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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ (2) ศึกษาประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และ (3) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมานโดยวิธีการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 
ผลการศึกษา พบว่า (1) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (2) ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ (3) ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การมี
อิทธพิลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, การจัดการองค์การ, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน, โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to (1) study the factors of success of organizational 
management, (2) study the effectiveness of personnel performance, and (3) study the factors of success in 
organizational management influencing effectiveness of personnel performance. The statistics used in this 
research were Structural Equation Modeling (SEM) with statistical significance level 0.001. The results of the 
study revealed that (1) factors of success in organizational management revealed the overall score at 
highest level. (2) operational effectiveness revealed the overall score at highest level. And (3) the factors of 
success in organizational management positively affect the effectiveness of personnel with 0.001 level of 
significance.  
 

Keywords: Factor of Success, Organizational Management, Job Effectiveness, Assumption College Affiliated school. 
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บทน า 
 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ขององค์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์การต้องมีการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์การจะต้องมีการวางแผน มีการเตรยีมความพร้อมที่จะรบัมือกับความท้าทายที่องค์การจะได้รับ 
และจะต้องมีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะ ความช านาญ ความสามารถในการการท างานและพร้อมที่จะแข่งขัน
กับคู่แข่ง เพื่อการด ารงอยู่ขององค์การ ซึ่งองค์การส่วนใหญ่ได้น ากลยุทธ์ท่ีหลากหลายมาใช้เพื่อเพิ่มทักษะ และความสามารถในการ
แข่งขันให้กับองค์การทั้งด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) คุณภาพ (Quality) ความยืดหยุน่ (Flexibility) 
ซึ่งในปัจจุบันองค์การได้น ากลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการองค์การมาบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์การมาใช้กันอย่างมาก 
(กรรณิการ์ สิทธิชัย, 2561) ดังนั้นองค์การที่ดีมีหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์และรูปแบบในการท างานขององค์การ มีการวาง
โครงสร้าง ระบบในการท างานให้ชัดเจน มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการสร้างค่านิยม
ร่วมกันเพื่อท าให้การท างานของบุคลากรในองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดี (รัฐพล 
ศรีกตัญญู, 2551) โดยทีก่ารจัดการองค์การถือเป็นการรวมคนและรวมงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มก าลังและเต็มความสามารถ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่ จัดแบ่งงาน และมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้รับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัดของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งการใช้กลยุทธ์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้องค์การเกิด
ความส าเร็จ ทั้งนี้ในปัจจุบันองค์การที่จะประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องมีหลักการบริหาร และการจัดการ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การจะต้องมี
ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหาร เพื่อน าองค์การไปสู่ความส าเร็จ นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องการ
บริหารและการจัดการแล้ว ควรมีความรู้ความเข้าใจองค์การ บุคลากร การเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
ต้องมีการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งองค์การที่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผล และองค์การที่มี
ประสิทธิผลย่อมก่อให้เกิดความส าเร็จ ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ (ธณัฐพล ชะอุ่ม, 2558) จาก
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหารและบุคลากรในการใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ รูปแบบการบริหารงาน โครงสร้างองค์การ และระบบการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องอิทธิพลของปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครือ
อัสสัมชัญ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
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  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท ์
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด ดังน้ี 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ (7S) 

