกีารนี้อาจเหมาะสมในการแก้ปัญหาระยะสัน้ หรอืแก้เฉพาะหน้า ใช้ได้แค่หนึ่งหรอืสองปี
เท่านัน้ ในระยะยาวกเ็ป็นการหยุดค่าตอบแทนเอาไวอ้ยู่ด ีบางบรษิทัใชว้ธินีี้กบัพนกังานทีอ่ายุงานใกลเ้กษียณหรอือายุ
มาก ในขณะทีผ่ลงานยงัคงเสน้คงวาในระดบัทีเ่หมาะสม แต่ไม่สามารถทีจ่ะรบัการพฒันาต่อได้ 

2) การปรบัโครงสรา้งเงินเดือน ตามตลาดค่าจ้าง 
 โครงสรา้งเงนิเดอืนนัน้ต้องมกีารปรบัปรุง (update) ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาวะตลาด บรษิทัตอ้งตรวจสอบ
ทุกปีว่าระดบัการจ่ายเราเป็นอย่างไรบา้งเมื่อเทยีบกบัตลาด โดยนิยมใชค้่ากลางของโครงสร้างเงนิเดอืนเทยีบกบัค่า
กลางของขอ้มลูในตลาดทีม่าจากการผลการส ารวจค่าจา้งในกลุ่มธุรกจิทีใ่ชค้นท างานประเภทเดยีวกบัเรา  
 อย่างไรกต็าม โครงสรา้งเงนิเดอืนนัน้จ าเป็นต้องปรบัทุกปีหรอืไม่ ในความเป็นจรงิแลว้ไม่จ าเป็น หากระดบั
การจ่ายของเราไม่ไดต้ ่ากว่าตลาดมากเกนิไป เช่น อาจก าหนดความต่างๆไวท้ี ่5% หรอื 10%โดยพจิารณาจากความ
รุนแรงในการแขง่ขนัของการแย่งแรงงานในธุรกจิ รวมทัง้องคป์ระกอบค่าตอบแทนและสวสัดกิารโดยรวมทัง้หมด (Total 
Remuneration)  
 นอกจากนี้หลายองคก์รทีม่กีรอบโครงสรา้งเงนิเดอืนทีส่ ัน้มากซึง่โอกาสทีพ่นักงานเงนิเดอืนไม่ขยบัเนื่องจาก
เงนิเดอืนชนเพดานมสีูง กน็ิยมใช้วธินีี้ในการแก้ปัญหาเงนิเดอืนตนั บรษิัทอาจก าหนดนโยบายใหร้ะดบัการจ่ายต้อง
เสมอตลาด ต ่ากว่าไดไ้ม่เกนิ 1-2% เท่านัน้ รวมทัง้ความสามารถในการจา่ยของธุรกจิ เมื่อมกีารปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืน
แล้ว กป็รบัค่าจา้งของพนักงานในระดบัเดยีวกบัทีป่รบัในตลาด อย่างไรกต็าม จรงิๆแล้ววธินีี้ไม่ได้เ ป็นการแกปั้ญหา
เงนิเดอืนชนเพดานที่ตรงจุดนัก เนื่องจากเงนิเดอืนของพนักงากข็ยบัสูงขึน้เช่นเดยีวกบัเพดาน เว้นแต่จะมกีารปรบั
ระดบัการจ่ายทุกปี ทัง้นี้กข็ ึน้กบันโยบายการจ่ายขององคก์ร หลายองคก์รกอ็าจน าวธิกีารทีห่นึ่งมาประยุกตใ์ชด้ว้ย โดย
มองว่าเรื่องของผลงานนัน้อย่างไรกต็้องไดร้บัการพจิารณาตอบแทน ไม่ว่าพนักงานคนนัน้จะเป็นกลุ่มTalent หรอืคน
ธรรมดา 

3) การท าระบบเส้นทางชีวิตการท างาน (Career Path) 
 วธิกีารนี้ถอืว่าเป็นวธิกีารทีอ่าจตอบโจทยอ์งคก์รมากทีส่ดุ เพราะการวาง Career Path ใหก้บัพนกังานไดอ้ย่าง
เหมาะสมนัน้ หมายความว่าพนักงานสามารถถูกพฒันาใหก้า้วหน้าในสายอาชพีได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ
ของพนกังานและธุรกจิ โดยความรูแ้ละประสบการณ์ทีช่ านาญมากจะช่วยใหพ้นกังานสามารถท างานทีค่วามรบัผดิชอบ
สงูขึน้ตามระดบังานทีไ่ดม้กีารจดัสรรไวส้ าหรบัโครงสรา้งเงนิเดอืน เราจ่ายเงนิเดอืนเพิม่ขึน้แต่เรากไ็ดผ้ลลพัธจ์ากงานที่
เขาท าในระดบัที่สร้างคุณค่าให้กบัองค์กรที่สูงขึน้ด้วย ทัง้นี้ผู้บริหารและหวัหน้างานเองต้องวางแนวทางพฒันาตวั
พนกังานใหด้ ีและมอบหมายงานใหม้คีวามยากขึน้ไปตามระดบังานทีม่กีารก าหนดไว้ 

4) การไม่ก าหนดเพดานเงินเดือน 
 บางองคก์รตอ้งยอมรบัครบัว่าการน าโครงสรา้งเงนิเดอืนแบบสากลตามทีก่ล่าวมาแลว้มาใชน้ัน้ ท าไดย้ากมาก 
เพราะเงนิเดอืนของพนกังานถูกบรหิารกนัมาแบบตามดุลพนิิจของเจา้ของบรษิทัเป็นหลกั อาจพบว่าพนกังานหลายคน
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เงนิเดอืนสงูมากเมื่อเทยีบกบัตลาดทีจ่่ายในต าแหน่งเดยีวกนั เมื่อเอาโครงสรา้งเงนิเดอืนมาครอบกอ็าจพบว่าเงนิเดอืน
อาจชนหรอืทะลุเพดานตัง้แต่ยงัไม่ประกาศใชโ้ครงสรา้งเงนิเดอืน หากพบปัญหาเหล่านี้ ต้องมานัง่วเิคราะห ์รายบุคคล
ว่า พนักงานกลุ่มที่ชนหรอืทะลุเพดานนี้เป็นกลุ่มใด ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มพนักงานทีท่ างานมานานอกีไม่กี่ปีจะเกษียณ 
โดยมากพบในบรษิัทที่พนักงานท างานมาตัง้แต่เจ้าของรุ่นแรก รุ่นที่ยงัไม่มกีารบรหิารค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ 
พนกังานกลุ่มนี้หากมไีม่มาก อาจไม่จ าเป็นตอ้งจ ากดัเพดานเงนิเดอืนส าหรบัพนกังานกลุ่มนี้ คงตอ้งปล่อยไปจนกระทัง่
เกษยีณอายุออกไป ในทางตรงขา้มหากเอาระบบเขา้ไปใส ่อาจท าใหเ้กดิปัญหาใหม่ขึน้มาทัง้ๆทีปั่ญหาเดมิยงัคงอยู่ 

 
2.7 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
  การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต้องค านึงถึงขอ้ก าหนดต่างๆตามกฎหมาย และเป็น
ธรรมต่อทัง้สองฝ่าย ในส่วนนี้จะอธบิายถงึใจความส าคญัของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ทไีดม้กีารบงัคบัใชเ้มื่อ วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 และ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อตัราค่าจ้างขัน้ต ่า (ฉบบัที่ 10) ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บงัคบั ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2563 มปีระเดน็ส าคญัดงันี้ 
 

1) พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
ตารางท่ี 2.1 สรปุ สาระส าคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  

มาตรา เรื่อง สาระส าคญั 
มาตรา 3 หลกัประกนักรณี

นายจา้งเลกิจา้ง 
กรณีที่นายจ้างไม่คนืหลกัประกนัที่เป็นเงนินกรณีนายจ้างบอกเลกิสญัญาจ้าง
โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรอืไม่จา่ยค่าจา้งค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวนัหยุด และเงินที่นายจ้างมหีน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบญัญตัินี้
ภายในเวลาทีก่ าหนด  หรอืไม่จ่ายเงนิกรณีนายจา้งหยุดกจิการ หรอืค่าชดเชย
พเิศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างใน
ระหว่างเวลาผิดนัดรอ้ยละสิบห้าต่อป 

มาตรา 4 เปลีย่นนายจา้ง ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวันายจา้ง หรอืในกรณีทีน่ายจา้งเป็นนิตบิุคคลและ
มีการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกบันิติบุคคลใด หากมีผลท าให้
ลูกจ้างคนหนึ่งคนใดไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ การไปเป็นลูกจ้างของ
นายจา้งใหม่ดงักล่าวต้องได้รบัความยินยอมจากลูกจ้างคนนัน้ด้วย และให้
สิทธิต่าง ๆ ท่ีลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมคงมีสิทธิต่อไป โดยนายจ้างใหม่
ต้องรบัไปทัง้สิทธิและหน้าท่ีอนัเก่ียวกบัลูกจ้างนัน้ทุกประการ 

มาตรา 5 บอกเลกิสญัญาโดย
ไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า 

ในกรณีทีน่ายจา้งบอกเลกิสญัญาจา้งโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าใหลู้กจา้งทราบ
ใหน้ายจา้งจ่ายเงนิใหแ้ก่ลกูจา้งเป็นจ านวนเท่ากบัค่าจา้งทีล่กูจา้งควรจะไดร้บั 
นับแต่วนัที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวนัที่การเลกิสญัญาจ้างโดยให้จ่ายใน
วนัทีใ่หล้กูจา้งออกจากงาน 

มาตรา 6 สทิธลิาเพื่อกจิธุระ
อนัจ าเป็น 

ใหล้กูจา้งมสีทิธลิาเพื่อกจิธุระอนัจ าเป็นไดปี้ละไม่น้อยกว่าสามวนัท างาน 

มาตรา 7 วนัลาคลอดบุตร ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญงิมคีรรภ์มสีทิธลิาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบ
แปดวนั วนัลาเพื่อคลอดบุตร ให้หมายความรวมถงึวนัลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อน
คลอดบุตรดว้ยวนัลา  ใหน้บัรวมวนัหยุดทีม่ใีนระหว่างวนัลาดว้ย 
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มาตรา เรื่อง สาระส าคญั 
มาตรา 8 ความเท่าเทยีม

ระหว่างลกูจา้ง
ชาย-หญงิ 

ให้นายจา้งก าหนดค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุดและค่าล่วงเวลาใน
วนัหยุดให้แก่ลูกจ้างที่ท างานอนัมลีกัษณะ คุณภาพ และปรมิาณเท่ากนั หรอื
งานที่มีค่าเท่าเทียมกนัในอตัราเท่ากนัไม่ว่าลูกจ้างนัน้จะเป็นชายหรือ
หญิง 

มาตรา 9 ค่าจา้งช่วงลาเพื่อ
กจิธุระอนัจ าเป็น 

ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลกูจา้งในวนัลาเพื่อกจิธุระอนัจ าเป็นเท่ากบัค่าจา้งใน
วนัท างานตลอดระยะเวลาทีล่า แต่ปีหนึ่งตอ้งไม่เกนิสามวนัท างาน 

มาตรา 10 ค่าจา้งช่วงวนัลา
คลอด 

ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวนัลาเพื่อคลอดบุตรเท่ากบั
ค่าจา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาทีล่า แต่ไม่เกนิสีส่บิหา้วนั 

มาตรา 11 การจ่ายค่าจา้ง ค่า
ล่วงเวลา ค่าท างาน
ในวนัหยุด 

ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด
และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบญัญัตินี้ให้ถูกต้องและตาม
ก าหนดเวลา ดงันี้ 

1. ในกรณีที่มกีารค านวณค่าจ้างเป็นรายเดอืน รายวนั รายชัว่โมง หรอื
เป็นระยะเวลาอย่างอื่นทีไ่ม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหน่ึงไม่น้อยกว่าหน่ึงครัง้ เว้นแต่จะมกีาร
ตกลงกนัเป็นอย่างอื่นทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูจา้ง  

2. ในกรณีทีม่กีารค านวณค่าจา้ง นอกจาก (1) ใหจ้่ายตามก าหนดเวลาที่
นายจา้งและลกูจา้งตกลงกนั 

3. ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด และเงินที่
นายจ้างมหีน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบญัญตันิี้ให้จ่ายเดือนหน่ึงไม่
น้อยกว่าหน่ึงครัง้ 

 
ในกรณีทีน่ายจา้งเลกิจา้งลูกจา้ง ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างาน
ในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม
พระราชบญัญตันิี้ ตามทีล่กูจา้งมสีทิธไิดร้บั ใหแ้ก่ลกูจา้ง ภายในสามวนันับแต่
วนัท่ีเลิกจ้าง 

มาตรา 12 ค่าจา้งกรณี
นายจา้งมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งหยุด
กจิการ 

ในกรณีที่นายจ้างมคีวามจ าเป็นต้องหยุดกจิการทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นการ
ชัว่คราวดว้ยเหตุหนึ่งเหตุใดทีส่ าคญัอนัมผีลกระทบต่อการประกอบกจิการของ
นายจ้าง จนท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกจิการได้ตามปกติซึ่งมใิช่เหตุ
สุดวสิยั ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจด็สิบห้าของ
ค่าจ้างในวนัท างานที่ลูกจ้างได้รบัก่อนนายจ้างหยุดกจิการตลอดระยะเวลาที่
นายจา้งไม่ไดใ้หลู้กจา้งท างาน ณ สถานทีจ่่ายเงนิ และภายในก าหนดเวลาการ
จ่ายเงนิ 

มาตรา 13 ค่าชดเชยพเิศษ
แทนการบอก
ล่วงหน้า 

ออกค าสัง่ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือ
ค่าชดเชยพเิศษ 

มาตรา 14 ค่าตอบแทน 
ลกูจา้งอายุงาน 10-
20 ปี  

ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอตัราสุดท้ายสามร้อยวนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน
สามรอ้ยวนัสุดท้ายส าหรบัลกูจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้ง 
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มาตรา เรื่อง สาระส าคญั 
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

มาตรา 15 ค่าตอบแทน 
ลกูจา้งอายุงาน 20 
ปีขึน้ไป 

ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกนัครบยี่สบิปีขึน้ไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
สุดท้ายส่ีร้อยวนั หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานส่ีร้อยวนัสุดท้าย 
ส าหรบัลกูจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงาน 
โดยค านวณเป็นหน่วย 

มาตรา 16 ประกาศยา้ยสถาน
ประกอบกจิการ  

นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไปตัง้ ณ 
สถานทีใ่หม่ หรอืยา้ยไปยงัสถานทีอ่ื่นของนายจ้าง ใหน้ายจา้งปิดประกาศแจ้ง
ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถาน
ประกอบกิจการนัน้ตัง้อยู่ท่ีลูกจ้างสามารถเหน็ได้อย่างชดัเจน ติดต่อกนั
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และ
ประกาศนัน้อย่างน้อยต้องมขีอ้ความชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจไดว้่าลูกจ้างคน
ใดจะตอ้งถูกยา้ยไปสถานทีใ่ดและเมื่อใด 
 
ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้
นายจา้งจ่ายค่าชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

มาตรา 25 แจง้แบบแสดง
สภาพการจา้ง 

นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 

ทีม่า: พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 เขา้ถงึจาก www.ratchakitcha.soc.go.th 
หมายเหตุ: การสรุปความเป็นของผูศ้กึษา 
 

2) ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ง อตัราค่าจ้างขัน้ต า่ (ฉบบัท่ี 10) 2563  
 ตามประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่องอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าปี 2563 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 
มรีายละเอยีดดงัตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที ่2.2 อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่องอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าปี 2563  
ล าดบั อตัราค่าจา้งขัน้

ต า่ (บาท/วนั) 
จ านวน 
(จงัหวดั) 

เขตท้องท่ีบงัคบัใช้ 

1 336 2 จงัหวดัชลบุรแีละภูเกต็ 
2 335 1 จงัหวดัระยอง 
3 331 6 กรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐมนนทบุร ีปทมุธานี 

สมุทรปราการ และสมทุรสาคร 
4 330 1 จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
5 325 14 จงัหวดักระบี ่ขอนแก่นเชยีงใหม่ ตราด นครราชสมีา 

พระนครศรอียุธยา พงังา ลพบุรสีงขลา สระบุร ีสพุรรณบุรสีุ
ราษฎรธ์านี หนองคาย และอุบลราชธาน ี

6 324 1 จงัหวดัปราจนีบุร ี
7 323 6 จงัหวดักาฬสนิธุ ์จนัทบุรนีครนายก มุกดาหาร สกลนคร และ

สมุทรสงคราม 
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ล าดบั อตัราค่าจา้งขัน้
ต า่ (บาท/วนั) 

จ านวน 
(จงัหวดั) 

เขตท้องท่ีบงัคบัใช้ 

8 320 21 จงัหวดักาญจนบุร ีชยันาท นครพนม นครสวรรคน่์าน บงึกาฬ 
บุรรีมัย ์ประจวบครีขีนัธพ์ทัลุง พษิณุโลก เพชรบุร ีเพชรบรูณ์
พะเยา ยโสธร รอ้ยเอด็ เลย สระแกว้สรุนิทร ์อ่างทอง อุดรธานี
และอุตรดติถ ์

9 315 22 จงัหวดักาแพงเพชร ชยัภูมชิุมพร เชยีงราย ตรงั ตาก 
นครศรธีรรมราช พจิติร แพร่มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง 
ราชบุรลีาปาง ลาพนู ศรสีะเกษ สตูล สงิหบ์ุรสีโุขทยั หนองบวัลาภู 
อุทยัธานแีละอานาจเจรญิ 

10 313 3 จงัหวดันราธวิาส ปัตตานแีละยะลา 
ทีม่า: ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่อง อตัราค่าจา้งขัน้ต ่า (ฉบบัที ่10) กระทรวงแรงงาน 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
3.0 บทน า 
 การวจิยัเรื่อง “โครงสรา้งรายไดแ้ละค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง” เป็นการวจิยัใน
รปูแบบผสมผสาน (Mixed method research) โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative method) และวธิวีจิยัเชงิ
คุณภาพ (Qualitative method) ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธิกีารด าเนินการวจิยั ตามล าดบัดงันี้ 

3.1 วธิกีารวจิยั 
3.2 การออกแบบการวจิยั 

3.2.1 การวจิยัระยะที ่1 การวจิยัเชงิปรมิาณ 
3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.2.1.2 เครื่องมอืทีใ่ชศ้กึษา 
3.2.1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.2.1.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

3.2.2 การวจิยัระยะที ่2 การวจิยัเชงิคณุภาพ 
3.2.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.2.2.2 เครื่องมอืทีใ่ชศ้กึษา 
3.2.2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.2.2.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
3.1 วิธีการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารศกึษารูปแบบผสม (Mix method approach) ซึง่เป็นการใชร้ะเบยีบวธิี
วจิยัระหว่างการวจิยัในเชงิปรมิาณ และวจิยัในเชงิคุณภาพ เพื่อใหก้ระบวนการวจิยัมคีวามเหมาสมและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ของการวจิยั (Creswell, Hanson, Clark Plano, & Morales, 2007) โดยการวจิยัเชงิปรมิาณมจีุดเด่นใน
เรื่องการวเิคราะหผ์ลทีต่คีวามไดช้ดัเจนตามกรอบ สามารถสรา้งสถานการณ์ทีล่ดผลรบกวนจากตวัแปรแทรกซอ้นเพื่อ
ทดสอบความสมัพันธ์เชิงเหตุผลได้ และการวิจัยเชิงคุณภาพนัน้มีจุดเด่นคือ สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกในเรื่องที่
เฉพาะเจาะจงไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนจ ากดั และสามารถคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างได ้เพื่ออธบิายปรากฏการณ์และ
สถานการณ์ของพื้นที่ที่ศึกษาและสามารถก าหนดปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่สนใจได้ ใช้ศึกษา
กระบวนการทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาได ้มคีวามยดืหยุ่นหากตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงในระหว่างการวจิยั ดงันัน้
ผู้วจิยัจงึได้ใช้วธิกีารศกึษาแบบผสมผสาน ในลกัษณะของการวจิยัแบบขัน้ตอนเชงิส ารวจ (Exploratory sequential 
design) ซึง่เป็นการวจิยัทีแ่บ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกเป็นการวจิยัหลกัเพื่อส ารวจขอ้มลูโดยใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ
และน าผลมาศึกษาต่อด้วยการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันและน าผลไปวิเคราะห์แปลผลต่อไป (Fetters, Curry, & 
Creswell, 2013) 
 
3.2 การออกแบบการวิจยั 

การวิจยัครัง้นี้ใช้สามารถแบ่งการออกแบบการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การวิจยัระยะที่ 1 การวิจยัเชิง
ปรมิาณ และการวจิยัระยะที ่2 การวจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.2.1 การวิจยัระยะท่ี 1 การวิจยัเชิงปริมาณ 
3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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 ประชากรส าหรบัการวจิยัระยะที ่1 คอื พนักงานขบัรถโดยสาร ทีเ่ป็นรถโดยสารประจ าทาง 
เช่นรถตู้ รถ บขส ขสมก รถร่วมบรกิาร ขสมก รถร่วมบรกิาร บขส และรถทวัร์ ที่ให้บรกิารในกรุงเทพมหานคร เขต
ปรมิณฑล จงัหวดัเชยีงราย และในจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ด าเนินการเกบ็ขอ้มลู ในกรุงเทพมหานคร เขตปรมิณฑล และใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยการศกึษาครัง้นี้เกบ็ขอ้มลูจากพนกังานขบัรถโดยสารไดโ้ดยรวมจ านวนทัง้สิน้ 128 คน 

3.2.1.2 เครือ่งมือท่ีใช้ศึกษา 
 ผู้ศกึษาวจิยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล
ความคดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่าง มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) น าขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาเอกสาร งานวจิยัที่เกีย่วขอ้งรวม มาสร้างเป็นเครื่องมอื ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยมรีายละเอยีดในแต่ละตอนดงันี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จ านวน 13 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ขบัรถโดยสารประเภท อายุการท างาน 
ลกัษณะการจา้งงาน รายไดต่้อเดอืน สวสัดกิารทีไ่ดร้บัจากการท างาน 
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเรื่องค่าตอบแทนของผูต้อบแบบสอบถาม (Rating scale) ตามวธิี
ของ Likert scale มคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั ดงันี้ 

คะแนน 5 หมายถงึ เป็นประจ า 
คะแนน 4 หมายถงึ บ่อย 
คะแนน 3 หมายถงึ บางครัง้ 
คะแนน 2 หมายถงึ นานๆครัง้ 
คะแนน 1 หมายถงึ ไม่เคยเลย 

เกณฑก์ารประเมนิค่าเฉลีย่ ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้ดงันี้ 
ค่าเฉลีย่ 4.20 – 5.00 หมายถงึ มากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ มาก 
ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 

ขอ้ค าถามในตอนที ่2 เรื่องค่าตอบแทนของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยจ านวน 3 
ตอน จ านวน 10 ขอ้ แบ่งตอกเป็นสองตอน ขึน้อยู่กบัว่าพนกังานขบัรถมรีถเป็นของตนเองหรอืไม ่ซึง่ รายละเอยีดในแต่
ละประเดน็สามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 

ตอนที ่2.1 ค่าตอบแทนของพนักงานขบัรถโดยสารทีเ่ป็นเจา้ของรถเอง ประกอบ
ไปดว้ยค าถามจ านวน 10 ขอ้ โดยขอ้ค าถามพฒันาจากเรื่องค่าตอบแทน     

ตอนที่ 2.2 ค่าตอบแทนของพนักงานขบัรถโดยสารทีร่ถโดยสารเป็นขององคก์ร 
ประกอบไปดว้ยค าถามจ านวน 10 ขอ้ โดยขอ้ค าถามพฒันาจากเรื่องค่าตอบแทน     

 
ขอ้ค าถามในตอนที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัทกัษะการขบัรถของผูโ้ดยสาร ประกอบไปดว้ย

ค าถาม 10 ขอ้ โดยค าถามพฒันามาจาก วรรณกรรมเกีย่วกบัการขบัรถโดยสาร 
 

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานขบัรถ
โดยสาร มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ตามวธิขีอง Likert scale มคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั 
โดยขอ้ค าถามพฒันาวรรณกรรมเกีย่วกบัประสทิธภิาพการขบัขีร่ถของผูโ้ดยสาร รวมค าถาม 20 ขอ้ 
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2) น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 คน ที่มปีระสบการณ์เกี่ยวข้องกบั
พฤติกรรมของมนุษย์และด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
วเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC และปรบัปรุงแบบสอบถาม ทัง้ดว้ยการตรวจสอบเองและอาศยัดุลยพนิิจของ
ผูเ้ชีย่วชาญ แลว้น าไปวเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยใหค้ะแนน 
+1 หมายถงึ แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เนื้อหานัน้ ใหค้ะแนน 0 หมายถงึไม่แน่ใจว่าขอ้สอบวดัจุดประสงค/์เนื้อหา
นัน้ ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วดัจุดประสงค์/เนื้อหานัน้ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม ถ้า IOC มีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนัน้วดัได้ตรง
จุดประสงค ์หรอืตรงตามเน้ือหานัน้ แสดงว่า ขอ้ค าถามขอ้นัน้เป็นค าถามทีส่ามารถน ามาใชใ้นแบบสอบถามได้ 

