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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
และ (2) ศึกษาปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน จ านวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่น 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกด้านมีประสิทธิผล
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความผูกพันของครูต่อของโรงเรียน แรงจูงใจในการ
ท างานของครู การผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 2) ปัจจัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ 
ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / ประสิทธิผลโรงเรียน 
 

Abstract 
This research was aimed to (1) study the influences of human resource management and 

the effectiveness among the demonstration schools under Rajabhat universities; and (3) explore the 
influences of human resource management on the effectiveness among the demonstration schools 
under Rajabhat universities. The samples included personnel from 10 demonstration schools under 
Rajabhat universities total 430 people confidence 0.93, with the collaboration agreement on the 
management as well as student development activities. The research instruments were 
questionnaires with 5-point rating scale. Statistics used for data analysis consisted of mean, standard 
deviation (SD) and stepwise multiple regression.  
 The findings revealed 2 essential issues as to be describes next. 1) The analysis of the data 
regarding the influences of human resource management and the effectiveness among the 
demonstration schools under Rajabhat universities showed the highest level in all aspects, i.e., the 
adjustment and the development of the schools; attachment of teachers for the schools; teachers’ 
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work motivation; generating students for higher study effectiveness; and atmospheres as well as 
environments of the schools. 2) The influences of human resource management on the overall 
effectiveness among the demonstration schools under Rajabhat universities indicated that there were 
4 variables with coefficient values of multiple regression with statistical significance at 0.05, namely, 
human resource planning and position specification, recruitment and designation, work performance 
enhancement, and human resource retention and protection. 
Keywords : Human Resource Management / School effectiveness 
 
1. บทน า 
ทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ และสามารถที่จะเอื้อ
ประโยชน์ให้องค์กรด าเนินธุรกิจต่างๆ ไปสู่การด าเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซึ่ ง เป็นงานที่มุ่ ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงาน 
และเมื่อเราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ใน
องค์กร จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับ
ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ีมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ 
ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันจึงท าให้บุคลากร
ภายในองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ในฐานะ
เป็นทรัพยากรขององค์กร หรือทุนมนุษย์ ที่มีส่วนร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่างๆ ขององค์กร
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้าง
ความส าเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าขององค์การ 
ดังนั้น ในทุกองค์การจึงต้องมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญ ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่สอง) พ.ศ. 2545 โดยระบุในมาตรา 39 
ว่า  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และการบริหารงานทั่วไปยังเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
[6] ไม่เพียงแต่องค์การภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้น 
สถาบันการศึกษาของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ต่างให้ความส าคัญกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น การบริหารทรัพยากร
มนุษย์จึงเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศชาติให้
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

โรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนภายใต้การดูแลของ
คณะศึกษาศาสตร์หรือคณะ ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน อยู่ใน
สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้
เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึก
การปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์
ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา โดยภารกิจการ
บริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตมีลักษณะเช่นเดียวกับ
โรงเรียนอื่นๆประกอบด้วย งานวิชาการ งานบุคลากร 
งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคาร
สถานท่ี และงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
อย่างไรก็ตามในกลุ่มของโรงเรียนสาธิตยังมีความแตกต่าง
กันอยู่หลายปัจจัย ได้แก่ (1) อยู่ภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัย (2) อยู่ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์ 
(3) ให้บุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินงาน (4) ยังไม่มีระบบ
โครงสร้างการบริหาร ชัดเจน (5) ปัญหาต่างๆ ในการ
บริหารและการด าเนินงาน เช่น ไม่สามารรถรับนักเรียน
ได้เป็นจ านวนมาก (6) ผู้บริหารไม่สามารถบริหารงานได้
อย่างเต็มก าลัง (7) การใช้งบประมาณมีความล่าช้า
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท า
ให้ต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
สูง เนื่องจากมีปัญหาอัตราก าลังขาดแคลนเลยต้องจ้าง
บุคลากรเพิ่มขึ้น และ (8) อาจารย์ในโรงเรียนมีภาระงาน
มาก ได้แก่ บทบาทในด้านการสอน วิจัย บริการสังคม 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม [7] จากรายงานการ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า การ
ด าเนินงานของโรงเรียนสาธิตยังต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพด้านจุดเด่นและจุดด้อย รวมทั้งรูปแบบในการ
บริหารจัดการที่แตกต่างกันจึงท าให้ไม่มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันและชัดเจน บางแห่งบริหารโดยก าหนด
โครงสร้างการบริหารและควบคุมดูแลของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บางแห่งควบคุมดูแลโดยคณบดี