การวิเคราะห์ปัจจัย 7S ตามหลักการของแมคคินซีย์ (McKinsey’s 7S Framework) ปี 1980 เป็นแนวทางวิเคราะห์
ปัจจัยภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารองค์กรที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรมี
ศักยภาพการท างานสูงมากยิ่งขึ้น โดย McKinsey ได้กล่าวว่าความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ หรือการบริหารงาน
ที่สัมฤทธิ์ผลนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปร ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างน้อยที่สุด 7 ตัว ได้แก่ 1. กลยุทธ์ (Strategy) 2. โครงสร้าง 
(Structure) 3. ระบบ (System) 4. รูปแบบ (Style) 5. ทักษะ (Skill) 6. บุคลากร (Staff) และ 7. ค่านิยมร่วม (Shared values) 
โดยที่ตัวแปร 2 ตัวแรก คือ กลยุทธ์กับโครงสร้าง เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้หรือมองเห็นได้ชัดเจน จึงท าให้ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส าหรับตัวแปรใหม่ที่ค้นพบเท่าที่ผ่านมาผู้บริหารไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะเป็นสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้หรือมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ได้แก่ คนหรือพนักงาน สไตล์การบริหาร ระบบและวิธีการคุณค่าร่วม และฝีมือหรือทักษะ 
ต่อมาบริษัท McKinsey ได้ปรับปรุงค าจ ากัดความของตัวแปรทั้ง 7 ตัว ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น และเรียกตัวแปรเหล่านี้ว่า
เป็นโครงร่างพื้นฐาน 7S (7S Framework of McKinsey) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพิจารณาจุด
แข็งจุดอ่อน การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญอาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนใน
ขณะนั้น องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจคืออะไร พันธกิจควรจะเป็นอะไรและใครเป็นผู้รับบริการของเรา การบริหารเชิง 
กลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จะช่วยให้องค์กรก าหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมา ได้เป็นแนวทางที่
บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 

1.2 โครงสร้าง (Structure) เป็นโครงสร้างขององค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจของผู้บริหารการแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตาม
ผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

1.3 ระบบ (System) หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interrelated) หรือมีการพึ่งพา
อาศัยกัน (Interdependent) เพื่อให้งานบรรลุถึงเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่
ดีแล้วการจัดระบบการท างาน (Working system) ก็มีความส าคัญยิ่ง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ (7S) 
1. กลยุทธ์ (Strategy) 
2. โครงสร้าง (Structure) 
3. ระบบ (System) 
4. รูปแบบ (Style) 
5. ด้านทักษะ (Skill) 
6. บุคลากร (Staff) 
7. ค่านิยมร่วม (Shared Value) 

ประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของบุคลากร 
โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ 
1. ความสามารถในการปรบัตัว 
2. การบรรลุเป้าหมาย 
3. ความพึงพอใจในการท างาน 
4. การคงสภาพความสมบรูณ์ระบบค่านิยม 
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1.4 รูปแบบ (Style) เป็นแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร 
โดยผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทาง
จรรยาบรรณให้เกิดขึ้น และการจัดการที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะองค์กร 

1.5 ทักษะ (Skill) หมายถึง ความโดดเด่น ความเช่ียวชาญในการผลิต การขาย การให้บริการ เป็นการพิจารณาถึง
ทักษะหรือความเชี่ยวชาญขององค์กรโดยรวมว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมีความช านาญในด้านใด ทักษะในการปฏิบัติงานของ
ทรัพยากรบุคคลในองคก์รสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational skills) เป็นทักษะที่จะ
ท าให้บุคลากรสามารถปฏบิัติงานในต าแหน่งหน้าที่ได้ตามหน้าที่และลกัษณะงานที่รับผดิชอบ ส่วนทักษะความถนัด หรือความชาญ
ฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) อาจเป็นความสามารถที่ท าให้พนักงานนั้น ๆ มีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลให้มี
ผลงานที่ดีกวา่และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์กรคงต้องมุ่งเน้นทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน 

1.6 บุคลากร (Staff) หมายถึง การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากร
มนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์กร เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องค์กรจะด าเนินไปให้ถึง 
ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคุณลักษณะการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่ง 

1.7 ค่านิยมร่วม (Shared values) หมายถึง การมีค่านิยมและความเช่ือที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นใน
องค์กรและใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น ๆ โดยเน้นให้บุคลากรรู้จักศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียด
ของงานที่ท ามุ่งที่ผลงานมากกว่าการที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากรในการตัดสินใจต่าง ๆ มุ่งให้ความส าคัญกับการท างาน
เป็นทีม เน้นให้บุคลากรคิดและท างานในเชิงรุกและส่งเสริมให้บุคลากร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในการท างาน 

Hoy and Miskel (1991) ได้เสนอการวัดประสิทธิผลในการท างานจากหน้าที่หลัก 4 ประการ ประกอบด้วย  
2.1 ความสามารถในการปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยการ

ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้ตอบสนองต่อสภาพการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งตัวบ่งช้ี ได้แก่ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน นวัตกรรม ความ
เจริญเติบโต และการพัฒนา  