3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเดยีวกบั
การวจิยัครัง้นี้ จ านวน 20 ราย รวบรวมขอ้มูลทัง้หมด วเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วย
การคานวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาตามวธิกีารของครอนบาค (Cronbach alphas’ coefficient) ให้ได้ค่าความเชื่อมัน่
มากกว่า 0.70 ขึน้ไป 

3.2.1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1) ผูว้จิยัตดิต่อไปท่ารถ และบรษิทัเดนิรถ เพื่อขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2) ผูว้จิยั และผูช้่วยนกัวจิยัลงพืน้ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู จ านวน 128 ชุด 
3) ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดจ้าก

การเกบ็รวบรวมทัง้จ านวน 128 ชุด พบว่าแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนื มคีวามถูกตอ้งครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลู และ
พรอ้มทีจ่ะน าไปวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 

4) น าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปก าหนดรหสั และป้อนเขา้คอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทาง
สงัคมศาสตรใ์นการวเิคราะหข์อ้มลู 

3.2.1.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
1) ผูว้จิยัใชค้่าสถติพิืน้ฐานเพื่ออธบิายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ค่าความถี่ 

ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน  
3.2.2 การวิจยัระยะท่ี 2 การวิจยัเชิงคณุภาพ 

3.2.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาและเก็บรวบรวมระยะที่ 2  ประกอบด้วย เจ้าของบรษิัทรถทวัร์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล และผูจ้ดัการฝ่ายเดนิรถ โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึง่การเกบ็ขอ้มูล
ทัง้หมดในระยะนี้ มกีลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 3 คน  

3.2.2.2 เครือ่งมือท่ีใช้ศึกษา 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ใช้เครื่องมอื คอื แบบสมัภาษณ์เชงิลกึรายบุคคล เพื่อเกบ็
รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพโครงสรา้งรายไดท้ีเ่ป็นธรรมของพนกังานขบัรถโดยสาร โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 

1) เตรียมข้อค าถามหลักตามกรอบแนวคิดในการวิจยัที่ได้จากการวิเคราะห์และจดั
หมวดหมู่จากการศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) ปรบัแกไ้ขใหส้มบรูณ์ 
3.2.2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1) ผูว้จิยัตดิต่อขอความร่วมมอืจากบรษิทัเดนิรถทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อเขา้พบและ 

   สมัภาษณ์ 
2) ตดิต่อนดัหมายเวลา สถานทีท่ีผู่ร้บัการสมัภาษณ์สะดวกในการใหส้มัภาษณ์ 
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3) ด าเนินการสมัภาษณ์ตามแนวขอ้ค าถามทีไ่ดจ้ดัเตรยีม พรอ้มกบับนัทกึค าสมัภาษณ์ 
          ในแบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลู   

3.2.2.3 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ตคีวามและสรา้งเป็นขอ้สรุป โดยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพนัน้ ซึ่งใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation technique) 
ประกอบด้วยการตรวจสอบสามเสา้ด้านขอ้มูล (Data triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีต่่าง
แหล่งกนั เช่น แหล่งที่เป็นเวลา แหล่งบุคคล และแหล่งสถานที่ นอกจากนี้ยงัสามารถตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจิยั 
(Investigator triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มลูโดยการใชผู้เ้กบ็รวบรวมขอ้มลูมากกวา่หนึ่งคนในประเดน็เดยีวกนั 
หรอืจะเป็นการตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Methodological triangulation) เป็นการเกบ็ขอ้มลูจาก
หลากหลายวธิกีาร หรอืการ ตรวจสอบสามเสา้ดา้นทฤษฎ ี(Theoretical triangulation) เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ขอ้มลูแลว้ จงึน าขอ้มลูนัน้วเิคราะหแ์ละสรุปผลต่อไป   
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

 
 ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายผลการศึกษาโครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของพนักงานขบัรถ
โดยสารประจ าทาง ประกอบดว้ย 6 ส่วนทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) ผลการส ารวจโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 
2) ค่าตอบแทน (กรณีขบัรถส่วนตวั) และค่าตอบแทน (กรณีขบัรถองคก์ร) 3) ความสามารถและทกัษะทีเ่กีย่วกบัการ
ปฏบิตัหิน้าที ่4) ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่5) ผลการศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยั (Cross tabulation) และ 6) 
ผลการศกึษาจาการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เพื่อน าไปสูก่ารสงัเคราะหผ์ลการศกึษาในภาพรวม มเีน้ือหา
โดยสรุป ดงันี้ 
 
4.1 ผลการส ารวจโครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 โครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความสามารถ ประสบการณ์ ปัจจยัทางครอบครวั ระดบัการศกึษา ประเภทสญัญาจา้ง ประเภทรถทีข่บั เป็นตน้ ผลการ
ส ารวจเบือ้งตน้ท าใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าตอบแทนของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางดงันี้ 
 
4.1.1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 จากการสุ่มส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่น
ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยแบ่งเป็นเพศชายรอ้ยละ 93.8 เป็นเพศชาย และเพศหญงิรอ้ยละ 6.3 เป็นเพศ
หญงิ สรุปไดว้่าเพศหญงิยงัมสีว่นร่วมในอาชพีขบัรถขนสง่สาธารณะน้อย  
 
ตารางท่ี  4.1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Male 120 93.8 93.8 93.8 

Female 8 6.3 6.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.1.2 โครงสรา้งอาย ุ
 จากการสุ่มส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่น
ใหญ่มีอายุระหว่าง 46-54 ปี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56 ของผู้ขบัรถทัง้หมด รองลงมาเป็นพนักงานขบัรถที่มีอายุ 
มากกว่า 54 ปี 38-45 ปี 28-37 ปี และ 18-27 ปี ตามล าดบั ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าพนักงานขบัรถรอ้ยละ 85 อยู่ใน
กลุ่มผูม้อีายุและก าลงัจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุในระยะเวลาอนัสัน้  
 
ตารางท่ี  4.2 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 18-27 4 3.1 3.1 3.1 
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  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
28-37 18 14.1 14.1 17.2 
38-45 21 16.4 16.4 33.6 
46-54 56 43.8 43.8 77.3 

Greater than 54 29 22.7 22.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.1.3 ระดบัการศึกษา 
 จากการสุม่ส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่น
ใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี คดิเป็นรอ้ยละ 93 มเีพยีงรอ้ยละ 7 เท่านัน้ทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าอาชพีพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางไม่ไดร้บัความนิยมในกลุ่มผูม้กีารศกึษา
ระดบัปรญิญา 
 
ตารางท่ี  4.3 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Lower than bachelor’s degree 119 93.0 93.0 93.0 

Bachelor’s degree 9 7.0 7.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.1.4 สถานภาพสมรส 
 จากการสุม่ส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่น
ใหญ่มสีถานภาพสมรส คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 85 รองลงมามสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 37 หย่ารา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 
5 และไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 0.8  
 
ตารางท่ี  4.4 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Single 37 28.9 28.9 28.9 

Married 85 66.4 66.4 95.3 
No Marriage certificate 1 .8 .8 96.1 
Divorced 5 3.9 3.9 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 



24 
 

4.1.5 ประสบการณ์ท างาน 
 จากการสุ่มส ารวจผู้ประกอบอาชพีขบัรถโดยสารประจ าทางจ านวนทัง้สิ้น 128 คน พบว่าพนักงานขบัรถ
โดยสารประจ าทางส่วนใหญ่มปีระสบการสงูกว่า 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 72 ชีใ้หเ้หน็ในเบือ้งต้นว่าอาชพีพนักงานขบัรถ
โดยสารประจ าทางมคีวามมัน่คงในอาชพี สงัเกตไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 72 มปีระสบการณ์การท างานสงูถงึ 
10 ปี และไม่มกีารเปลีย่นไปท าอาชพีอื่น รองลงมามอีายุงานน้อยกว่า 4 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31 ประสบการณ์ 4-6 ปี รอ้ย
ละ 15 และ 7-9 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 10  
 
ตารางท่ี  4.5 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid lower than 4 years 31 24.2 24.2 24.2 

4-6 years 15 11.7 11.7 35.9 
7-9 years 10 7.8 7.8 43.8 
greater than 10 years 72 56.3 56.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.1.6 ประเภทสญัญาจา้ง 
 จากการสุ่มส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่น
ใหญ่เป็นพนกังานประจ า(Permanent Contact) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 86.7 มพีนกังานชัว่คราว (Temporary  Contact) 
เพยีงรอ้ยละ 13.3 ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าอาชพีมคีวามมัน่คง สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจประสบการณ์ท างานทีก่ล่าว
มาขา้งตน้ 
 
ตารางท่ี 4.6  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสญัญาจา้ง 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Temporary  Contact 17 13.3 13.3 13.3 

Permanent Contact 111 86.7 86.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.1.7 ประเภทรถท่ีขบั จ าแนกตามนายจ้าง 
 จากการสุม่ส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่น
ใหญ่ประกอบอาชพีขบัรถตู ้คดิเป็นรอ้ยละ 89.8 รองลงมาไดแ้ก่ รถเมลร์่วมบรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 6 รถเมลข์สมก. คดิ
เป็นรอ้ยละ 5 และรถทวัร ์1 ขา คดิเป็นรอ้ยละ 2 
 
 
 



25 
 

ตารางท่ี 4.7  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทรถท่ีขบั 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid รถตู้ (Van) 115 89.8 89.8 89.8 

รถเมล ์ขสมก. (MSTA BUS) 5 3.9 3.9 93.8 
รถเมล ์ร่วมบรกิาร (Co-
service) 

6 4.7 4.7 98.4 

รถทวัร ์1 ขา (Tour Bus) 2 1.6 1.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.1.8 ประเภทรถท่ีขบั จ าแนกตามกรรมสิทธ์ิความเป็นเจา้ของ 
 จากการสุม่ส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่น
ใหญ่ขบัรถขององคก์รหรอืบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 60 ของทัง้หมด รองลงมาเป็นการขบัรถทีเ่ป็นเจา้ของเองหรอืรถ
สว่นตวั คดิเป็นรอ้ยละ 49 และรถเช่าขบั คดิเป็นรอ้ยละ 19 ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าการขบัรถขององคก์รเป็นทีน่ิยม 
เน่ืองจากมกีารคุม้ครองจากบรษิทั เช่น กรณีอุบตัเิหตุ รถเสยี หรอืการดแูลรกัษาในระยะยาว เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี  4.8 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทรถท่ีขบัตามสิทธิครอบครอง 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid สว่นตวั (private) 49 38.3 38.3 38.3 

องคก์ร (cooperate) 60 46.9 46.9 85.2 
เช่า (Rental) 19 14.8 14.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.1.9 โครงสรา้งรายได ้
 โครงสรา้งรายไดข้องพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางในการศกึษานี้ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม โดยใชเ้กณฑก์าร
ส ารวจค่าครองชพีของเมอรเ์ซอร ์(2019)8  เป็นเกณฑใ์นการแบ่งรายได ้มรีายละเอยีดไดแ้ก่  
 กลุ่มท่ี 1 รายได้น้อย (Lower Income) หรอืรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท ต่อเดอืน หรอืคดิเป็น 333 บาทต่อ
วนั เป็นกลุ่มที่มรีายได้ไม่เพยีงพอต่อการด ารงชพี และเป็นกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบจากค่าครองชพีสูงสุด เนื่องจากมี
รายไดต้ ่ากว่าค่าครองชพีจากการส ารวจของ เมอรเ์ซอร ์ ในปี 2562 

                                                           
8 2019 Cost of Living ผลส ำรวจอตัรำค่ำครองชพีประจ ำปีครัง้ที ่25 กรงุเทพ (ประเทศไทย) มคี่ำครองชพีสงูเป็นอนัดบั 
40 ของโลก อนัดบั 19 ของเอเชยี อนัดบัที ่2 ของอำเซยีน โดยครวัเรอืนไทยมอีตัรำค่ำใชจ้่ำยเฉลีย่ 21,346 บำท/เดอืน 
กรุงเทพและปรมิณฑล 33,408 บำทต่อเดอืน 
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 กลุ่มท่ี 2 รายได้ปานกลาง(ต า่) (Lower Middle Income) เป็นกลุ่มทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 15,001 – 25,000 บาท
ต่อเดอืน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบจากค่าครองชพีไม่ต่างจากกลุ่มทีม่รีายไดน้้อย เนื่องจากรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนบางกลุ่ม อยู่ต ่ากว่าระดบัค่าครองชพีตามการส ารวจค่าของชพี เมอรเ์ซอร ์ ในปี 2562 
 กลุ่มท่ี 3 รายได้ปานกลาง(สูง) (Upper Middle Income) เป็นกลุ่มทีม่รีายไดต้ัง้แต่ 25,001 – 35,000 บาท
ต่อเดอืน เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากค่าครองชพีน้อย เนื่องจากมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่าค่าครองชพีในประดบั
ประเทศ และในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล   
กลุ่มท่ี 4 รายได้สูง (High Income) เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า 35 ,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากค่าครองชพี เนื่องจากมรีะดบัรายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่าย 
 
 ตารางท่ี  4.9 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัรายได้ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
กลุ่ม 1 
 
 

กลุ่ม 2 
 
 

กลุ่ม 3 
 
 

กลุ่ม 4 

Lower than 10,000 THB 4 3.1 3.1 3.1 
10,001 - 15,000 THB 40 31.3 31.3 34.4 
15,001 - 20,000 THB 25 19.5 19.5 53.9 
20,001 - 25,000 THB 18 14.1 14.1 68.0 
25,001 - 30,000 THB 12 9.4 9.4 77.3 
30,001 - 35,000 THB 10 7.8 7.8 85.2 
greater than 35,000 THB 19 14.8 14.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
 ผลการสุม่ส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง รอ้ยละ 
3.1 อยูใ่นกลุ่มผูม้รีายไดน้้อย รอ้ยละ 64.9 เป็นกลุ่มรายไดป้านกลาง (ต ่า) รอ้ยละ 17.8 เป็นกลุ่มรายไดป้านกลาง (สงู) 
และรอ้ยละ 14.8 เป็นกลุ่มรายไดส้งู การกระจายตวัของรายไดม้ลีกัษณะดงัรปูภาพ  
 

รปูท่ี  4.1 โครงสรา้งรายไดข้องพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง 
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ทีม่า: จากการส ารวจ 

 
4.1.10 สวสัดิการท่ี(ไม่)ได้รบั 
 สวสัดกิารในการศกึษานี้หมายถงึผลประโยชน์อื่นใดทีพ่นักงานไดร้บันอกเหนือจากค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
เช่น วนัหยุดพกัร้อน ประกนัสงัคม โบนัส การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่า Intensive ค่าน ้ามนั ค่าชดเชยวนัหยุด ค่า
รกัษาพยาบาล และค่าเทอมบุตร เป็นตน้ จากการสุม่ส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบประเดน็ที่
ส าคญั 3 ประเดน็ไดแ้ก่ 1) พนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่นใหญ่รูสึ้กว่าตนไม่มีสวสัดิการ คดิเป็นสดัส่วนสงูถงึ
ร้อยละ 75.4 2) สวสัดิการท่ีได้รบัไม่ครอบคลุมถึงครอบครวั ส าหรบัสวสัดกิารที่ได้รบัเรยีงล าดบัจากพนักงานที่
เขา้ถงึสงูสดุ ไดแ้ก่ วนัหยุด (รอ้ยละ 9.3) ประกนัสงัคม (รอ้ยละ5.1) โบนสั (รอ้ยละ 1.7) และมเีพยีง รอ้ยละ 0.8 เท่านัน้
ทีไ่ดร้บัค่าเทอมบุตร 3) พนักงานขบัรถโดยสารทีไ่ดร้บัสวสัดกิารมากกว่า 1 รายการ เช่น ไดร้บัวนัหยุด ประกนัสงัคม 
และค่ารกัษาพยาล เป็นตน้ คดิเป็นสดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 7.6 เท่านัน้  
 
 

ตารางท่ี  4.10 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสวสัดิการณ์ท่ีได้รบั  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

none 89 69.5 75.4 75.4 

Vacation, day off 11 8.6 9.3 84.7 
Social Security 6 4.7 5.1 89.8 
Annual Bonus 2 1.6 1.7 91.5 
Tuition Fee compensation 1 0.8 0.8 92.4 
more than 1 welfare 9 7.0 7.6 100.0 
Total 118 92.2 100.0  

Missing System 10 7.8   
Total 128 100.0   
ทีม่า: จากการส ารวจ 
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4.2 โครงสร้างค่าตอบแทน (กรณีขบัรถส่วนตวั) 
 ในสว่นนี้จะอธบิายถงึผลการศกึษาความพงึพอใจของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางทีม่ต่ีองานทีต่นปฎบิตั ิ
แบ่งผลการศกึษาออกตามประเดน็ทีท่ าการศกึษา 10 ประเดน็ ดงันี้ 
 
 4.2.1 ความเหมาะสมระหว่างค่าตอบแทนกบังานท่ีท า 
 จากการสุ่มส ารวจผู้ขบัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถส่วนตัว พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.6 ได้รบั
ค่าตอบแทนทีค่วามเหมาะสมกบังานทีท่ าในระดบั ปานกลาง รอ้ยละ 23.5  ไดร้บัค่าตอบแทนทีค่วามเหมาะสมกบังานที่
ท าในระดบั ด ีและรอ้ยละ 20.6  ไดร้บัค่าตอบแทนที่ความเหมาะสมกบังานทีท่ าในระดบัในระดบั ดมีาก ถงึอย่างไรก็
ตาม มกีลุ่มตวัอย่างประมาณรอ้ยละ 13 ไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบังานทีท่ าในระดบัน้อย-น้อยทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี 4.11  ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและงานท่ีท า 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  1 0.8 1.5 1.5 

น้อย (fair)  8 6.3 11.8 13.2 
ปานกลาง (moderate)  29 22.7 42.6 55.9 
มาก (good)  16 12.5 23.5 79.4 
มากทีส่ดุ (excellent)  14 10.9 20.6 100.0 
Total 68 53.1 100.0   

Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  
 
4.2.3 ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและความคาดหวงั 
 ผลการส ารวจพบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถส่วนตวั ร้อยละ 35.3 มคีวามพงึพอใจต่อ
ค่าตอบแทนตามทีต่นคาดหวงัอยู่ในระดบั ปานกลาง  รอ้ยละ 20.6 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั ต ่า และ รอ้ยละ 16.2 
ไม่มคีวามพงึพอใจต่อค่าตอบแทนและความคาดหวงัทีต่นตัง้ไว ้ในขณะทีม่พีนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง (รอ้ยละ 
14.7) มคีวามพงึพอใจต่อค่าตอบแทนตามทีต่นคาดหวงัอยู่ในระดบั ดมีาก และ รอ้ยละ 13.2 อยู่ในระดบั ด ี 
 
ตารางท่ี  4.12 ระดบัความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและความคาดหวงัค่าตอบแทน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  11 8.6 16.2 16.2 

น้อย (fair)  14 10.9 20.6 36.8 
ปานกลาง (moderate)  24 18.8 35.3 72.1 
มาก (good)  9 7.0 13.2 85.3 
มากทีส่ดุ (excellent)  10 7.8 14.7 100.0 
Total 68 53.1 100.0   
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  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  
 
4.2.2 จ านวนวนัหยุดท่ีได้รบั 
 จ านวนวนัหยุดทีเ่พยีงพอมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาทีพ่นักงานขบัรถไดพ้กัผ่อนจากความ
เมื่อยลา้จาการขบัรถเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเป็นเวลานาน หากวนัหยุดไม่เพยีงพอหรอืระยะเวลาพกัผ่อนไม่เพยีงพอ
อาจส่งผลถึงความสามารถในการขบัขี่ได้ ผลการสุ่มส ารวจความพงึพอใจต่อจ านวนวนัหยุดพบว่า พนักงานขบัรถ
โดยสารประจ าทางสว่นใหญ่ รอ้ยละ 54.4 มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย ถงึ น้อยทีส่ดุ ต่อจ านวนวนัหยุดทีไ่ดร้บั รอ้ย
ละ 19.1 มคีวามพงึพอใจระดบั ปานกลาง ขณะทีพ่นกังานรอ้ยละ 26.5 มคีวามพงึพอใจต่อวนัหยุดในระดบั ด ี– ดมีาก  
 
 ตารางท่ี 4.13 ระดบัความพึงพอใจต่อจ านวนวนัหยุดท่ีได้รบั 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยท่ีสุด (poor)  19 14.8 27.9 27.9 

น้อย (fair)  18 14.1 26.5 54.4 
ปานกลาง (moderate)  13 10.2 19.1 73.5 
มาก (good)  10 7.8 14.7 88.2 
มากทีส่ดุ (excellent)  8 6.3 11.8 100.0 
Total 68 53.1 100.0   

Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  
 
4.2.4 การใช้ความรู ้ความสามารถในการท างานอย่างแท้จริง 
 การไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถทีต่นได้เรยีนรู้มาจะสรา้งความพงึพอใจต่อพนักงานและสรา้งความภาคภูมใจ
ให้แก่พนักงานขบัรถได้เป็นอย่างดี จากการส ารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 30.9 ได้ใช้ความรูค้วามสามารถในการ
ท างานอยู่ในระดบั ปานกลาง ร้อยละ 33.9 ได้ใช้ความรู้ความสามารถระดบัน้อย-น้อยที่สุด และร้อยละ 35.3 ได้ใช้
ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัมาก-มากทีส่ดุ  
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ตารางท่ี 4.14 ความรูค้วามสามารถท่ีได้ใช้ในการท างาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  8 6.3 11.8 11.8 

น้อย (fair)  15 11.7 22.1 33.8 
ปานกลาง (moderate)  21 16.4 30.9 64.7 
มาก (good)  11 8.6 16.2 80.9 
มากทีส่ดุ (excellent)  13 10.2 19.1 100.0 
Total 68 53.1 100.0   

Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  
 
4.2.5 ความต้องการการยกยอ่งจากผูโ้ดยสาร และแรงจงูใจในการปฏิบติัหน้าท่ี  
 พนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมีแรงจูงใจการปฏิบตัิหน้าที่หลายปัจจยั เช่น ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
สวสัดิการที่เพียงพอและครอบคลุมถึงครอบครวั รวมถึงการได้รบัการยกย่องจากผู้โดยสาร จากการส ารวจพบว่า
พนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง มรีะดบัความพงึพอใจต่อการยกย่องจากผูโ้ดยสาร ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 32.4) 
ระดบัสงู (รอ้ยละ 23.5) สงูมาก (รอ้ยละ 19.5)  
 
ตารางท่ี 4.15 ระดบัความพึงพอใจต่อการยกย่องจากผูโ้ดยสาร  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  5 3.9 7.4 7.4 

น้อย (fair)  12 9.4 17.6 25.0 
ปานกลาง (moderate)  22 17.2 32.4 57.4 
มาก (good)  16 12.5 23.5 80.9 
มากทีส่ดุ (excellent)  13 10.2 19.1 100.0 
Total 68 53.1 100.0   

Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  
 
4.2.6 ความตัง้ใจในการปฏิบติัหน้าท่ี 
 ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างพบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางรอ้ยละ 63.2 ตระหนักถงึความปลอดภยั
ของผูโ้ดยสารและมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หด้ี-ดทีี่สุด เพื่อความปลอดภยัและความพงึพอใจสงูสุดของ
ผูโ้ดยสาร รอ้ยละ 13.2 มคีวามตัง้ใจระดบัปานกลาง รอ้ยละ 19.1 มคีวามตัง้ใจระดบัน้อย และรอ้ยละ 4.4 อยู่ในระดบั
น้อยทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 4.16 ระดบัความตัง้ใจในการปฏิบติัหน้าท่ี  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 4.4 4.4 

น้อย (fair)  13 10.2 19.1 23.5 
ปานกลาง (moderate)  9 7.0 13.2 36.8 
มาก (good)  17 13.3 25.0 61.8 
มากท่ีสุด (excellent)  26 20.3 38.2 100.0 
Total 68 53.1 100.0   

Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  
 
4.2.7 ความพึงพอใจของพนักงานขบัรถท่ีมีต่อการให้บริการผูโ้ดยสาร 
 การส ารวจความพงึพอใจของพนกังานขบัรถทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารผูโ้ดยสาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 42.6 มี
ความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 20.6 มคีวามพงึพอใจระดบัมาก รอ้ยละ 29.4 มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง 
ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5.9 และ 1.5 มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย และน้อยทีส่ดุ  
 
ตารางท่ี  4.17 ระดบัความพึงพอใจของพนักงานขบัรถท่ีมีต่อการให้บริการผูโ้ดยสาร 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  1 0.8 1.5 1.5 

