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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บัติง านของพนัก งานการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (3) เพื่ อ ศึ ก ษาความเสมอภาคในองค์ก รที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ งได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามกับพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยตั้งแต่ผูป้ ฏิบัติงาน – ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ตาแหน่ ง (ระดับ
4-11) จ านวน 381 คน โดยการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ใช้ ต ารางแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test และ One Way ANOVA
เพื่อทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์ถดถอยเชิ งเส้นอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. พนักงานการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในการรถไฟแห่ งประเทศไทย มากกว่า 10-15 ปี โดยเป็ นพนักงานระดับ 6-7 สังกัดกลุ่มธุ ร กิ จ
การเดินรถ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท
2. จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพบว่า พนักงานมี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด อันดับหนึ่ง ด้านความผูกพัน
ในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน และอันดับสุดท้ายด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก
3. จากการศึกษาความเสมอภาคในองค์กร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสมอภาคใน
องค์กรภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่ามีความคิดเห็นมากต่อการยอมรับได้เมื่ อรั บรู ้
ได้ว่าองค์กรมีการพิจารณาให้สิ่งตอบแทนด้วยความเสมอภาค รองลงมาคือจะตั้งใจ และพยามยามทุ่มเทความรู ้
ทักษะ ความสามารถให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้รับสิ่ งตอบแทนมากกว่าเมื่อเทียบกับความพยายามของคนอื่น และอันดับ
สุดท้าย ประเด็นสิ่ งตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทุ่มเทในการปฏิบัติงานของบุคคลอื่น มีความคิดเห็น
ระดับปานกลาง
4. จากการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน พบว่ า พนัก งานให้ ค วามส าคัญ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การทางานภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ให้ความสาคัญมากที่สุด ด้านคุณภาพของ
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งานที่ ได้รั บ มอบหมาย รองลงมา ด้า นความรวดเร็ ว ในการปฏิ บัติง าน และอัน ดับ สุ ดท้า ยด้า นความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มีความสาคัญมาก
5. พนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่มีเพศ สังกัด ที่ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่แตกต่างกัน ส่วนอายุที่แตกต่างกั น
มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่แตกต่างกัน ขณะที่ตาแหน่งงาน
(ระดับ ) ที่ ต่า งกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน ด้า นความรวดเร็ ว ในการปฏิบัติงานที่ แ ตกต่างกัน
แต่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา อัตราเงิ นเดือน ที่ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
งาน ด้า นความผู กพันในองค์ก ร และความเสมอภาคในองค์ก ร มี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการทางาน ความเสมอภาคในองค์กร ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study the personal factors related to increase in work efficiency
of the State Railway of Thailand staff. (2) To study the motivation factors in relation to the increase of the
operational efficiency of the State Railway of Thailand staff (3) to study the equality in the organization that is
related to the increase of work efficiency for the employees of the State Railway of Thailand. The data was
collected from a questionnaire with the State Railway of Thailand staff from 381 middle-level executives (level
4-11), using descriptive statistics analysis, frequency distribution table, percentage, average, standard deviation,
inferential statistics analysis, Independent t- test, One Way ANOVA to test for differences in simple linear
regression analysis and multiple regression analysis At the statistical significance level 0.05. The results of the
study revealed that
1. The State Railway of Thailand staff are mostly males between the ages of 41-50 years, with the
working time in the State Railway of Thailand more than 10-15 years. They graduated in Bachelor's degree. The
salary rate is between 20,001 - 30,000 baht.
2. There is a high level of motivation in working, high level and high opinions about equality in the
organization.
3. As well as giving importance to work efficiency as a whole at a high level.
4. The State Railway of Thailand employees with different gender has an effect to the efficiency of
work, speed in operation, quality of the assigned works. The age difference in employees affect the efficiency of
work, the quality of the work assigned. While the job position in different levels affect the efficiency of work,
speed in operation. The difference on time spend in working, education level, salary have effects on work
efficiency.