2.2 การบรรลุเป้าหมาย (Achievement) หมายถึง การก าหนดวัตถุประสงค์ และการจัดหาและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งตัวบ่งช้ี ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์คุณภาพ การแสวงหาทรัพยากร และประสิทธิภาพ  

2.3 ความพึงพอใจในการท างาน (Satisfaction at work) หมายถึง การแสดงความรู้สึกของผู้ท างานที่แสดงออก
ในทางผลบวกที่มีต่อองค์การ บุคคลผู้ร่วมงานและงานที่ท า ได้แก่ การแสดงความยินดี ช่ืนชม การคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือ ร่วม
แรง ร่วมใจ และการมีความสุขในการท างาน  

2.4 การคงสภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม (Value retention) หมายถึง การสนใจ การมีความกระตือรือร้นที่จะรับรู้ 
เรื่องหรือความรู้ต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างหลากหลาย ความสนใจที่กว้างขวางย่อมเกิดจากประสบการณ์ที่

หลากหลายของการท างานนั้น ๆ ได้แก่ การสนใจที่จะหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อธิปพัฒน์ เดชขุนทด (2558) ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการจัดการองค์การมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน ผลการศึกษา พบว่า ด้านการบรรลุเป้าหมาย มีปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ของ
องค์การ โครงสร้างขององคก์าร รูปแบบการบรหิารองค์การ ระบบขององค์การและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
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ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอินด้านการบรรลุเป้าหมาย (1) ด้านความสามารถในการปรับตัว มีปัจจัยด้านการ
จัดการในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การ รูปแบบการบริหารองค์การ ระบบขององค์การ และค่านิยมรว่มขององค์การ มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน ด้านความสามารถในการปรับตัว (2) ด้านความพอใจในการ
ท างาน มีปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การ และโครงสร้างขององค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน ด้านความพอใจในการท างาน (3) ด้านการคงสภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม มี
ปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ระบบขององค์การและทักษะขององค์การมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน ด้านการคงสภาพสมบูรณ์ระบบค่านิยม และ (4) 
ประสิทธิผลโดยรวม มีปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การ รูปแบบการบริหารขององค์การ ระบบของ
องค์การ และทักษะขององค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอินโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวัฒน์ (2552) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านการจัดการองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ในการด าเนินงานองค์การ (7S) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า (1) ด้านโครงสร้าง บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ขององค์การในเวลาที่รวดเร็ว (2) ด้านกลยุทธ์ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของ
องค์การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (3) ด้านระบบขององค์การ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในประเด็นเรื่อง
ขององค์การให้การสนับสนุนในการคิดค้น ทดลองเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงงาน (4) ด้านรูปแบบการบริหารขององค์การ บุคลากรมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน (5) ด้านบุคลากรขององค์การ 
บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในประเด็นเรื่องของบุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (6) ด้านทักษะของ
บุคลากร บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องขององค์การเป็นองค์การที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (7) ด้านค่านิยมร่วมของบุคลากร บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของบุคลากรมีความรัก
และภักดีต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ จากผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยดา้นการจัดการมีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัตงิานด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ท าให้ทราบถึงระดับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การที่สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและน าไปพัฒนาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 
 2. ท าให้ทราบถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน 
 3. ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้าง การสร้างระบบการปฏิบัติงาน และ
นโยบายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนเอกชนต่อไปได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเรื่องอิทธิพลของปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครือ

อัสสัมชัญ ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
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ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้คือ บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีจ านวนท้ังหมด 378 คน (ข้อมูลจากฝ่าย

บุคคลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ เดือนพฤษภาคม 2562) และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีจ านวนทั้งหมด 327 คน 
(ข้อมูลจากฝ่ายบุคคลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

กลุ่มตัวอย่าง 
บุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีบุคลากรจ านวน 378 คน และโรงเรียน

