
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านกังานเขตหลกัสี่ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรโรงเรียนการ

เคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการ

เคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับ

ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ กลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่  จ านวน 65 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิง

พรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน

ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)ได้แก่ สถิติสหสมัพันธข์องเพียร์สนั (Pearson Correlation)   

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าในการ

ท างาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน ด้าน

คุณลักษณะทางสังคมของงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านสภาพการท างาน และด้านสวัสดิการหรือ

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงาน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน 

ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมมีความสมัพันธก์บัประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทศิทางเดียวกนั อยู่ในระดับมาก 

 

Abstract 

 This research  has these objectives 1) To study environment in working of people in 

Karnkhehatasai School, Laksi district. 2) To study efficiency in duty of people in Karnkhehatasai 

School, Laksi district. 3) To study the involve between the environment in working and sufficiency 

in duty of people in Karnkhehatasai School, Laksi  district. The sampling group is the people in 

Karnkhehatasai School, Laksi district 65 people by using the questionnaire to collect the 

information and analysis by Descriptive Statistics such as percentage, average, standard deviatation 
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and mean by using Inferential Statistics such as Pearson Correlation found that. The research found 

that. The environment in working such as security, opportunity of advancement, company and 

management, wages, intrinsic aspects of the job, supervision, social aspects of the jobs, 

communication, working conditions and benefits in the high level. The effective in duty such as 

quality, quantity, times and cost in the high level and The testing of mean found that most of the 

environment in working involve with efficiency in statistic level 0.05, high level. 

      

บทน า 

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อมนุษย์น้ันมีมาเป็นเวลานาน นักพฤติกรรมศาสตร์ที่สนใจศึกษา

เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อม ล้วนมีความเช่ือเบ้ืองต้นว่าพฤติกรรมของบุคคลน้ัน

สามารถท าความเข้าใจและท านายได้ โดยพิจารณาจากปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมที่บุคคล

อาศัยอยู่ ซ่ึงเรียกว่า นิเวศวิทยาของสถาบันการศึกษา ซ่ึงหมายถึงการประยุกต์หลักการที่เกี่ยวกับปฏกิิริยา

ระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดล้อมมาใช้อธบิายปฏกิริิยาระหว่างบุคลากรทางการศึกษากบัสถาบันการศึกษา 

โรงเ รียนเป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้ที่จะต้องส่งเสริมผู้เ รียนได้รับโอกาสอันพึงที่ จะ                    

ควรได้ รับในการพัฒนาศักยภาพตามวัย การพัฒนาโรงเรียนสิ่ งที่ ควรให้ความส าคัญอย่างมากคือ                               

การจัดสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้าน โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมที่ ดี ในโรงเรียน                   

ให้ทุกคน ในโรงเรียนมีความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ร่วมกัน คือสร้าง ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ ออาทรต่อกัน 

ผู้บริหารโรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญคนหน่ึงที่จะช่วยให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลได้ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่  

 

วตัถุประสงค ์

1.  เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงาน

เขตหลักสี่ 

2.  เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงาน

เขตหลักสี่ 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรอบแนวคิดในการวิจยั จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ

สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยได้ศึกษาแนวคิดสภาพแวดล้อมในการท างานของ Gilmer (อ้างถึงใน 
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รัตกมัพล พันธุเ์พง็ 2547, น. 12-14) ได้แบ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมในการท างานไว้ 10 ด้าน และได้

ศึกษาแนวคิดของประสทิธภิาพในการปฏบัิติงานของปีเตอร์สนัและโพวแมน (Plowman and Peterson, 

1989, p. 325 อ้างถึงใน กชกร เอน็ดูราษฎร์, 2547, น. 11) ได้ให้องค์ประกอบของประสทิธิภาพไว้ 4 

ด้าน ดังภาพที่ 1 

 

      ตัวแปรอสิระ(Independent Variable)                    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

        สภาพแวดล้อมในการท างาน                          ประสิทธภิาพในการปฏบัิติงาน                  

- ความมั่นคงปลอดภัย        - คุณภาพงาน                               

- โอกาสก้าวหน้าในการท างาน                                 - ปริมาณงาน   

- องค์การและการจัดการ                             - เวลา  

- ค่าจ้าง                                               - ค่าใช้จ่าย                                            

- คุณลักษณะเฉพาะงาน 

- การนิเทศงาน 

- คุณลักษณะทางสังคมของงาน 

- การติดต่อสื่อสาร 

- สภาพการท างาน 

- สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ 

 

                                              

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 สมมติฐานของการวิจยั สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่                                    

     

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่า

ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ จ านวนทั้งสิ้น 70 คน เน่ืองจากทราบจ านวนที่แน่นอน ดังน้ันผู้วิจัยจึงใช้สูตร

ของยามาเน่ โดยก าหนดค่าความคาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 5% จากการแทนค่าสูตรท า

ให้ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 60 คน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ 