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5. Motivation factors for work: working environment, progress in job division, job stability,
engagement in the organization and equality in the organization. There is a correlation between the efficiency of
the work of the State Railway of Thailand employees and statistical significance at the level of 0.05
Keywords: motivation at work, equality in the organization, operational efficiency

บทนา
สภาพแวดล้อ มของโลกยุ คปั จ จุบัน มีการเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี
ตลอดจนการสื่ อสารที่สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ปัจจุบนั เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี องค์กรที่จะสามารถอยู่รอดต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบันได้น้ นั จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัว และพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นองค์กรส่ วนใหญ่จึงต้องคานึ งถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่ อ ให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุ ด ทรั พยากรมนุ ษย์ จึงถือว่าเป็ นทรัพ ยากรที่มีค วามสาคัญในระดับ ต้น ๆ องค์ก รใด
ที่สามารถจูงใจให้พนักงานแสดงศักยภาพในตัวออกมาให้ได้มากที่สุด องค์กรนั้นก็จะมีศกั ยภาพ ความสามารถ
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสาเร็จ และสามารถเติบโตได้อย่างมัน่ คงในอนาคต
ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดขององค์กร การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศกั ยภาพ และ
องค์ก รสามารถดึ ง ศัก ยภาพของพนัก งานเพื่ อ นามาใช้ใ ห้ เกิ ดประโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพจึ งถื อเป็ น
การสร้างจุดแข็งสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นหากองค์กรต้องการให้
พนักงานที่มีอยู่อย่างจากัดทางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ขึ้นอยู่กับการสร้างแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
การมีความรักและผูกพันที่ดีต่อองค์กรเมื่อพนักงานมีแรงจูงใจที่ดีก็จะส่งผลให้สามารถทาภารกิจหรื องานที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ แต่ถ้าองค์กรใดขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าหรื อไม่สามารถนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ องค์กรนั้นก็จะพัฒนาไปได้ยาก เปรี ยบเสมอจุดอ่อนขององค์กร ดังนั้นการที่องค์กร
ได้ทราบว่าอะไรคือปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานจึงถือเป็ นหัวใจสาคัญที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ควรให้ความสาคัญเป็ นลาดับต้นๆ เพื่อจะได้นาปั จจัยแรงจูงใจดังกล่าว มากระตุ้น
เสริ ม แรงเพื่ อ ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติง านซึ่ ง จะน าไปสู่ ค วามสามารถในการแข่ ง ขัน ที่ ย ั่ง ยื น ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทยในระยะยาว
ปัจจุบนั การรถไฟแห่งประเทศไทยถือเป็ นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็ นผูใ้ ห้บริ ก าร
ระบบรางของรั ฐ ที่ ดีที่ สุ ดในอาเซี ย น 2570 ตามวิ สั ย ทัศ น์ แผนฟื้ นฟู กิ จ การระยะ 10 ปี (2561-2570) ของ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และตามแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2560 – 2564 จะมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการให้บริ การขนส่งทางราง ปรับปรุ งการดาเนิ นงานทั้งธุ รกิจ
หลัก และธุ ร กิ จ รองให้มีก ารบริ ห ารจัดการอย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ พัฒ นาองค์ก รและบุ ค ลากรให้ส อดคล้องกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รวมทั้ง การเพิ่มฐานะทางการเงิน โดยสามารถกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
พัน ธกิ จ (Mission) วัตถุ ป ระสงค์ (Objectives) ยุ ท ธศาสตร์ (Strategies) และเป้ า หมาย (Goals) ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
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เนื่ อ งจากจ านวนพนัก งานที่ มีอ ยู่จ ริ ง มีจานวนน้อ ยเมื่อเที ย บกับ จานวนอัตราอนุ มัติ ท าให้ ก ารรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทยประสบปั ญ หาการขาดแคลนพนัก งานในการปฏิ บัติง าน ดัง นั้น การที่อ งค์ก รสามารถทราบ
ถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทย
จะทาให้องค์ก รสามารถเพิ่ม แรงจูง ใจให้ กับ พนักงานได้อย่ างเหมาะสม โดยกระตุ้น ให้ พนักงานที่มีอ ยู่ ทุ่ ม เท
