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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปJจจัยสKวนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ (2) ศึกษา
ปJจจัยแหKงความสําเร็จของโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ (3) ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรี ย นในเครื ออั ส สั มชั ญ (4) เปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรโรงเรี ย นในเครื อ
อัสสัมชัญ จําแนกตามปJจจัยสKวนบุคคล และ (5) ศึกษาปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ โดยกลุKมตัวอยKางมีจํานวน 470 ราย เครื่องมือที่ใชUในการ
วิจัยเปVนแบบสอบถาม ผลทดสอบคKาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทKากับ 0.96 สKวนการวิเคราะหขUอมูลใชUคKาความถี่ คKา
รUอยละ คKาเฉลี่ย สKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ
พหุคุณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบวKา (1) กลุKมตัวอยKางสKวนใหญKเปVนเพศหญิง มีชKวงอายุ
อยูKระหวKาง 20-30 ป_ สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดUเฉลี่ยตKอเดือนอยูKที่ 15,001-25,000
บาท และมีระยะเวลาทํางาน 6-10 ป_ (2) ปJจจัยแหKงความสําเร็จ ภาพรวมมีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเปVนรายดUาน พบวKา ดUานที่มีความคิดเห็นเปVนลําดับแรก คือ ดUานกลยุทธ รองลงมา คือ ดUานคKานิยมรKวม
และลําดับสุดทUาย คือ ดUานบุคลากร ตามลําดับ (3) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปVนรายดUาน พบวKา ดUานที่มีความคิดเห็นเปVนลําดับแรก คือ ดUานการบรรลุเปcาหมาย
รองลงมา คือ การคงสภาพความสมบูรณระบบคKานิยม และลําดับสุดทUาย คือ ดUานความพึงพอใจในการทํางาน
ตามลําดับ (4) เปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร จําแนกตามปJจจัยสKวนบุคคล พบวKา เพศ
ระดับการศึกษา และสถานที่ทํางานแตกตKางกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครือ
อัสสัมชัญแตกตKางกัน อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (5) ปJจจัยแหKงความสําเร็จ ไดUแกK ดUาน
โครงสรU าง ดUา นรูปแบบ ดUานทั กษะ ดU านบุคลากร และดUานคKา นิยมรKว ม มีอิทธิ พลตKอประสิทธิผ ลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปJจจัยแหKงความสําเร็จ, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
Abstract
The purposes of this research were to (1) study the personal factor, (2) study the factor of
success, (3) study the effectiveness of the performance, (4) comparison of effectiveness of the
performance by personal factors, and (5) study the factor of success influencing the effectiveness
of the performance of the personal in Assumption school Group. The sample group was consisted
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of 470 samples. An instrument used in the study was a questionnaire, with its reliability of 0.97.
The statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation,
and the statistical procedure used for analyzing data were Analysis of Variance and Multiple
Regression Analysis. The findings revealed that (1) personal factor are male, age rang 20–30 years
old, single status, graduate degree education, the average monthly income 15,001–25,000 baht,
and time work more than 6 years. (2) The factor of success showed the overall at the highest
level. (3) The effectiveness in the performance showed the overall at the highest level. (4) The
personal factors were sex, education level and the workplace different have effectiveness in the
performance different. And (5) the factor of success had influencing effectiveness in the
performance with statistical significance level of 0.05.
