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 การวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง “วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา สำนักงาน

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาย

ใตวฒันธรรมการทำงานของสำนกังานเขตจอมทอง กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาไดจากการเลอืกแบบเจาะจง ประกอบดวย 

ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ จำนวน ๑๕๐ คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percent) โดยการทำตารางไขว (Cross Tabulation)   

ใชสถิติ Chi-Square Tests ในการวิเคราะหและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman Rank-Order 

Correlation Coefficient) หาทิศทางของความสัมพันธ  

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางรอยละ ๕๗.๓ เปนหญงิ รอยละ ๓๙.๓ มอีายรุะหวาง ๔๑ – ๕๐ ป รอยละ ๖๐.๐ 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ ๕๒.๐ มีสถานภาพสมรส รอยละ ๓๕.๓ มีอายุงาน ๑๖ ปขึ้นไป รอยละ ๘๒.๐ เปน

ขาราชการ และรอยละ ๓๔.๗ มีเงินเดือนต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาท  

 ผลการศึกษาระดับความคิดเหน็ของกลุมตวัอยางตอวฒันธรรมองคการ โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑการศกึษาพบวา 

กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากกับการดำเนินงานขององคการภายใตวัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากร และ

วัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธของงาน (  = ๓.๗๐ และ  = ๓.๕๑) สวนวัฒนธรรมองคการที่มุงรักษา

สถานภาพเดิมขององคการ และวัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีม กลุมตัวอยางเห็นดวยวัฒนธรรมองคการใน

ลักษณะนี้ในระดับ ปานกลาง (  = ๓.๓๗ และ  = ๓.๓๕) โดยผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง ๔ ขอ สรุปไดวา วัฒนธรรม

องคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากรวัฒนธรรมองคการที่เนนการทำงานเปนทีม และวัฒนธรรมองคที่มุงผลลัพธของงาน 

จะทำใหการบริหารจัดการองคการมีประสิทธิภาพมากกวาวัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากรนอย เปนไปตาม

สมมติฐานที่กำหนดไว สวนวัฒนธรรมองคการที่มุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการ จะทำใหการบริหารจัดการองคการมี

ประสิทธิภาพมากกวาวัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากรนอย ไมเปนไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว 

 สำหรับขอเสนอแนะคือ ในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพควรสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญ

กับการทำงานเปนทีมและการมุงผลลัพธของงานเปนสำคัญเพื่อใหเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติ 

คำสำคัญ : วัฒนธรรมองคการ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ 3   



 The Quantitative research on “The organization culture and efficiency of managerment: A Case 

Study of the Chom Thong District. Bangkok.” aims to study the opinion of staff to organization culture 

and factors of management efficiency. The sample used in the study by purposive sampling consisting 

of personnel management and staff of 150 people by questionnaire as a tool for data collectal The 

statistics used for data analysis were frequency (Frequency), percentage (Percent) by a cross tabulation 

(Cross Tabulation) statistics, Chi-Square Tests for analysis and Pearson correlation, Spearman (Spearman 

Rank. -Order Correlation Coefficient) for the direction of the relationship. 

 The result of study shown that 57.3 % of the sample group are female, 39.3 % are 41-50 years 

old, 60.0 % are bachelor degree, 52 % are marriage, 35.3 % are worked for 16 years and over, 82.0 % are 

government officers and 34.7 % are workers who have income less than 10,000 Baht 

 The opinion result of the sample group for organization’ culture by comparing with study 

criterion found that the sample group agree with organization’ performance under the culture of staff 

and work’ result are important (  = 3.70 and   = 3.51) . For the organization’s and culture that give 

the importance to the old status of organization and team work, the sample group agree with in the 

medium level (  = 3.37 and   = 3.35). the result of 4 items are concluded that the organization’ s 

culture that give the importance to staff, team work and work and work result will have more efficient 

than the organization culture that give less importance to staff, it is conform to hypothesis for the 

organization’ culture that give the importance to the old status of organization will have more efficient 

than the organization’ culture that give less importance to staff, it is not conform to hypothesis  

 The suggestion is efficiecy in the work need the support to organization culture that place 

importance on team work and give precedence to the result in order to develop the performance 

Keywords : Organization’s culture, efficiency of management 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

 ในปจจุบนันีเ้ปนทีย่อมรับกนัมากข้ึนวา วฒันธรรมองคการเปนปจจยัดานหนึง่ทีส่รางความสามารถในเชงิการแขงขนั 