ARU Research Journal, Vol.4, No.2, May 2017                                                                                                    67 
 

คณะครุศาสตร์ บางแห่งควบคุมโดยผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิต จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การบริหารขาดระบบ
และประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ท าให้โรงเรียนสาธิตต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
บทบาท และภารกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน เพื่อความอยู่รอดขององค์การตามความคาดหวัง
ของสังคม [8]  
 จากการที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานสอนอยู่ในกลุ่ม 
ของโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา ได้เห็นถึงความ 
ส าคัญเกี่ ยวกับปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นหาก
โรงเรียนสาธิตไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความเหมาะสมได้ อาจส่งผลต่อภาพรวมในการ
บริหารจัดการจนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้ 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ส่งเสริมให้ประสิทธิผลของโรงเรียนดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีให้กับ
ผู้เรียนต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
     2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 อาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สามารถใช้ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ด้านเนื้อหา 

     4.1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของโรงเรียน ประกอบด้วยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้รางวัล
ทรัพยากรมนุษย์ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการบริหาร
ค่าตอบแทน วินัยและการรักษาวินัย และการธ ารงรักษา
และป้องกันทรัพยากรมนุษย์  
     4.1.2 เนื้ อหาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความ
ผูกพันของครู แรงจูงใจในการท างานของครู การผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
4.2 ด้านประชากร 
     4.2.1 ประชากร ได้แก่  ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตในสั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
     4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตในสั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 430 คน 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  
5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน จ านวน 10 โรงเรียน ท้ังสิ้น 430 คน  
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     5.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
     ตอนที่ 1 ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผล
ต่ อประสิ ทธิ ผลของกลุ่ ม โ ร ง เ รี ยนสาธิต ในสั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
และการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้
รางวัลทรัพยากรมนุษย์ สิทธิ สวัสดิการ และการบริหาร
ค่าตอบแทน วินัยและการรักษาวินัย การธ ารงรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งสิ้น 43 ข้อ 
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     ตอนที่  3 ประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ การ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  ความผูกพันของครู
ต่อของโรงเรียน แรงจูงใจในการท างานของ การผลิต
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 57 ข้อ 
     5.2.2 การสร้างเครื่องมือ 
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดย
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ต ารา บทความ ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสร้างเป็นข้อค าถามและ
พัฒนาปรับปรุงให้ครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) 
กับผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach (1984, p. 160) ซึ่งมีค่า
สัมประสิทธิ์ตอนที่ 2 เท่ากับ 0.92 และตอนที่ 3 เท่ากับ 
0.93 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
     5.3.1 วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
     5.3.2 ประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไป
บันทึกและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (M) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   
 
6. สรุปผลการวิจัย  
     6.1 ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสั งกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับเฉลี่ย ได้แก่ การผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น แรงจูงใจในการท างาน
ของครู ความผูกพันของครูต่อของโรงเรียน บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน และการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้    
          6 . 1 . 1  ด้ า น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ล ะ พัฒน า
สถานศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นต่อแบบแผนความคิดที่
เหมาะสม และเป็นจริงในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึง

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และระบบแนวคิดที่ยืดหยุ่น และ
สนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน  
          6.1.2 ด้านความผูกพันของครูต่อของโรงเรียน 
ได้แก่ ความผูกพันในแง่ของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง มี
ความผูกพันในฐานะของความเป็นสมาชิก ความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ความ
จงรักภักดีต่อโรงเรียน และยึดถือมาตรฐานของโรงเรียน
และเคารพอ านาจกันและกัน  
          6.1.3 ด้านแรงจูงใจในการท างานของครู ได้แก่ 
แรงจูงใจในด้านการรับอนุญาตให้ลาหยุดงานเป็นไปตาม
สิทธิ มีอิสระในการท างาน มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ความไว้วางใจให้
ท างานส าคัญ และการส่งเสริมให้จัดท าผลงานทาง
วิชาการ  
          6.1.4 ด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสู งขึ้น  ได้แก่  คาดหวั งในการส า เร็ จ
การศึกษาของผู้ เรียน คาดหวังต่ออาชีพเมื่อส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน และการประเมินความรู้ของผู้เรียน  
          6.1.5 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจในการรักษาช่ือเสียง 
และภาพพจน์ของโรงเรียน การเป็นแบบอย่างที่ดี และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย บรรยากาศน่าเรียน และมีขนาดเหมาะสมกับ
จ านวนนักเรียน 
     6.2 ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ สรุปได้ดังนี้ 
          6.2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการ
ก าหนดต าแหน่งส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียน
สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          6.2.2 การสรรหา บรรจุแต่งตั้งไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
          6.2.3 การเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          6.2.4 การให้รางวัล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ 
บริหารค่าตอบแทนไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



ARU Research Journal, Vol.4, No.2, May 2017                                                                                                    69 
 

          6.2.5 วินัย การรักษาวินัยส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          6 . 2 . 6  ก า ร ธ า ร ง รั ก ษ า ป้ อ ง กั น ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  
     จากผลการวิจัยดั งกล่าว พบว่า ตัวแปรที่ มีค่ า
สัมประสิทธิ์ของการถดถอยพหุคูณ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจ านวน 4 
ตัว คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรมนุษย์  โดยร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 77.70  
 
7. การอภิปรายผล 
     7.1 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิต
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ปร ะสิ ทธิ ผล ในด้ านกา รปรั บ เ ปลี่ ย นและพัฒนา
สถานศึกษา สอดคล้องกับ กรมวิชาการ [9] ได้กล่าวถึง
การพัฒนาสถานศึกษา โดยต้องค านึงถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานจริงตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านความ
ผูกพันของครูต่อของโรงเรียน สอดคล้องกับ ณัฏฐพันธ์ 
เขจรนันทน์ [10] กล่าวว่า ความผูกพันกับองค์การ 
หมายถึง ทัศนคติที่สะท้อนความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล
กับองค์การ ซึ่งเขายินดีที่จะเป็นส่วนร่วมเป็นสมาชิก และ
ไม่เต็มใจที่จะจากองค์การไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
McShane & Von Glinow [11] ได้น าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นความรู้สึกของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวพัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และมีความเกี่ยวข้องกับองค์การ ซึ่งเรียกว่า ความผูกพัน
เ ชิงความรู้ สึก ด้านแรงจูงใจในการท างานของครู 
สอดคล้องกับ สมพงษ์ เกษมสิน [12] กล่าวว่าแรงจูงใจ
หรือการจูงใจจะช่วยบ าบัดความต้องการ ความจ าเป็น 
และความเดือดร้อนของบุคคลในองค์การได้ จะท าให้

ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ดีขึ้น มี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีอิสระในการท างาน ไว้วางใจ
ให้ท างานส าคัญ และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับเฉลิมพล พันธ์บัว [13] กล่าวว่าแรงจูงใจ 
คือสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งในการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในองค์การ ประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากการ
ที่บุคลากรสามารถลาหยุดงานเป็นไปตามสิทธิ มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม มีการท าผลงานทางวิชาการ ด้านการ
ผลิตนัก เ รี ยนให้มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนสู งขึ้ น 
สอดคล้องกับองอาจ นยัพัฒน์ [14] ท่ีกล่าวว่าประสิทธิผล
ของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวกหรือ
เพิ่มพูนขึ้นในผลการเรียนรู้ทางวิชาการ การส าเร็จ
การศึ กษาของผู้ เ รี ยน  และด้ านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สอดคล้องกับพัชราภรณ์ มา
สุวัตร [15] กล่าวว่า บรรยากาศองค์การว่า หมายถึ ง 
สภาวการณ์ ใน การรับรู้ ของบุคคลในองค์การต่อ
พฤติกรรม การบริหารของความสัมพันธ์ในการปฏิบัติ 
การช่วยเหลือเกื้อกูล ความไว้เนื้อเช่ือใจ การเปิดเผย 
ความยุติธรรม การให้รางวัล การขจัดภัยอันตราย ความ
ขัดแย้ง ความสามัคคีของคนในองค์การ ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ที่ส่งเสริมเกื้อหนุนท้ังทางตรงและทางอ้อม กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมแรงจูงใจ ให้ความส าคัญกับบุคลากรและ
ความสามารถของสถานศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มุ่งให้
บรรลุเป้าหมาย 
     7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
      ปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมด้านปัจจัยการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่าส่งผลต่อประสิทธิผล ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนสาธิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่
เริ่มแรกคือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้รางวัลทรัพยากร
มนุษย์ วินัยและการรักษาวินัย การธ ารงรักษาและ
ป้องกันทรัพยากรมนุษย์ 
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     การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม
โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อคัดเลือก
ปัจจัยพยากรณ์ที่ดีที่สุด พบว่า ปัจจัยที่การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียน
สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์และการก าหนดต าแหน่ง สอดคล้องกับ 
ธงชัย สันติวงศ์ [16] การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ต้อง
มีก าลังคนในจ านวนที่พอเพียง มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และมีความพร้อมทุกครั้งที่ต้องการ ด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง สอดคล้องกับสุธรรม รัตนโชติ [17] กล่าวว่า 
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรจะตอ้งมีการสอบคัดเลือกที่
เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิเชียร วิทยอุดม 
[18] ในการสรรหาบุคคลนั้น บุคลากรจะมีส่วนร่วมในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการสรรหาและคัด เลื อก  ด้ านการ เสริ มสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ชาญชัย 
อาจิณสมาจาร [19] กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ควรมีกระบวนการ และจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในองค์กร ด้านการให้
รางวัลทรัพยากรมนุษย์ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ
การบริหารค่าตอบแทน สอดคล้องกับ ธัญญา พลอนันต์ 
[ 22 ]  การบริ ห ารค่ าตอบแทนต้ อ งดู แลและจ่ าย
ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม ด้านวินัยและการรักษาวินัย
สอดคล้องกับ นวทัศน์ แนวสุข [21] อธิบายขั้นตอนการ
รักษาวินัยไว้ว่า ต้องมีการเสริมสร้าง สนับสนุนให้
บุคลากรที่มีวินัย มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ในการจูงใจที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส านึกใน
ระเบียบวิจัย และด้านการธ ารงรักษาและป้องกัน
ทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับ สมิต สัชฌุกร [22] การ
รักษาทรัพยากรมนุษย์ท าให้เกิดการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากร รักงานท่ีท า รักองค์การ ท างานอย่างเต็มที่ 
เห็นคุณค่าและความส าคัญของตัวเอง สอดคล้องกับ 
ปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ [23] การรักษาทรัพยากร
มนุษย์ให้คงอยู่หรือการคงอยู่ในงานเป็นเรื่องของความ
จงรักภักดี ความผูกพันต่อองค์การของแต่ละบุคคล โดย
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การด้วยความเต็มใจและพอใจ จะ
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้นนานท่ีสุดและไม่คิดจะลาออก
จากองค์การ 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 การน าไปใช้ประโยชน์ 
     8.1.1 กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ น าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและศักยภาพ 
     8.1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มโรงเรียน
สาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งควรจะได้มีการศึกษาเชิงลึก เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์ ถึงโอกาส
ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
8.2 การวิจัยคร้ังต่อไป 
     8.2.1 ควรมีการเพิ่มรายละเอียดของแต่ละประเด็นที่
เป็นส่วนประกอบของแต่ละเรื่อง ซึ่งยังต้องการการศึกษา
เพิ่มเติมอีกมาก เพื่อหาความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย 
รวมทั้งการปรับปรุง หรืออาจจะสังเคราะห์รูปแบบใหม่ 
เพื่อสามารถน าไปวัดและใช้ในองค์กรให้เป็นลักษณะที่
เป็นรูปธรรมและวัดได้มากข้ึน  
     8.2.2 การศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาโดย
ขยายขอบเขตของการวิจัยให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งอาจเก็บ
รวบรวมข้อมูลโรงเรียนอื่น เป็นเขตพื้นที่การศึกษา 
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