Keyword: Successful factors, Performance
บทนํา
ในปJจจุบันและอนาคตความทUาทายที่องคการตUองเผชิญ นั้น เปVน เรื่องที่มีความซับ ซUอนการพัฒนา
องคความรูUดUานตKาง ๆ ขององคการจะเปลี่ยนแปลงไปอยKางรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลKาวไดUสKงผลไปสูK
การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงขององคการ ทําใหUองคการจะตUองมีการวางแผน มีการเตรียมความพรUอมที่จะ
รับมือกับความทUาทายที่องคการจะไดUรับ และจะตUองมีการพัฒนาองคการอยKางตKอเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะความ
ชํานาญ ความสามารถในการทํางาน และพรUอมที่จะแขKงขันกับคูKแขKง เพื่อการดํารงอยูKขององคการ ซึ่งองคการ
สKวนใหญKไดUนํากลยุทธที่หลากหลายมาใชUเพื่อเพิ่มทักษะในการแขKงขันใหUกับองคการ ทั้งดUานประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุณภาพ และความยืดหยุKน (กรรณิการ สิทธิชัย, 2561) โดยองคการที่จะประสบความสําเร็จไดU
ตามเปcาหมายที่ตั้งไวUจะตUองมีหลักการบริหาร และการจัดการองคการอยKางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ทั้งองคการภาครัฐและภาคเอกชน ผูUบริหารจะตUองมี ความรูU ความสามารถ วิสัยทัศน และแนวทางในการ
บริหาร เพื่อนําองคการไปสูKความสําเร็จ ในการบริหารงานนั้นนอกจากที่จะตUองมีความรูUเรื่องการบริหารแลUว
ควรมีความรูUความเขUาใจองคการ บุคลากร รวมทั้งตUองมีการพัฒนาองคการใหUดีขึ้นอยKางตKอเนื่องดUวย องคการที่
มีประสิทธิภาพยKอมกKอใหUเกิดประสิทธิผล องคการที่มีประสิทธิผลยKอมกKอใหUเกิดความสําเร็จ สKงผลดีและเปVน
ประโยชนตKอผูUบริหารและบุคลากรในองคการ (ธณัฐพล ชะอุKม, 2558) จากปJญหาดังกลKาวผูUวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาเรื่องปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเครือโรงเรียน
อัสสัมชัญ เพื่อประโยชนแกKผูUบริหารและบุคลากร ในการใชUเปVนแนวทางสําหรับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะสKงผลใหUองคการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคFของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปJจจัยสKวนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ
2. เพื่อศึกษาปJจจัยแหKงความสําเร็จของโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ
4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ จําแนกตาม
ปJจจัยสKวนบุคคล
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5. เพื่อศึกษาปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียน
ในเครืออัสสัมชัญ
สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรที่มีปJจจัยสKวนบุคคลแตกตKางกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
ในเครืออัสสัมชัญแตกตKางกัน
2. ปJจจัยแหKงความสําเร็จมีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนในเครือ
อัสสัมชัญ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับปJจจัยแหKงความสําเร็จ (7S) ของ McKinsey (1980 อUางใน อธิปพัฒน เดชขุนทด,
2558) และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของ Hoy and Miskey (1991 อUางใน อธิปพัฒน เดชขุนทด, 2558)
ประชากรที่ใชUในการศึกษาครั้งนี้ โดยผูUวิจัยไดUกําหนดประชากรและกลุKมตัวอยKางเลือกศึกษาบุคลากร โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีกลุKมตัวอยKาง 470 คน ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้
ตั้งแตKเดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2562 รวม 6 เดือน
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุKมตัวอยKาง
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีจํานวน 378 คน บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีจํานวน
327 คน เนื่องจากทราบจํานวนประชากร จึงใชUสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (1973 อUางอิงในศิริพงศ
พฤทธิพันธ, 2553) เพื่อหากลุKมตัวอยKาง โดยไดUกลุKมตัวอยKางของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จํานวน 195 คน และ
กลุK มตั วอยK างของโรงเรี ยนอัสสั มชั ญศรี ราชา จํ านวน 180 คน รวมเปV น 375 ตั วอยK าง แตK ผูU วิ จั ยเลื อกเก็ บกลุK ม
ตัวอยKาง 470 คน
2. เครื่องมือที่ใชUในการวิจัย
ผูUวิจัยไดUใชUแบบสอบถามเปVนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขUอมูล ซึ่งมีคKาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทKากับ
0.96 โดยแบบสอบถามแบKงออกเปVน 4 สKวน ไดUแกK สKวนที่ 1 ปJจจัยสKวนบุคคล สKวนที่ 2 ปJจจัยแหKงความสําเร็จ
(7S) สKวนที่ 3 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยในสKวนที่ 2 และ 3 เปVนคําถามแบบมาตราสKวนประมาณคKา