(competitive advantage) ที่ยั่งยืนใหกับองคการได ดวยวัฒนธรรมองคการนั้น เปนแบบแผนของความคิด ความรูสึก   

ที่สมาชิกไดรับการกำหนดรวมกันภายในองคการ เพื่อเปนบรรทัดฐานใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติและมีการสืบทอดไปสู

สมาชิกใหมขององคการ ซึ่งมีผลใหสมาชิกองคการหนึ่งมีความแตกตางไปจากสมาชิกของอีกองคการหนึ่ง วัฒนธรรม

องคการจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกรหลายประการดวยกัน คือ ชวยใหเกิดความรวมมือระหวางสมาชิกใน

องคการ เกิดการตัดสินใจในการสื่อสาร สมาชิกในองคการรูสึกผูกพันตอองคการ มีการรับรูตอสถานการณตาง ๆ ตรงกัน 

ตลอดจนชวยใหเกิดการใชเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับ (วิรัช สงวนวงศวาน ๒๕๕๐ : ๓๕) ดังนั้น จึงกลาว

ไดวา วัฒนธรรมองคการมีผลตอความสำเร็จและประสิทธิภาพขององคการ ดวยเปนผลมาจากการที่คนในองคการมีความ
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ผูกพันซึ่งกันและกัน และมีความผูกพันกับองคการอยางแนบแนน คือ มีความเชื่อ การมีทัศนคติ อุดมการณ และคานิยม

รวมกัน  

 สำหรับการบริหารจัดการองคการภาครัฐของไทยในปจจุบัน ไดมีการใชหลักการวัฒนธรรมองคการมาประยุกตใช

ภายใตกระบวนทัศนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ที่เนนความสำคัญในการให

ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลายในการไดรับบริการจากรัฐ โดยมีการปรับใชแนวคิดทางเลือกสาธารณะ (Public 

Choice) และกลไกตลาดเสรี (Free Market Mechanism) จึงตองมีการปรับเปล่ียนโลกทัศนในการบริหารราชการให

ขาราชการมีจิตสำนึกนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามหนาที่แลว ยังตองมีความรูความเขาใจในความสลับซับซอนของ

ภารกิจขององคกรภาครัฐสมัยใหม รวมท้ังการสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคการที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในบริบทของ

การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหมนี้ เพื่อที่จะสรางใหเกิดการรวมมือรวมใจพัฒนา และนำพาองคการของรัฐใหเปนองคการที่

มีประสิทธิภาพ (วราพร สีสุโข)  

 สำนักงานเขตจอมทองเปนอีกหนึ่งองคการ ที่เปนสวนราชการที่จัดการปกครองที่ขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานคร และ

มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเปนของตนเอง จึงมีลักษณะการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีหนาที่ในการให

บริการพื้นฐานที่จำเปนตอประชาชนผูอยูอาศัยในเขตพื้นที่จอมทอง นอกจากงานในดานการบริการที่เปนงานในหนาที่แลว 

ปจจุบันยังตองชวยเหลือและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่เขตในลักษณะเบ็ดเสร็จในตัว สำนักงานเขตจึงตองพรอมรับใน

การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน และตองมีการพัฒนาองคกรใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางรวดเร็ว แตการที่จะตอบสนองประชาชนไดดีนั้น ขาราชการตองมีทัศนคติและความพรอมทั้งกายและใจ 

อันเกิดจากการบริหารจัดการท่ีด ี และมีวิสัยทัศนขององคกร เพื่อสรางและปลูกฝงใหคนในองคการเกิดความรวมมือรวมใจ 

สรางวิสัยทัศน คานิยม ทัศนคติ ความเช่ือ และอุดมการณรวมกัน ในการเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานที่สรางสรรค 

เพื่อเปนพื้นฐานใหสำนักงานเขตจอมทองมุงสูความเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี พบวา ในสถานการณปจจุบัน

ยงัขาดขอมลูความรู ทีส่ะทอนถึงวฒันธรรมองคการของสำนกังานเขตฯ ทีส่งผลตอความรูสกึผกูพนัของบคุลากรทีป่ฏบิตัหินาที ่

ซึ่งเปนกลไกที่สำคัญย่ิงในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตฯ ไปสูเปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น      

ผูวจิยัจงึมุงศกึษาวฒันธรรมองคการของสำนกังานเขตจอมทอง เพือ่สะทอนความเชือ่ คานยิม อดุมการณ คณุธรรม ความรู 

