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บทคัดย่อ 
 

เร่ือง : ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของครู และบุคลากรทางการศึกษาใน  
    วทิยาลยัเทคโนโลยปีทีปพลีผล 
โดย : นายฉตัร แสงสาคร 

 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 24 คน 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม หลังจากเก็บรวบรวมขอ้มูลแล้วผูว้ิจยัน า
ขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ค่าสถิติ t-testค่าสถิติ F-test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอาย ุ                    
35 – 45 สถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน                   
10,001 – 15,000 บาท/เดือนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 ปีข้ึนไป ปัจจยัสุขอนามัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานพบว่า ค่าตอบแทนและผลประโยชน์มากท่ีสุด ( X  = 4.10) รองลงมา คือ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ( X  = 3.93) สภาพแวดล้อมในการท างาน( X  = 3.86) การ
ควบคุมดูแลของหวัหน้างาน ( X  = 3.82) นโยบายและการบริหาร ( X  = 3.78) และความมัน่คงใน
งาน ( X  = 3.71) ตามล าดบั และปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน คือ ความเจริญ
ความก้าวหน้าในการท างาน มากท่ีสุด ( X  = 4.11) รองลงมา คือ ความส าเร็จในการท างาน                   
( X  = 4.05) การไดรั้บการยอมรับ ( X  = 3.97) ลกัษณะงานท่ีท า( X  = 3.83) และความรับผิดชอบ
ในงาน ( X  = 3.77) ตามล าดบั ส่วนประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัสูง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัสุขอนามยัและปัจจยัจูงใจโดยรวมแลว้มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยปีทีปพลีผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การจดัการปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยาลยัเทคโนโลยีปทีปพลีผล ในดา้นปัจจยัเก่ียวกบัสุขอนามยัและปัจจยัจูงใจ จะช่วยให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึนได ้และควรมีการบูรณา
การในการใชท้รัพยากรต่างๆ ขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ค ำส ำคัญ : ปัจจยัสุขอนามยั ปัจจยัจูงใจ ประสิทธิภาพการท างาน 
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ABSTRACT 
 

Title  : Factors Affecting the Performance of Teachers and Educational Personnel in  
  Pateeppleepol Technology College 

Author  : Mr. Chat Sangsakorn 

 
This study the purpose is to study the factors affecting the performance of teachers and 

educational personnel in Pateeppleepol Technology College. A sample were 2 4  people. Using 
data collection was a questionnaire and after data collection were analyzed using statistical were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and used statistical were t-test, F-test and the 
Pearson correlation coefficient. 
 The results showed that the majority of respondents were female than male, age 35-45, 
single status majority. A study at the bachelor degree level. The average income per month were 
10,001-15,000 baht / month, period time of work more than five years. Hygiene factors that affect 
performance were the compensation and benefits, most ( X = 4.10), followed by the relationship 
between people in the organization ( X = 3.93), environmental of work ( X = 3.86) supervision of 
foreman ( X = 3.82), policy management ( X = 3.78) and job stability ( X = 3.71), respectively. 
And motivation factors affecting performance were the growth progress of the work as possible 
( X = 4.11), followed by the success of the work ( X = 4.05), the recognized ( X = 3.97), Job 
( X = 3.83) and job responsibilities ( X = 3.77), respectively performance. Overall high. The 
hypothesis testing found that demographic differences affect performance differently. Statistical 
significance at the 0.05. Hygiene factors and motivation factors overall, a positive correlation 
with the performance of teachers and education personnel of Pateeppleepol Technology College. 
Statistical significance at the 0.05. 
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Management of factors affecting the performance of teachers and educational personnel. 

College of Technology on hygiene factors and incentives. It helps teachers and educational 
personnel to improve their performance and should be integrated in the use of resources of the 
organization effectively. 

 
Keywords : Hygiene factors Motivating factors Performance 
 