(Likert scale) 5 ระดับ และสKวนที่ 4 ขUอเสนอแนะ มีลักษณะเปVนคําถามปลายเปyด
3. การเก็บรวบรวมขUอมูล
ผูUวิจัยไดUดําเนินการเก็บขUอมูลโดยขอหนังสือจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
ถึงผูUอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และผูUอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อขออนุญาตเขUาไปทําวิจัย
และเก็บรวบรวมขUอมูลวิจัย ซึ่งผูUวิจัยดําเนินการเก็บขUอมูลดUวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามตามสัดสKวนของ
กลุKมตัวอยKาง ใชUระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 4 สัปดาห เมื่อไดUรับแบบสอบถามคืนตามจํานวนแลUว
ผูUวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามนําผลที่ไดUจากการเก็บขUอมูลไปวิเคราะหผล
ทางสถิติโดยใชUโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะหขUอมูล
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
สKวนที่ 1 ปJจจัยสKวนบุคคล ใชUสถิติเชิงพรรณนาไดUแกK ความถี่ และรUอยละ
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สKวนที่ 2 ปJจจัยแหKงความสําเร็จ การวิเคราะหขUอมูลโดยใชUคKาเฉลี่ย และสKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สKวนที่ 3 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การวิเคราะหขUอมูลโดยใชUสถิติคKาเฉลี่ย และสKวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ในสKวนที่ 2 และสKวนที่ 3 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับคKาคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ
ไดUแกK คKาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับมากที่สุด คKาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความ
คิดเห็นอยูKในระดับมาก คKาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับปานกลาง คKาเฉลี่ย 1.81-2.60
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับนUอย คKาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูKในระดับนUอยที่สุด
สKวนที่ 4 แบบสอบถามเปVนแบบปลายเปyดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและขUอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน
2.1 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปJจจัยสKวนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญที่
แตกตKางกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกตKางกัน ใชUการทดสอบดUวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
2.2 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ ใชUการทดสอบดUวยการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคุณ
(Multiple Regression Analysis) กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
ในเครืออัสสัมชัญ ซึ่งผูUวิจัยไดUผลการศึกษา ดังนี้
1. กลุKมตัวอยKางสKวนใหญKเปVนเพศหญิง อายุระหวKาง 20-30 ป_ สถานภาพโสด สKวนใหญKจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดUเฉลี่ยตKอเดือน 15,001-25,000 บาท และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ย 6-10 ป_
2. ระดับความคิดเห็นของปJจจัยแหKงความสําเร็จ ผลการศึกษา พบวKา ปJจจัยแหKงความสําเร็จ ภาพรวม
มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดUาน พบวKา ดUานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดUานทักษะ มี
คKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดUานกลยุทธ มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด ดUานคKานิยมรKวม มี
คKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด ดUานระบบ มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด ดUานรูปแบบ มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมาก
ที่สุด ดUานโครงสรUาง มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด และลําดับสุดทUาย คือ ดUานบุคลากร มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับ
มาก ตามลําดับ
3. ระดับความคิดเห็นของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการศึกษา พบวKา ประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีคKาเฉลี่ ยอยูKในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปVนรายดUาน พบวKา ดUานที่มีความ
คิดเห็นลําดับแรก คือ ดUานการบรรลุเปcาหมาย มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดUานการคงสภาพ
ความสมบูรณระบบคKานิยม มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด ดUานความสามารถในการปรับตัว มีคKาเฉลี่ยอยูKใน
ระดั บ มากที่ สุ ด และลํ า ดั บ สุ ด ทU า ย คื อ ดU า นความพึ งพอใจในการทํ า งาน มี คKา เฉลี่ ย อยูK ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