ธรรมเนียม ที่ไดจากความคิดเห็นและทัศนคติของบุคลากรภายในองคการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการวางแผนเชิงนโยบาย

และการดำเนินงานที่จะสงเสริมใหวัฒนธรรมองคการของสำนักงานเขตจอมทองเปนวัฒนธรรมที่เขมแข็ง และเปนองคการ

ที่ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตวัฒนธรรมการทำงานของสำนักงาน

เขตจอมทองและพัฒนาขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎี ขององคการและการบริหา

จัดการองคการ ดังนี้ 

สุเมธ เดียวอิศเรศ (๒๕๒๕ : ๓๕-๓๗) แบงองคการออกเปน ๒ แบบ คือ 

 ๑.  องคการแบบปฐมภมูแิละองคการแบบทตุยิภมู ิ(Primary and Secondary Organization) ในความหมาย คอื  

 องคการแบบปฐมภูมิ เปนองคการที่สมาชิกในองคการมีความสัมพันธเปนการสวนตัว ไมมีพิธีการ การรวมตัวของ

สมาชิกไมมีวัตถุประสงคที่แนนอนหรือชัดเจน 
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 องคการแบบทุติยภูมิ เปนองคการที่มีความสัมพันธของสมาชิกในองคการเกิดขึ้น เนื่องจากมีบทบาทกำหนดขึ้นใน

องคการ มีความสัมพันธระหวางสมาชิกแบบไมเปนสวนตัว การรวมตัวของสมาชิกมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและวัตถุประสงค

นั้นเพื่อสนองตอบสมาชิกภายในองคการ เชน หนวยราชการ โรงเรียน พรรคการเมือง 

 ๒.  องคการแบบรูปนัย และองคการอรูปนัย (Formal and Informal Organization) 

องคการรูปนัย เปนองคการที่กำหนดโครงสรางอยางมีกฎเกณฑ สมาชิกในองคการที่รวมกันอยูจะตองประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนไปตามแบบพิธีที่กำหนดไว ลักษณะความสัมพันธของสมาชิกในองคการจะเปนไปตามกฎเกณฑและระเบียบขอบังคับ

ที่กำหนดขึ้น เชน การจัดองคการทางการเมือง การจัดองคการทางการศึกษา 

 องคการอรูปนัย หมายถึง การรวมตัวของกลุมบุคคลในลักษณะที่เปนไปโดยสมัครใจไมมีระเบียบกฎเกณฑแนนอน

ในการบังคับใหสมาชิกอยูรวมกัน การรวมตัวเปนไปในลักษณะการรวมตัวเปนกลุมยอย ที่มีคานิยม และบรรทัดฐานในเรื่อง

ความประพฤติที่แบบฉบับในกลุมของตน องคการอรูปนัยนี้จะเกิดในองคการรูปนัยเสมอ 

 องคประกอบขององคการ 

องคการ (Organization) องคประกอบที่สำคัญขององคการ ( สุชาติ เวโรจน )ไดแก 

 ๑.  โครงสรางขององคการที่เปนรูปแบบเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินภารกิจ 

 ๒.  คนหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคการ 

 ๓.  กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก การจัดการวางแผนงาน การกำหนดการทำงานการบังคับบัญชาเพื่อใหการ

บริหารจัดการองคการมรประสิทธิภาพ 

 ๔.  นโยบายหรอืกลยุทธ / ยทุธวิธใีนการทำงานเปนแมแบบใหคนในองคการไดทราบทศิทางและเปาหมายทีถ่กูตอง 

 ๕.  สิ่งแวดลอม เปนผลกระทบที่มีความสำคัญตอองคการในสมัยปจจุบันเพราะองคการที่มีประสิทธิภาพตองเปด

รับขอมูลขาวสารและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกองคการ  

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ 

 วัฒนธรรมองคการ คือ คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกชององคการที่ไดกลายเปนรากฐานของ

ระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารภายในบริษัท พลังนี้จะถูกเรียกวัฒนธรรมองคการ คานิยม

รวมขององคการจะกำหนดแบบแผนของพฤติกรรมที่กลายเปนบรรทัดฐานนำทางพฤติกรรมและการกระทำส่ิงตาง ๆ 

ภายในองคการ 

 รูปแบบของวัฒนธรรมองคการ 

รูปแบบวัฒนธรรมองคการ (วิรัช สงวนวงศวาน ๒๕๕๑ : ๒๘-๒๙) ๔ ลักษณะ ประกอบดวย  

 ๑.  วัฒนธรรมองคการที่เนนบทบาท  
 วัฒนธรรมองคการท่ีเนนบทบาท (Role Culture) วัฒนธรรมองคการประเภทน้ี คือ มุงเนนที่ตำแหนง บทบาท

หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกำหนดไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร (Job Description) มีลักษณะ ที่ชอบดวยเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร (Reason-Science) โครงสรางขององคการกำหนดไวชัดเจนตามลำดับขั้นทางการบริหารที่ลดหลั่นกันไป 

(Hierarchy) และมีกฎระเบียบขอบังคับในกระบวนการปฏิบัติตาง ๆ ชัดเจนทั่วองคการ (Red Tape) ลักษณะองคการที่มี

วัฒนธรรมนี้ ปรากฏเห็นชัดทั่วไปในหนวยงานใหญทั้งภาคราชการและเอกชนซึ่งคอนขางลาชาในการปรับเปลี่ยนตนเอง

หรือ/และวัฒนธรรมองคการ หากมีเหตุจำเปนเรงดวนเพื่อความเจริญ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความอยูรอด

ตอไปขององคการ 
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 ๒. วัฒนธรรมองคการท่ีเนนงาน  
 วฒันธรรมองคการทีเ่นนงาน (Task Culture) คอื องคการทีม่วีฒันธรรมทีเ่นนเรือ่งการทำงานเปนทมี จะสนบัสนนุ

และสงเสรมิใหสมาชิกแตละคนพัฒนาและใชความรู ความสามารถอยางเตม็ทีเ่พือ่ผลงาน และการพฒันารเิริม่ใหม ๆ อยูเสมอ 

งานท่ีปฏิบัติรวมกันเปนทีมจะถูกจัดเปน “งานโครงการ” หรือ Project โดยไมยึดติดกับโครงสรางองคการ การรวมทีมเพื่อ

นำความรู ความสามารถท่ีหลากหลายของบุคลากรจากหลายฝาย หลายสวนงานมารวมมือกัน เมื่อสิ้นสุดโครงการทีมงาน

ก็สลายไปและอาจไปสรางทีมงานใหมเพื่องานโครงการใหม ๆ ตอไป วัฒนธรรมองคการแบบนี้ เหมาะสมกับหนวยงาน   

ที่ตองเรงรีบพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะในสภาพการแขงขัน (Competition) และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดตลอด  

 ๓. วัฒนธรรมองคการท่ีเนนความสำคัญของตัวบุคคล  
 วัฒนธรรมองคการท่ีเนนบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Existential Culture) ผูปฏิบัติงานในองคการที่มี

วัฒนธรรมแบบนี้ จะกำหนดกฎเกณฑของตนเอง มีความเปนอิสระสูง ความรูความสามารถของแตละบุคคลที่หลากหลาย

จำเปนและจะมีผลตอประสิทธิภาพและชื่อเสียงขององคการเปนอยางยิ่ง ตัวอยางที่เห็นชัด คือ มหาวิทยาลัยที่มุงเนน

ความเปนเลิศทางวิชาการ จะสะทอนการใหความสำคัญกับบุคลลที่มีอิสระกับการทุมเทใหกับงานการใชความรูความ

สามารถของตนอยางเต็มที่ แตการดำเนินงานในลักษณะเชนนี้ จะพบวา การบริหารในลักษณะทีมงานจะเปนปญหามาก 

ดังนั้น การประชุมปรึกษาหารือรวมกัน อาจจะเปนหนทางที่จะใหทุกคนมารวมการทำงานในลักษณะทีมได  

 ๔. วัฒนธรรมองคการที่เนนการเปนผูนำ 
 วัฒนธรรมองคการที่เนนการเปนผูนำ (Leader Culture) เปนองคการหรือหนวยงานที่ประสบความสำเร็จ และมี

ผูบริหารหรือผูนำที่มีความสามารถนำพาองคการฟนฝาปญหาอุปสรรคและการแขงขันในยุคปจจุบันได โดยมักเปนกลุมผู

บริหารที่สามารถเปนที่ปรึกษาหรือเปนผูสนองรับและนำการตัดสินใจ นโยบาย แนวทางและแผนงานไปปฏิบัติใหบรรลุผล 

ความสำเร็จของทีมบริหารเกิดจากความสามารถของผูนำที่พัฒนาและสรางระบบการติดตอสัมพันธที่กอใหเกิดความไว