น้อย (fair)  4 3.1 5.9 7.4 
ปานกลาง (moderate)  20 15.6 29.4 36.8 
มาก (good)  14 10.9 20.6 57.4 
มากท่ีสุด (excellent)  29 22.7 42.6 100.0 
Total 68 53.1 100.0   

Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  

 
4.2.8 ระดบัความกระตือรอืรน้ในการท างาน 
 การส ารวจระดบัความกระตอืรอืรน้ในการท างานของพนกังานขบัรถทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารผูโ้ดยสาร พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างรอ้ยละ 38.2 มคีวามกระตอืรอืรน้ในระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 27.9 มคีวามกระตอืรอืรน้ในระดบัมาก รอ้ยละ 13.2 
มคีวามกระตอืรอืรน้ในระดบัปานกลาง ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 16.2 และ 4.4 มคีวามกระตอืรอืรน้ในระดบัน้อย และ
น้อยทีส่ดุ  
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ตารางท่ี 4.18 ระดบัความกระตือรอืรน้ต่องานท่ีท่านท า 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 4.4 4.4 

น้อย (fair)  11 8.6 16.2 20.6 
ปานกลาง (moderate)  9 7.0 13.2 33.8 
มาก (good)  19 14.8 27.9 61.8 
มากท่ีสุด (excellent)  26 20.3 38.2 100.0 
Total 68 53.1 100.0   

Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  
 
4.2.9 ระดบัความดีใจของพนักงานขบัรถเมื่อผูโ้ดยสารปฏิบติัตนด้วยความเป็นมิตร  
 การส ารวจระดบัความดีใจของพนักงานขบัรถที่เมื่อผู้โดยสารปฏิบตัิติตนด้วยความเป็นมติร พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างรอ้ยละ 41.2 มคีวามดใีจในระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 27.9 มคีวามดใีจในระดบัมาก รอ้ยละ 22.1 มคีวามดใีจใน
ระดบัปานกลาง ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 7.4 และ 1.5 มคีวามดใีจระดบัน้อย และน้อยทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี 4.19 ระดบัความดีใจของพนักงานขบัรถเมื่อผูโ้ดยสารปฎิบติัตนด้วยความเป็นมิตร  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  1 0.8 1.5 1.5 

น้อย (fair)  5 3.9 7.4 8.8 
ปานกลาง (moderate)  15 11.7 22.1 30.9 
มาก (good)  19 14.8 27.9 58.8 
มากท่ีสุด (excellent)  28 21.9 41.2 100.0 
Total 68 53.1 100.0   

Missing* System 60 46.9     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  

 
4.2.10 ระดบัการเตรียมความพรอ้มก่อนการปฏิบติัหน้าท่ี 
 การส ารวจระดบัระดบัการเตรยีมความพรอ้มก่อนการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานขบัรถ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
รอ้ยละ 49.3 มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 19.4 มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อน
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัมาก รอ้ยละ 14.9 มคีวามดใีจในระดบัปานกลาง ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 11.9 และ 4.5 มี
การเตรยีมความพรอ้มก่อนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นระดบัน้อย และน้อยทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 4.20 ระดบัการเตรียมความพรอ้มก่อนการปฏิบติังาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 4.5 4.5 

น้อย (fair)  8 6.3 11.9 16.4 
ปานกลาง (moderate)  10 7.8 14.9 31.3 
มาก (good)  13 10.2 19.4 50.7 
มากท่ีสุด (excellent)  33 25.8 49.3 100.0 
Total 67 52.3 100.0   

Missing* System 61 47.7     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing* หมายถงึกรณขีบัรถองคก์ร ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนรถยนตส์่วนตวั  
 
4.2 โครงสร้างค่าตอบแทน (กรณีขบัรถองคก์ร) 
 
4.2.11 ความเหมาะสมระหว่างค่าตอบแทนและงานท่ีรบัผิดชอบ  
 ผลการสุม่ส ารวจระดบัความคดิเหน็ของผูข้บัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ย
ละ 26.7 เหน็ว่าค่าตอบแทนและงานทีไ่ดร้บัผดิชอบมคีวามเหมาะสมในระดบั ปานกลาง มาก และมากทีส่ดุ  ขณะทีก่ลุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 15 และ 5 เหน็ว่าค่าตอบแทนและงานที่ได้รบัผดิชอบมคีวามเหมาะสมในระดบั น้อย และน้อยที่สุด 
ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี  4.21 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมระหว่างค่าตอบแทนและงานท่ีรบัผิดชอบ  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 5.0 5.0 

น้อย (fair)  9 7.0 15.0 20.0 
ปานกลาง (moderate)  16 12.5 26.7 46.7 
มาก (good)  16 12.5 26.7 73.3 
มากท่ีสุด (excellent)  16 12.5 26.7 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
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4.2.12 การได้รบัเงินรางวลัเพ่ิมขึน้เมื่อมีผลปฎิบติังานตามเกณฑ ์
 ผลการสุม่ส ารวจระดบัความคดิเหน็ของผูข้บัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ย
ละ 31.7 ไดร้บัเงนิรางวลัเพิม่ขึน้เมื่อผลการปฎบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีอ่งคก์รก าหนดในระดบัมากทีสุ่ด  ขณะที่
กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 18.3 ไม่ไดร้บัเงนิรางวลัเพิม่ขึน้เมื่อมผีลการปฏบิตังิานเป็นไปตามทีก่ าหนด  
 
ตารางท่ี  4.22 ระดบัความคิดเหน็ของผูข้บัรถโดยสารต่อการได้รบัเงินรางวลัเมื่อมีผลปฏิบติังานตามก าหนด 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยท่ีสุด (poor)  11 8.6 18.3 18.3 

น้อย (fair)  5 3.9 8.3 26.7 
ปานกลาง (moderate)  10 7.8 16.7 43.3 
มาก (good)  15 11.7 25.0 68.3 
มากท่ีสุด (excellent)  19 14.8 31.7 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
 
4.2.13 เงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลมีความเพียงพอ 
 ผลการสุม่ส ารวจระดบัความคดิเหน็ของผูข้บัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ย
ละ 28.3 ไดร้บัสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลเพยีงพอต่อการรกัษาพยาบาล อยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 8.3 อยู่ในระดบั
น้อย ร้อยละ 11.7 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 26.7 อยู่ในระดับมาก และร้อยละ 25 ได้รับ เงินสวัสดิการค่า
รกัษาพยาบาลทีม่คีวามเพยีงพอ ในระดบัมากทีส่ดุ  
 
ตารางท่ี  4.23 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยท่ีสุด (poor)  17 13.3 28.3 28.3 

น้อย (fair)  5 3.9 8.3 36.7 
ปานกลาง (moderate)  7 5.5 11.7 48.3 
มาก (good)  16 12.5 26.7 75.0 
มากทีส่ดุ (excellent)  15 11.7 25.0 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
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2.2.14  จ านวนวนัหยุดพกัผอ่นประจ าปี ท าให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 ผลการสุม่ส ารวจระดบัความคดิเหน็ของผูข้บัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ย
ละ 36.7 คดิเหน็ว่าจ านวนวนัหยุดทีไ่ดร้บัสามารถสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างานในระดบั มากทีสุ่ด รอ้ยละ 26.7 เหน็
ว่าจ านวนวนัหยุดท าใหเ้กดิขวญัและก าลงัใจในระดบั น้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 15 คดิเหน็ว่าอยู่ในระดบัปานกลาง  
 เมื่อแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มทีเ่หน็ดว้ยน้อย ปานกลาง และมาก พบว่ากลุ่มทีเ่หน็ดว้ยน้อย
ทีสุ่ดไปถงึมากทีสุ่ด มสีดัส่วนรอ้ยละ 33.4 15.0 และ 51.7 ตามล าดบั สามารถสรุปไดใ้นเบือ้งต้นว่ากลุ่มตวัอย่าง ส่วน
ใหญ่ เหน็ดว้ยว่าจ านวนวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีสามารถสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างานได ้ 
 
ตารางท่ี 4.24 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัจ านวนวนัหยุดท่ีท าให้เกิดขวญัก าลงัใจในการท างาน  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยท่ีสุด (poor)  16 12.5 26.7 26.7 

น้อย (fair)  4 3.1 6.7 33.3 
ปานกลาง (moderate)  9 7.0 15.0 48.3 
มาก (good)  9 7.0 15.0 63.3 
มากท่ีสุด (excellent)  22 17.2 36.7 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
 
4.2.15 ระดบัความพยายามในการพฒันาวิธีการท างานใหม่ๆ เพื่อให้ประสบผลส าเรจ็ 
 ผลการสุ่มส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 33.3 และ 35 มคีวามพยายามในการพฒันาวธิกีารท างาน
เพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ในระดบัมาก- มากทีส่ดุ ขณะทีพ่บกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 21.7 ยงัมคีวามพยายามในการพฒันา
วธิกีารท างานใหม่ๆ อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
 

ตารางท่ี 4.25 ระดบัความพยายามในการพฒันาวิธีการท างาน เพื่อให้ประสบผลส าเรจ็ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  13 10.2 21.7 21.7 

น้อย (fair)  3 2.3 5.0 26.7 
ปานกลาง (moderate)  3 2.3 5.0 31.7 
มาก (good)  20 15.6 33.3 65.0 
มากท่ีสุด (excellent)  21 16.4 35.0 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
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4.2.16 โอกาสในการพฒันาความรูแ้ละความสามารถจากต าแหน่งงาน  
 กลุ่มตว้อย่างรอ้ยละ 56.6  มโีอกาสในการพฒันาความรูแ้ละความสามารถจากต าแหน่งงานทีท่ า ในระดบัมาก-
มากทีส่ดุ ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 25 เหน็ว่ายงัมโีอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถน้อย-น้อยทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี 4.26  โอกาสในการพฒันาความรูแ้ละความสามารถจากต าแหน่งงาน  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  6 4.7 10.0 10.0 

น้อย (fair)  9 7.0 15.0 25.0 
ปานกลาง (moderate)  11 8.6 18.3 43.3 
มาก (good)  17 13.3 28.3 71.7 
มากท่ีสุด (excellent)  17 13.3 28.3 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
 
4.2.17 โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึน้ 
 ผลการสุ่มส ารวจความคดิเหน็ของพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถองคก์ร พบผลการศกึษาที่
ขดัแย้งระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25 
ขณะเดียวกนัมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากนัที่มองว่ามโีอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง น้อยที่สุด เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มโีอกาส น้อย ปานกลาง และสูง พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มสีดัส่วนมากที่สุดไปน้อยที่สุด 
ไดแ้ก่ กลุ่มทีม่โีอกาสน้อย มาก และปานกลาง สรุปไดว้่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มโีอกาสในการเลื่อนต าแหน่งน้อย  
 
ตารางท่ี 4.27 โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึน้  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยท่ีสุด (poor)  15 11.7 25.0 25.0 

น้อย (fair)  12 9.4 20.0 45.0 
ปานกลาง (moderate)  8 6.3 13.3 58.3 
มาก (good)  10 7.8 16.7 75.0 
มากท่ีสุด (excellent)  15 11.7 25.0 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
 



37 
 

4.2.18 ระดบัความพึงพอใจในค่าตอบแทน  
 ผลการส ารวจพบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถองค์กร ร้อยละ 35 มีความพงึพอใจต่อ
ค่าตอบแทนตามทีต่นคาดหวงัอยู่ในระดบั มากที่สุด  ร้อยละ 16.7  มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก  รอ้ยละ 20  มี
ความถงึพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง รอ้ยละ 11.7 มคีวามถงึพอใจในระดบั น้อย และรอ้ยละ 16.7 ไม่มคีวามพงึพอใจ
ต่อค่าตอบแทนและความคาดหวงัทีต่นตัง้ไว ้ 
 
ตารางท่ี  4.28 ระดบัความพึงพอใจในค่าตอบแทน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  10 7.8 16.7 16.7 

น้อย (fair)  7 5.5 11.7 28.3 
ปานกลาง (moderate)  12 9.4 20.0 48.3 
มาก (good)  10 7.8 16.7 65.0 
มากท่ีสุด (excellent)  21 16.4 35.0 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
 
4.2.19 การได้รบัความไวว้างใจจากองคก์รให้รบัผิดชอบงานพิเศษอ่ืนๆ  
 ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 31.7 รูส้กึว่าตนไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รใหร้บัผดิชอบงาน
พเิศษอื่นๆ ในระดบัมากทีส่ดุ รอ้ยละ 21.7 11.7 และ13.3 ไดร้บัความไวว้างใจในระดบัมาก ปานกลาง และน้อย
ตามล าดบั ขณะเดยีวกนัมกีลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 21.7 รูส้กึว่าตนไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์รในระดบั น้อยทีส่ดุ  
 
ตารางท่ี 4.29 ระดบัการได้รบัความไว้วางใจจากองคก์ร  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  13 10.2 21.7 21.7 

น้อย (fair)  8 6.3 13.3 35.0 
ปานกลาง (moderate)  7 5.5 11.7 46.7 
มาก (good)  13 10.2 21.7 68.3 
มากท่ีสุด (excellent)  19 14.8 31.7 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
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4.2.20 ผลการปฏิบติังานได้รบัการยอมรบัจากผูโ้ดยสาร 
 การไดร้บัความยอมรบัเป็นสิง่ทีพ่นกังานทุกอาชพีตอ้งการ เน่ืองจากเป็นเครื่องพสิจูน์ถงึประสทิธภิาพการ
ท างาน ผลการสุม่ส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 51.7 มคีวามมัน่ใจในระดบัมากทีส่ดุ ว่าผลการปฏบิตังิานไดร้บัการ
ยอมรบัจากผูโ้ดยสาร รอ้ยละ 21.7 6.7 15 และ 5 เหน็ว่าตนไดร้บัความไวว้างใจในระดบั มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีส่ดุ ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 4.30 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานได้รบัการยอมรบัจากผูโ้ดยสาร 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 5.0 5.0 

น้อย (fair)  9 7.0 15.0 20.0 
ปานกลาง (moderate)  4 3.1 6.7 26.7 
มาก (good)  13 10.2 21.7 48.3 
มากท่ีสุด (excellent)  31 24.2 51.7 100.0 
Total 60 46.9 100.0   

Missing System 68 53.1     
Total 128 100.0     

ทีม่า: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: Missing หมายถงึ กรณขีบัรถส่วนตวั ซึง่ไมน่ ามาคดิผลการศกึษาในส่วนขบัรถองคก์ร 
 

4.3  ความสามารถและทกัษะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ี  
 ในสว่นนี้จะเป็นการอธบิายผลการศกึษาเกีย่วกบัความสามารถและทกัษะในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานขบั
รถโดยสารประจ าทางทัง้ 2 ประเภท ไมว่่าจะเป็นรถสว่นตวัหรอืรถองคก์ร มผีลการศกึษาโดยสรปุแบ่งเป็นประเดน็ที่
น่าสนใจดงัต่อไปนี้  
 

4.3.1 ระดบัความเบื่อหน่ายในการปฏิบติัหน้าท่ี 
 เมื่อสอบถามถงึระดบัความเบื่อหน่ายทีพ่นกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง ทัง้ 2 ประเภท พบวา่กลุ่มตวัอย่าง
รอ้ยละ 39.1 มรีะดบัความเบื่อหน่ายอยู่ระดบั ปานกลาง รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัมาก (รอ้ยละ 31.3) มากทีส่ดุ (รอ้ยละ
14.1) น้อย (รอ้ยละ 10.2) และน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 5.5) ซึง่สาเหตุของความเบื่อหน่ายอาจเป็นผลมากจากความจ าเจใน
การปฏบิตัหิน้าที ่โอกาสในการพฒันาตนเอง ความเจรญิกา้วหน้าในอาชพี และสภาพการจราจร เป็นตน้ 
 

 ตารางท่ี  4.31 ระดบัความเบือ่หนายในการปฏิบติัหน้าท่ี 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  7 5.5 5.5 5.5 

น้อย (fair)  13 10.2 10.2 15.6 
ปานกลาง (moderate)  50 39.1 39.1 54.7 
มาก (good)  40 31.3 31.3 85.9 
มากทีส่ดุ (excellent)  18 14.1 14.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
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4.3.2 งานท่ีท าตรงกบัความรูค้วามสามารถ ท าให้เกิดความกระตือรอืรน้ในการท างาน 
 จากการส ารวจความคดิเหน็ของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง พบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 30.5 มองว่างาน
ทีต่นปฏบิตัอิยู่ตรงกบัความรูค้วามสามารถ จงึท าใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการท างานในระดบั มาก และรอ้ยละ 24.2 
มองว่าตรงกบัความรูค้วามสามารถในระดบัมากทีสุ่ด ขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 9.4 เท่านัน้ทีม่องว่างานทีท่ าตรงกบัความรู้
ความสามารถในระดบัน้อยทีส่ดุ  
 
ตารางท่ี 4.32 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความรูค้วามสามารถท่ีตรงกบังานท่ีท า  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  12 9.4 9.4 9.4 

น้อย (fair)  16 12.5 12.5 21.9 
ปานกลาง (moderate)  30 23.4 23.4 45.3 
มาก (good)  39 30.5 30.5 75.8 
มากทีส่ดุ (excellent)  31 24.2 24.2 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

4.3.3 งานท่ีท าอยูจ่  าเป็นต้องใช้ความรูค้วามสามรถและความเช่ียวชาญ 
 กลุ่มตวัอย่างพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 26.6 และ 41.4) มองว่างานทีต่นท าอยู่ตอ้ง
อาศยัความรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญในระดบัมาก-มากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นงานทีต่้องอาศยัทกัษะการขบัขี่
เพื่อความปลอดภยั  ทกัษะในการจดจ าเสน้ทาง และการบรกิารผูโ้ดยสาร ทัง้นี้ต้องอาศยัความอดทนของร่างกายและ
จติใจ  
 

ตารางท่ี 4.33 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบังานท่ีท าอยู่จ าเป็นต้องใช้ความรูค้วามสามรถและความเช่ียวชาญ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 2.3 2.3 

น้อย (fair)  10 7.8 7.8 10.2 
ปานกลาง (moderate)  28 21.9 21.9 32.0 
มาก (good)  34 26.6 26.6 58.6 
มากท่ีสุด (excellent)  53 41.4 41.4 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

4.3.4 งานท่ีท าได้ใช้ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 25.5 และ26.6) เหน็ว่าอาชพีพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางไดใ้ช้ความริ่
เริม่สรา้งสรรคใ์นระดบั มาก-มากทีสุ่ด เนื่องจากจ าเป็นตอ้งคดิหาวธิใีนการจดัสรรเวลา การตกแต่งรถ การรกัษาความ
สะอาด เสน้ทาง ปรมิาณผูโ้ดยสารในแต่ละช่วงเวลา การคดิต้นทุนความคุม้ค่า ควบคู่ไปกบัการรกัษามาตรฐานความ
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ปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิของผูโ้ดยสาร การจะขบัรถใหคุ้ม้ค่าและตอบสนองต่อความพงึพอใจสงูสุดของลูกคา้ตอ้ง
อาศยัความรเิริม่สรา้งสรรคข์องผูข้บัขีเ่ป็นจ านวนมาก  
 

ตารางท่ี 4.34 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความริเร่ิมสรา้งสรรคใ์นการปฏิบติังาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  7 5.5 5.5 5.5 

น้อย (fair)  23 18.0 18.0 23.4 
ปานกลาง (moderate)  32 25.0 25.0 48.4 
มาก (good)  32 25.0 25.0 73.4 
มากท่ีสุด (excellent)  34 26.6 26.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

4.3.5 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา  
 ความสามรถในการแกไ้ขปัญหาของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร เช่น การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกดิอุบตัเิหตุ การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบั
เครื่องยนต์ การหลกีเลี่ยงอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน เป็นต้น ดงันัน้ผลการส ารวจชี้ใหเ้หน็ว่าพนักงานขบัรถมคีวามมัน่ใจ
เกีย่วกบัความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อยู่ในระดบัดมีาก (รอ้ยละ  29.7) ระดบัด ี(รอ้ยละ 25) และปานกลาง 
(รอ้ยละ 21.1) 
 

ตารางท่ี 4.35 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความสามารถในการแก้ไขปัญหา  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  13 10.2 10.2 10.2 

น้อย (fair)  18 14.1 14.1 24.2 
ปานกลาง (moderate)  27 21.1 21.1 45.3 
มาก (good)  32 25.0 25.0 70.3 
มากท่ีสุด (excellent)  38 29.7 29.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.3.6 ความมีอิสระในการแก้ไขปัญหา  
 เนื่องจากสถานทีป่ฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมกัจะอยู่ขา้งนอกอาคารหรอือยู่บนท้อง
ถนน ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมคีวามอสิระในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าทีอ่าจเกดิขึน้อย่างไม่คาด
ฝัน เช่น น ้ามนัหมด รถเสยี หรอือุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนทอ้งถนน ผลการส ารวจพบว่าพนักงานขบัรถส่วนใหญ่มีอสิระใน
การแกไ้ขปัญหาในระดบัมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 32.8) มาก (รอ้ยละ 28.9) ปานกลาง (รอ้ยละ 21.1) น้อย (รอ้ยละ 14.1) และ
น้อยทีส่ดุเพยีงรอ้ยละ 3.1 เท่านัน้  
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ตารางท่ี 4.36 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความอิสระในการแก้ไขปัญหา  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  4 3.1 3.1 3.1 

น้อย (fair)  18 14.1 14.1 17.2 
ปานกลาง (moderate)  27 21.1 21.1 38.3 
มาก (good)  37 28.9 28.9 67.2 
มากท่ีสุด (excellent)  42 32.8 32.8 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

4.3.7 การบรรลุเป้าหมายการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีตัง้ไว ้
 การบรรลุเป้าหมายของพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง ได้แก่ การส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายอย่าง
ปลอดภยั การรกัษาชวีติและทรพัยข์องผูร้่วมเดนิทางบนทอ้งถนน การลดต้นทุนค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ การตรงต่อเวลาใน
การรบัส่งผู้โดยสาร รวมถึง การบรรลุเป้าหมายส่วนตวัที่ตนตัง้ไว ้เช่น ได้อตัราค่าโดยสารตามที่ตัง้ใจไว้ในแต่ละวนั 
จ านวนผูโ้ดยสารทีค่าดหวงั เป็นตน้ ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ
และสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่นตัง้ไว ้ในระดบัมากทีสุ่ด (ร้อยละ 40.6) มาก (ร้อยละ 23.4) ปานกลาง (ร้อยละ 18) 
น้อย (รอ้ยละ 12.5) และน้อยทสีดุ (รอ้ยละ 5.5)  
 
ตารางท่ี 4.37 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัการบรรลุเป้าหมายการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีตัง้ไว ้

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  7 5.5 5.5 5.5 

น้อย (fair)  16 12.5 12.5 18.0 
ปานกลาง (moderate)  23 18.0 18.0 35.9 
มาก (good)  30 23.4 23.4 59.4 
มากท่ีสุด (excellent)  52 40.6 40.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.3.8 ระดบัความช านาญเส้นทาง 
 ความช านาญเสน้ทางของพนักงานขบัรถถอืเป็นหวัใจส าคญัในการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของผูโ้ดยสาร ผูข้บัขีท่ีม่คีวามช านาญและคุน้เคยกบัเสน้ทางสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดกีว่าพนักงานที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ เช่น กรณีฝนตก อุปสรรคจากพื้นผวิการจราจร หรอืแม้แต่ฝุ่ นควนัและแสงอาทติย์   ผลการส ารวจ
ชีใ้หเ้หน็ว่าพนักงานขบัรถมคีวามสามารถและมคีวามช านาญในเสน้ทางอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 47.7) เนื่องจาก
เสน้ทางทไีดร้บัมอบหมายเป็นเสน้ทางประจ า ทีท่ าการขบัขีซ่ ้าๆ จนท าใหเ้กดิความช านาญ รองลงมาระดบัมาก (รอ้ยละ 
21.9) ปานกลาง 
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(รอ้ยละ 10.9) น้อย (รอ้ยละ 9.4) และระดบัน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 10.2) อาจเป็นสาเหตุมาจากไดร้บัมอบหมายเสน้ทางใหม่
ทีต่น้ไม่คุน้เคย หรอือาจมปีระสบการณ์ในการขบัรถน้อย  
 
ตารางท่ี 4.38 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความช านาญเส้นทาง 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  13 10.2 10.2 10.2 