แรงกาย แรงใจ สร้างสรรค์ แก้ปัญหา เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนอยากมีส่วนร่ วมในความสาเร็จของ
งานใน ทุก ๆ ส่วน ซึ่งจะถือว่าเป็ นการบริ หารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด
ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน ความเสมอภาค
ในองค์ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิบัติง านของพนัก งานการรถไฟแห่ งประเทศไทย ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ น
การศึกษาและเข้าใจถึงปัจจัยส่วนบุคคลและปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ความเสมอภาคในองค์กร ของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในการรถไฟแห่ งประเทศไทย และนาข้อมูลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้เกิดแรงจูงใจที่ดี ซึ่ งจะส่ งผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติง านของพนัก งานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความเสมอภาคในองค์ ก รที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนัก งาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม
การศึ ก ษา ปั จ จั ย แรงจู ง ใจในการท างาน ความเสมอภาคในองค์ ก รที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย นั้น ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้ารวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เป็ นแนวทางเพื่อประกอบการศึกษาและวิจยั ดังนี้
ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา
เหล่านี้เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญและสถิ ติที่ว ัด
ได้ ข องประชากรที่ ช่ ว ยก าหนดตลาดเป้ า หมาย รวมทั้ ง ง่ า ยต่ อ การวั ด มากกว่ า ตั ว แปรอื่ น ๆ ตั ว แปร
ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ สาคัญ และคนที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ต่า งกัน จะมี ลัก ษณะทางจิ ตวิท ยาต่างกัน
โดยวิเคราะห์จากปัจจัยเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ขณะที่แนวคิดของ ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ (2557) ได้
กล่ า วว่ า การแบ่ ง ส่ ว นตลาดตามลั ก ษณะทาง ประชากรศาสตร์ ว่ า เป็ นการแบ่ ง ส่ ว นตลาดโดยใช้ ห ลั ก
ด้า นประชากรศาสตร์ ข้อ มูลด้า น ประชากรศาสตร์ จ ะสามารถเข้าถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ์ ผลต่ อ การก าหนดตลาด
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เป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ประกอบด้วย อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว รายได้ การศึกษา
และอาชีพ
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางาน
ทฤษฎี ส องปั จ จัย ของเออร์ ซ เบอร์ ก (HerZberg’s Motivation-Hgiene Theory) แบ่ ง ปั จ จัย ที่
ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน (Job Satisfaction) หรื อแรงจูงใจ และปั จจัยที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการทางาน (Job Dissatisfaction) ได้เป็ น 2 กลุ่ม หรื อที่เรี ยกว่าเป็ น Two factor Model ได้แก่ ปั จจัยแรงจูงใจ
ภายใน และปัจจัยที่เป็ นแรงจูงใจภายนอก
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory)
เจย์ สเตซี่ อดัมส์ (J. Stacy Adams) เสนอทฤษฎีความเสมอภาคและการนาไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ภายในสถานที่ทางาน ทฤษฎีความเสมอภาคนี้มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการรับรู ้ของบุคคลว่ามีความเสมอภาคเกิดขึ้น
หรื อไม่ อย่างไร และบุคคลจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเนื่องจากผลของการเปรี ยบเทียบดังกล่าว ซึ่งบุคคลจะ
เปรี ยบเทียบระหว่างความพยายามทุ่มเทของตน (Inputs) กับสิ่ งที่ตนเองได้รับ (Outcomes) กับความพยายามทุ่มเท
ของบุคคลอื่นกับผลตอบแทนที่บุคคลผูน้ ้ นั ได้รับ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนี้ไม่จาเป็ นต้องเป็ นตัวเงินเสมอไป แต่อาจ
อยู่ในรู ปของคาชม หรื อความก้าวหน้าทางอาชีพ หรื อการได้รับการมอบหมายงานที่ท้าทาย ส่ วนความพยายาม
ทุ่ ม เทนั้น ประกอบไปด้ว ยทุ ก องค์ป ระกอบของบุ ค คลที่ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติง านนั้น ประสบผลส าเร็ จ เช่ น
ความสามารถ ทักษะ ความรู ้ และพฤติกรรมต่าง ๆ
ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางาน
John D. Millet (1954) กล่าวว่าประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่ อให้ เกิ ด ความ
พึงพอใจแก่ มนุษย์ และได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบตั ิงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึงความพอใจในการได้รับ