วางใจ มีความสัมพันธแนนแฟนและยอมรับภาวะผูนำของผูบริหารสูงสุดขององคการ  

 ทัง้นี ้จะเห็นวา วฒันธรรมองคการทัง้ ๔ รปูแบบ มคีวามแตกตางกนัอยางชดัเจน การทีจ่ะนำวธิกีารหรอืวฒันธรรม

องคการแบบหน่ึงไปใชในอีกแบบหน่ึงเปนไปไดเสมอ และอาจเปนการเสริมจุดออนของแตละแบบก็ได ขึ้นอยูกับผูบริหาร 

ในแตละองคการน้ัน ๆ วาสามารถผสมผสานระหวางวัฒนธรรมองคการ กับการเรียนรูจากประสบการณในรูปแบบตาง ๆ  

 แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค (The Constructive Culture)  

 วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค จะพบในองคกรที่ใหความสำคัญกับคานิยมในการทำงาน ที่มุงสงเสริมใหสมาชิกใน

องคกรมีปฏิสัมพันธและสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อใหองคกรประสบความสำเร็จในการทำงาน และมุงสงเสริม

ใหเกิดความพึงพอใจของบุคคลในการทำงาน ซึ่งลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกรเชิงสรางสรรค แบงเปน ๔ มิติ คือ 

 ๑. มิติมุงความสำเร็จ (Achievement) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกในการทำงานของ
สมาชิกภายในองคกรที่มีการต้ังเปาหมายรวมกัน พฤติกรรมการทำงานของทุกคนเปนแบบมีเหตุมีผล มีหลักการและการ

วางแผนท่ีมปีระสทิธภิาพ มคีวามกระตอืรือรนและมีความสขุในการทำงาน และรูสกึวางานทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา 

 ๒. มิติมุงสัจการแหงตน (Self- actualizing) คือ องคกรที่มีคานิยม และพฤติกรรมการแสดงออกของการ
ทำงานในทางสรางสรรค โดยเนนความตองการของสมาชิกในองคกรตามความคาดหวัง เปาหมายการทำงานอยูที่คุณภาพ

งานมากกวาปริมาณงาน โดยที่เปาหมายของตนสอดคลองกับเปาหมายขององคกร รวมทั้งความสำเร็จของงานมาพรอม ๆ 

กับความกาวหนาของสมาชิกในองคกร ทุกคนมีความเต็มใจในการทำงานและภูมิใจในงานของตน สมาชิกทุกคนไดรับการ

สนับสนุนในการพัฒนาตนเองจากงานที่ทำอยู รวมทั้งมีความอิสระในการพัฒนางานของตน ลักษณะเดน คือ สมาชิกใน

องคกรมีความยึดม่ันผูกพันกับงานและมีบุคลิกภาพที่มีความพรอมในการทำงานสูง 
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 ๓. มิติมุงบุคคล (Humanistic-encouraging) คือ องคกรที่มีคานิยมและพฤติกรรมการแสดงออกของการ
ทำงานท่ีมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและมุงบุคคลเปนศูนยกลาง ใหความสำคัญกับสมาชิกในองคกร โดย

ถือวาสมาชิกคือ ทรัพยากรท่ีมีคาที่สุดขององคกร การทำงานมีลักษณะติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสุข

และภูมิใจในการทำงาน มีความสุขตอการสอน การนิเทศงานและการเปนพี่เลี้ยงใหแกกัน ทุกคนในองคกรไดรับการ

สนับสนุนความกาวหนาในการทำงานอยางสม่ำเสมอ ลักษณะเดน คือ ทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งสำคัญที่สุดขององคกร 

 ๔. มิติมุงไมตรีสัมพันธ (Affiliative) คือ องคกรที่มีลักษณะที่มุงใหความสำคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

สมาชิกทุกคนในองคกรมีความเปนกันเอง เปดเผย จริงใจ และไวตอความรูสึกของเพื่อนรวมงานและเพื่อนรวมทีม ไดรับ

การยอมรับและเขาใจความรูสึกซ่ึงกันและกัน ลักษณะเดน คือ ความเปนเพื่อนและความจริงใจตอกัน 

 ดังนั้น วัฒนธรรมลักษณะสรางสรรคจะเนนการทำงานที่สรางคานิยมในการทำงานที่มุงความสำเร็จและความพึง

พอใจในการทำงานของผูปฏิบัติงาน มีความกระตือรือรนในการทำงาน เนนการทำงานเปนทีม สัมพันธภาพระหวางผูรวม

งาน และมีความรูสึกวางานทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา  

 กลาวโดยสรุป วัฒนธรรมแตละแบบสามารถสรางความสำเร็จใหแกองคการไดทั้งสิ้น การยึดวัฒนธรรมแบบใด