น้อย (fair)  12 9.4 9.4 19.5 
ปานกลาง (moderate)  14 10.9 10.9 30.5 
มาก (good)  28 21.9 21.9 52.3 
มากท่ีสุด (excellent)  61 47.7 47.7 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.3.9 การมีเครอืขา่ยท่ีดีในการท างาน  
 การมเีครอืขา่ยทีด่ใีนการท างานมสีว่นช่วยใหพ้นกังานขบัรถประจ าทางแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีฉุกเฉิน
ไดเ้ป็นอย่างด ีเช่น กรณีรถเสยีและต้องเปลีย่นรถ การรบั-ส่งผูโ้ดยสารในเวลาเร่งด่วน หรอืความร่วมมอือื่นๆ ผลการ
ส ารวจชี้ให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมเีครอืข่ายที่ดใีนการปฏบิัติหน้าที่ ระดบัมากที่สุด 
(รอ้ยละ 35.9) มาก (รอ้ยละ 27.3) ปานกลาง (รอ้ยละ 18.8) น้อย (รอ้ยละ 11.7) และ น้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 6.3) ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี  4.39 การมีเครอืข่ายท่ีดีในการท างาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  8 6.3 6.3 6.3 

น้อย (fair)  15 11.7 11.7 18.0 
ปานกลาง (moderate)  24 18.8 18.8 36.7 
มาก (good)  35 27.3 27.3 64.1 
มากทีส่ดุ (excellent)  46 35.9 35.9 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.3.10 การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเหน็ต่องานและเครอืข่ายการขบัรถ 
 ผลการส ารวจพบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ต่องานและเครื่อง
ข่ายการขบัรถในระดบัมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 34.4) มาก (รอ้ยละ 19.5) ปานกลาง (รอ้ยละ 20.3) น้อย (รอ้ยละ 14.8) น้อย
ทีส่ดุ (รอ้ยละ 10.9)  
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ตารางท่ี 4.40 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัการมีส่วนรว่มแสดงความคิดเหน็ต่องานและเครอืข่ายการขบัรถ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  14 10.9 10.9 10.9 

น้อย (fair)  19 14.8 14.8 25.8 
ปานกลาง (moderate)  26 20.3 20.3 46.1 
มาก (good)  25 19.5 19.5 65.6 
มากท่ีสุด (excellent)  44 34.4 34.4 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

4.4 ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี  
 ในส่วนนี้เป็นการอภปิรายผลการศกึษาเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิัตหิน้าทีข่องพนักงานขบัรถโดยสาร
ประจ าทาง ซึง่ประสทิธภิาพในการปฎบิตัหิน้าทีส่ามารถสะทอ้นไดจ้ากหลายๆ ปัจจยั เช่น การตัง้เป้าหมายการท างาน 
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบังาน ผลการด าเนินงาน และอื่นๆ เป็นต้น ในส่วนนี้จะอธบิายปัจจยัดงักล่าว ประกอบดว้ย
ประเดน็ทีส่ าคญั 20 ประเดน็ทีน่่าสนใจ มเีน้ือหาโดยสรุปดงัต่อไปนี้ 
 
4.4.1 1 การตัง้เป้าหมายในการปฏิบติังาน 
 ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารตัง้เป้าหมายในการปฎบิตัหิน้าทีเ่ป็นอย่างด ีโดยพนกังานทีม่คีวาม
คดิเหน็ว่าตนไดท้ าการตัง้เป้าหมายในระดบัมาก มสีดัสว่นรอ้ยละ 33.6 มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 32) ปานกลาง (รอ้ยละ 24.2) 
น้อย (รอ้ยละ 7) และน้อยทีส่ดุ (รอ้ยละ 3.1)  
 
ตารางท่ี 4.41 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัการตัง้เป้าหมายในการปฏิบติังาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  4 3.1 3.1 3.1 

น้อย (fair)  9 7.0 7.0 10.2 
ปานกลาง (moderate)  31 24.2 24.2 34.4 
มาก (good)  43 33.6 33.6 68.0 
มากทีส่ดุ (excellent)  41 32.0 32.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.2 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนในการปฏิบติังาน 
 กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการท างาน เป็นปัจจยัส าคญัใหส้ามารถท างานได้
บรรลุตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ผลส ารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่เีหน็ดว้ยมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ย 35.9 มาก รอ้ยละ 30.5 และ
เหน็ดว้ยน้อย รอ้ยละ 14.8 และน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 2.3  
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ตารางท่ี 4.42 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความรูค้วามเข้าใจขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ีช่วยท างานตรงตาม
เป้าหมาย 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 2.3 2.3 

น้อย (fair)  19 14.8 14.8 17.2 
ปานกลาง (moderate)  21 16.4 16.4 33.6 
มาก (good)  39 30.5 30.5 64.1 
มากท่ีสุด (excellent)  46 35.9 35.9 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.3 ความพยายามในการปฏิบติังานเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย 
 เมื่อสอบถามถึงระดบัความพยายามในการปฏบิตัิงานเพื่อใหไ้ด้งานตามเป้าหมายอยู่สม ่าเสมอ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่าง รอ้ยละ 46.1 มรีะดบัความพยายามในการปฎบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในระดบั มากทีสุ่ด ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าพนักงานขบั
รถโดยสารประจ าทางมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องตนและผูโ้ดยสาร 
 
ตารางท่ี  4.43 ระดบัความพยายามในการปฏิบติังานเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 2.3 2.3 

น้อย (fair)  10 7.8 7.8 10.2 
ปานกลาง (moderate)  23 18.0 18.0 28.1 
มาก (good)  33 25.8 25.8 53.9 
มากท่ีสุด (excellent)  59 46.1 46.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.4 การปรบัปรงุการท างานเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย 
 การปรบัปรุงการท างานเป็นผลจากการประเมนิการท างานของตนเองว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรอืไม่ หาก
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ควรจะมกีารปรบัปรุงวธิกีารท างานอย่างไร การส ารวจกลุ่มตวัอย่างพบว่า พนกังานขบัรถ
ประจ าทางมกีารประเมนิและปรบัปรุงวธิกีารท างานเพื่อใหไ้ดง้านตามเป้าหมายในระดบัมาก และมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ย
ละ 32 และ 39.1 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.44  ระดบัการปรบัปรงุการท างานเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  2 1.6 1.6 1.6 

น้อย (fair)  14 10.9 10.9 12.5 
ปานกลาง (moderate)  21 16.4 16.4 28.9 
มาก (good)  41 32.0 32.0 60.9 
มากท่ีสุด (excellent)  50 39.1 39.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.5 การสรปุผลการปฏิบติังาน เพื่อน าไปใช้ในการปรบัปรงุในการปฏิบติังานอ่ืนๆ ในอนาคต 
 ผลการส ารวจกลุ่มเป้าหมายชีใ้หเ้หน็ว่าพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางมกีารสรุปผลการปฎบิตังิานของตน 
เพื่อน าไปใชป้รบัปรุงการปฎบิตัหิน้าที ่และงานอื่นๆ ในอนาคต อยู่เสมอ ซึง่เป็นสญัญาณทีด่ ีและอาจเป็นประโยชน์ต่อ
ความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร  
 
ตารางท่ี 4.45 ระดบัการสรปุผลการปฏิบติังาน เพื่อน าไปปรบัปรงุในการปฏิบติังานอ่ืนๆ ในอนาคต 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  2 1.6 1.6 1.6 

น้อย (fair)  10 7.8 7.8 9.4 
ปานกลาง (moderate)  28 21.9 21.9 31.3 
มาก (good)  39 30.5 30.5 61.7 
มากท่ีสุด (excellent)  49 38.3 38.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.6 การปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว้เพื่อคณุภาพของงาน 
 ผลการส ารวจประสทิธภิาพการท างาน โดยวดัจากผลจากการปฎบิตังิานทีต่รงกบัแผนทีว่างไว ้พบกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างรอ้ยละ 42.2 มกีารปฎบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ ขณะทีม่กีลุ่มตวัอย่างเพยีงรอ้ยละ 7.8 ยงัประสบปัญหา
ดา้นการปฎบิตังิานใหต้รงตามแผนทีว่างไว ้ซึง่อาจเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ละไม่ไดค้าดหวงั
ใหเ้กดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลา การเปิด-ปิดภาคเรยีนสถาบนัการศกึษา นโยบายป้องกนั Covid เป็น
ตน้  
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ตารางท่ี  4.46 ระดบัการปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว้เพือ่คณุภาพของงาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อย (fair)  10 7.8 7.8 7.8 

ปานกลาง (moderate)  28 21.9 21.9 29.7 
มาก (good)  36 28.1 28.1 57.8 
มากท่ีสุด (excellent)  54 42.2 42.2 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.7 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนในการปฏิบติังาน  
 ผลการสุม่ส ารวจพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง พบว่าพนกังานขบัรถมคีวามตระหนกัถงึความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฎบิตังิาน ว่าจะสง่ผลใหง้านมคีุณภาพดขีึน้ ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 23.4 และ 50 มี
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั มากและมากทีส่ดุ ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.47  ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัขัน้ตอนในการปฏิบติังาน ท าให้ผลงานมี
คณุภาพ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 2.3 2.3 

น้อย (fair)  4 3.1 3.1 5.5 
ปานกลาง (moderate)  27 21.1 21.1 26.6 
มาก (good)  30 23.4 23.4 50.0 
มากท่ีสุด (excellent)  64 50.0 50.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.8 ความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบติังานท่ีท าให้งานมีมาตรฐานได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าและบุคคลทัว่ไป 
 การส ารวจกลุ่มตวัอย่างพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง พบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 46.1 29.7 และ 15.6 มี
ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานทีท่ าใหง้านมมีาตรฐานไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้และบุคคลทัว่ไปในระดบัมากทีส่ดุ 
มาก และปานกลาง ตามล าดบั โดยพนกังานตระหนกัเป็นอย่างดวี่าเมื่อมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฎบติ
งานจะท าใหเ้กดิความผดิพลาดน้อย ความแม่นย าสงู และสามารถรกัษาความพงึพอใจของผูโ้ดยสารได ้ 
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ตารางท่ี 4.48 ระดบัความคิดเหน็เก่ียวกบัความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบติังานท่ีท าให้งานมีมาตรฐานได้รบั
การยอมรบัจากลูกค้าและบุคคลทัว่ไป 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 2.3 2.3 

น้อย (fair)  8 6.3 6.3 8.6 
ปานกลาง (moderate)  20 15.6 15.6 24.2 
มาก (good)  38 29.7 29.7 53.9 
มากท่ีสุด (excellent)  59 46.1 46.1 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.9 ระดบัความสามารถในการปฏิบติังานให้ตรงตามมาตรฐาน 
 การส ารวจพบวา่พนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางมคีวามสามารถในการปฎบิตังิานใหต้รงตามมาตรฐานและ
บรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้โดยพบวา่กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 25.6 และ 45.3 มคีวามสามารถในระดบัมาก และมากทีส่ดุ  
 
ตารางท่ี  4.49 ระดบัความสามารถในการปฏิบติังานให้ตรงตามมาตรฐาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  2 1.6 1.6 1.6 

น้อย (fair)  8 6.3 6.3 7.8 
ปานกลาง (moderate)  26 20.3 20.3 28.1 
มาก (good)  34 26.6 26.6 54.7 
มากท่ีสุด (excellent)  58 45.3 45.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.10 จิตส านึกในการค านึงถึงคณุภาพของงาน 
 นอกเหนือจากความสามารถในการปฎิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ งานศึกษานี้ยังได้ส ารวจถึงปัจจยัทาง
จติวทิยา ไดแ้ก่จติส านึกของพนกังานในการค านึงถงึคุณภาพของงาน มาตรฐานความปลอดภยั และการใหบ้รกิารทีเ่ป็น
ธรรมต่อผู้โดยสาร ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่างพบว่า ร้อยละ 53.9 21.1 19.5 และ 5.5 มจีติส านึกต่อคุณภาพงานใน
ระดบัมากทีส่ดุ มาก ปานกลาง และน้อย ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.50 ความคิดเหน็เก่ียวกบัจิตส านึกในการค านึงถงึคณุภาพของงาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อย (fair)  7 5.5 5.5 5.5 

ปานกลาง (moderate)  25 19.5 19.5 25.0 
มาก (good)  27 21.1 21.1 46.1 
มากท่ีสุด (excellent)  69 53.9 53.9 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.11 การมีแผนงานท่ีก าหนดหนดระยะเวลาชดัเจน 
 การวางแผนงานทีก่ าหนดขอบเขตระยะเวลาด าเนินการทีช่ดัเจน จะช่วยใหก้ารปฎบิตังิานของพนกังานขบัรถ
โดยสารประจ าทางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การส ารวจกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตว้อย่างร้อยละ 40.6 29.7 และ 18.0 มี
ระดบัการวางแผนงานและกรอบเวลาอยู่ในระดบั ดมีาก ด ีและปานกลาง ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.51 ระดบัการวางแผนงานและกรอบระยะเวลาการปฎิบตังาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  2 1.6 1.6 1.6 

น้อย (fair)  13 10.2 10.2 11.7 
ปานกลาง (moderate)  23 18.0 18.0 29.7 
มาก (good)  38 29.7 29.7 59.4 
มากท่ีสุด (excellent)  52 40.6 40.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.12 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัขัน้ตอนในการปฏิบติังาน ท าให้งานเสรจ็ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
 การปฎิบติงานใหส้ าเรจ็ลุล่วงตามเวลาทีก่ าหนดไวเ้ป็นปัจจยัหนึ่งทสีะทอ้นประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน ผล
การส ารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 43 31.3 และ 18.8 เหน็ดว้ยว่าความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานจะท าใหง้านส า
เสรจ็ลุล่วงตามเวลาทีก่ าหนด ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.52 ความคิดเหน็เก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจการปฏิบติังาน ท าให้งานเสรจ็ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  4 3.1 3.1 3.1 

น้อย (fair)  5 3.9 3.9 7.0 
ปานกลาง (moderate)  24 18.8 18.8 25.8 
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  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
มาก (good)  40 31.3 31.3 57.0 
มากท่ีสุด (excellent)  55 43.0 43.0 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.13 การล าดบัการท างานก่อน-หลงัตามความส าคญัของงาน 
 การเรยีงล าดบัความส าคญัของงานเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความสามารถและประสทิธิภาพการท างานของ
พนักงาน และจะท าให้งานเสร็จทนัเวลาที่ได้ก าหนดไว้ จากการสุ่มส ารวจพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางพบว่า 
พนกังานสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 41.4) มทีกัษะการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของงาน และเหน็ว่าจะท าใหง้านเสรจ็ทนัเวลา  
 
ตารางท่ี 4.53 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการล าดบัการท างานก่อน-หลงัตามความส าคญัของงาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อย (fair)  16 12.5 12.5 12.5 

ปานกลาง (moderate)  22 17.2 17.2 29.7 
มาก (good)  37 28.9 28.9 58.6 
มากท่ีสุด (excellent)  53 41.4 41.4 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.14 มีการปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏิบติังานอยู่เสมอเพือ่ให้งานส าเสรจ็ทนัเวลา 
 การปรบัปรุงขัน้ตอนการปฎิบตัิงานเพื่อให้งานส าเรจ็ทนัเวลาเป็นทกัษะส าคญัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ท างานของพนกังาน ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่าง รอ้ยละ 42.2 เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ ว่าการปฎบิตังิานตอ้งมกีาร
ปรบัปรุงเพื่อใหง้านส าเรจ็ลุล่วงตามเวลาทีก่ าหนด   
 
ตารางท่ี 4.54 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏิบติังานอยู่เสมอเพื่อให้งานเสรจ็ทนัเวลา 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  2 1.6 1.6 1.6 

น้อย (fair)  5 3.9 3.9 5.5 
ปานกลาง (moderate)  23 18.0 18.0 23.4 
มาก (good)  44 34.4 34.4 57.8 
มากท่ีสุด (excellent)  54 42.2 42.2 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
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4.4.15 ความสามารถในการช้ีแจงถึงการล่าช้าของงาน กรณีท่ีไม่สามารถท างานตามแผน 
 เมื่อท างานไม่ส าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้พนกังานมคีวามจ าเป็นตอ้งชีแ้จงหรอืวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ
การล่าชา้หรอืไม่ส าเรจ็ตามแผน ดงันัน้ความสามารถในการชีแ้จงกรณีปฎบิตังิานไม่ไดต้ามเป้าหมายจงึมคีวามส าคญั  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อการน าขอ้มูลมาปรบัปรุงวธิกีารท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่า กลุ่ม
ตวัอย่างรอ้ยละ 38.3 เหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.8 เดน็ดว้ยในระดบัมาก และรอ้ยละ 15.6 เหน็ดว้ยในระดบั
ปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.55 ความคิดเหน็เก่ียวกบัความสามารถในการช้ีแจงถึงการล่าช้าของงาน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  7 5.5 5.5 5.5 

น้อย (fair)  10 7.8 7.8 13.3 
ปานกลาง (moderate)  20 15.6 15.6 28.9 
มาก (good)  42 32.8 32.8 61.7 
มากท่ีสุด (excellent)  49 38.3 38.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.16 การวางแผนในการปฏิบติังานท่ีสามารถลดค่าใช้จา่ยท่ีไมจ่ าเป็น 
 พนักงานทีด่คีวรมกีารวางแผนการปฎบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด เพื่อใหพ้นักงานเกดิความภาคภูมใิจใน
ตนเองต่อผลการปฎบิตังิาน และยงัส่งผลดต่ีอองคก์รในการลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็น เช่น ค่าใชจ้่ายกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุ
ต่อชวีติและทรพัยส์นิ ค่าน ้ามนัทีไ่ม่จ าเป็น ค่าบ ารุงรกัษารถก่อนเวลาอนัสมควร เป็นตน้ จากการส ารวจพบว่ากลุ่มต้วอ
ย่างเหน็ดว้ยในระดบั มาก ถงึมากทีส่ดุ คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 24.6 และ 40.6 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.56 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการวางแผนในการปฏิบติังานท่ีสามารถลดค่าใช้จา่ยท่ีไมจ่ าเป็น 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 2.3 2.3 

น้อย (fair)  10 7.8 7.8 10.2 
ปานกลาง (moderate)  32 25.0 25.0 35.2 
มาก (good)  31 24.2 24.2 59.4 
มากท่ีสุด (excellent)  52 40.6 40.6 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.17 ปฏิบติัตามแผนงานโดยค านึงถึงทรพัยากรต่างๆท่ีมีความจ าเป็นต่อต้นทุน 
 การช่วยองคก์รลดตน้ทุนการด าเนินการทีไ่ม่จ าเป็นมคีวามส าคญั ดงันัน้พนกังานจงึใหค้วามตระหนกัต่อ
ตน้ทุนทีไ่ม่จ าเป็นขององคก์ร หากองคก์รมตีน้ทุนลดลงจะท าใหโ้ครงสรา้งรายรบัและก าไรมมีากขึน้ ซึง่สดุทา้ยจะสง่ผล
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ดกีลบัมายงัพนกังานขบัรถ ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าพนกังานขบัรถใหค้วามส าคญัและตระหนกัถงึการใชท้รพัยากร
อย่างคุม้ค่าและการชว่ยลดตน้ทนุขององคก์รในระดบั มาก-มากทีส่ดุ 
 
ตารางท่ี 4.57 ความคิดเหน็เก่ียวกบัปฏิบติัตามแผนงานโดยค านึงถึงทรพัยากรต่างๆท่ีมีความจ าเป็นต่อต้นทุน 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  1 .8 .8 .8 

น้อย (fair)  11 8.6 8.6 9.4 
ปานกลาง (moderate)  27 21.1 21.1 30.5 
มาก (good)  40 31.3 31.3 61.7 
มากท่ีสุด (excellent)  49 38.3 38.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.18 ความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบติังานท่ีท าให้เสียค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นต้นทุนในการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด 
 ผลการส ารวจพบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฎบิตัิงานเป็นอย่างดแีละ
ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนขององค์กร ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 25.8 และ 43.3 เหน็ด้วยใน
ระดบัมาก และ มากทสีดุ ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.58 ความคิดเหน็เก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจท่ีท าให้เสียค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นต้นทุนน้อยท่ีสุด 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  2 1.6 1.6 1.6 

น้อย (fair)  10 7.8 7.8 9.4 
ปานกลาง (moderate)  25 19.5 19.5 28.9 
มาก (good)  33 25.8 25.8 54.7 
มากท่ีสุด (excellent)  58 45.3 45.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
4.4.19 ค านึงถึงการใช้ทรพัยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดั 
 ผลการสุม่ส ารวจกลุ่มตวัอย่างพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางพบว่า พนักงานรอ้ยละ 19.5 แบะ 46.9  มี
การค านึงถงึการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าและก่อใหเ้กดิการประหยดั อยู่ในระดบั มาก ถงึ มากทีส่ดุ ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.59 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการค านึงถึงการใช้ทรพัยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดั 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  3 2.3 2.3 2.3 

น้อย (fair)  8 6.3 6.3 8.6 
ปานกลาง (moderate)  32 25.0 25.0 33.6 
มาก (good)  25 19.5 19.5 53.1 
มากท่ีสุด (excellent)  60 46.9 46.9 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
4.4.20 ตรวจสอบสภาพของอปุกรณ์หรอืเครือ่งมือในการปฏิบติังานอยา่งสม า่เสมอ 
 การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และเครื่องมอืในการปฎบิตังิาน เช่น การตรวจสภาพรถก่อนการปฎบิตัหิน้าที ่
การตรวจสอบสภาพการจาจร การตรวจสอบราคาน ้ามนั เป็นตน้ จะช่วยใหอ้งคก์รประหยดัตน้ทุนไดเ้ป็นอย่างด ีผลการ
ส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมกีารตรวจสอบสภาพรถและเหน็ดว้ยว่าจะช่วยใหอ้งคก์รประหยดั
ตน้ทุนไดเ้ป็นอย่างด ี 
 
ตารางท่ี 4.60 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการตรวจสอบสภาพของอปุกรณ์ในการปฏิบติังานอยา่งสม า่เสมอ 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid น้อยทีส่ดุ (poor)  2 1.6 1.6 1.6 

น้อย (fair)  5 3.9 3.9 5.5 
ปานกลาง (moderate)  9 7.0 7.0 12.5 
มาก (good)  22 17.2 17.2 29.7 
มากท่ีสุด (excellent)  90 70.3 70.3 100.0 
Total 128 100.0 100.0   

ทีม่า: จากการส ารวจ 
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4.5 ผลการศึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยั (Cross tabulation)  
 ในสว่นนี้จะเป็นการอธบิายผลการศกึษาความสมัพนัธโ์ดยใชต้ารางไขว ้(Cross tabulation) ของปัจจยัต่างๆ 
ทีม่ผีลต่อค่าตอบแทน ความสามารถในการปฎบิตังิาน และประสทิธภิาพการท างาน โดยการศกึษานี้ไดก้ าหนด
สมมตฐิานการศกึษาดงันี้ 
 1) ปัจจยัหลกั เป็นปัจจยัทัว่ไปของพนังำนขบัรถและปัจจยัองคก์ร  เช่น ประสบกำรณ์ ขดีควำมสำมำรถใน
กำรปฏบิตัหิน้ำที ่ประสทิธภิำพกำรขบัขีท่ีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อผูโ้ดยสำร ควำมเชีย่วชำญเสน้ทำง ซึง่เป็นปัจจยัหลกั
ทีก่ ำหนดรำยไดข้องพนักงำน ผนวกกบัปัจจยัองคก์รทีจ่ะต้องก ำหนดใหส้อดคลอ้งกนั เช่น กำรก ำหนดรำยไดข้ ัน้ต ่ำที่
เพยีงงพอและเป็นธรรม กำรใหค้่ำตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิหรอืสวสัดกิำร เช่น ค่ำชดเชยวนัหยุด ค่ำรกัษำพยำบำล ค่ำ
เทอมบุตร เป็นตน้  
 2) ปัจจยัรว่ม นอกจำกนี้ผลกำรศกึษำชีว้่ำปัจจยัร่วมดว้ยหรอืปัจจยัสง่เสรมิอื่น ๆ มคีวำมส ำคญัไม่แพก้นั เช่น 
เงนิรำงวลัเมื่อพนกังำนขบัรถไดต้ำมเป้ำหมำย ค่ำตอบแทนเหมำะสมกบังำนทไีดร้บัมอบหมำย กำรปฏบิตักิบัผูโ้ดยสำร
ด้วยควำมเป็นมติร กำรได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง กำรได้รบักำรยกย่อง ชื่นชมจำกผู้โดยสำร จ ำนวน
วนัหยุดทีเ่พยีงพอ และเงนิรำงวลัและสวดักิำรเพยีงพอและครอบคุมถงึครอบครวั เป็นตน้ 
 3) การสรา้งแรงจงูใจ (Inspirational Factor) เป็นอกีปัจจยัส ำคญัประกำรหนึ่งทีท่ ำใหพ้นกังำนขบัรถท ำงำน
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ไดแ้ก่ กำรสรำ้งแรงบนัดำลใจในกำรท ำงำน โดยกำรสรำ้งแรงบนัดำลใจจะมวีธิกีำรดงันี้คอื 1) มี
ควำมพยำยำมในกำรพฒันำวธิกีำรท ำงำนของตนเอง 2) เป็นโอกำสในกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ 3) ไดร้บัควำม
ไวว้ำงใจจำกองคก์ร และ 4) ไดร้บักำรยอมรบัจำกผูโ้ดยสำร 
 4) การเพ่ิมทกัษะและประสิทธิภาพการท างาน (Skill and Productivity Factor) ผลกำรศกึษำพบว่ำกำร
เปิดโอกำสให้พนักงำนพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนเป็นเรื่องส ำคัญและท ำให้พนักงำนขบัรถมีควำมพึงพอใจและ
ภำคภูมใิจในอำชพีของตนเอง อกีทัง้เป็นองคป์ระกอบส ำคญัในกำรพจิำรณำสรำ้งโครงสรำ้งรำยไดข้องผูข้บัรถโดยสำร 
ประกอบดว้ย 8 ทกัษะทีส่ ำคญั ดงันี้ 1) มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรขบัรถ 2) กำรน ำควำมรูไ้ปใชจ้ริง 3) ใชค้วำมคดิ
รเิริม่สรำ้งสรรค ์4) มคีวำมสำมำรถในกำรแกไ้ขเฉพำะหน้ำ 5) มคีวำมรบัผดิชอบ 6) มคีวำมอสิระในกำรแกไ้ขปัญหำ 7) 
มคีวำมช ำนำญในเสน้ทำง และ 8) มเีครอืขำ่ยทีด่ใีนกำรท ำงำน 
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ปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยัสว่นองคก์ร 