อัสสัมชัญศรีราชา มีบุคลากรจ านวน 327 คน เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95  
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จึงใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane (1973) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 375 ตัวอย่าง แต่
ในการศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยเพิ่มการเก็บกลุ่มตัวอย่างเป็น 470 คน  
 การสร้างเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try Out) จ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Validity) มีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 
(Cornbrash’s alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งลักษณะเป็นค าถามปลายปิด  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ (7S) ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ 
โครงสร้าง รูปแบบ ระบบ บุคลากร ทักษะ และค่านิยม  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการ
ปรับตัว การบรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจในการท างาน และการคงสภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม  
 ส าหรับส่วนที่ 2 และ 3 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของ 
Likert Scale ที่มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนน 4 หมายถึง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
และคะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened Ended Question) เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่น ามาใช้วิจัยครั้งนี้ คือ 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติความถี่ และร้อยละ 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ และส่วนที่ 3 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งการวิเคราะห์

ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปร แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80  หมายความว่า มีความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 
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 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 การทดสอบสมมติฐานอิทธิพลปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนใน
เครืออัสสัมชัญ โดยวิธีการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling : SEM) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 
 

ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ย 6-10 ปี 
 2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ 
 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคดิเห็นล าดบัแรก คือ ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านค่านิยมร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้าย คือ ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ 
ล าดับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจดัการองค์การ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล อันดับ 

1 ด้านกลยุทธ ์ 4.35 0.58 มากที่สุด 2 
2 ด้านโครงสร้าง 4.26 0.62 มากที่สุด 6 
3 ด้านระบบ 4.32 0.64 มากที่สุด 4 
4 ด้านรูปแบบ 4.29 0.58 มากที่สุด 5 
5 ด้านทักษะ 4.42 0.53 มากที่สุด 1 
6 ด้านบุคลากร 3.89 0.61 มาก 7 
7 ด้านค่านิยมร่วม 4.33 0.61 มากที่สุด 3 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.53 มากที่สุด  

 3. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล าดับแรก คือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ การคงสภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านความสามารถ
ในการปรับตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และล าดับสุดท้าย คือ ด้านความพึงพอใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ล าดับ ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล อันดับ 

1 ความสามารถในการปรับตัว 4.41 0.56 มากที่สุด 3 
2 การบรรลุเป้าหมาย 4.51 0.47 มากที่สุด 1 
3 ความพึงพอใจในการท างาน 4.37 0.64 มากที่สุด 4 

4 การคงสภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม 4.44 0.58 มากที่สุด 2 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.50 มากที่สุด  
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 4. การทดสอบสมมติฐาน  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน คือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างที่ 1 (กรกช สกุลฐิติธนานนท,์ 2563) 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหโ์มเดลสมการที่ 1 

13 

   

Standardized  
loading 

P-value 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการ
องค์การ (7S) 

<--- ประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน 0.94 0.001 

ค่านิยมร่วม <--- ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการ
องค์การ (7S) 

0.92 0.001 

รูปแบบ <--- ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการ
องค์การ (7S) 

0.87 0.001 

โครงสร้าง <--- ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการ
องค์การ (7S) 

0.85 0.001 

การบรรลุเป้าหมาย <--- ประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน 0.84 0.001 

ความพึงพอใจในการท างาน <--- ประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน 0.86 0.001 

การคงสภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม <--- ประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน 0.89 0.001 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน Exogenous Latent 
Construct 

Endogenous Latent 
Construct 

Total effect 
(ผลกระทบ) (sig) 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

H1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จใน
การจัดการองค์การ (7S) 

ประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน 0.94** 
(0.001) 

ยอมรับ 

 