หรือการผสมผสาน ขึ้นอยูกับจุดเนนดานกลยุทธขององคการ และความจำเปนของเงื่อนไขแวดลอม รวมทั้งภาวะผูนำของ

องคกรเปนสำคัญ 

 ทั้งนี้ ในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยนี้ ไดประยุกตแนวคิดทฤษฎีขางตน และองคความรูที่ไดจากการทบทวน

วรรณกรรม งานวิจัย ใชเปนองคประกอบในกระบวนการคิด ดังภาพที่ ๑ 

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

วัฒนธรรมองคการท่ีใหความสำคัญกับบุคลากร 

วัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีม 
ประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการองคการของ 
สำนักงานเขตจอมทอง วัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธของงาน 

วัฒนธรรมองคการที่มุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการ 

 กระบวนการศึกษาวิจัย 

 การวิจัยนี ้ เปนการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาในพื้นที่สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีราย

และขั้นตอนในการดำเนินงาน คือ 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

จำนวน ๑๕๐ คน ทั้งนี้ การไดมาของกลุมตัวอยาง มาจากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 ในการสำรวจความคิดเห็น ไดใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเปนแบบสอบถามแบบ

ผสม คือแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-ended Questionnaires) ที่แบง ๕ ระดับตามวิธีการของ Likert Scale 

และจัดทำเปนเกณฑการใหคะแนนแบงเปน ๒ ระดับคือ ระดับสูง และต่ำ ทั้งนี้ โครงสรางของแบบสอบถามประกอบดวย 

๑) ขอมูลทั่วไป จำนวน ๗ ขอ ๒) ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากร ในดานการใหความสำคัญกับบุคลากร ดาน

การทำงานเปนทีม ดานการมุงที่ผลงาน และดานการรักษาสถานภาพเดิมขององคการ จำนวน ๑๖ ขอ ๓) ขอมูลเกี่ยวกับ

ทัศนคติของบุคลากร ในดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานราชการ จำนวน ๙ ขอ และสวนที่ ๔) เปนแบบสอบถาม

แบบปลายเปด (Opened -ended Questionnaires) ในประเด็นปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอื่น ๆ  

 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ๑.  ทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัและเอกสารทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิงานขององคการและสำนกังานเขตจอมทอง 

 ๒.  พัฒนาเครื่องมือ กำหนดประชากรตัวอยาง และประสานขอความรวมมือจากสำนักงานเขตจอมทอง เพื่อขอ

อนุญาตทำการศึกษา และเก็บขอมูล ตลอดจนช้ีแจงแนวทางในการศึกษา 

 ๓.  เก็บรวมรวบขอมูล โดยประสานกลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถาม  

 ๔.  วิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาเอกสาร และขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 

(Frequencies) และหาคาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และใชสถิติ Chi-Square Tests ในการวิเคราะหและคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ใชอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 ๕.  สังเคราะหแนวทางการบริหารจัดการองคกรที่เหมาะสม  

 ผลการศึกษา เรื่อง “วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ: กรณีศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร” ประกอบดวย ๓ สวนคือ ๑) สวนขอมูลทั่วไปและ ๒) ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการ ๓) ขอ

เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนที่ ๑  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ของสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

จำนวน ๑๕๐ คน เปนหญิง รอยละ ๕๗.๓ และชาย รอยละ ๔๒.๗ เมื่อจำแนกตามอายุ พบวารอยละ ๓๙.๓ มีอายุ

ระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป รองลงมาคือ รอยละ ๓๔.๐ มีอายุระหวาง ๓๑ - ๔๐ ป รอยละ ๑๕.๓ มีอายุระหวาง ๒๐ – ๓๐ ป 

รอยละ ๑๐.๖ มีอายุระหวาง ๕๑ ปขึ้นไป ทั้งนี้ รอยละ ๖๐.๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ รอยละ ๒๖.๗    

มีการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี และสำหรับผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีเพียงรอยละ ๑๓.๓ ในดานสถานภาพสมรส 

พบวา รอยละ ๕๒.๐ มสีถานภาพสมรส รอยละ ๔๐.๐ มสีถานภาพโสด มเีพยีงรอยละ ๘.๐ มสีถานภาพหยาราง และเปนหมาย 