ค่าตอบแทน ทีเ่พยีงพอและเป็นธรรม  

ค่าตอบแทนทีเ่ป็น
ตวัเงนิ 

 

องคก์รประหยดัตน้ทุน  

ค่าตอบแทนทีไ่ม่
เป็นตวัเงนิ 

 

กลยุทธก์าร
บรหิารบุคลากร 

 

อายุ  
 

ประสบการณ์  
 

ความช านาญ 
 

พนกังานมคีวามภาคภูมใิจในตนเอง  
และมแีรงจงูใจในการท างาน 

ค่าตอบแทนเหมาะสมกบังานที
ไดร้บัมอบหมาย 

การปฏบิตักิบัผูโ้ดยสารดว้ย
ความเป็นมติร 

การไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ
อย่างแทจ้รงิ 

การไดร้บัการยกย่อง ชื่นชมจาก
ผูโ้ดยสาร 

จ านวนวนัหยุดทีเ่พยีงพอ เงนิรางวลัและสวดักิารเพยีงพอ
และครอบคุมถงึครอบครวั  

โอกาสในการพฒันาวธิกิาร
ท างาน 

โอกาสในการพฒันาความรูแ้ละ
ความสามารถ 

ไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์ร
และการยกย่องจาก ผดส 

ทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้า การขบัขีป่ลอดภยั และ

การใหบ้รกิาร 

ความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการท างาน
ความเชีย่วชาญเสน้ทาง 

ความคดิริเ่ริม่สรา้งสรรคแ์ละ
ความสามารถในการสรา้ง

เครอืขา่ย 
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4.5.1 ประสบการณ์และค่าตอบแทน 
 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดแ้ละประสบการณ์ กล่าวคอืพนกังานทีม่ปีระสบการส์งูมแีนวโน้มว่า
จะมรีายด้สูง เมื่อพจิารณาตวัเลขสถิตจิากการส ารวจพบว่ากลุ่มต้วอย่างทีม่ปีระสบการ์มากกว่า 10 ปี จะมรีายไดอ้ยู่
ในช่วง 10-15 K เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาจะอยู่ที ่15-14K และมกีารกระจายตวัระหว่าง 21-25 K 30-35K และ สงูกว่า 
15K ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ต ่ากว่า 10 ปี ส่วนใหญ่มีรายด้อยู่ช่วย 10 -15K ถึง 15-20K ส่วนกลุ่มที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 4 ปี สว่นใหญ่จะมรีายไดใ้นช่วง 10-15K ดงูไดจ้ากตาราง  
  
ตารางท่ี 4.61 ก ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัรายได้และประสบการณ์ 

  
Income (THB) /Month 

< 10K 10 – 15K  15-20K   21-25K 25-30K  30-35K >35K Total 
Experience 
(year) 

< 4 years 1 14 5 6 2 0 3 31 
4-6 years 1 3 3 3 1 0 4 15 
7-9 years 0 4 3 0 0 1 2 10 
> 10 
years 

2 19 14 9 9 9 10 72 

Total 4 40 25 18 12 10 19 128 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 
 จากรูป จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์สูงและมีรายได้สูง บริเวณ  A กลุ่ม
ประสบการณ์สูงรายได้น้อย (บรเิวณ B) กลุ่มประสบการณ์น้อยแต่รายได้สูง (บรเิวณ C) และกลุ่มประสบการณ์น้อย
รายไดน้้อย ( บรเิวณ D)  
 

รปูท่ี 4.2 ภาพการกระจายตวั ระดบัรายได้และประสบการณ์ 

 
 
 

A 

B 

C 

D 
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4.5.1 ประสบการณ์และค่าตอบแทน 
 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดแ้ละประสบการณ์ กล่าวคอืพนกังานทีม่ปีระสบการส์งูมแีนวโน้มว่า
จะมรีายด้สูง เมื่อพจิารณาตวัเลขสถิตจิากการส ารวจพบว่ากลุ่มต้วอย่างทีม่ปีระสบการ์มากกว่า 10 ปี จะมรีายไดอ้ยู่
ในช่วง 10-15 K เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาจะอยู่ที ่15-14K และมกีารกระจายตวัระหว่าง 21-25 K 30-35K และ สงูกว่า 
15K ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ต ่ากว่า 10 ปี ส่วนใหญ่มีรายด้อยู่ช่วย 10 -15K ถึง 15-20K ส่วนกลุ่มที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 4 ปี สว่นใหญ่จะมรีายไดใ้นช่วง 10-15K ดงูไดจ้ากตาราง  
  
ตารางท่ี 4.61 ข ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัรายได้สทุธิและประสบการณ์ 

  
Net Income (THB) /Month 

< 10K 10 – 15K  15-20K   21-25K 25-30K  30-35K >35K Total 
Experience 
(year) 

< 4 years 1 14 5 6 2 0 3 31 
4-6 years 1 3 3 3 1 0 4 15 
7-9 years 0 4 3 0 0 1 2 10 
> 10 
years 

2 19 14 9 9 9 10 72 

Total 4 40 25 18 12 10 19 128 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

 จากรปู 4.3 จะเหน็ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มตวัอย่าง 4 กลุ่มดงันี้ 1) กลุ่ม A เป็นกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์สงูและ
มรีายไดส้งู 2) กลุ่ม B เป็นกลุ่มประสบการณ์สงูรายไดน้้อย สาเหตุมาจากการทีก่ลุ่มตวัอย่าง(บางกลุ่ม) ขบัรถโดยสาร
สว่นบุคคลจงึมภีาระค่าใชจ้า่ยสงู เช่น ค่าประกนัอุบตัเิหตุ ค่าซ่อมบ ารุงรถ ค่าทางด่วน เป็นตน้ จงึท าใหร้ายไดส้ทุธไิมส่งู
เท่ากลุ่มตวัอย่างทีข่บัรถองคก์ร อกีทัง้กลุ่มรถส่วนบุคคลไม่มนีโยบายขึน้เงนิเดอืนใหต้นเอง จงึท าใหร้ะดบัรายไดส้ทุธิ
ไม่เพิม่ขึน้ในแต่ละปี 3) กลุ่ม C เป็นกลุ่มประสบการณ์น้อยรายได้สูง เป็นกุล่มที่พบค่อนขา้งน้อย สาเหตุที่รายไดส้งู
เนื้องมากจากความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการขบัรถ ความสามารถในการท ารอบ เป็นต้น  และ 4) กลุ่ม D กลุ่มประสบการณ์
น้อยรายไดน้้อย ซึง่เป็นกลุ่มทีเ่พิง่เขา้มาในอุตสาหกรรม ยงัขาดประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ   
 

รปูท่ี 4.3 ภาพการกระจายตวั ระดบัรายได้และประสบการณ์ 

 

A 

B 

C 
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4.5.2 ประสบการณ์และสวสัดิการ 
 ผลการทดสอบความสมัพนัธไ์ขว้พบความสมัพนัธ ์4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) กลุ่มความสมัพนัธ ์A คอืกลุ่มทีไ่ม่ได้
รบัสวสัดกิารหรอืค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ โดยพบว่าประสบการณ์ไม่มผีลต่อสวสัดกิาร 
กล่าวคือไม่ว่าจะมปีระสบการ์มากหรือน้อย ก็ไม่ได้รบัสวสัดิการ 2) กลุ่ม B เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์สูงและได้รบั
สวสัดกิารบา้งเลก็น้อย เช่น ค่าเทอมบุตร โบนสัรายปี ประกนัสงัคม และวนัหยุด เป็นตน้ ซึง่ถอืว่าเป็นกลุ่มทีพ่บน้อย 3) 
กลุ่ม C กลุ่มประสบการณ์น้อยและไม่ไดร้บัสวสัดกิาร  และ 4) กลุ่ม D กลุ่มประสบการณ์น้อยและไดร้บัสวสัดกิารบา้ง ดู
ไดจ้ากภาพ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.62 ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัรายได้และสวสัดิการท่ีไดรบั 

  

Benefits and compensations received from work 

Total none 
Vacation, 
day off 

Social 
Security 

Annual 
Bonus 

Tuition Fee 
compensation 

Experienc
e (year) 

< 4 years 22 3 2 0 0 27 
4-6 years 11 2 0 0 0 13 
7-9 years 9 0 0 1 0 10 
> 10 years 47 6 4 1 1 59 

Total 89 11 6 2 1 109 

ทีม่า: จากการส ารวจ  
 

รปูท่ี 4.4 ภาพการกระจายตวั ระดบัรายได้และสวสัดิการ 
ง

 
 

A 
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4.5.3 ประเภทสญัญาจา้งและค่าตอบแทน 
 เมื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทสญัญาจา้ง ไดแ้ก่ลูกจา้งชัว่คราว และลูกจา้งประจ า พบว่ากลุ่มทีเ่ป็น
สญัญาจา้งแบบประจ า (Permanent Contact) ไดร้บัรายไดส้งูกว่าแบบชัว่คราว (Temporary Contact) ถงึอย่างไรกต็าม
พบลกัษณะการกระจายตวัทีส่อดคลอ้งกนั กล่าวคอืกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มรีายไดป้านกลาง-น้อย มเีพยีงบางส่วนที่
ไดร้บัรายไดส้งู ดไูดจ้ากตาราง 4.63 
  
ตารางท่ี 4.63 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทสญัญาจ้างและระดบัรายได ้

 Type of contact 
Income (THB) /Month 

Total < 10K 10 – 15K  15-20K   21-25K 25-30K  30-35K >35K 
 Temporary  Contact 2 7 3 2 1 0 2 17 

Permanent Contact 2 33 22 16 11 10 17 111 
Total 4 40 25 18 12 10 19 128 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

รปูท่ี 4.5 ภาพการกระจายตวั ประเภทสญัญาจ้างและระดบัรายได้ 
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4.5.4 ประเภทสญัญาจา้งและสวสัดิการ 
 เมื่อพจิารณาประเภทสญัญาจา้งและสวสัดกิาร พบผลการศกึษาลกัษณะเดยีวกนักบักรณีประเภทสญัญาจา้ง
และระดบัรายได้ กล่าวคอืกลุ่มลูกจ้างที่สญัญาจ้างประจ าเขา้ถึงสวสัดกิารได้สูงกว่า ประกอบด้วย ค่าชดเชยวนัหยุด 
ประกนัสงัคม โบนสัรายปี ค่าเทอมบุตร เป็นตน้ ในขณะทีก่ลุ่มขบัรถสว่นบุคคลเขา้ไม่ถงึสวสัดกิารณ์ดงักล่าว ถงึอย่างไร
กต็ามยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ยงัเขา้ไม่ถงึค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ ดไูดจ้ากภาพ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.64 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทสญัญาจ้างและสวสัดิการท่ีได้รบั 
    Benefits received from work 

   Type of contact none 
Vacation, 
day off 

Social 
Security 

Annual 
Bonus 

Tuition Fee 
compensation  Total 

 Temporary  Contact 12 4 0 0 0 16 
  Permanent Contact 77 7 6 2 1 93 
Total   89 11 6 2 1 109 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

รปูท่ี 4.6 ภาพการกระจายตวั ประเภทสญัญาจ้างและสวสัดิการท่ีได้รบัจากการท างาน 
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4.5.5 ประเภทรถท่ีขบัและค่าตอบแทน 
 ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่รีายได้สูงทีสุ่ดไปหาน้อยที่สุดได้แก่ กลุ่มรถตู้ (กลุ่ม A) กลุ่มรถเมล์ร่วม
บรกิาร (กลุ่ม B) กลุ่มรถเมล์ขสมก. (กลุ่ม C) และกลุ่มรถทวัร์ขาเดยีว (กลุ่ม D) สาเหตุที่รถตู้เป็นกลุ่มทีไ่ด้รบัรายได้
สุทธสิูงสุดเนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งทีม่คีวามรวดเรว็ คล่องตวั และตรงเวลา อกีทัง้มอีุปสงคก์ารเดนิทางในเขต
กรุงเทพมหานครค่อนขา้งเยอะ ท าให้พนักงานขบัรถสามารถท ารอบได้ค่อนขา้งมาก ส่วนพนักงานขบัรถเมล์ขสมก. 
และร่วมบรกิาร มรีายไดไ้ม่สงูเท่ากบัรถตู ้เนื่องจากเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนคงทีจ่ากองคก์ร และมกีารปรบัขึน้ตาม
นโยบายของบรษิทั จงึไม่สามารถท ารอบไดเ้หมอืนพนักงานขบัรถโดยสารประเภทรถตู ้ 
 
ตารางท่ี 4.65 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทรถท่ีขบัและค่าตอบแทน  

  
Income (THB)/Month 

< 10K 10 – 15K  15-20K   21-25K 25-30K  30-35K >35K Total 
 1. Van 4 36 21 17 10 9 18 115 

2. MSTA BUS 0 2 1 1 0 1 0 5 
3. MSTA BUS (Co-
service) 

0 2 2 0 1 0 1 6 

4. Tour Bus 0 0 1 0 1 0 0 2 
Total 4 40 25 18 12 10 19 128 

ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

รปูท่ี 4.7 ภาพการกระจายตวั ประเภทรถท่ีขบัและระดบัรายได้ 

 
 
 
 

A 

B 

C 

D 
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4.5.6 ประเภทรถท่ีขบัและสวสัดิการ 
 เมื่อพจิารณาการไดร้บัสวสัดกิารแบ่งตามประเภทรถทีข่บัพบว่า กลุ่มทีข่บัรถเมลขสมก. เป็นกลุ่มทีอ่ตัราการ
เขา้ไม่ถงึสวสัดกิารต ่าสดุ รองลงมาคอื รถตู ้และรถร่วมบรกิารตามล าดบั เมื่อพจิารณาแยกรายประเภทรถ โดยเริม่จาก
กลุ่มรถเมลข์สมก.พบว่า มกีารเขา้ถงึสวสัดกิารสงูและหลากหลาย เช่น ค่าชดเชยวนัหยุด ค่าตอบแทนค่าเทอมบุตร เป็น
ต้น กลุ่มรถตู้ เป็นกลุ่มที่มอีตัราการเขา้ไม่ถงึสวสัดกิารค่อนขา้งสูง แต่มบีางกลุ่มทีไ่ดร้บัสวสัดกิารทีห่ลากหลาย เช่น 
วนัหยุด ประกนัสงัคม และโบนัสรายปี และกลุ่มสุดทา้ยคอืกลุ่มรถร่วมบรกิาร ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างรูส้กึว่า
ตนไม่ไดร้บัสวสัดกิาร  
 
ตารางท่ี 4.66 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทรถท่ีขบัและสวสัดิการท่ีได้รบั 

  

Benefits received from work 

Total none 
Vacation, 
day off 

Social 
Security 

Annual 
Bonus 

Tuition Fee 
compensation 

 Van 82 10 6 2 0 100 
MSTA BUS 1 1 0 0 1 3 
BUS MSTA 
(Co) 

6 0 0 0 0 6 

Total 89 11 6 2 1 109 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

รปูท่ี 4.8  ภาพการกระจายตวัประเภทรถท่ีขบัและสวสัดิการท่ีได้รบั 
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4.5.7 อายุและทกัษะการท างาน 

 เนื่องจากผลการศกึษาในส่วนขา้งต้นพบว่าแรงงานในอุตสาหกรรมรถโดยสารประจ าทางประสบ
กบัปัญหาแรงงานผูสู้งอายุ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมอีายุอยู่ในช่วง 46-54 ปี และมอีายุขยัเฉลี่ยอยู่ที่ 
46.19 9ปี เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างอายุและทกัษะการท างาน พบความสมัพนัธเ์ชงิบวก อย่าง
ชดัเจน กล่าวคอื พนักงานที่มอีายุมากมทีกัษะในการขบัรถโดยสารประจ าทางสูง อาจเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ท างานและความช านาญในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า  
 

ตารางท่ี  4.67 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายขุองพนักงานขบัรถและทกัษะการท างาน 

 Age 
Ability to work according to standards  

poor fair moderate good excellent Total 
 18-27 0 0 0 2 2 4 

28-37 0 1 2 6 9 18 
38-45 1 2 4 5 9 21 
46-54 1 3 15 12 25 56 
> 54 0 2 5 9 13 29 

Total 2 8 26 34 58 128 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

รปูท่ี 4.9 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายขุองพนักงานขบัรถและทกัษะการท างาน 

 
 
 
 
                                                           
9 ค ำนวณจำกสตูรค่ำเฉลีย่เลขคณติจำกตำรำงแจกแจงควำมถี ่มคี่ำเท่ำกบั 5912/128 = 46.19 

A 
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4.4.8 อายุและประสิทธิภาพการท างาน 
 เมื่อทดสอบความสมัพนัธไ์ขวร้ะหว่างอายุและประสทิธภิาพการท างานพบวา่ อายุไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการ
ท างาน ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มตวัอย่างชีใ้หเ้หน็ว่าอายมุคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธภิาพการท างาน ดไูดจ้ากรปู
บรเิวณ A 
 
ตารางท่ี  4.68 ความสมัพนัธร์ะหว่างอายขุองพนักงานขบัรถและประสิทธิภาพการท างาน 

 Age 
Level task accomplishment 

poor fair moderate good excellent Total 
 18-27 0 1 0 2 1 4 

28-37 1 1 1 8 7 18 
38-45 1 3 5 3 9 21 
46-54 4 7 8 10 27 56 
> 54 1 4 9 7 8 29 

Total 7 16 23 30 52 128 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

รปูท่ี 4.10 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายุของพนักงานขบัรถและประสิทธิการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 

A 
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4.4.9 ค่าตอบแทนและทกัษะการท างาน 
 โดยทัว่ไปแลว้เมื่อพนกังานมทีกัษะการท างานสงูมกัจะไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิสงูขึน้ตาม ผลการศกึษา
นี้พบขอ้เทจ็จรงิที่สอดคล้องกนั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มที่ส าคญัดงันี้ 1) กลุ่ม A คอืกลุ่มที่มทีกัษะการท างานสูงและได้
ค่าตอบแทนสงู 2) กลุ่ม B เป็นกลุ่มทีม่ทีกัษะการท างาน ปานกลางและไดค้่าตอบแทนปานกลาง และ 3) กลุ่ม C เป็น
กลุ่มทีม่ทีกัษะน้อยและไดร้บัรายได้น้อย ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดว้่า ค่าตอบแทนทีพ่นักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง
ไดร้บัสอดคลอ้งกบัระดบัทกัษะการท างาน  
 
ตารางท่ี  4.69 ความสมัพนัธร์ะหว่างรายได้ของพนักงานขบัรถและทกัษะการท างาน 

 Income (THB/Month) 
Ability to work according to standards 

poor fair moderate good excellent Total 
 Lower than 10,000 THB 0 0 1 2 1 4 

10,001 - 15,000 THB 1 2 5 16 16 40 
15,001 - 20,000 THB 1 2 8 6 8 25 
20,001 - 25,000 THB 0 1 1 5 11 18 
25,001 - 30,000 THB 0 0 3 2 7 12 
30,001 - 35,000 THB 0 0 3 2 5 10 
greater than 35,000 THB 0 3 5 1 10 19 

Total 2 8 26 34 58 128 
ทีม่า: จากการส ารวจ 
 

รปูท่ี 4.11 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรายได้ของพนักงานขบัรถและทกัษะในการท างาน 

 
 
 
 

A 
B 

C 
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4.4.10 ค่าตอบแทนและประสิทธิภาพการท างาน 
 เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนและประสทิธภิาพการท างาน พบผลลพัธ์ที่มลีกัษะใกล้เคยีงกบัค่าตอบแทนและ
ทกัษะการท างาน โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าค่าตอบแทนและประสทิธภิาพการท างานมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อพนกังานขบัรถมปีระสทิธภิาพการท างานสงู จะไดร้บัค่าตอบแทนสงู เช่นเดยีวกนั ดไูดจ้ากตาราง
และรปูภาพ 4.12 ดา้นล่าง  
 
ตารางท่ี  4.70 ความสมัพนัธร์ะหว่างรายได้ของพนักงานขบัรถและประสิทธิภาพการท างาน 

Income 
Level task accomplishment  

Total poor fair moderate good excellent 
 Lower than 10,000 THB 0 0 1 2 1 4 

10,001 - 15,000 THB 2 5 6 10 17 40 
15,001 - 20,000 THB 4 5 3 5 8 25 
20,001 - 25,000 THB 1 0 4 8 5 18 
25,001 - 30,000 THB 0 2 2 2 6 12 
30,001 - 35,000 THB 0 1 2 0 7 10 
greater than 35,000 THB 0 3 5 3 8 19 

Total 7 16 23 30 52 128 
ทีม่า: จากการส ารวจ 

 
รปูท่ี 4.12 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรายได้ของพนักงานขบัรถและประสิทธิภาพในการท างาน 

 
 
 
 

A 

B 
C 
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4.6 ผลการศึกษาจาการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 
 ในส่วนนี้จะเป็นกำรอภปิรำยผลกำรสมัภำษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบกำรขนส่งสำธำรณะในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร 
และจงัหวดัท่องเที่ยวขนำดใหญ่ในภำคเหนือ โดยท ำกำรสมัภำษณ์เจ้ำของบรษิัท ผู้จดักำรด้ำนบุคคล และผู้จดักำร
ทัว่ไปถงึนโยบำยกำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทีส่ถำนประกอบกำรไดม้กีำรประกำศใชใ้นช่วงทีผ่่ำนมำ 
และวธิกีำรสรำ้งแรงจงูใจใหพ้นกังำนขบัรถโดยสำรใหท้ ำงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยกำรสมัภำษณ์ใช้ค ำถำมแบบเปิด 
(Open-end questions) เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรได้แสดงควำมคิดเห็นและเสริมประเด็นที่น่ำสนใจอื่น ๆ 
นอกเหนือจำกขอบเขตกำรศกึษำ ผลกำรสมัภำษณ์เชงิลกึสำมำรถอภปิรำยโดยสงัเขปไดด้งันี้ 

 6.1 โครงสรา้งรายได้ท่ีเป็นธรรม  

 กำรก ำหนดโครงสร้ำงรำยได้หรือค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้สองฝ่ำย กล่ำวคือ เมื่อ
พนกังำนขบัรถมรีำยไดท้ีเ่พยีงพอ เหมำะสมกบังำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย และยงัไดค้่ำเงนิรำงวลัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ จะท ำใหพ้นักงำนตัง้ใจท ำงำน โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของบรษิทัและผูโ้ดยสำรเป็นหลกั เพรำะไม่ต้อง
กงัวลเรื่องค่ำตอบแทน และสภำพทำงเศรษฐกจิ ทัง้นี้ยงัช่วยใหพ้นักงำนมสีมำธกิบักำรปบตัหิน้ำที ่และอยำกจะพฒันำ
ตนเองอยู่ตลอดเวลำ สว่นบรษิทัเองกไ็ดร้บัผลประโยชน์ ในแง่ของกำรทีพ่นกังำนขบัรถอย่ำงปลอดภยั ลดอตัรำกำรเกดิ
อุบตัเิหตุ ประหยดัตน้ทุนทีไ่ม่จ ำเป็น ลดต้นทุนน ้ำมนั ลดปัญหำสงัคม ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อสงัคม และยงัไดร้บัค ำ
ชื่นชมจำกผูโ้ดยสำร ฯ  

 