ตามลําดับ
4. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา พบวKา ปJจจัยสKวนบุคคล ไดUแกK เพศ ระดับ
การศึกษา และสถานที่ทํางานตKางกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกตKางกัน อยKางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
5. การวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคุณ ผลการศึกษา พบวKา ปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ ในภาพรวม พบวKา ตัวแปรอิสระ 5 ตัว
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จากตัวแปรอิสระ 7 ตัว ที่เปVนพยากรณที่ดีที่สุด คือ ดUานทักษะ รองลงมา คือ ดUานคKานิยม ดUานรูปแบบ ดUาน
โครงสรUาง และดUานบุคลากร มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ
อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
ในเครืออัสสัมชัญ สามารถอภิปรายผลไดUดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นปJจจัยแหKงความสําเร็จ จากการศึกษา พบวKา บุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ
ใหUความคิดเห็นเกี่ยวกับปJจจัยแหKงความสําเร็จ โดยภาพรวมมีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ดUาน พบวKา ดUานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดUานทักษะ มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กล
ยุทธ มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด ดUานคKานิยมรKวม มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด ดUานระบบ มีคKาเฉลี่ยอยูKใน
ระดับมากที่สุด ดUานรูปแบบ มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด ดUานโครงสรUาง มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด และ
ลําดับสุดทUาย คือ ดUานบุคลากร มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมาก ตามลําดับ สอดคลUองกับผลการศึกษาของ ธันยชนก
ธิติพงศวิวัฒน (2552) ทําการศึกษาเรื่องปJจจัยดUานการจัดการองคการที่มีผลตKอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานไฟฟcาฝ|ายผลิตแหKงประเทศไทย สํานักงานใหญK พบวKา ปJจจัยการจัดการองคการ (7S) ภาพรวมอยูK
ในระดับมาก พิจารณาเปVนรายดUาน พบวKา 1. ดUานทักษะของบุคลากร บุคลากรมีขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKระดับ
มาก 2. ดUานกลยุทธ บุคลากรมีขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKระดับมาก 3. ดUานคKานิยมรKวมของบุคลากร บุคลากรมี
ขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKระดับมาก 4. ดUานระบบขององคการ บุคลากรมีขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKระดับมาก 5. ดUาน
รูปแบบการบริหารขององคการ บุคลากรมีขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKระดับมาก 6. ดUานโครงสรUางขององคการ
บุคลากรมีขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKระดับมาก และ 7. ดUานบุคลากร บุคลากรมีขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKระดับมาก
อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ระดับความคิดเห็นประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ ภาพรวม
จากการศึกษา พบวKา บุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ ใหUความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ โดยภาพรวมมีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดUาน
พบวKา ดUานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ การบรรลุเปcาหมาย มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
การคงสภาพความสมบูรณระบบคKานิยม มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด ดUานความสามารถในการปรับตัว มี
คKาเฉลี่ยอยูKในระดับมากที่สุด และลําดับสุดทUาย คือ ดUานความพึงพอใจในการทํางาน มีคKาเฉลี่ยอยูKในระดับมาก
ที่สุด ตามลําดับ สอดคลUองกับผลการศึกษาของ อธิปพัฒน เดชขุนทด (2558) ทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของ
การจั ด การในองคการมี ผ ลตK อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรโรงพยาบาลบางปะอิ น พบวK า
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน ภาพรวมอยูKในระดับมาก พิจารณาเปVนราย
ดUาน พบวKา ความสามารถในการปรับตัว บุคลากรมีขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKในระดับมาก รองลงมา คือ ดUานความ
พึงพอใจในการทํ า งาน บุ คลากรมี ขUอคิ ดเห็น โดยรวมอยูK ในระดับ มาก ดU า นการบรรลุ เปc า หมาย บุคลากรมี
ขU อคิ ด เห็ น โดยรวมอยูK ในระดั บ มาก และลํ า ดั บ สุ ด ทU า ย คื อ ดU า นการคงสภาพความสมบู ร ณระบบคK า นิ ย ม
บุคลากรมีขUอคิดเห็นโดยรวมอยูKในระดับมาก ตามลําดับ
3. เปรียบเทียบประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ จําแนกตามปJจจัย