สวนระยะเวลาของการทำงาน สวนใหญรอยละ ๓๕.๓ มีอายุงาน ๑๖ ปขึ้นไป และเปนขาราชการถึงรอยละ ๘๒.๐     

โดยสวนใหญมีเงินดือนต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ บาท  
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สวนที ่ ๒ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอวัฒนธรรมองคการของสำนักงานเขตจอมทอง 

กรงุเทพมหานคร  

 ๑. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอวัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากร 
 ผลการศกึษาระดับความคิดเหน็ของกลุมตวัอยางตอวฒันธรรมองคการของสำนกังานเขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 

ดานวัฒนธรรมองคการท่ีใหความสำคัญกับบุคลากร พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในระดับมากกับการที่องคการ

ปฏิบัติตอบุคคลากรอยางดีจะนำมาซ่ึงประสิทธิภาพของงาน ผูบริหารองคการชุดปจจุบันทำใหผูปฏิบัติงานในองคการมี

ขวัญและกำลังใจในการทำงานดีขึ้น มีความเช่ือวาบุคลากรทุกคนทำงานหนักและสามารถไวใจไดในเรื่องความรับผิดชอบ 

และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของผูบริหารในหนวยงานมักจะคำนึงถึงผลกระทบของการตัดสินใจที่จะมีตอผูใตบังคับ

บัญชาเสมอ  

 ๒. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอวัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีม 
 ผลการศกึษาระดับความคิดเหน็ของกลุมตวัอยางตอวฒันธรรมองคการของสำนกังานเขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 

ดานวัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีม พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมากกับการที่องคการสนับสนุน

การแบงทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเห็นดวยในระดับปานกลางกับ

วัฒนธรรมองคการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีการประเมินจากความสำเร็จของตัวบุคคลมากกวาประเมินทีมงาน 

ในองคการมีการติดตอประสานงานขามสายงานหรือแผนกโดยไมผานลำดับสายการบังคับบัญชาถือเปนเรื่องปกติ และการ

แขงขันระหวางทีมตาง ๆ เปนสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  

 ๓. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอวัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธของงาน 
 ผลการศกึษาระดับความคิดเหน็ของกลุมตวัอยางตอวฒันธรรมองคการของสำนกังานเขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 

ดานวัฒนธรรมองคการท่ีเนนความสำคัญกับผลลัพธของงาน พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากกับวัฒนธรรม

องคการ ในประเด็นบุคลากรท่ีมีความกาวหนาในองคการมักจะเปนคนที่มีผลงานที่เห็นเปนรูปธรรม การประเมินผลการ

ทำงานในองคการจะวัดที่ผลสำเร็จของงานมากกวาการมองกระบวนการการทำงาน และสมาชิกในองคการมีอิสระในการ

เลือกวิธีการทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย สวนความคิดเห็นตอวัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีม พบวา       

กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลาง ในประเด็นที่องคการมีกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติมากเกินไปจนเปนอุปสรรคตอการ     

ใหบริการประชาชน  

 ๔. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอวัฒนธรรมองคการที่มุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอวัฒนธรรมองคการของสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

ดานวัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธของพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก ในประเด็นการนำเสนอ

แนวคิดและวิธีการทำงานใหม ๆ ที่ฉีกแนวจากวิธีปฏิบัติเดิม ๆ มักจะถูกมองในแงลบ และในองคการมีการแจงแนวทาง

การตัดสินใจของทานใหผูใหญทราบอยางไมเปนทางการกอน ถือเปนสิ่งที่ตองกระทำ และเห็นดวยในระดับปานกลาง     

ในประเดน็วฒันธรรมองคการทีมุ่งการทำงานเปนทมี ทีไ่มวาปจจยัทีน่ำมาซึง่ความสำเรจ็ขององคการในอดตีอาจเปนอปุสรรค

ของความสำเร็จในอนาคต และผูบริหารในองคการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากความคิดริเริ่มใหม ๆ ของผูใตบังคับบัญชา  

 ๕. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอวัฒนธรรมองคการ จำแนกตามดานตาง ๆ  
 ผลการศึกษาระดับความคิดเหน็ของกลุมตวัอยางตอวฒันธรรมองคการ โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑการศกึษาพบวา 

กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากตอวัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากร และวัฒนธรรมองคการที่เนนความ

สำคัญกับผลลัพธของงาน (  = ๓.๗๐ และ ๓.๕๑) สวนวัฒนธรรมองคการที่มุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการ และ

วัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีมนั้น กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่เห็นดวยในระดับ ปานกลาง (  = ๓.๓๗ และ   