การบริ ก ารให้ กับ ประชาชน ดัง นี้ การให้ บ ริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย มกัน การให้ บ ริ ก ารอย่ า งรวดเร็ ว และทัน เวลา
การให้บริ การอย่างเพียงพอ การให้บริ การอย่างก้าวหน้า
โรเจอร์ (Roger อ้า งถึ ง ใน ส านัก งานเลขาธิ การสภาการศึก ษา, 2550, หน้ า 19) กล่ า วไว้ว่า
บุคคลที่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์จะมีลกั ษณะดังนี้
1. เป็ นผู ้ที่ เผชิ ญกับ ปั ญหาต่ า งๆ โดยไม่ ถ อยหนี รั บ ประสบการณ์ ต่าง ๆ โดยไม่
หลีกเลี่ยงหรื อหลบถอย
2. เป็ นผูท้ ี่ทางานเพื่อความสุ ข ของตนเอง มิใช่เพื่อหวังการประเมินผล หรื อการ
ยกย่องจากบุคคลอื่น
3. มีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ
อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) ความรวดเร็วในการทางาน หมายถึง พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ ขั้น ตอนในการปฏิ บัติงานตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย การท างานที่ ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น รวดเร็ ว และความ
เรี ยบร้อยของผลงานที่สาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ งานที่ผลิตออกมามีคุณภาพ และทางานได้เสร็ จทันตามเวลาที่
กาหนด องค์กรมีนโยบายการทางานที่ตรงต่อเวลา
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานในอัตรากาลังเป็ นประเภทประจากับมีตาแหน่ ง
กาหนดไว้ตามข้อบังคับและระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน – ผูบ้ ริ หารระดับกลาง ตาแหน่ง
(ระดับ 4-11) ซึ่ ง มี จ านวนทั้งสิ้ น 7,688 คน สามารถค านวณโดยวิ ธี ก ารใช้สู ตรของ Taro Yamane ได้ข นาด
กลุ่มตัวอย่างจานวน 381 คน ซึ่ งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น คือ ขั้นตอนที่ 1 ใช้หลักความน่าจะเป็ น โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และ ขั้นตอนที่ 2 แจกแบบสอบถาม ในแต่ละระดับโดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านความเสมอภาคในองค์กร และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แ ก่ สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติ Independent
t-Test การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีต้ งั แต่ 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ One Way
ANOVA การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย (simple regression analysis)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู ้วิ จัย ได้รั บ การตอบกลับ แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 381 คน เป็ นพนัก งานการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจานวน 327 ราย คิดเป็ นร้อยละ 84.83 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50
ปี มีจานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.06 ส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการรถไฟแห่ งประเทศไทย
มากกว่า 10-15 ปี จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.18 ส่วนใหญ่เป็ นพนักงานระดับ 6-7 จานวน 186 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.82 ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในสังกัดกลุ่มธุรกิจการเดินรถ จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.63 ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.82 ส่ วนใหญ่มีอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 20,001 –
30,000 บาท จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.92
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทย ทั้งในด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน
และด้านความผูกพันในองค์กร ได้ผลลัพธ์ว่า คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันดับหนึ่ ง คือ ด้านความ
ผูกพันในองค์กร พนักงานมีแรงจูงใจระดับมากที่สุด (X̅ = 4.63, S.D = 0.573) รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าและ
มัน่ คงในงาน (X̅ = 4.56, S.D = 0.641) พนักงานมีแรงจูงใจระดับมากที่สุด ถัดมาคือ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
(̅X = 3.94, S.D = 0.969) พนักงานมีแรงจูงใจระดับมาก และอันดับสุ ดท้ายคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
( X̅ = 3.57, S.D = 0.998) พนัก งานมีแ รงจูงใจระดับ มาก สามารถสรุ ป คะแนนเฉลี่ย โดยรวมของแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติง านได้ว่ า พนัก งานการรถไฟแห่ งประเทศไทยมีแ รงจูงในในการปฏิบัติงานระดับ มาก ( X̅ = 4.17,
S.D = 0.795)
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เหตุ ผ ลที่ เป็ นเช่ นนี้ เนื่ อ งจากคะแนนเฉลี่ย ของด้านสภาพแวดล้อมในการท างานที่ ต่ ากว่า มีอิทธิ พล