  
รปูที ่4.13 : การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขบัรถ A 

 
 ผูป้ระกอบกำรยกตวัอย่ำงกำรก ำหนดโครงสรำ้งผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมโดยเน้นกำรสรำ้งแรงจงูใจ (Incentive-
driven strategy) ว่ำควรประกอบดว้ยค่ำตอบแทน 2 สว่นทีส่ ำคญั ไดแ้ก่  
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 1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงิน (Monetary Compensation) โดยบรษิัทจะใหเ้ป็นค่ำตอบแทน 5 หมวดทีส่ ำคญั 
ไดแ้ก่  

i. เงนิเดอืน ตำมคุณวุฒ ิทกัษะ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน หรอือำจเป็นค่ำแรง คดิจำกจ ำนวนค่ำแรง
คณูกบัจ ำนวนเทีย่วทีข่บัรถ  

ii. ค่ำเปอรเ์ซน็ตจ์ำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรและรำคำโดยสำร ซึง่จดัว่ำเป็นค่ำ Incentive ทีพ่นกังำนขบัรถไดร้บั 
เบีย้ขยนั ประเมนิจำกผลกำรปฎบิตังิำน  

iii. เบีย้เลีย้งตำมเสน้ทำง เป็นเบีย้เลีย้งทีบ่รษิทัจ่ำยเพิม่ให้แก่พนักงำนในแตล่ะเสน้ทำง โดยเสน้ทำงที่มี
ระยะทำงไกล มคีวำมยำกในกำรขบัขี ่จะไดร้บัค่ำเบีย้เลีย้งเพิม่ขึน้  

iv. ค่ำคุณภำพ โดยจะประเมนิจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น กำรไม่ไดร้บักำรรอ้งเรยีนจำกผูโ้ดยสำร อตัรำกำรเกดิ
อุบตัิเหตุต ่ำ ระดบัควำมปลอดภยัในกำรขบัขี ่อตัรำกำรประหยดัน ้ำมนัตำมที่บรษิทัก ำหนด กำรดูแล
ควำมสะอำดรถ และอื่น ๆ โดยค่ำคุณภำพถอืว่ำเป็นค่ำ Incentive รปูแบบหนึ่งทีพ่นกังำนจะไดร้บัตำม
ผลกำรปฏบิตังิำน 

v. เงนิสะสมส่วนตวั ซึ่งเป็นกำรหกัรำยได้ของพนักงำนขบัรถเพื่อเกบ็เป็นเงนิสะสมส่วนตวั ทัง้นี้แต่ละ
บรษิทัจะพจิำรณำสบทมเงนิสะสมใหพ้นกังำนในอตัรำทีแ่ตกต่ำงกนั ขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละบรษิทั 

 
 2) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน (None-Monetary Compensation) โดยบริษัทจะจัดหำสวัสดิกำรที่
พนักงำนขบัรถโดยสำรประจ ำทำงพงึได้รบั ไดแ้ก่ ประกนัอุบตัเิหตุภำคบงัคบั ประกนัอุบตัเิหตุภำคสมคัรใจ กจิกรรม
นนัทนำกำร อำหำรและทีพ่กัในช่วงวกิฤต กจิกรรมประกวดพนกังำนขบัรถดเีด่น เครื่องแบบพนกังำนขบัรถ เป็นตน้  
 
 6.2 กระบวนการสรา้งแรงจงูใจในการปฏิบติัหน้าท่ี 

 สถำนประกอบกำรไดจ้ดักจิกรรมต่ำง ๆ มำกมำย เพื่อเป็นกำรสรำ้งแรงจงูใจในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนักงำน
ขบัรถ จำกกำรสมัภำษณ์กลุ่มตวัอย่ำงผูป้ระกอบกำร พบโครงกำรทีน่่ำสนใจอำทเิช่น  
 โครงการพนักงานขบัรถดีเด่นประจ าเดือน จะบรษิทัจะใหร้ำงวลัและชื่นชมพนักงำนทีม่ผีลกำรปฏบิตังิำน
ตำมที่ตัง้เป้ำไว้ โดยจะยกย่องพนักงำนด้วยกำรจดัท ำเป็นป้ำยประกำศขนำดใหญ่ เพื่อให้ผูโ้ดยสำรและพนักงำนเกดิ
ควำมมัน่ใจและภำคภูมใิจในตวัพนกังำนขบัรถ   
 โครงการเปล่ียนคนขบัเป็นกปัตนั ( From Driver to Captain) ซึ่งเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นสร้ำงทศันะคติ 
(Attitude) ที่ดต่ีออำชพีพนักงำนขบัรถโดยสำรประจ ำทำง สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่เป็นมอือำชพีและมมีำตรฐำน
ควำมปลอดภยั (Happiness Workplace) กำรสรำ้งแรงจงูใจ (Motivation) ในกำรท ำงำนใหพ้นกังำนเกดิควำมภำคภมูใิจ
ในอำชพี กำรสรำ้งภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร เพื่อก่อใหเ้กดิกำรบอกเล่ำปำกต่อปำก (Words of mouth) ถงึมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยและกำรเอำใจใส่พนักงำน และเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีของพนักงำนในบริษัท (Internal 
Relationship)  
 โครงการเทรนเนอร ์ซึง่เป็นโครงกำรทีบ่รษิทัไดพ้ฒันำบุคคลำกรจำกพนักงำนขบัรถใหเ้ป็นผูฝึ้กพนกังำนขบั
รถ ซึ่งจะมีหน้ำที่ต้องกำรสอบสมัภำษณ์คดัเลือกพนักงำนขบัรถใหม่ กำรอบรมพนักงำนใหม่ กำรฝึกปฏบิตัิงำนให้
พนกังำนขบัรถ โดยต ำแหน่งเทรนเนอรจ์ะไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนกำรปฎบติงำน กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำร
ก ำหนดตวัชีว้ดักำรท ำงำนจำกองคก์รภำยนอก และไดร้บัค่ำตอบแทนสงูกว่ำพนกังำนขบัรถทัว่ไป  
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 การก าหนดเส้นทางอาชีพ (Career Path) เป็นกระบวนกำรที่บริษัทออกแบบเส้นทำงอำงอำชีพให้แก่
พนักงำนขบัรถโดยสำร โดยเริม่จำกพนักงำนขบัรถโดยสำรฝึกหดั พนักงำนขบัรถโดยสำรประจ ำทำง ผูฝึ้กปฏบิตังิำน 
(Trainer) ไปจนถึงผู้ข่วยผู้จดักำรด้ำนกำรด ำเนินงำน โดยกำรก ำหนดเสน้ทำงอำชพีเป็นกำรสร้ำงแผนที่กำรพฒันำ
ตนเองใหแ้ก่พนกังำนขบัรถ ท ำใหพ้นกังำนเหน็อนำคตว่ำตนเองสำมำรถพฒันำใหม้ทีกัษะสงูขึน้ไดอ้ยำ่งไรบำ้ง ซึง่ถอืว่ำ
เป็นกำรสรำ้งแรงจงูใจในกำรพฒันำตนเองรปูแบบหนี่งเช่นกนั  
 

 6.3 กระบวนการพฒันาประสิทธิภาพการขบัข่ีเพื่อสรา้งความปลอดภยับนท้องถนน  

 ระบบการรบัพนักงานและการทดสอบสมรรถภาพ (Recruit Testing System: RTS) โดยบริษัทให้
ควำมส ำคญักบักำรคดัเลอืกพนักงำนขบัรถเขำ้มำปฏบิตัหิน้ำที ่โดยกำรคดัเลอืกประกอบดว้ยกำรทดสอบขบัรถ (Test 
Drive) กำรทดสอบทศันคติ (Attitude Test) ในกำรประกอบอำชพีพนักงำนขบัรถโดยสำร เพื่อให้พนักงำนที่ผ่ำนกำร
ทดสอบไดท้รำบถงึสมรรถภำพของตนเอง และเกดิควำมรูส้กึภำคภูมใิจในตนเอง ซึ่งหลงัจำกกระบวนกำรคดัสรรแล้ว
เสรจ็ บรษิทัจะออกนโยบำย 1:200 และจะลงทุนนกำรเตรยีมควำมพรอ้มพนกังำนก่อนกำรปฏบิตัหิน้ำทีจ่รงิ  

  
รปูที ่4.14: การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขบัรถ A 

 
 ระบบฝึกงานแบบพ่ีเลี้ยง (On-Job Training: OJT) ผ่ำนระบบพลขบัพี่เลี้ยง โดยพี่เลี้ยงมีหน้ำที่คอยให้
ค ำปรกึษำดำ้นกำรปฏบิตังิำน กำรศกึษำเสน้ทำง จุดเสีย่ง กลยุทธกำรขบัรถใหป้ระหยดัและปลอดภยั กำรแกไ้ขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ กำรขบัขี่ให้ปลอดภัยในเส้นทำงต่ำง ๆ กำรป้องกนัอุบตัิเหตุจำกสภำพถนน กำรควบคุมวุฒภิำวะทำง
อำรมณ์ รวมถึงกำรสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ลูกค้ำ โดยกำรท ำ OJT จะแบ่งออกเป็น Module ตำมทักษะและ
ประสบกำรณ์ของพนกังำนขบัรถแต่ละคน เช่น พนกังำนทีม่ปีระสบกำรณ์จำกกำรขบัรถโดยสำร (Bus) รถบรรทุกขนำด
ใหญ่ และรถยนตส์ว่นบุคคล  

 ระบบประกนัคุณภาพความปลอดภยั โดยบริษัทขนส่งเห็นตรงกนัว่ำควำมปลอดภัย ทัง้ของผู้โดยสำร 
เพื่อนร่วมเดนิทำงบนท้องถนน และพนักงำนขบัรถ มคีวำมส ำคญัสูงสุดเหนือสิง่อื่นใด แต่ละบรษิัทได้มกีำรใชก้รอบ
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มำตรฐำนหลำย ๆ ตวั ไดแ้ก่ ระบบมำตรฐำน Q-Mark ระบบมำตรฐำนกำรขบัขีค่วำมปลอดภยัของบรษิทัขนส่ง ระบบ
มำตรฐำน ISO รวมถงึมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร Service ability and quality standard เป็นตน้  

 โดยระบบต่ำง ๆ ที่บรษิัทได้ประกำศใช ้เป็นเพยีงปัจจยับำงส่วนเท่ำนัน้ทีช่่วยพฒันำประสทิธภิำพกำรขบัขี ่
นอกเหนือจำกนี้ยงัมมีำตรกำรต่ำง ๆ ทีป่ระกำศใชใ้นแต่ละช่วงเวลำ เช่น ระหว่ำงวกิฤตกำรแพร่ระบำดของโรคไวรสั 
Covid-19 บรษิทัไดจ้ดัหำประกนัสขุภำพใหแ้ก่พนกังำนขบัรถ เพื่อเป็นกำรช่วยลดควำมเสีย่งทำงกำรเงนิใหแ้ก่พนกังำน 
ระบบพี่เลี้ยงพลขบั มำตรกำรกำรสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่พนักงำนและครอบครวั กำรจดักิจกรรมสนัทนำกำรตำม
เทศกำลต่ำง ๆ เป็นตน้ จะเหน็ไดว้่ำนอกจำกกำรก ำหนดโครงสรำ้งรำยไดท้ีเ่ป็นธรรมแลว้ บรษิทัควรจดัหำวธิีกำรในกำร
สรำ้งแรงจงูใจในกำรท ำงำนและกำรสรำ้งควำมสขุใหแ้ก่พนกังำน ซึง่สดุทำ้ยแลว้จะท ำใหบ้รษิทัไดร้บัควำมร่วมมอืในกำร
ร่วมดว้ยช่วยกนัพฒันำองคก์รไปสูก่ำรเตบิโตอย่ำงมสีว่นร่วมและยัง่ยนื 

 

 
รปูที ่4.15: การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขบัรถ A 
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รปูที ่4.16: รปูประกอบการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขบัรถ A 

 

 

รปูที ่4.17: รปูประกอบการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขบัรถ B 
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รปูที ่4.18: รปูประกอบการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขบัรถ B 
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บทท่ี 5 
อภิปรายผลและสรปุผลการศึกษา 

 
5.0 บทน า 
 จากการศกึษาโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมของผูข้บัรถโดยสารประจ าทาง การศกึษาครัง้นี้มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักหนึ่งข้อคือเพื่อ ส ารวจและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจพนักงานผู้
ประกอบอาชีพการขบัรถโดยสารประจ าทาง เพื่อหาแนวทางในการสร้างโครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมของผูป้ระกอบอาชพีคนขบัรถโดยสาร เพื่อทีผู่ข้บัรถโดยสารสามารถท างานขบัรถโดยสารอย่างมคีวามสุข ไม่คดิ
เปลี่ยนใจไปท างานอื่น ไม่เกิดอตัราการเปลี่ยนงานสูง และเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ท า ด้วยสภาพสงัคมและ
เศรษฐกจิในปัจจุบนั ค่อนขา้งบบีบงัคบั เศรษฐกจิในช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมา อยู่ในช่วงขาลง และเป็นปัญหาเช่นเดยีวกนัทัว่
โลก ท าให้ประชากรรายได้ต ่า หางานท ายาก ในขณะเดยีวกนัประเทศผูล้งทุนกม็องหาประเทศอื่นที่สามารถช่วยลด
ต้นทุนค่าแรงในการลงทุน และยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศทีม่ตี้นทุนต ่ากว่า ท าใหป้ระเทศไทยเกดิปัญหาการจ้าง
งาน ยิง่ไปกว่านัน้ สถานการณ์โควดิ-19 ยงัท าใหส้ภาวการณ์เศรษกจิแย่ลงไปอกี เศรษฐกจิโดยรวมไม่เพยีงแต่หยุดการ
เจรญิเตบิโต แต่เกดิการถดถอยหลงัลงไป ท าใหแ้ต่ละประเทศเผชญิกบัวกิฤตอย่างหนักกบัสภาวเศรษฐกจิในครัง้นี้อนั
เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควนิา ทีไ่ดแ้พร่ไปอย่างรวดเรว็ อย่างไรกต็ามอาชพีการขบัรถโดยสาร หลาย
คนมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ ไม่อยากท า หากเข้าไปท าแล้ว และถ้ามีโอกาสก็จะย้ายไปท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมซึง่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมมากกว่า สิง่ต่างๆเหล่าน้ี เป็นการสรา้งบรรทดัฐานขึน้มาดว้ยความเขา้ใจกนั
ไปเอง10 ยงัมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ร ักอาชพีในการขบัรถโดยสาร คนกลุ่มนี้จะประกอบอาชพีการขบัรถโดยสารมาเป็น
ระยะเวลา 7-10 ปี บางคนมปีระสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี คนกลุ่มนี้จะท าทัง้ในองคก์รทีเ่ป็นทัง้องคก์รภาครฐั 
และองคก์รเอกชน ฐานเงนิเดอืนจะสงูขึน้ตามประสบการณ์การท างาน ท าใหเ้ขาเหล่าน้ีสามารถประกอบอาชพีอยู่ไดโ้ดย
ไม่ตดิขดั ผูท้ีเ่ริม่เขา้มาท างานเป็นผูข้บัรถโดยสารใหม่ จะเริม่ต้นเงนิเดอืนโดยไดร้บัตามอตัราเงนิค่าจา้งขัน้ต ่าในบาง
องค์กร และในบางองคก์ร จะจ่ายใหใ้นอตัราเงนิเดอืนขัน้ต ่า และบางองค์กรกจ็ะมรีายได้ในรูปแบบที่เป็นสวสัดกิารที่
องคก์รมอบใหร้่วมกบัเงนิเดอืน ซึง่มหีลายรูปแบบ ต่างองคก์รกจ็ะเสนอรูปแบบรายไดใ้หก้บัพนักงานขบัรถทีแ่ตกต่าง
กนัไป ผูข้บัรถโดยสารทีเ่ขา้มาในอุตสาหกรรมการขบัรถใหม่ ถ้าไม่มคีวามขยนัและไม่มคีวามรบัผดิชอบในงาน กจ็ะไม่
สามารถอยู่ในอุตสาหกรรมได้ คนกลุ่มนี้จะออกจากอุตสาหกรรมอย่างรวดเรว็ และไปท างานอย่างอื่นแทน คนกลุ่มที่
ตอ้งการเรยีนรู ้และมคีวามอดทน กจ็ะสามารถอยู่ต่อไปในอุตสาหกรรมได้11 ยงัมคีนอกีหนึ่งกลุ่มทีน่่าสนใจ คนกลุ่มนี้จะ
เป็นคนกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์การท างานน้อย เพิง่เริม่เขา้มาสูใ่นอุตสาหกรรม แต่มคีวามอดทน หนกัเอาเบาสู ้คนกลุ่มนี้
ตอ้งการท างานจรงิๆ เป็นไดท้ัง้คนทีม่าจากกลุ่มทีห่ลากหลายอายุ คนกลุ่มนี้อยากมงีานท า เขา้ใจสถานการณ์ว่าหากไม่
ม(ีเงนิ)จะเป็นเช่นไร มคีวามพยายามในการท างาน ท าใหไ้ดร้ายไดด้ ี
 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา โครงสร้างรายได้และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง 
ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส าคญัคอื 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) ค่าตอบแทน (กรณีขบัรถส่วนตวั) ค่าตอบแทน (กรณีขบัรถ
องคก์ร) 3) แรงบนัดารใจในการขบัรถ 4) ทกัษะในการขบัรถประจ าทาง   
 จากการสรุปผลการศึกษา สามารถสรุปผลได้ว่า เป็นผลมาจาก ปัจจยัส่วนบุคคล ความสามารถ ระดบั
การศกึษา ประสบการณ์ ประเภทสญัญาจ้าง ปัจจยัทางครอบครวั ประเภทรถที่ขบั  และปัจจยัร่วมอื่นๆ จากการสุ่ม

                                                           
10 จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบอาชีพขบัรถโดยสาร 
11 จากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบอาชีพขบัรถโดยสาร และผูป้ระกอบการรถทวัร ์
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ส ารวจผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน ในปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่น
ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยแบ่งเป็นเพศชายรอ้ยละ 93.8 และเพศหญงิรอ้ยละ 6.3  (บทที ่4.1.1) ในดา้น
อายุพบว่า พบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 46-54 ปี คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 56 ของผู้
ขบัรถทัง้หมด รองลงมาเป็นพนักงานขบัรถทีม่อีายุ มากกว่า 54 ปี 38-45 ปี 28-37 ปี และ 18-27 ปี ตามล าดบั (บทที ่
4.1.2) ในด้านการศึกษาพบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
คดิเป็นร้อยละ 93 มเีพยีงร้อยละ 7 เท่านัน้ที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(บทที่ 4.1.3)  ในด้านสถานภาพการ
สมรส พบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 85 รองลงมามี
สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 37 หย่ารา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 5 และไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 (บทที ่4.1.4) 
ประสบการณ์การท างาน พบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่มปีระสบการณ์สงูกว่า 10 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 72 แบบสอบถามร้อยละ 72 มีประสบการณ์การท างานสูงถึง 10 ปี มีอายุงานน้อยกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 
ประสบการณ์ 4-6 ปี รอ้ยละ 15 และ 7-9 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 10 (บทที ่4.1.5) เมื่อจ าแนกตามสญัญาจา้งพบว่า พนกังาน
ขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ า(Permanent Contact) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 86.7 มพีนักงาน
ชัว่คราว (Temporary  Contact) เพยีงรอ้ยละ 13.3 (บทที ่4.1.6)  
 จากการส ารวจปัจจยัอ่ืนๆ พบว่า ปัจจยัดา้นอื่นๆ ทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัส าหรบัผูข้บัรถโดยสารที่
เป็นเจา้ของรถ 2) ปัจจยัส าหรบัผูข้บัรถโดยสารทีข่บัรถใหก้บัองคก์ร และปัจจยัประกอบเพ่ิมเติมเขา้มาในโครงสรา้ง
รายไดค้อืปัจจยัทีเ่ป็นปัจจยัภายในตวับุคคลคอื 1) การสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างานของผูข้บัรถโดยสาร 2) ทกัษะใน
การขบัรถของผูข้บัรถโดยสาร 
 จากผลการส ารวจความพึงพอใจท่ีต่อค่าตอบแทน พบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง ประเภทรถ
ส่วนตวั รอ้ยละ 35.3 มคีวามพงึพอใจต่อค่าตอบแทนตามทีต่นคาดหวงัอยู่ในระดบั ปานกลาง  รอ้ยละ 20.6 มคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบั ต ่า และ ร้อยละ 16.2 ไม่มีความพงึพอใจต่อค่าตอบแทน  (บทที่ 4.2.3) ในขณะที่ผู้ขบัรถโดยสาร
ประเภทรถองคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 26.7 เหน็ว่าค่าตอบแทนและงานทีไ่ดร้บัผดิชอบมคีวามเหมาะสมในระดบั 
ปานกลาง มาก และมากทีส่ดุ  ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 15 และ 5 เหน็ว่าค่าตอบแทนและงานทีไ่ดร้บัผดิชอบมคีวาม
เหมาะสมในระดบั น้อย และน้อยทีส่ดุ ตามล าดบั (บทที ่4.2.11) 
 
5.2 โครงสรา้งค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
5.2.1 ปัจจยัทัว่ไป (ส่วนบคุคล) 
 ปัจจยัทัว่ไปจะเป็นปัจจยัทางดา้นบุคคล ซึง่ประกอบไปดว้ยปัจจยัทีน่่าสนใจ 5 ดา้นดว้ยกนัคอื1) เพศ 2) อายุ 
3) สถานภาพการสมรส 4) ประสบการณ์ในการท างาน และ 5) ประเภทตามสญัญาจา้งงาน 

 ผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าเมื่อจ าแนกตามเพศของพนักงานขบัรถโดยสารประจ า
ทางสว่นใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยแบ่งเป็นเพศชายรอ้ยละ 93.8 เป็นเพศชาย และเพศหญงิรอ้ย
ละ 6.3 เป็นเพศหญงิ (บทที ่4.1.1) 

 เมื่อจ าแนกอายุของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 46-54 ปี คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
56 ของผูข้บัรถทัง้หมด รองลงมาเป็นพนกังานขบัรถทีม่อีายุ มากกว่า 54 ปี 38-45 ปี 28-37 ปี และ 18-27 ปี 
ตามล าดบั ผลการส ารวจชี้ให้เห็นว่าพนักงานขบัรถร้อยละ 85 อยู่ในกลุ่มผู้มีอายุและก าลงัจะเข้าสู่สงัคม
ผูส้งูอายุในระยะเวลาอนัสัน้ (บทที ่4.1.2) 

 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพการสมรสของผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนักงานขบัรถ
โดยสารประจ าทางส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 85 รองลงมามสีถานภาพโสด คดิเป็น
รอ้ยละ 37 หย่ารา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 5 และไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 (บทที ่4.1.4) 
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 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานผูป้ระกอบอาชพีขบัรถโดยสารประจ าทางจ านวนทัง้สิน้ 128 คน 
พบว่าพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การท างานสงูกว่า 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 72 
ชี้ให้เหน็ในเบื้องต้นว่าอาชพีพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมคีวามมัน่คงในอาชพี สงัเกตได้จากผู้ตอบ
แบบสอบถามรอ้ยละ 72 มปีระสบการณ์การท างานสงูถงึ 10 ปี และไม่มกีารเปลีย่นไปท าอาชพีอื่น รองลงมามี
อายุงานน้อยกว่า 4 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31 (บทที ่4.1.5) 

 เมื่อจ าแนกประเภทตามสญัญาจ้างงานผูป้ระกอบอาชพีขบัรถจ านวนทัง้สิน้ 128 คน พบว่าพนักงานขบัรถ
โดยสารประจ าทางส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจ า(Permanent Contact) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.7 มี
พนกังานชัว่คราว (Temporary  Contact) เพยีงรอ้ยละ 13.3 ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าอาชพีมคีวามมัน่คง (บท
ที ่4.1.6) 

5.2.2 ปัจจยัรว่มด้านอ่ืน ๆ  
 ปัจจยัอื่นๆ สามารถแยกออกไดเ้ป็นสองมุมมองใหญ่ๆ คอื ส าหรบักลุ่มผูข้บัรถโดยสารทีม่ีรถเป็นของตนเอง 
และกลุ่มผูข้บัรถโดยสารทีต่วัรถเป็นขององคก์ร โดยสองกลุ่มนี้จะมปัีจจยัทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัจะแสดงรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 
5.2.2.1 ปัจจยัรว่มด้านอ่ืนๆ (กรณีขบัรถส่วนตวั) 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ท างานในองค์กร จะมีปัจจยัต่อไปนี้ เป็นปัจจยัอื่นๆ ที่ประกอบเป็นโครงสร้างในเรื่อง
รายไดข้องผูข้บัรถโดยสารซึง่ประกอบไปดว้ย 1) ค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสมกบังาน 2) จ านวนวนัหยุด 3) การทีไ่ด้
ใชค้วามรูค้วามสามารถของตนเอง 4) การทีไ่ดร้บัความยกย่องจากผูโ้ดยสาร และ 5) เมื่อผูโ้ดยสารปฏบิตัตินดว้ยความ
เป็นมติร โดยแสดงรายละเอยีดไดด้งันี้ 

 กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 42.6 ไดร้บัค่าตอบแทนท่ีความเหมาะสมกบังานทีท่ าในระดบั ปานกลาง รอ้ยละ 23.5  
ได้รับค่าตอบแทนที่ความเหมาะสมกับงานที่ท าในระดบั ดี และร้อยละ 20.6  ได้รับค่าตอบแทนที่ความ
เหมาะสมกบังานทีท่ าในระดบัในระดบั ดมีาก (บทที ่4.2.1) 