 1. การทดสอบปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การมีอิทธพิลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
ในเครืออัสสัมชัญ พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างจากข้อมูลผลวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่ 1 โดยการตัดตัวแปรอิสระ ได้แก่  
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กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (System) ด้านทักษะ (Skill) และบุคลากร (Staff) และตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว
เนื่องจากค่า Goodness of fit ไม่มีความเหมาะสม และพบว่าตัวแปรทุกตัวในโมเดลสมการโครงสร้าง มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ(P<0.001) โดยมีค่า Goodness of fit ที่เหมาะสมเนื่องจาก Chi-square = 18.586, Degrees of Freedom = 8,  
P = 0.117, CMIN/DF = 2.323, GFI = 0.987, AGFI = 0.966, NFI = 0.992, TLI = 0.992, CFI = 0.996, PCLOSE = 0.588,  
RMSEA = 0.053 จึงสรุปได้ว่าโมเดลสมการโครงสร้างที่ 1 เหมาะสมที่จะใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
จัดการองค์การ (7S) ประกอบด้วยตัวแปรด้านโครงสร้าง ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.85 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) ตัว
แปรด้านรูปแบบ ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.87 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) และตัวแปรด้านค่านิยมร่วม ซึ่งมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.92 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) และปัจจัยประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปรด้าน
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.84 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) ตัวแปรด้านความพึงพอใจในการท างาน ซึ่ง
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.86 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) และตัวแปรด้านการคงสภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม ซึ่งมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ 0.89 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) 
 2. จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานผ่านโมเดลสมการโครงสร้าง โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการจัดการองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ ซึ่งมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบที่ 0.94 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องอิทธิพลปัจจัยแห่งความส าเร็จที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ 

ได้แบ่งการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. จากผลการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การ พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล าดับแรก คือ ด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกลยุทธ์ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้าย คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ โดยที่ด้านกลยุทธ์เป็นด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นระบบ รวมทั้งมีการวางแผนกลยุทธ์เหมาะสมกับ
เป้าหมายและภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้เท่ากันกับสถานการณ์ และกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวัฒน์ (2552) 
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านการจัดการองค์การที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการจัดการองค์การ (7S) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 1. ด้านทักษะของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2. ด้านกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3. ด้านค่านิยมร่วมของ
บุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4. ด้านระบบขององค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5. ด้านรูปแบบการบริหารขององค์การ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 6. ด้านโครงสร้างขององค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 7. ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 2. จากผลการศกึษาประสทิธิผลในการปฏิบัตงิานของบุคลากร พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นล าดับแรก คือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การคง
สภาพความสมบูรณ์ระบบค่านิยม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้าย คือ ด้านความพึงพอใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของชนกานต์ ชาวะหา (2556) ท าการศึกษาเรื่องกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่มี
ผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ความคิดเห็นล าดับแรก คือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปรับตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีการตระหนัก
ถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้เกิดประโยชน์สงูสุดและบรรลุเป้าหมายขององค์การ สามารถท างานได้ส าเร็จตรงตามเป้าหมาย
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ที่องค์การก าหนดไว้ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์การท างานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับการศึกษาของ
อธิปพัฒน ์เดชขุนทด (2558) ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการจัดการในองค์การมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลบางปะอิน ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถในการปรับตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจ
ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการคงสภาพ
ความสมบูรณ์ระบบค่านิยม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการองค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยที่ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการจัดการองค์การ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง รูปแบบ และค่านิยมร่วม มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนในเครอือัสสมัชัญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวคิดของการวิเคราะห์ปัจจัย 
7S ตามหลักการของแมคคินซีย์ (McKinsey’s 7S Framework) กล่าวว่า ตัวแปร 2 ตัวแรก คือ กลยุทธ์กับโครงสร้าง เป็นสิ่งที่สามารถ
จับต้องได้หรือมองเห็นได้ชัดเจน จึงท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
อธิปพัฒน์ เดชขุนทด (2558) ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการจัดการองค์การมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลบางปะอิน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการในองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์การ รูปแบบการบริหารของ
องค์การ ระบบขององค์การ และทักษะขององค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางปะอิน
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้จะจากการศึกษาทางผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน ควรสนับสนุนให้บุคลากร
ได้แสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนความรู้กันในด้านต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรตลอดเวลา รวมทั้งควรมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งทางด้านผู้บริหารควรจะมีการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้สามารถ
ท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และโรงเรียนควรสนับสนุนให้ความส าคัญในเรื่องของปลูกฝังแรงจูงใจ มีการ
โน้มน้าวให้บุคลากรมีความรักความผูกพันธ์ที่ดีต่อองค์การ มีความรู้จักการเสียสละ และจริงใจกับองค์กรและส่วนรวม ส าหรับ
การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิจยัตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ความผูกพันต่อองค์การ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยใดบ้างที่สามารถเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากร และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ 
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