ฉุ ด คะแนนเฉลี่ ย โดยรวมให้ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก รวมถึ ง คะแนนเฉลี่ ย ด้ า นความผู ก พั น ในองค์ ก ร แ ละ
ด้านความก้าวหน้าและมัน่ คงในงาน ถึงแม้จะอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ก็ค่อนมาทางคะแนนเฉลี่ยในช่วงมากอยู่
หลายข้อ ทาให้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก
ทั้ง นี้ ความเห็ น ของพนัก งานการรถไฟแห่ งประเทศไทยที่ ประเมิน ว่า มีแ รงจูง ใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความผูกพันในองค์กรในระดับมากที่สุด และด้านความก้าวหน้าและมัน่ คงในงานในระดับมากที่สุด ดังกล่าว
นี้ ส อดคล้อ งกับ ทฤษฎี ส องปั จ จัย ของเออร์ ซ เบอร์ ก (HerZberg’s Motivation-Hgiene Theory) ที่ เห็ น ว่ า ปั จ จั ย
ดังกล่าวจะทาให้พนักงานนั้นเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุริยพันธ์ จันทมาลา (2557)
ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูก พันต่อ องค์กร ของพนักงานโรงแรม
เบสท์ เวสเทิร์น พรี เมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของของ
พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุธิดา เข็มทอง (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า
ปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของปวีณรัตน์ สิ งหภิวฒั น์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มี
ผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลาปาง พบว่า ระดับแรงจูงใจของ
บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับนโยบายของการรถไฟแห่ งประเทศ
ไทยที่ให้ความสาคัญต่อพนักงาน โดยการสนับสนุนให้พนักงานทางานร่ วมกันด้วยความสามัคคี และเสริ มสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร อีกทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มีความก้าวหน้าในอาชีพที่สูงขึ้น
กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อความเสมอภาคในองค์กร ซึ่งได้ผลลัพธ์ว่าคะแนนเฉลี่ยความเสมอ
ภาคในองค์กร อันดับหนึ่ ง คือ การยอมรับได้เมื่อรับรู ้ได้ว่าองค์กรมีการพิจารณาให้สิ่งตอบแทนด้วยความเสมอ
ภาค พนักงานมีแรงจูงใจระดับมาก ( ̅X = 4.06, S.D = 0.873) รองลงมาคือ ความตั้งใจ และพยายามทุ่มเทความรู ้
ทักษะ ความสามารถให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้รับสิ่ งตอบแทนมากกว่าเมื่อเทียบกับความพยายามของคนอื่น (X̅ = 4.06,
S.D = 0.907) พนักงานมีแรงจูงใจระดับมาก ถัดมาคือ เวลา ความพยายาม ความสามารถที่ทุ่มเทเพื่อทางานกับ
ผลตอบแทนที่ได้มีความเสมอภาค (̅X = 3.73, S.D = 1.014) พนักงานมีแรงจูงใจระดับมาก และอันดับสุดท้ายคือ
การลดความทุ่ ม เทในการปฏิ บัติง านลง เมื่ อ รู ้ สึ ก ว่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้รั บ น้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกับ การทุ่ ม เทใน
การปฏิบัติงานของบุคคลอื่น (X̅ = 3.10, S.D = 0.167) พนักงานมีแรงจูงใจระดับปานกลาง สามารถสรุ ปคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมของความเสมอภาคในองค์กรได้ว่า พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นว่าความเสมอ
ภาคในองค์กรจะทาให้เกิดแรงจูงใจระดับมาก (̅X = 3.73, S.D = 0.990)
เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากคะแนนเฉลี่ ยของการยอมรั บได้เมื่อ รับ รู ้ไ ด้ว่ าองค์ก รมีการพิจ ารณาให้
สิ่ งตอบแทนด้วยความเสมอภาค ความตั้งใจ และพยายามทุ่มเทความรู ้ ทักษะ ความสามารถให้เพิ่มขึ้นเพื่อจะ
ได้รับสิ่ งตอบแทนมากกว่าเมื่อเทียบกับความพยายามของคนอื่น และ เวลา ความพยายาม ความสามารถที่ท่าน
ทุ่มเทเพื่อทางานกับผลตอบแทนที่ได้มีความเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ที่สูงกว่ามีอิทธิ พลทาให้คะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่าการลดความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานลง เมื่อรู ้สึกว่าสิ่ งตอบแทนที่ได้รับน้อย
กว่าเมื่อเทีย บกับ การทุ่ม เทในการปฏิบัติง านของบุ ค คลอื่น จะมีคะแนนเฉลี่ย ในระดับ ปานกลางก็ ตาม ทาให้
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความเสมอภาคในองค์กรอยู่ในระดับมาก
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ทั้งนี้ ความเห็นของพนักงานการรถไฟแห่ ง ประเทศไทยที่ ป ระเมินว่ ามี ความเสมอภาคจะท าให้ เกิ ด
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Kreitner & Kinicki (2010) กล่ า วว่ า
ความพยายามทุ่มเทของบุคคลอื่นกับผลตอบแทนที่บุคคลผูน้ ้ นั ได้รับ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนี้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ น
ตัวเงินเสมอไป แต่อาจอยู่ในรู ปของคาชม หรื อความก้าวหน้าทางอาชีพ หรื อการได้รับการมอบหมายงานที่ท้าทาย