ผู้วิจัยจึงก าหนดให้มีการส ารองเพ่ิม จ านวน 5 คน รวมขนาดแบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น จ านวน 65 ฉบับ 

การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ข้าราชการครู  

จ านวน 53 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 5 คน และลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 7 คน รวม 65 คน 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยผู้

วิจัยค้นคว้าจากทฤษฏนัีกวิชาการ และนักปฏบัิติที่ได้เขียนไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามที่มี

ลักษณะปลายปิด มีค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว จ านวน 7 ข้อ  

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการท างานของโรงเรียนการเคหะทา่ทราย 

ส านักงานเขตหลักสี่ ที่มีลักษณะปลายปิด จ านวน 10 ด้านๆ ละ 4 ข้อ  

ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบัิติงาน ของบุคลากรโรงเรียนการ

เคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ ที่มีลักษณะปลายปิด จ านวน 4 ด้านๆ ละ 4 ข้อ 

การวิเคราะหข์อ้มูล เมื่อด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จะน าข้อมูลมาท า

การวิเคราะห์โดยการประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ดังน้ี   

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการใช้วิธแีจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 

และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2.  ข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการท างานของโรงเรียนการเคหะทา่ทราย 

ส านักงานเขตหลักสี่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการใช้ค่าเฉล่ีย (x) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.  ข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกบัประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่

ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยการใช้ค่าเฉล่ีย 

(x) และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.  ท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธข์องเพียร์

สนั (Pearson Correlation) 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวิจยั ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม สามารถน าเสนอผลการศึกษาตามล าดับของ

วัตถุประสงค์การศึกษา ดังน้ี 

1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7 ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 42 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.6 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 ส่วน

ใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 15,001 -

25,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงานมากกว่า 15 ปี 

จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 
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2.  สภาพแวดลอ้มในการท างานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านกังานเขตหลกัสี่ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ ส่วน

ใหญ่มีความคิดเหน็ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีความคิดเหน็อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความม่ันคงปลอดภัย ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน 

และด้านสวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ ตามล าดับมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

คุณลักษณะทางสงัคมของงาน ด้านค่าจ้าง ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านสภาพการท างาน ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร ด้านองค์การและการจัดการ และด้านการนิเทศงาน ตามล าดับ  

3.  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านกังานเขต

หลกัสี ่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ ส่วน

ใหญ่มีความคิดเหน็ต่อประสิทธภิาพในการปฏบัิติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีความคิดเหน็อยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ด้านเวลาและ มีความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

คุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านปริมาณงาน 

4.  ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านกังานเขตหลกัสี ่

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงานโดยรวม ของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ พบว่า สภาพแวดล้อมใน

การท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .670 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

และเป็นไปในทศิทางเดียวกนั  

อภิปรายผล การศึกษาวิจัยเ ร่ือง สภาพแวดล้อมในการท างานที่ มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ ผู้วิจัยพบ

ประเดน็ที่ควรอภิปรายดังน้ี 

1.  สภาพแวดล้อมในการท างาน ของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ 

สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

บุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉล่ีย 3.94) โดยได้ให้ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน

การท างานมาเป็นอันดับ 1 คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย รองลงมา คือ ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้าน

สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ ด้านคุณลักษณะ ทางสงัคมของงาน ด้านค่าจ้าง ด้านโอกาสก้าวหน้า

ในการท างาน ด้านสภาพการท างาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านองค์การและการจัดการและด้านค่าจ้าง 

ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิเทพ มโนการ (2556) ได้ศึกษา เร่ือง การศึกษาสภาพแวดล้อม

ในการท างานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารช้ันประทวนกรมการทหารสื่อสาร พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานในภาพรวมมีความคิดเหน็อยู่ในระดับสูง 
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2.  ประสทิธภิาพในการปฏบัิติงาน ของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลัก

สี่ สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  

บุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ มีความคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

ในการปฏบัิติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉล่ีย 4.18) โดยได้ให้ความคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธิภาพใน

การปฏบัิติงานมาเป็นอนัดับ 1 คือ ด้านเวลา รองลงมา คือ ด้านคุณภาพงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านปริมาณ

งาน ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครพล พรหมอุตม์ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการ

ท างานของบุคลากรอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือ พบว่า ระดับความคิดเหน็ของการศึกษาประสิทธิภาพใน

การปฏบัิติงานของบุคลากรมีประสทิธภิาพการปฏบัิติงาน อยู่ในระดับดี 

3. สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ                                  

บุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่  

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน

โดยรวมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ

บุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ มีสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมมากข้ึน จะ

ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานเพ่ิมขึ้นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐาสิริ ย่ิงรู้ (2555) ได้

วิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการท างานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลภมูิพลอดุยเดช พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กันอยู่ใน

ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสงู  

 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 

ผลที่ได้จากการเกบ็แบบสอบถามผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุป ดังน้ี 