 จ านวนวนัหยุดทีเ่พยีงพอมคีวามส าคญัอย่างยิง่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาทีพ่นกังานขบัรถไดพ้กัผ่อนจากความ
เมื่อยลา้จาการขบัรถเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัเป็นเวลานาน หากวนัหยุดไม่เพยีงพอหรอืระยะเวลาพกัผ่อนไม่
เพยีงพออาจส่งผลถึงความสามารถในการขบัขีไ่ด้ ผลการสุ่มส ารวจความพงึพอใจต่อจ านวนวนัหยุดพบว่า 
พนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย ถึง น้อยที่สุด 
อาจจะเนื่องมาจากว่า หากไม่ท างานก็จะขาดรายได้ ท าให้วนัหยุดเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่ถึงมีวนัหยุดกต็้อง
ท างานไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้(บทที ่4.2.2) 

 การได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงจะสร้างความพงึพอใจต่อพนักงานและสร้างความภาคภูมใจ
ใหแ้ก่พนกังานขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีจากการส ารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 30.9 ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ
ในการท างานอยู่ในระดบั ปานกลาง รอ้ยละ 33.9 ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถระดบัน้อย-น้อยทีส่ดุ (บทที ่4.2.4) 

 พนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง มรีะดบัความพงึพอใจต่อการยกย่องจากผู้โดยสาร ในระดบัปานกลาง 
(รอ้ยละ 32.4) ระดบัสงู (รอ้ยละ 23.5) สงูมาก (รอ้ยละ 19.5) (บทที ่4.2.5) 

 เมื่อผู้โดยสารปฏิบติัติตนด้วยความเป็นมิตร พบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 41.2 มคีวามดใีจในระดบัมาก
ทีส่ดุ รอ้ยละ 27.9 มคีวามดใีจในระดบัมาก รอ้ยละ 22.1 มคีวามดใีจในระดบัปานกลาง (บทที ่4.2.9) 

5.2.2.2 ปัจจยัรว่มด้านอ่ืนๆ (กรณีขบัรถองคก์ร) 
 กลุ่มตวัอย่างทีท่ างานในองคก์ร จะมปัีจจยัต่อไปนี้ เป็นปัจจยัอื่นๆ ทีป่ระกอบเป็นโครงสรา้งในเรื่องรายไดข้อง
ผู้ขบัรถโดยสารซึ่งประกอบไปด้วย 1) ค่าตอบแทนและงานที่ได้รบัผดิชอบ 2) เงนิรางวลัที่เพิม่ขึน้เมื่อผลปฏบิตังิาน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์3) สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล และ 4) จ านวนวนัหยุดทีไ่ดร้บั โดยมรีายละเอยีดแสดงดงันี้ 
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 กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 26.7 เหน็ว่าค่าตอบแทนและงานท่ีได้รบัผิดชอบมคีวามเหมาะสมในระดบั ปานกลาง 
มาก และมากทีส่ดุ  ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 15 เหน็ว่าค่าตอบแทนและงานทีไ่ดร้บัผดิชอบมคีวามเหมาะสม
ในระดบั น้อย (บทที ่4.2.11) 

 กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 31.7 ไดร้บัเงินรางวลัเพ่ิมขึ้นเมื่อผลการปฎิบติังานเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีอ่งคก์ร
ก าหนดในระดบัมากทีสุ่ด  ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 18.3 ไม่ไดร้บัเงนิรางวลัเพิม่ขึน้เมื่อมผีลการปฏบิตังิาน
เป็นไปตามทีก่ าหนด (บทที ่4.2.12) 

 กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 28.3 ได้รบัสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลเพียงพอต่อการรกัษาพยาบาล อยู่ในระดบั
น้อยทีส่ดุ รอ้ยละ 8.3 อยู่ในระดบัน้อย รอ้ยละ 11.7 อยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 26.7 อยู่ในระดบัมาก (บทที ่
4.2.13) 

 กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 36.7 คดิเหน็ว่าจ านวนวนัหยุดท่ีได้รบัสามารถสรา้งขวญัก าลงัใจในการท างานในระดบั 
มากทีส่ดุ รอ้ยละ 26.7 เหน็ว่าจ านวนวนัหยุดท าใหเ้กดิขวญัและก าลงัใจในระดบั น้อยทีส่ดุ (บทที ่4.2.14) 

5.2.3  การสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างาน 
 ปัจจยัส าคญัอกีประการหนึ่งของผูข้บัรถโดยสารทีจ่ะท าใหผู้ท้ าอาชพีนี้ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพคอืการ
สรา้งแรงบนัดาลใจในการท างาน โดยการสรา้งแรงบนัดาลใจจะมวีธิกีารดงันี้คอื 1) มคีวามพยายามในการพฒันาวธิีการ
ท างานของตนเอง 2) เป็นโอกาสในการพฒันาความรูค้วามสามารถ 3) ไดร้บัความไวว้างใจจากองคก์ร และ 4) ไดร้บั
การยอมรบัจากผูโ้ดยสาร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 33.3 และ 35 มีความพยายามในการพฒันาวิธีการท างานเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็
ในระดบัมาก- มากทีส่ดุ (บทที ่4.2.15) 

 กลุ่มตว้อย่างรอ้ยละ 56.6  มโีอกาสในการพฒันาความรูแ้ละความสามารถจากต าแหน่งงานทีท่ า ในระดบั
มาก-มากทีส่ดุ (บทที ่4.2.16) 

 กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 31.7 รูส้กึว่าตนได้รบัความไว้วางใจจากองคก์รใหร้บัผดิชอบงานพเิศษอื่นๆ ในระดบั
มากทีสุ่ด รอ้ยละ 21.7 11.7 และ13.3 ไดร้บัความไวว้างใจในระดบัมาก ปานกลาง และน้อยตามล าดบั (บทที ่
4.2.19) 

 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.7 มีความมัน่ใจในระดับมากที่สุด ว่าผลการปฏิบัติงาน ได้รบัการยอมรบัจาก
ผูโ้ดยสาร รอ้ยละ 21.7 6.7 15 และ 5 เหน็ว่าตนไดร้บัความไวว้างใจในระดบั มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีส่ดุ ตามล าดบั (บทที ่4.2.20) 

5.2.4 ทกัษะในการท างานขบัรถผูโ้ดยสาร 
 ทกัษะในการท างานขบัรถโดยสารประกอบไปด้วยทกัษะส าคญั 8 ประการ ที่ผู้ขบัรถโดยสารพงึมเีพื่อเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาสร้างโครงสร้างรายได้ของผู้ขบัรถโดยสาร ซึ่งประกอบไปด้วย 1) มีความรู้
ความสามารถในการขบัรถ 2) ต้องอาศยัความรู ้3) ใชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์4) มคีวามสามารถในการแกไ้ขเฉพาะ
หน้า 5) มคีวามรบัผดิชอบ 6) มคีวามอสิระในการแกไ้ขปัญหา 7) มคีวามช านาญในเสน้ทาง และ 8) มเีครอืข่ายทีด่ใีน
การท างาน โดยแสดงรายละเอยีดดงันี้ 

 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.5 มองว่างานที่ตนปฏิบัติอยู่ตรงกบัความรู้ความสามารถ จึงท าให้เกิดความ
กระตือรอืร้นในการท างานในระดบั มาก และร้อยละ 24.2 มองว่าตรงกบัความรู้ความสามารถในระดบัมาก
ทีส่ดุ (บทที ่4.3.2) 

 กลุ่มตวัอย่างพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่ (ร้อยละ 26.6 และ 41.4) มองว่ างานท่ีตนท าอยู่
ต้องอาศยัความรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญในระดบัมาก-มากทีส่ดุ (บทที ่4.3.3) 
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 อาชพีพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทางได้ใช้ความร่ิเร่ิมสรา้งสรรคใ์นระดบั มาก-มากทีส่ดุ เน่ืองจากจ าเป็น 
ต้องคดิหาวธิใีนการจดัสรรเวลา การตกแต่งรถ การรกัษาความสะอาด เสน้ทาง ปรมิาณผู้โดยสารในแต่ละ
ช่วงเวลา การคดิต้นทุนความคุม้ค่า ควบคู่ไปกบัการรกัษามาตรฐานความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิของ
ผูโ้ดยสาร (บทที ่4.3.4) 

 การความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทางมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากมคีวามเกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร เช่น การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกดิอุบตัเิหตุ 
การแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัเครื่องยนต ์การหลกีเลีย่งอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าพนกังานขบั
รถมคีวามมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อยู่ในระดบัดมีาก (รอ้ยละ  29.7) และระดบั
ด ี(รอ้ยละ 25) (บทที ่4.3.5) 

 การบรรลุเป้าหมายของพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง ได้แก่ การส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายอย่าง
ปลอดภยั การรกัษาชวีติและทรพัยข์องผูร้่วมเดนิทางบนทอ้งถนน การลดตน้ทุนค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ การตรงต่อ
เวลาในการรบัส่งผูโ้ดยสาร รวมถงึ การบรรลุเป้าหมายส่วนตวัทีต่นตัง้ไว้ ชีใ้หเ้หน็ว่าพนักงานขบัรถโดยสาร
ประจ าทางเป็นผูมี้ความรบัผิดชอบในทศิทางเดยีวกนั (บทที ่4.3.7) 

 เนื่องจากสถานทีป่ฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมกัจะอยู่ขา้งนอกอาคารหรอือยู่บนท้อง
ถนน ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งมคีวามอิสระในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าทีอ่าจเกดิขึน้
อย่างไม่คาดฝัน เช่น น ้ามนัหมด รถเสยี หรอือุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้บนทอ้งถนน ผลการส ารวจพบว่าพนักงานขบั
รถส่วนใหญ่มอีสิระในการแกไ้ขปัญหาในระดบัมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 32.8) มาก (รอ้ยละ 28.9) ปานกลาง (บทที ่
4.3.6) 

 ความช านาญเส้นทางของพนักงานขบัรถ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สนิของผู้โดยสาร ผู้ขบัขี่ที่มคีวามช านาญและคุ้นเคยกบัเส้นทางสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ดกีว่าพนักงานทีไ่ม่มคีวามเชีย่วชาญ เช่น กรณีฝนตก อุปสรรคจากพืน้ผวิการจราจร หรอืแมแ้ต่ฝุ่ นควนัและ
แสงอาทติย ์ ผลการส ารวจชีใ้หเ้หน็ว่าพนกังานขบัรถมคีวามสามารถและมคีวามช านาญในเสน้ทางอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 47.7) (บทที ่4.3.8) 

 การมีเครือข่ายท่ีดีในการท างาน มสี่วนช่วยใหพ้นักงานขบัรถประจ าทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณี
ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี เช่น กรณีรถเสยีและต้องเปลี่ยนรถ การรบั-ส่งผู้โดยสารในเวลาเร่งด่วน หรือความ
ร่วมมอือื่นๆ ผลการส ารวจชี้ให้เหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทางมเีครอืข่ายทีด่ใีนการ
ปฏบิตัหิน้าที ่ระดบัมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 35.9) มาก (รอ้ยละ 27.3) (บทที ่4.3.9) 

 
5.3 อปุสรรคในการศึกษา 
 ความทา้ทายหลกัในการท าการวจิยัในครัง้นี้ ประกอบไปดว้ยหลายประเดน็ทีเ่ป็นอุปสรรคในการท างานวจิยัที่
หลกีเลีย่งไดย้าก และท าใหง้านวจิยัเกดิความล่าชา้ ดงัประเดน็ต่อไปนี้ 

1. ความรว่มมือขององคก์ร การตดิต่อขอความร่วมมอืเขา้ไปเพื่อสมัภาษณ์และศกึษาในองคก์ร เป็นไปได้
ค่อยขา้งยากและความล าบาก เนื่องจากแต่ละองค์กรมคีวามเกรงว่าจะมกีารน าขอ้มูลขององค์กรไปใช้
ประโยชน์เพื่อการอย่างอื่นถงึแมว้่าทางทมีผูว้จิยัไดท้ าการอธบิายหรอืส่งจดหมายเพื่อแนะน าหน่วยงาน
ของทางทมีวจิยัและวตัถุประสงคขืองการศกึษาเขา้ไปก่อนกย็งัไดร้บัการปฏเิสธในการเขา้ไปยงัองค์กร
เพื่อขอขอ้มลู ทางทมีผูว้จิยัตอ้งหาเครอืขา่ยสว่นบุคคลเพื่อขออนุญาตเขา้ไปในองคก์ร เพื่อขออนุญาตเขา้
ไปเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยงัมีบางองค์กรที่เหน็ความส าคญัของการศกึษา จึงอนุญาตให้ทมีผู้วจิยั
สามารถเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูได ้
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2. ภาวะโควิด-19 ซึง่เริม่เกดิขึน้ในประเทศจนีในชว่งสิน้ปี 2562 และลุกลามไปทัว่โลก เป็นภาวะทีท่ าใหเ้กดิ
ความเดอืดรอ้นเกีย่วกบัโรคระบาดในปัจจุบนัทีห่วาดระแวงกนัทัว่โลก รวมถงึในประเทศไทยซึง่ยงัตอ้งมี
ความระมดัระวงักนัจนถึงปัจจุบนัโดยภาครฐัในประเทศไทย ได้ประกาศให้ใช้พระราชก าหนดฉุกเฉิน
ปลายเดอืนมนีาคม 2563 จนถงึปัจจุบนัทีม่กีารผ่อนปรนบา้ง ในช่วงโควดิ-19ประเทศพฒันาแลว้มอีตัรา
การรกัษาหายต ่ามาก เช่น สหรฐัอเมรกิาสามารถรกัษาหายเพยีงรอ้ยละ 2.18 อติาล ีรอ้ยละ 12.86 สเปน
รอ้ยละ 12.14 เยอรมนั รอ้ยละ 12.91 เป็นต้น (ขอ้มูล ณ วนัที ่27 มนีาคม 2563) ส่วนอตัราการเสียชวีติ 
มผีูเ้สยีชวีติรวมทัง้โลก 30,451 คน ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563 (Max Roser, Hannah Ritchie and 
Esteban Ortiz-Ospina, 2020) โดยประเทศที่มจี านวนผู้เสยีชวีติสูงสุดไดแ้ก่ อติาล ีสเปน ฝรัง่เศส และ
อหิร่าน ตามล าดบั โดยอตัราการเสยีชวีติของประเทศดงักล่าวเติบโตอย่างกา้วกระโดดในช่วงวนัที ่20-30 
มนีาคม 2563 ในขณะที่ประเทศในซกึโลกตะวนัออกอย่างจนี เกาหลใีต้ และญี่ปุ่ น มอีตัราการเสยีชวีติ
ลดลง   (ภูมพิฒัณ์ พงศพ์ฤฒกิุล, 2563)12  แต่ในประเทศไทยยงัมมีาตรการเฝ้าระวงัเป็นอย่างสงู ในช่วง
ทีผ่่านมา พระราชก าหนด ไดค้วบคุมมใิหป้ระชาชนอยูร่วมกนั หา้มมกีารเดนิทาง และเน้นการท างานจาก
บา้นหรอืทีพ่กัทีเ่รยีกว่า Work from Home เป็นหลกั ซึง่เป็นอุปสรรคในการตดิต่อ การสมัภาษณ์ การขอ
ขอ้มลู ในการท าการวจิยั โดยเฉพาะในประเดน็เรื่องเกีย่วกบัรถโดยสาร 

3. ประเดน็เก่ียวกบัรายได้ เป็นประเดน็ทีค่่อนขา้งอ่อนไหว บางองคก์รไม่อยากใหค้วามร่วมมอืในการให้
เขา้สมัภาษณ์ เน่ืองจาก อาจจะมผีลกระทบในเรื่องขอ้มลูขององคก์รและการจา้งงาน 

ในสามประเดน็ทีก่ล่าวมานี้ ถอืเป็นประเดน็หลกัในการท างานวจิยัชิน้นี้ ซึง่ในบางประเดน็สามารถทีจ่ะแกไ้ข
ไดโ้ดยความพยายามในการใหข้อ้มลูกบัผู้บรหิารขององคก์รก่อนทีจ่ะเขา้ไปท าการสมัภาษณ์บุคลากรขององคก์ร และ
การพูดคุยโดยใชเ้ครอืข่ายส่วนตวัก่อนการเขา้ไปสมัภาษณ์ อย่างไรกต็าม ภาวะโควดิ-19 เป็นภาวะที่หลกีเลีย่งไม่ได้ 
ถอืเป็นอุปสรรคหลกัทีต่อ้งรอใหเ้หตุการณ์บรรเทาลง แลว้อาจจะสามารถท าการสมัภาษณ์เพิม่เตมิได ้

การก าหนดโครงสร้างรายได้หรือค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทัง้สองฝ่าย กล่าวคือ เมื่อ
พนกังานขบัรถมรีายไดท้ีเ่พยีงพอ เหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และยงัไดค้่าเงนิรางวลัจากการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ จะท าใหพ้นักงานตัง้ใจท างาน โดยค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัและผูโ้ดยสารเป็นหลกั เพราะไม่ต้อง
กงัวลเรื่องค่าตอบแทน และสภาพทางเศรษฐกจิ ทัง้นี้ยงัช่วยใหพ้นักงานมสีมาธกิบัการปบตัหิน้าที ่และอยากจะพฒันา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา (บทที ่6.1) โดยผูป้ระกอบการยกตวัอย่างการก าหนดโครงสรา้งผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมโดยเน้น
การสรา้งแรงจงูใจ (Incentive-driven strategy) ว่าควรประกอบดว้ยค่าตอบแทน 2 ส่วนทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 1) ค่าตอบแทน
ที่เป็นเงนิ (Monetary Compensation) ในส่วนนี้ บรษิัทจะให้เป็นเงนิเดอืน ตามคุณวุฒ ิทกัษะ และประสบการณ์การ
ท างาน หรอือาจเป็นค่าแรง คดิจากจ านวนค่าแรงคณูกบัจ านวนเทีย่วทีข่บัรถ และสว่นที ่2) ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 
(None-Monetary Compensation) บรษิทัจ่ายเป็นค่า “ค่าคณุภาพ” โดยจะประเมนิจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น การไม่ไดร้บั
การร้องเรยีนจากผู้โดยสาร อตัราการเกดิอุบตัิเหตุต ่า ระดบัความปลอดภยัในการขบัขี ่และอตัราการประหยดัน ้ามนั
ตามทีบ่รษิทัก าหนดเป็นตน้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ  
 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเรื่องโครงสรา้งรายไดข้องผูข้บัรถโดยสารทีเ่ป็นธรรม มปีระเดน็ทีน่่าสนใจหลาย
ดา้นเช่นประสบการการท างานมผีลต่อรายได ้พนกังานอยู่ท างานมานานเพราะเชื่อว่างานมคีวามมัน่คง เป็นตน้ ดงัเช่น
ในวรรณกรรมที่ว่าการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ยงัต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วย เช่น ในระหว่างผู้มวีุฒิ
การศกึษา ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และท างานในระดบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และความยากง่ายของ

                                                           
12 https://www.xinhuathai.com/highlight/114559_20200616 
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งานทีเ่ทยีบเคยีงกนัไดน้ัน้ ผูท้ีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่กีว่าควรจะได้รบัค่าตอบแทนทีส่งูกวา่ อย่างไรกต็าม จากการศกึษา
พบว่าในบางองค์กรมนีโยบายในการส่งเสรมิให้เกดิรายได้ที่เป็นธรรมแก่ผู้ขบัรถโดยสารอย่างชดัเจน เป็นเรื่องที่น่า
ศึกษาในอีกหลายๆ องค์กร บางตัวอย่างในวรรณกรรมกล่าวว่าการก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงการจูงใจให้
พนักงานท างานใหด้ขีึน้ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ และท างานอย่างเตม็ความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลดว้ย 
เช่น การก าหนดให้มกีารเลื่อนเงนิเดอืนตามผลการปฏบิตัิงานในแต่ละปี การให้เงนิรางวลัประจ าปี (Bonus) การให้
ค่าตอบแทนในลกัษณะเบีย้ขยนั (Commission) ส าหรบับางลกัษณะงาน เป็นตน้ รวมทัง้การก าหนดโครงสรา้งเงนิเดอืน
ค่าจ้างที่จูงใจ ซึ่งในแต่ละองค์กรมปีระเดน็ที่น่าศกึษาแตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไป ทางผู้วจิยัมี
ขอ้แนะน าในการศกึษาเพิม่เตมิดงัต่อไปนี้คอื 

5.5.1 นโยบายขององคก์รในเชงิลกึ เพื่อศกึษาประเดน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงสรา้งรายไดข้องผูข้บัรถโดยสาร 
นอกเหนือจากปัจจยัทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ ยงัมปัีจจยัองคก์รในดา้นนโยบายอกีหนึ่งปัจจยัทีม่คีวามน่าสนใจ ทีม่ี
อทิธพิลในการสร้างความผูกพนักบัผู้ขบัรถโดยสารต่อองค์กร และสามารถเปลี่ยนทศันคติของงานขบัรถโดยสารใน
ปัจจุบนัในเกดิความรกัในองคก์ร และเกดิความภูมใิจในอาชพีการขบัรถโดยสารในประเทศไทย 

5.5.2 ความผกูพนักบัองคก์รของผูป้ระกอบอาชพีขบัรถโดยสาร เน่ืองจากอาชพีขบัรถโดยสารในประเทศไทย
มคีวามแตกต่างจากหลายประเทศ ในกลุ่มประเทศตะวนัตกและประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ซึง่มกีารโปรโมทใหอ้าชพีการขบั
รถเป็นอาชพีที่มคีวามน่าเชื่อถือ และผู้ขบัรถจะมคีวามรกัและภูมใิจในการประกอบอาชพีของตน ในประเทศไทยเอง 
ความรูส้กึ และจากสายตาของคนทัว่ไปมองว่าอาชพีการขบัรถโดยสารเป็นอาชพีของคนอกีระดบัหนึ่งทีไ่ม่มคี่อยมคีวาม
น่าภาคภูมใิจ เป็นอาชพีที่รายได้ไม่แน่นอน ไม่มเีกยีรติ และส่วนใหญ่มองว่าคนระดบัล่างจะเป็นผู้ประกอบอาชีพนี้ 
ความเป็นจรงิแลว้ อาชพีคนขบัรถโดยสารถอืเป็นอกีอาชพีหนึ่งทีส่ าคญั เน่ืองจากตอ้งรบัผดิชอบชวีติผูโ้ดยสารอกีหลาย
ชวีติที่อยู่ในรถ และต้องพาผู้โดยสารเหล่านี้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภยั ดงันัน้ต้องมกีารเปลี่ ยน
ความคดิของคน ตอ้งมกีารท าการศกึษา เพื่อใหท้ราบถงึปัจจยัต่างๆทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  

5.5.3 รถโดยสารในจงัหวดัอื่นๆ มหีลายรูปแบบที่น่าสนใจ เช่นเทศบาลขอนแก่น 13 จงัหวดัภูเกต็14 จงัหวดั
เชียงใหม่15 จงัหวดัอุดรธานี16 และจงัหวดันนทบุรี17 จงัหวดัที่กล่าวมานี้เป็นจงัหวดัที่น่าสนใจในการศึกษารูปแบบ
โครงสร้างของรายได้พนักงานขบัรถด้วยเช่นกนั ในการศึกษาครัง้ต่อไป อาจท าการศกึษาเพิ่มเติมในแต่ละจงัหวดั
เพื่อใหไ้ดร้ายละเอยีด และมกีารเปรยีบเทยีบโครงสรา้งรายได ้ว่ามคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัเช่นไร (รปูตวัอย่างของ
รถทีใ่ชใ้นระบบการขนสง่มวลชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก XXX) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 https://www.facebook.com/kkcitybus/posts/2247350501990947 
14 oknation.nationtv.tv/blog/smartgrowththailand เปิดตวั “ภเูกต็สมารท์บสั” รถบสัโดยสารสาธารณะ 
15 https://www.facebook.com/RTCCMSMARTBUS/;  https://pantip.com/topic/37531082; 
https://mgronline.com/columnist/detail/9610000053945 
16 https://www.matichon.co.th/region/news_1056566 
17 
https://www.dailynews.co.th/economic/704705?fbclid=IwAR3ZVmbkaKqa03ocDackr0n7lX7yZhz60qB9LJY_StDhvRwlOc4cMSK0c
bI 

https://www.facebook.com/kkcitybus/posts/2247350501990947
https://www.facebook.com/RTCCMSMARTBUS/
https://pantip.com/topic/37531082
https://mgronline.com/columnist/detail/9610000053945
https://www.matichon.co.th/region/news_1056566
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ภาคผนวก 

 
แบบสอบถาม 

เรือ่ง ปัจจยัแรงจงูใจท่ีส่งผลต่อการท างานของผูท้ างานเป็นผูข้บัรถโดยสาร 
  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาวจิยั เรื่อง ปัจจยัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการท างานของผู้
ท างานเป็นผู้ขบัรถโดยสารโดยเป็นการวจิยัศกึษาของวทิยาลยับรหิารธุรกจินวตักรรมและการบญัช ีมหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์เพื่อใหก้ารศกึษาวจิยัดงักล่าวส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัจงึใคร่ขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม
ดว้ยขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ เพื่อผูว้จิยัจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ทางการศกึษาต่อไป ทัง้นี้ ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของ
ท่านจะถูกเกบ็เป็นความลบัและใชป้ระโยชน์เฉพาะงานวจิยันี้เท่านัน้  

 
แบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม 4 ส่วน ดงัน้ี (โปรดท าทุกส่วน)  

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของแบบสอบถาม  
ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน ◻ ทีต่รงกบัตวัท่านมากทีส่ดุ 

1. เพศ   ◻ชาย     ◻หญงิ 

2. อาย ุ   ◻18-27 ปี ◻  28-37 ปี    

    ◻ 38-45 ปี    ◻46-54 ปี    ◻มากกว่า 54 ปี  

3. ระดบัการศกึษา   ◻ ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   ◻ ปรญิญาตร ี   ◻ ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 

4. สถานภาพ   ◻ โสด ◻ สมรส     ◻ หย่า     ◻ อื่นๆ ระบุ..... 
5.อาชพีทีท่่านประกอบอยูใ่นประเภท 

◻รถตู ้ ◻รถแทก้ซี ่ ◻รถรถทวัรป์ระจ าทาง ◻รถทวัรไ์ม่ประจ าทาง ◻รถรถเมล ์ขสมก 

◻รถเมลร์่วมบรกิาร 

6. อายุงาน   ◻ น้อยกว่า 4 ปี    ◻ 4-6 ปี   ◻ 7-9 ปี   ◻ ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป   

7. ลกัษณะการจา้งงาน  ◻ สญัญาชัว่คราว    ◻ ประจ า      ◻ อื่นๆ (ระบุ......................)     