ส่ วนความพยายามทุ่มเทนั้น ประกอบไปด้วยทุ กองค์ป ระกอบของบุ คคลที่ช่วยให้ก ารปฏิ บัติง านนั้น ประสบ
ผลสาเร็จ เช่น ความสามารถ ทักษะ ความรู ้ และพฤติกรรมต่าง ๆ
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสาคัญกับประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ด้านคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
(̅X = 4.33, S.D = 0.764) ระดับความสาคัญมากที่สุด รองลงมา ด้านความรวดเร็ วในการปฏิ บัติงาน (̅X = 4.24,
S.D = 0.716) ระดับความสาคัญมากที่สุด และด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ระดับความสาคัญมาก (̅X = 3.82,
S.D = 0.946) สามารถสรุ ป คะแนนเฉลี่ ย โดยรวมของประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานได้ว่ า พนัก งานการรถไฟ
แห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพในการทางานระดับมาก (X̅ = 4.13, S.D = 0.764)
เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ที่ต่ากว่ามีอิทธิพลฉุ ดคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมให้อยู่ในระดับมาก รวมถึงคะแนนเฉลี่ยด้านความรวดเร็วในการปฏิบตั ิงานและ ด้านคุณภาพของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้จะอยู่ในระดับมากที่สุ ด แต่ก็ค่อนมาทางคะแนนเฉลี่ย ในช่วงมากอยู่ หลายข้อ ทาให้
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของประสิ ทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับมาก
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณรัตน์ สิ งหภิวฒั น์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผ ลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติง านของบุ ค ลากรในสัง กัดอาชี ว ศึก ษาจัง หวัดล าปาง ผลการศึ ก ษา พบว่ า ระดับ
ประสิ ทธิภาพ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟ
แห่ งประเทศไทยแตกต่ างกัน
- สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่ต่างกันมีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่ างกัน เพศที่ต่างกัน
มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติง าน ด้า นความรวดเร็ ว ในการปฏิ บัติง าน ด้า น คุ ณ ภาพของงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า
ความแตกต่างของเพศที่เป็ นผลต่ อพฤติ กรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่ ง เมื่อเพศต่ างกัน จะทาให้ เกิ ดความแตกต่ า งใน
พฤติกรรมหรื อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบัติงานที่ต่างกันออกไป และแนวคิดของ ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์
(2557) กล่าวว่า ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง ส่ วนใหญ่แล้วลักษณะความ
แตกต่างของเพศจะเป็ นตัวบ่งบอกถึงสิ่ งที่สนใจหรื อความต้องการที่ไม่เหมือนกัน
- สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่ต่างกันมีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่ างกัน อายุที่ต่างกัน
มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายที่แ ตกต่างกัน อย่างมีนัย ส าคัญ
ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของจิร สิ ท ธิ์ เลี ย วเสถี ย รวงค์ (2555) ศึ ก ษาปั จ จัย ต่ อ แรงจู งใจ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสายช่างของบริ ษทั ก่อสร้างขนาดเล็กในอาเภอเมืองนครราชสี มา พบว่า พนักงานที่มีอายุ
งานที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่าง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559)
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ศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ ายการเดินรถ องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ พบว่า พนักงาน
ฝ่ ายการเดินรถองค์กรขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่มีอายุต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดย
พนักงานที่มีอายุมากกว่ามีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสูงกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า
- สมมติฐานที่ 1.3 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติง านที่
แตกต่ างกัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาเหตุที่ไม่สอดคล้องกับ สมมติ ฐานที่ 1.3 ที่ว่าระยะเวลาในการปฏิ บัติง านที่
ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานที่ไม่แ ตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะในการปฏิบัติงาน องค์กรมีการ
กาหนดคุณภาพของงานให้เป็ นไปตามเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร ดังนั้นไม่ว่าพนักงานจะปฏิบตั ิงานมา