1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7                

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด 

จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.7 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 

15,001 -25,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงานมากกว่า 

15 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 

2.  สภาพแวดลอ้มในการท างานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านกังานเขต

หลกัสี ่

707717717



 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขต        หลักสี่ 

ส่วนใหญ่มีความคิดเหน็ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.94 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเหน็ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน

ความม่ันคงปลอดภัย มีค่าเฉล่ีย 4.53 ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานมีค่าเฉล่ีย 4.41และด้านสวัสดิการหรือ

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ มีค่าเฉล่ีย 4.37 ตามล าดับ มีความคิดเหน็ต่อสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่

ในระดับมาก คือ ด้านคุณลักษณะทางสังคม    ของงาน มีค่าเฉล่ีย 4.20 ด้านค่าจ้าง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้าน

โอกาสก้าวหน้าในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.83 ด้านสภาพการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.78 ด้านการติดต่อสื่อสาร มี

ค่าเฉล่ีย 3.71 ด้านองค์การ  และการจัดการ มีค่าเฉล่ีย 3.58 และด้านการนิเทศงาน มีค่าเฉล่ีย 3.41 

ตามล าดับ  

3. ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านกังานเขต

หลกัสี ่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ ส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเหน็ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 

ด้านเวลา มีค่าเฉล่ีย 4.36 มีความคิดเหน็ต่อประสทิธภิาพในการปฏบัิติงานอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณภาพ

งาน มีค่าเฉล่ีย 4.17 ด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉล่ีย 4.13 และด้านปริมาณงาน มีค่าเฉล่ีย 4.06 ตามล าดับ 

4.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    

สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

โรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงานโดยรวม ของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .670  แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับมาก และเป็นไปใน

ทศิทางเดียวกัน กล่าวคือ บุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ มีสภาพแวดล้อมในการ

ท างานโดยรวมมากขึ้นจะท าให้ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานโดยรวมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง

ไว้                          

ขอ้เสนอแนะ 

1.  ผูวิ้จยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะการวิจยั ดงันี้  

1.1 จากผลการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรโรงเ รียนการเคหะ               

ท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น รายข้อ 

พบว่า ด้านองค์การและการจัดการ บุคลากรมีความคิดเห็นในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบาย แผนและข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน (มีค่าเฉล่ีย 3.18) อยู่ในระดับปานกลาง และโรงเรียนมี

นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ท่านคาดหวัง (มีค่าเฉล่ีย 3.35) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านค่าจ้าง 

บุคลากรมีความคิดเหน็เกี่ยวกับ การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนเป็นไปอย่างเป็นธรรม (มีค่าเฉล่ีย 3.34) 

708718718



 

อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการนิเทศงาน บุคลากรมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการได้รับกระตุ้นและแก้ไข

การปฏบัิติงานที่ผิดพลาดจากผู้บังคับบัญชาเป็นประจ า (มีค่าเฉล่ีย 3.25) อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดและอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผู้บริหารของโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขต

หลักสี่ ควรท าการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข ในเร่ืองของสภาพแวดล้อมในการท างานด้านดังกล่าว คือ ด้าน

องค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง และด้านการนิเทศงานให้ดีขึ้นและสภาพการท างานของโรงเรียนควรมี

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น สภาพ

อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้ในการปฏบัิติงานอยู่เสมอ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

โรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีข้ึน 

1.2 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงเ รียนการเคหะ              

ท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ พบว่า โดยรวมมีความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านเวลามี (ค่าเฉล่ีย 4.36) อยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านคุณภาพงาน (ค่าเฉล่ีย 4.17) อยู่ในระดับมาก ด้าน

ค่าใช้จ่าย (ค่าเฉล่ีย 4.13) อยู่ในระดับมาก และด้านปริมาณงาน (เฉล่ีย 4.06) อยู่ในระดับมาก ดังน้ัน 

ผู้วิจัย ขอเสนอแนะการเพ่ิมและรักษาระดับประสิทธิภาพในการปฏบัิติงาน คือ บุคลากรโรงเรียนการเคหะ

ท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ ควรหาวิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพ  การท างานของตนเอง โดยผู้บริหารหรือ

ผู้เกี่ยวข้องควรให้ค าปรึกษาเพ่ือให้บุคลากรพัฒนาและรักษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

ผู้บริหารควรพยายามขจัดปัญหาต่างๆ ภายในโรงเรียนที่เป็นสาเหตุท าให้การท างานมีประสิทธิภาพลดลง 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรโรงเรียนการเคหะท่าทราย ส านักงานเขตหลักสี่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่

สงูขึ้น 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

2.1   ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น      

2.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและติดตาม

ประสทิธภิาพการปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ 

2.3  ควรศึกษาปัจจัยด้านความสมัพันธร์ะหว่างผู้บังคับบัญชากบัผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรโรงเรียนการเคหะทา่ทราย ส านักงานเขตหลักสี่ 
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