8. รายได ้ ◻ ต ่ากว่า 10,000 บาท  ◻ 10,001 – 15,000 บาท 

  ◻ 15,001 – 20,000 บาท  ◻ 20,001 – 25,000 บาท 

  ◻ 25,001 – 30,000 บาท  ◻ 30,001 – 35,000 บาท 

  ◻ มากกว่า 35,001 
9. สวดักิารทีไ่ดร้บัจากการท างาน 

◻ วนัหยุด    ◻ ประกนัสงัคม  ◻ ตรวจสขุภาพประจ าปี 

◻ โบนสัสิน้ปี   ◻ อื่นๆ (ระบุ................................................) 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามรปูแบบภาวะผู้น า 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 

พฤติกรรม ความถ่ี 

1 2 3 4 5 
ไมเ่คย
เลย 

นานๆ 
ครัง้ 

บางครัง้ บ่อย เป็น
ประจ า 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง      

การมีอิทธิพลอยา่งมีอดุมการณ์ (II)      

1.หวัหน้าค านึงถงึหลกัศลีธรรมและจรยิธรรมของผลจาก
การตดัสนิใจ (II) 

     

2.หวัหน้าพยายามท าใหพ้นกังานรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ด้
ท างานร่วมกบัเขา (II) 

     

3.หวัหน้ามองขา้มประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์
สว่นรวม (II) 

     

4.หวัหน้าจะพดูถงึค่านยิมและความเชื่อทีส่ าคญัทีส่ดุของ
เขา (II) 

     

การกระตุ้นให้เกิดแรงบนัดาลใจ (IM)  

1.หวัหน้าพดูถงึอนาคตในมมุมองทีด่ ี(IM)      
2.หวัหน้ากระตอืรอืรน้กบัสิง่ทีต่อ้งการท าใหส้ าเรจ็ (IM)      
3.หวัหน้าพดูถงึความส าคญัของการมเีป้าหมายทีแ่น่วแน่ 
(IM) 

     

4.หวัหน้าแสดงออกถงึความมพีลงัและความเชื่อมัน่ (IM)      
การกระตุ้นทางปัญญา (IS)  

1.หวัหน้ามองหามุมมองใหม่ๆ ในการแกไ้ขปัญหา (IS)      
2.หวัหน้าจะพดูคุยถงึความรบัผดิชอบต่างๆ ในการ
ท างานเพื่อใหม้ผีลการปฏบิตังิานทีบ่รรลุเป้าหมาย (IS) 

     

3.หวัหน้าท าใหพ้นกังานมองเหน็ปัญหาในหลายๆ ดา้นที่
แตกต่างกนั (IS) 

     

4.หวัหน้าแนะน าแนวทางใหม่ๆ  ในการท างานทีไ่ดร้บั
มอบหมายใหส้ าเรจ็ (IS) 

     

การค านึงถึงความเป็นปัจเจก (IC)      

1.หวัหน้าใหเ้วลากบัการใหค้ าแนะน าและการสอนงาน 
(IC) 

     

2.หวัหน้าปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยค านึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมากกวา่มองว่าเป็นเพยีงพนกังานคนหนึ่ง 
(IC) 
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พฤติกรรม ความถ่ี 

1 2 3 4 5 
ไมเ่คย
เลย 

นานๆ 
ครัง้ 

บางครัง้ บ่อย เป็น
ประจ า 

3.หวัหน้าค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมอง
ว่าพนกังานแต่ละคนมคีวามตอ้งการและความสามารถที่
แตกต่างกนั (IC) 

     

4.หวัหน้าช่วยใหพ้นกังานไดม้กีารพฒันาจุดเด่นของ
ตนเอง (IC) 

     

ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน  

การให้รางวลัตามสถานการณ์ (CR)      

1. หวัหน้าจะคอยช่วยเหลอืเพื่อแลกเปลีย่นกบัความ
พยายามในการท างานของพนกังาน (CR) 

     

2. หวัหน้าแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนว่าถา้พนกังานท างาน
ไดบ้รรลุตามเป้าหมายกจ็ะไดร้างวลัตามทีค่าดหวงัไวไ้ด ้
(CR) 

     

3.หวัหน้าแสดงความพงึพอใจเมือ่พนกังานท างานได้
ตามทีห่วัหน้าคาดหวงั (CR) 

     

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรกุ (A-MBE)      

1.หวัหน้าใหค้วามสนใจกบังานทีม่ขีอ้ผดิพลาดหรอืงาน
ใดๆ ทีผ่ดิไปจากปกตหิรอืงานทีท่ าไม่ไดม้าตรฐาน (A-
MBE) 

     

2.หวัหน้ามคีวามเอาใจใสท่ีจ่ะจดัการกบังานทีท่ า
ผดิพลาด ค ารอ้งเรยีนต่างๆ และงานทีไ่ม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (A-MBE) 

     

3.หวัหน้าเอาใจใสก่บัการแกไ้ขงานทีผ่ดิพลาดใหง้านนัน้
ตรงตางมาตรฐาน (A-MBE) 

     

4.หวัหน้ามกัจะคอยตดิตามทุกงานทีม่ขีอ้ผดิพลาด (A-
MBE) 

     

การบริหารแบบวางเฉยเชิงรบั (P-MBE)      

1.หวัหน้าจะรอจนกว่าปัญหาจะอยู่ในขัน้รุนแรงก่อนแลว้
จงึเขา้ไปจดัการ (P-MBE) 

     

2. หวัหน้าจะรอจนกว่ามขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้แลว้จงึเขา้ไป
จดัการแกไ้ข (P-MBE) 

     

3. หวัหน้าแสดงจุดยนืใหเ้หน็เด่นชดัว่า “ถา้ยงัไมม่อีะไรที่
เสยีหายกย็งัไมต่อ้งปรบัปรงุแกไ้ข” (P-MBE) 
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พฤติกรรม ความถ่ี 

1 2 3 4 5 
ไมเ่คย
เลย 

นานๆ 
ครัง้ 

บางครัง้ บ่อย เป็น
ประจ า 

4.หวัหน้ามองว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ตอ้งเป็นปัญหาทีเ่รือ้รงั
ก่อนจงึจะด าเนินการแกไ้ข (P-MBE) 

     

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามแรงจงูใจในการท างาน (Work Motivation)  

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 
 ระดบัความเหน็ 

1 2 3 4 5 

ไม่เหน็
ดว้ย
อย่าง
ยิง่ 

ไม่
เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

เหน็
ดว้ย 

เหน็
ดว้ย
อย่างยิง่ 

ปัจจยัจงูใจ  

ความส าเรจ็ของงาน       

1.ท่านสามารถท าใหง้านส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี      
2.ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาขณะท างานไดเ้ป็นอย่างด ี      
การได้รบัการยอมรบันับถือ      

1.เพื่อนร่วมงานชื่นชมผลงานของท่านบ่อยๆ      
2.หวัหน้าไวว้างใจมอบงานส าคญัใหท้ าเสมอ      
ลกัษณะของงาน      

1.ท่านรูส้กึว่างานทีท่่านปฏบิตัทิา้ทายความสามารถของท่านอยู่
เสมอ 

     

2.ท่านรูส้กึว่างานทีท่ าก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์      
ความรบัผิดชอบ      

1.ท่านสามารถท างานทีท่่านไดร้บัมอบหมายอย่างอสิระ      
2.ท่านมกัไดร้บัมอบหมายงานใหม่ๆ ใหเ้ป็นประจ า      
ความก้าวหน้า      

1.ในอนาคตท่านมโีอกาสไดร้บัการอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะวชิาชพี      
2.ในอนาคตท่านมโีอกาสไดโ้ยกยา้ยไปต าแหน่งทีส่งูขึน้      
ปัจจยัค า้จนุ  

ค่าตอบแทน       

1. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบังานของท่าน      
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 ระดบัความเหน็ 

1 2 3 4 5 

ไม่เหน็
ดว้ย
อย่าง
ยิง่ 

ไม่
เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

เหน็
ดว้ย 

เหน็
ดว้ย
อย่างยิง่ 

2.ท่านไดร้บัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม      
นโยบายและการบริหารจดัการขององคก์ร      

1. องคก์รมกีารสือ่สารนโยบายการบรหิารทีช่ดัเจนสามารถเขา้ใจ
ง่าย เช่น การก าหนดวนัหยุด วนัลาช่วงเวลาท างาน 

     

2.บรษิทัมกีารแนะน า ช่วยเหลอื และตดิตามเพื่อตรวจสอบการ
ปฏบิตังิาน 

     

ความเป็นอยูส่่วนตวั      

1.ท่านไดร้บัภาระงานทีเ่หมาะสมไมม่ผีลกระทบต่อเวลาสว่นตวั      
2.การยา้ยต าแหน่งงาน ไมม่ผีลกบัชวีติครอบครวั      
สภาพแวดลอ้มการท างาน      

1.ท่านมสีภาพแวดลอ้มการท างานทีอ่ านวยความสะดวกต่อการ
ท างาน เช่น สถานทีท่ างานมแีสง และเสยีงทีเ่หมาะสมกบัการ
ท างาน 

     

2.เครื่องมอืการท างานมคีวามสะดวก ง่ายต่อการใชง้าน      
ความสมัพนัธใ์นท่ีท างาน      

1.หวัหน้างานใหค้วามเป็นมติรกบัท่าน      
2.เพื่อนร่วมงานใหค้วามชว่ยเหลอืหากท่านมปัีญหาในการท างาน      
ความมัน่คงในงาน      

1.ท่านรูส้กึว่างานทีท่่านเป็นอาชพีทีม่ ัน่คง      
2.ท่านมัน่ใจว่าท่านจะไมถู่กปลดออกจากงาน      
การบงัคบับญัชา                   

1. ท่านสามารถใหค้ าแนะน าการท างานกบัผูร้่วมงานหรอื
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

     

2.ท่านสามารถจดัการการด าเนินงานต่างๆ ภายในหน่วยงานได้
อย่างยุตธิรรม 

     

 
 
 
 



85 
 

ส่วนท่ี 4 ค าถามความผกูพนัต่อองคก์ร (Organizational Commitment) 

 
 
 
 

พฤติกรรม ความเหน็ 

0 1 2 3 4 

ไม่เหน็
ดว้ย
อย่าง
ยิง่ 

ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

เหน็
ดว้ย 

เหน็
ดว้ย
อย่าง
ยิง่ 

ความผกูพนัด้านจิตใจ      

1.ฉนัยนิดทีีจ่ะท างานในบรษิทัแห่งนี้จนเกษยีณ      

2.ฉนัยนิดทีีจ่ะท างานในบรษิทัแห่งนี้จนเกษยีณ      

3.ฉนัอยากมสีว่นร่วมในทุก ๆ กจิกรรมของบรษิทั      

4.ฉนัพอใจทีจ่ะทา งานทีบ่รษิทัแห่งนี้ ถงึแมว้่าจะม ีงานอื่นทีฉ่นัสามารถ
เลอืกได ้

     

5.ฉนัรูส้กึสบายใจตลอดเวลาทีท่ างานในบรษิทัแห่งนี้      

ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน      

1. ฉนัรูส้กึว่าการเปลีย่นงานบ่อย ๆ ไมใ่ช่สิง่ทีฉ่นัควรท า      

2.ฉนัรูส้กึว่าทีผ่่านมาบรษิทัแห่งนี้ ไดใ้หส้ิง่ต่าง ๆ กบัฉนัมากมาย และฉนั
ตอ้งการจะอยู่กบับรษิทั ต่อไป เพื่อทีจ่ะตอบแทนในสิง่ทีบ่รษิทัไดใ้หก้บัฉนั 

     

3.ฉนัเชื่อวา่การท างานกบับรษิทัใดบรษิทัหนึ่งไป ตลอดเป็นสิง่ทีค่วรท า      

4.ดว้ยภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของฉนัในปัจจุบนั ฉนัไม่สามารถ
ลาออกจากบรษิทัได ้

     

5.ฉนัเชื่อวา่ความจงรกัภกัดต่ีอบรษิทัฯ ท าใหค้นยอมรบัฉนั      

ความผกูพนัด้านการคงอยู ่      

1. ฉนัจะคงอยู่กบับรษิทัแหง่นี้ไปจนกว่าจะมทีางเลอืกดกีว่าเดมิ      

2.ถา้หากฉนัตอ้งไปอยู่บรษิทัอื่น ฉนัตอ้งสญูเสยี ผลประโยชน์ทีฉ่นัเคย
ไดร้บั 

     

3.ดว้ยสภาวะปัจจุบนัการหางานใหม่ ท าไดย้าก ส าหรบัฉนั      

4.ฉนัท างานทีบ่รษิทัแห่งน้ี เพราะฉนัไดร้บั ผลตอบแทนทน่่ีาพงึพอใจ เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบั บรษิทัอื่น 

     

5.ฉนัท างานทีบ่รษิทัแห่งนี้ เพราะบรษิทัอื่นไม่ สามารถใหผ้ลประโยชน์ฉนั 
ไดม้ากเท่าบรษิทัแห่งนี้ 
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ตารางสถิติพรรณนา 
 

Descriptive Statistics 
  
  

Descriptive Statistics 

N Min Max Sum Mean Std Var 
Ske
w 

 Std. 
Error Kurt SD 

1. Sex 128 0 1 8 0.06 0.243 0.059 3.658 0.214 11.56 0.425 

2. Age 128 0 4 344 2.69 1.07 1.146 
-

0.676 0.214 
-

0.268 0.425 

3. Education level 128 0 1 9 0.07 0.257 0.066 3.401 0.214 9.72 0.425 

4. Status 128 0 3 102 0.8 0.644 0.415 1.113 0.214 3.393 0.425 

5. Experience (year) 128 0 3 251 1.96 1.288 1.66 
-

0.622 0.214 
-

1.409 0.425 

6. Type of contact 128 0 1 111 0.87 0.341 0.116 -2.19 0.214 2.839 0.425 

7. Income 128 0 6 356 2.78 1.857 3.448 0.551 0.214 
-

1.017 0.425 

9 What type of occupation are 
you in? 128 0 3 23 0.18 0.581 0.338 3.392 0.214 

11.04
2 0.425 

10 cars that provide your 
service, private or corporate 128 0 2 98 0.77 0.693 0.48 0.349 0.214 

-
0.883 0.425 

1. The compensation that you 
received Is it suitable for the 
work you do or not? 68 1 5 238 3.5 1 1 0.046 0.291 

-
0.638 0.574 

2. You have enough holidays 
as you wish. 68 1 5 174 2.56 1.354 1.832 0.448 0.291 

-
0.992 0.574 

3. You have more income as 
you expect from your work. 
[Row 1] 68 1 5 197 2.9 1.259 1.586 0.153 0.291 

-
0.801 0.574 

4. The work that you have 
assigned from the organization 
helps to motivate you to use 
your knowledge. Truly capable 
of working 68 1 5 210 3.09 1.278 1.634 0.051 0.291 

-
0.972 0.574 

5. Praise from clients is 
something you want to receive 
when performing your duties. 68 1 5 224 3.29 1.185 1.405 

-
0.155 0.291 -0.77 0.574 

6. You perform your duties to 
the best of your ability. With the 
aim of providing customers with 
the highest satisfaction 68 1 5 254 3.74 1.277 1.63 

-
0.591 0.291 

-
0.959 0.574 

7. You are satisfied with the 
service provided to customers. 68 1 5 270 3.97 1.051 1.104 

-
0.577 0.291 

-
0.613 0.574 

8. You are always enthusiastic 
about the work you do. 68 1 5 258 3.79 1.241 1.539 

-
0.706 0.291 -0.69 0.574 

9. You are happy every time the 
customer is friendly to you. 68 1 5 272 4 1.037 1.075 

-
0.745 0.291 

-
0.256 0.574 

10. You have to prepare before 
every operation. 67 1 5 266 3.97 1.243 1.545 

-
0.918 0.293 

-
0.359 0.578 

11. The wages you receive 
from the organization are 
suitable for your 
responsibilities. 60 1 5 213 3.55 1.185 1.404 

-
0.376 0.309 

-
0.764 0.608 

12. You get more reward 
money when your performance 
meets the criteria set by the 
organization. 60 1 5 206 3.43 1.477 2.182 

-
0.534 0.309 

-
1.097 0.608 
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Descriptive Statistics 
  
  

Descriptive Statistics 

N Min Max Sum Mean Std Var 
Ske
w 

 Std. 
Error Kurt SD 

13. Medical expenses related to 
medical expenses are enough 
to cover your medical 
expenses. 60 1 5 187 3.12 1.585 2.512 

-
0.251 0.309 -1.53 0.608 

14. Number of annual holidays 
Causing him morale and 
performance 60 1 5 197 3.28 1.648 2.715 

-
0.331 0.309 

-
1.532 0.608 

15. He tried to think of new 
ways of working. To make your 
work successful 60 1 5 213 3.55 1.545 2.387 

-
0.767 0.309 

-
0.983 0.608 

16. You have the opportunity to 
develop knowledge and ability 
from your position. 60 1 5 210 3.5 1.321 1.746 

-
0.502 0.309 

-
0.895 0.608 

17. Your job is likely to be 
considered for promotion. 60 1 5 178 2.97 1.551 2.406 0.057 0.309 

-
1.529 0.608 

18. You are satisfied with the 
compensation, such as annual 
salary adjustments, annual 
bonuses 60 1 5 205 3.42 1.488 2.213 

-
0.408 0.309 

-
1.233 0.608 

19. The supervisor trusts the 
assignment of other special 
tasks Of the organization for 
you to practice 60 1 5 197 3.28 1.563 2.444 

-
0.325 0.309 

-
1.451 0.608 

20. Your performance has been 
accepted by clients. 60 1 5 240 4 1.289 1.661 

-
1.032 0.309 

-
0.289 0.608 

21. He has never felt bored in 
his work. 128 1 5 433 3.38 1.028 1.057 

-
0.341 0.214 

-
0.093 0.425 

22. Your work matches 
knowledge. Ability and make 
you feel enthusiastic at work 128 1 5 445 3.48 1.248 1.559 

-
0.501 0.214 

-
0.697 0.425 

23. The nature of the work that 
you perform is a job that 
requires high skills and 
expertise. 128 1 5 508 3.97 1.079 1.164 

-
0.778 0.214 

-
0.223 0.425 

24. Your work, you use your 
creativity and ability fully. 128 1 5 447 3.49 1.217 1.48 

-
0.301 0.214 

-
0.948 0.425 

25. You can solve problems 
during the operation. 128 1 5 448 3.5 1.322 1.748 

-
0.467 0.214 

-
0.924 0.425 

26. You are free to solve 
problems in the work you are 
responsible for. 128 1 5 479 3.74 1.152 1.327 

-
0.547 0.214 

-
0.702 0.425 

27. You have accomplished 
tasks that you set your goals. 128 1 5 488 3.81 1.247 1.555 

-
0.726 0.214 -0.6 0.425 

28. You have expertise in the 
routes you drive. 128 1 5 496 3.88 1.369 1.874 

-
0.968 0.214 

-
0.387 0.425 

29. You have a good working 
network. 128 1 5 480 3.75 1.236 1.528 

-
0.705 0.214 

-
0.531 0.425 

30. You are involved in 
commenting on work and 
driving networks. 128 1 5 450 3.52 1.38 1.905 

-
0.444 0.214 

-
1.076 0.425 

1. You have the goal of working 
to get the desired amount of 
work. 128 1 5 492 3.84 1.053 1.109 

-
0.708 0.214 

-
0.022 0.425 

2. You have knowledge and 
understanding about the 128 1 5 490 3.83 1.144 1.309 -0.65 0.214 

-
0.659 0.425 
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Descriptive Statistics 
  
  

Descriptive Statistics 

N Min Max Sum Mean Std Var 
Ske
w 

 Std. 
Error Kurt SD 

process. Make the job as 
planned 

3. You are always trying to work 
to achieve the goal. 128 1 5 519 4.05 1.082 1.17 

-
0.944 0.214 0.032 0.425 

4. You always have to improve 
your work to achieve the target. 128 1 5 507 3.96 1.068 1.14 

-
0.789 0.214 

-
0.298 0.425 

5. You have a summary of the 
performance. To be used to 
improve other operations in the 
future 128 1 5 507 3.96 1.03 1.061 

-
0.711 0.214 

-
0.269 0.425 

6. Do you work as planned for 
the quality of work or work? 128 2 5 518 4.05 0.979 0.958 

-
0.606 0.214 

-
0.792 0.425 

7. You have knowledge and 
understanding about the 
operational procedures. 
Resulting in good quality work 128 1 5 532 4.16 1.015 1.031 

-
1.054 0.214 0.542 0.425 

8. You have knowledge and 
understanding about the 
operational procedures. 
Resulting in standard work 
being accepted by customers 
and individuals 128 1 5 526 4.11 1.037 1.075 

-
1.084 0.214 0.547 0.425 

9. You can work according to 
standards. To achieve the goal 128 1 5 522 4.08 1.024 1.049 

-
0.873 0.214 

-
0.028 0.425 

10. You are aware of the quality 
of work. 128 2 5 542 4.23 0.951 0.905 

-
0.877 0.214 -0.49 0.425 

11. Do you have a plan that has 
a clearly defined duration of 
work? 128 1 5 509 3.98 1.068 1.141 -0.78 0.214 

-
0.325 0.425 

12. You have knowledge and 
understanding about the 
procedures in the operation. To 
finish the work on time 128 1 5 521 4.07 1.029 1.058 

-
1.069 0.214 0.762 0.425 

13. You have to prioritize the 
work order according to the 
importance of the job so that 
the work can be completed in 
time as specified. 128 2 5 511 3.99 1.046 1.094 

-
0.655 0.214 

-
0.811 0.425 

14. You always have to improve 
the work procedures in order to 
finish the work on time. 128 1 5 527 4.12 0.944 0.892 

-
0.979 0.214 0.644 0.425 

15. You can explain the delay 
of work or work in the event that 
you are not able to work as 
planned. 128 1 5 500 3.91 1.16 1.345 

-
0.983 0.214 0.188 0.425 

16. You have an operational 
plan that can reduce 
unnecessary expenses. 128 1 5 503 3.93 1.088 1.184 

-
0.678 0.214 

-
0.412 0.425 

17. You can implement the plan 
with regard to the resources 
that are essential to the cost. 128 1 5 509 3.98 1.008 1.015 

-
0.656 0.214 

-
0.471 0.425 

18. You have knowledge and 
understanding about the 
operational procedures. 128 1 5 519 4.05 1.052 1.107 

-
0.852 0.214 

-
0.179 0.425 
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Descriptive Statistics 
  
  

Descriptive Statistics 

N Min Max Sum Mean Std Var 
Ske
w 

 Std. 
Error Kurt SD 

Resulting in the expense which 
is the least cost of operation 

19. You consider economical 
use of resources or equipment 
in the operation. 128 1 5 515 4.02 1.09 1.188 

-
0.788 0.214 

-
0.299 0.425 

20. You regularly inspect the 
condition of equipment or tools 
in the operation. 128 1 5 577 4.51 0.905 0.819 

-
2.032 0.214 3.747 0.425 

Valid N (listwise) 0                     

 