เป็ นระยะเวลานานเท่าไหร่ ก็ตาม จะต้องปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่องค์กรกาหนด ทาให้ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ 1.3
- สมมติฐานที่ 1.4 ตาแหน่ งงาน (ระดับ) ที่ต่างกันมีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่ างกัน
ตาแหน่ งงาน (ระดับ) ที่ต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความรวดเร็ วในการปฏิบัติง านที่
ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแนวคิดของ เอกสิ ทธิ์ สนามทอง (2560) กล่าวว่า การเจริ ญเติบโต
ไปสู่ ตาแหน่ ง ที่สูงขึ้นหรื อมีการพัฒนาให้มีบทบาทสาคัญมากยิ่งขึ้นในองค์การ โดยมีการกาหนดและแสดงให้
เห็นถึงเส้นทางในสายงาน ซึ่งความก้าวหน้าทางอาชีพนั้น บุคลากรทุกคนย่อมมีความต้องการอย่างยิ่งเพราะถื อว่า
ตนเองสามารถที่จะเจริ ญเติบโตในสายอาชีพของตน
- สมมติฐานที่ 1.5 สังกัดที่ต่างกันมีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่ างกัน สังกัดที่ต่างกัน
มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมายที่แ ตกต่างกัน อย่างมีนัย ส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุธิดา เข็มทอง (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผลการศึกษาพบว่า
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ปฏิบัติ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บัติง านของเจ้า หน้า ที่ เทศกิ จ กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า การจัดแบ่ ง การปฏิบัติห น้ าที่ จัดบุค ลากรให้ มีความ
เหมาะสมกับงานอย่างถูกต้อง ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
- สมมติฐานที่ 1.6 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มี ผลต่ อประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติงานที่ แตกต่ า งกั น
ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 สาเหตุ ที่ ไม่ ส อดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านที่ 1.6 ที่ ว่ า ระดับ การศึ ก ษาที่ ต่า งกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติง านที่ ไม่ แ ตกต่ า งกัน อาจเป็ นเพราะองค์ก รได้ ก าหนดลัก ษณะของงานอย่ า งชั ด เจนและเหมาะสม
ตามความรู ้ ความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับ จึงเป็ นผลให้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในแต่ละระดับการศึกษานั้นมีความเหมาะสมตามที่องค์กรไว้ ทาให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.6
- สมมติ ฐ านที่ 1.7 อั ตราเงิ น เดื อนที่ ต่างกั น มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติง านที่แ ตกต่ างกัน
อัตราเงินเดือนที่ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานที่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ร ะดับ
0.05 สาเหตุที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.7 ที่ว่าอัตราเงินเดือนที่ต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
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ที่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะไม่ว่าพนักงานจะมีอัตราเงินเดือนมากหรื อน้อ ยจะปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความรู ้
ความสามารถ เพื่อให้งานนั้นมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ทาให้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1.7
สมมติ ฐ าน 2 ปั จจั ย แรงจู ง ใจในการท างานมี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติง านของพนั ก งาน
การรถไฟแห่ งประเทศไทย
ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 นั่น คื อ สมการถดถอยที่ ส ร้ า งขึ้ น มาสามารถน าไปใช้พ ยากรณ์ ค วามสั มพัน ธ์ ไ ด้ และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พัน ธ์ เท่ า กับ 0.638 รวมทั้ง อธิ บ ายความผัน แปรตามประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติง านได้ร้ อ ยละ 40.70
(โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.407) ที่เหลืออีกร้อยละ 59.30 เป็ นผลจากตัวแปรอื่น ๆ
ที่ไม่ได้นามาพิจารณา เมื่อพิจารณารายด้า นพบว่า ด้านเงินเดือนและค่า ตอบแทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการ
ถดถอย เท่ า กับ -0.018 ด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างาน ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของสมการถดถอย เท่ า กับ 0.387
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ 0.178 ด้านความผูกพัน
ในองค์กร ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการถดถอย เท่ากับ 0.392 ดังจะเห็นได้ว่าค่าตัว แปร ด้านสภาพแวดล้อ มใน