สKวนบุคคล จากการศึกษา พบวKา ปJจจัยสKวนบุคคล ไดUแกK เพศ ระดับการศึกษา และสถานที่ทํางาน ตKางกัน
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญแตกตKางกัน อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคลUองกับผลการศึกษาของ สุนทร เสงี่ยมพงษ (2559) ทําการศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงาน ฝ|ายปฏิบัติการเสาโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พบวKา ปJจจัยเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดUตKอเดือน และประสบการณทํางานมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และสอดคลUองกับผลการศึกษาของ กรรณิการ โพธิ์ลังกา (2556) ทําการศึกษาเรื่องการศึกษา
ลั ก ษณะสK ว นบุ ค คล วั ฒ นธรรมองคกรลั ก ษณะสรU า งสรรค และสภาพแวดลU อ มภายในองคกรที่ มี ผ ลตK อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในยKานธุรกิจอโศก กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวK า ขU อ มู ล สK ว นบุ ค คลในดU า นอายุ ระดั บ การศึ ก ษา อายุ ง านในตํ า แหนK ง และรายไดU ตK อ เดื อ น มี ผ ลตK อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมที่แตกตKางกัน
4. ปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครือ
อัสสัมชัญ จากการศึกษา พบวKา ปJจจัยแหKงความสําเร็จ ไดUแกK ดUานโครงสรUาง ดUานรูปแบบ ดUานทักษะ ดUาน
บุคลากร และดUา นคKานิ ยมรKว ม มีอิทธิ พลตKอประสิทธิผ ลในการปฏิ บัติงานของบุคลากรโรงเรี ยนในเครื อ
อัสสัมชัญ สอดคลUองกับผลการศึกษาของ เยาวเรศน นุตเดชานันท (2556) ทําการศึกษาเรื่องปJจจัยการจัดการ
องคการที่ มีผ ลตK อความสํ า เร็ จ ในการพัฒ นาองคกร ตามเกณฑคุ ณภาพการบริห ารจัด การภาครั ฐ ของกรม
สุ ขภาพจิ ต ผลการศึ กษา พบวK า ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง 4 ตั ว แปร ไดU แกK ดU า นระบบงาน ดU า นคK า นิ ย มรK ว ม ดU า น
บุคลากร และดUานโครงสรUางขององคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสําเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต กลKาวอีกนัยหนึ่ง คือ ยิ่งมีความพรUอมของระบบงาน
คKานิยมรKวมและวัฒนธรรมองคกร บุคลากรขององคการมีความรKวมมือ และความชัดเจนของโครงสรUางองคกร
จะยิ่งมีสKวนผลักดันใหUการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสุขภาพจิตประสบ
ความสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสอดคลUองกับผลการศึกษาของ อธิปพัฒน เดชขุนทด
(2558) ทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการจัดการองคการมีผลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลบางปะอิน พบวKา ประสิทธิผลโดยรวม มีปJจจัยดUานการจัดการในองคการ ไดUแกK กลยุทธของ
องคการ รูปแบบการบริหารขององคการ ระบบขององคการ และทักษะขององคการ มีอิทธิพลตKอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอินโดยรวม อยKางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขIอเสนอแนะ
ขUอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งนี้
จากการศึกษาปJจจัยแหKงความสําเร็จที่มีอิทธิพลตKอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
ในเครืออัสสัมชัญ ประเด็นที่ควรปรับปรุงมีดังนี้
1. ผูU บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ เพื่ อ นรK ว มงานควรสนั บ สนุ น ใหU บุ คลากรทุ ก คนไดU แสดงความคิ ด เห็ น มี ก าร
แลกเปลี่ยนความรูUกันในดUานตKาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรตลอดเวลา รวมทั้งควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูKเสมอ เพื่อจะเปVนประโยชนในการจัดบุคลากรใหUเหมาะสมกับลักษณะงาน และ
สามารถนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาองคการใหUดียิ่งขึ้น
2. โรงเรียนควรสนับสนุนใหUความสําคัญในเรื่องของปลูกฝJงแรงจูงใจ มีการโนUมนUาวใหUบุคลากรมีความ
รักความผูกพันธที่ดีตKอองคการ มีความรูUจักการเสียสละ และจริงใจกับองคกรและสKวนรวม
3. ควรนําผลการวิจัยที่ไดU นําเสนอตKอผูUบริหารโรงเรียน เพื่อเปVนประโยชนในการบริหารจัดการ
องคการ เปVนแนวทางในการพัฒนาองคการ และปรับปรุงบุคลากรใหUมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
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ขUอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตKอไป
ควรทําการศึกษาวิจัยตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เชKน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ความผูกพันตKอองคการ เพื่อใหUทราบถึงปJจจัยใดบUางที่สามารถเปVนแรงจูงใจใหUกับบุคลากร และการ
สรUางความผูกพันตKอองคการ
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