การท างาน ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่น คงในงาน ด้ า นความผู ก พัน ในองค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐาน 3 ความเสมอภาคในองค์กรมีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟ
แห่ งประเทศไทย
ความเสมอภาคในองค์ ก รมี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานการรถ ไฟ
แห่ งประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ สมการถดถอยที่สร้างขึ้นมาสามารถนาไปใช้
พยากรณ์ ความสั ม พันธ์ ได้ และมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ เท่ า กับ 0.371 รวมทั้ง อธิ บ ายความผันแปรตาม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 13.80 (โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.138)
ที่ เหลื อ อี ก ร้ อ ยละ 86.20 เป็ นผลจากตัว แปรอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้น ามาพิ จ ารณา เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นพบว่ า ปั จ จัย
ความเสมอภาคในองค์ก ร ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของสมการถดถอย เท่ า กับ 0.371 ดัง จะเห็ น ได้ว่ าค่ า ตัวแปร ปั จ จัย
ความเสมอภาคในองค์กรมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทย โดยภาพรวมพนักงานให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก นั้นแสดงให้เห็นว่า
พนัก งานส่ ว นใหญ่ มีค วามผู ก พัน ต่ อองค์ก ร ซึ่ ง ผู ้บ ริ ห ารควรรั ก ษาระดับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์กรต่ อ ไป อี ก ทั้ง
ควรพัฒนาหรื อปรับปรุ งในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับที่มากยิ่งขึ้น เพราะ
เมื่อพนักงานมีความผูกพัน มีความรู ้สึกที่ดี จะส่งผลให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพขึ้นด้วย
2. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมพนักงานให้ความสาคัญเป็ นอันดับสอง นั้นแสดงให้เห็นว่า
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พนักงานให้ความสาคัญ ต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่ งผูบ้ ริ หารควรมอบหมายให้หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
ออกแบบสถานที่ทางานให้เหมาะสม และมีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
3. ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่ งประเทศไทย โดยภาพรวมพนักงานให้ความสาคัญเป็ นอัน ดับ สาม
แสดงให้เห็นว่าพนักงานในองค์กรต้องการมีความก้าวหน้าในอาชี พ ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรมีนโยบายสนับ สนุ น
การศึกษา ฝึ กอบรม ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานนั้นได้มีความรู ้ ความสามารถที่สูงขึ้น ซึ่งจะทาให้พนักงานนั้น
มีโอกาสก้าวหน้าในการทางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
4. จากผลการศึกษาพบว่าความเสมอภาคในองค์กรมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การรถไฟแห่ งประเทศไทย ดังนั้นองค์กรควรให้ความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานในตาแหน่ งใด หรื อ
ช่วงอายุใดก็ตาม เพื่อให้พนักงานนั้นเกิดการรับรู ้ถึงความเสมอภาค ยุติธรรมในองค์กร เพราะเมื่อพนักงานได้รับ
ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันจะทาให้พนักงานทุ่มเทเพื่อทางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
1. จากการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทาให้ข้อมูลที่ได้รับอาจมีความไม่ครบถ้วนในการตอบของกลุ่ม ตัวอย่าง ดังนั้นในครั้งต่อไปควรศึก ษา
โดยใช้การสัมภาษณ์จากพนักงานและผูบ้ ริ หาร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความครบถ้วนมากขึ้น
2. การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นเพีย งน าตัว แปรปั จ จัย แรงจูงใจในการท างานเฉพาะบางปั จจัยเท่ า นั้น ดัง นั้น
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มปั จจัยแรงจูง ใจในการท างาน เพื่อรองรับกับปั ญหา หรื อปั จจัยที่สอดคล้อ งกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ หรื อสภาพการแข่งขันขององค์กร เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบตั ิงาน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. เนื่ อ งจากในอนาคตประเทศไทยมี โ ครงการรถไฟฟ้ า ความเร็ ว สู ง ที่ เชื่ อ มสามสนามบิ น โดยใน
การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริ การรถไฟในพื้นที่มักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจาเป็ นอย่างยิ่ งที่
จะต้อ งมี ก ารก าหนดแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติง าน เพื่ อ ให้ น าข้อ มู ล ไปใช้ใ นการพัฒ นา
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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