 = ๓.๓๕) 
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 ๖. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นกลุมตัวอยางตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากตอการปฏิบัติหนาที่ขององคการมีสวนในการยกระดับความเปนอยู

ของประชาชนใหดีขึ้น องคการใชทรัพยากรทางการบริหารของราชการอยางคุมคา โดยรวมแลวองคการสามารถบริหาร

ภารกิจและโครงการไดตามวัตถุประสงค บุคคลากรในองคการมีโอกาสไดรับการฝกอบรมทักษะและความรูใหม ๆ 

สม่ำเสมอ บุคคลากรในองคการมีสวนริเริ่มแนวคิดและนวัตกรรมใหม ๆ ในการทำงาน องคการมีความรวดเร็วและคลอง

ตัวในการใหบริการประชาชน เมื่อไดรับมอบหมายงาน บุคลากรในองคการมักจะทำงานไดสำเร็จตามเวลาที่กำหนด โดย

รวมแลวองคกรมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และองคการสามารถลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่ไมจำเปนในการ

ปฏิบัติงานได (  = ๓.๙๕, ๓.๘๖, ๓.๘๖, ๓.๗๔, ๓.๗๑, ๓.๖๙, ๓.๖๗, ๓.๖๒ และ ๓.๕๘ ) 

 ๗. แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาคาความสัมพันธของตัวแปร 
 การทดสอบสมมติฐานของการศึกษา ซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการกับตัวแปรอิสระ ๔ ดาน คือ วัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากร วัฒนธรรมองคการที่มุงการ

ทำงานเปนทีม วัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธของงาน และวัฒนธรรมองคการที่มุงรักษาสถานภาพเดิม

ขององคการ ผูศึกษาไดใชการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร โดยการกำหนดตารางไขว (Cross Tabulation) ใชสถิติ 

Chi-Square Tests และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบสเปยรแมน (Spearman Rank-Order Correlation 

Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ ๑  แสดงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากรกับประสิทธิภาพ 

  การบริหารจัดการ 

ต่ำ 
 

สูง 
 

รวม 

วัฒนธรรมองคการที่
ใหความสำคัญกับ

บุคลากร 

ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

รอยละ (จำนวนคน) 
ต่ำ สูง 

Spearman- 
Correlations รวม Chi-Square Sign. Sign. 

๑๙.๓  
(๒๙) 
๑๙.๓ 
(๒๙) 
๓๘.๗ 
(๕๘) 

๑๔.๗ 
(๒๒) 
๔๖.๗ 
(๗๐) 
๖๑.๓ 
(๙๒) 

๓๔.๐ 
(๕๑) 
๖๖.๐ 
(๙๙) 

๑๐๐.๐ 
(๑๕๐) 

 ๑๐.๗๘๘ .๐๐๑ .๒๖๘ .๐๐๑ 

 จากตารางท่ี ๑ การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมองคการที่ให

ความสำคัญกับบุคลากรกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่สำนักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร พบวา วัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากรมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมองคการที่ใหความ

สำคัญกับบุคลากรกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่สำนักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน มีคาเทากับ .๒๖๘ แสดงวามีความสัมพันธในเชิงบวกนอย 

คือมีคาระหวาง +.๑๐ ถึง +.๒๙ และคา Significance = .๐๐๑ แสดงวา วัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากร

กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕  
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ต่ำ 
 

สูง 
 

รวม 

วัฒนธรรมองคการที่
เนนเนนความสำคัญ
กับผลลัพธของงาน 

ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

รอยละ (จำนวนคน) 
ต่ำ สูง 

Spearman- 
Correlations รวม Chi-Square Sign. Sign. 

๒๖.๗  
(๔๐) 
๑๒.๐ 
(๑๘) 
๓๘.๗ 
(๕๘) 

๒๖.๐ 
(๓๙) 
๓๕.๓ 
(๕๓) 
๖๑.๓ 
(๙๒) 

๕๒.๗ 
(๗๙) 
๔๗.๓ 
(๗๑) 

๑๐๐.๐ 
(๑๕๐) 

 ๑๐.๐๗๗ .๐๐๑ .๒๕๙ .๐๐๑ 

ต่ำ 
 

สูง 
 

รวม 

วัฒนธรรมองคการ 
ที่มุงการทำงาน 

เปนทีม 

ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

รอยละ (จำนวนคน) 
ต่ำ สูง 

Spearman- 
Correlations รวม Chi-Square Sign. Sign. 

๑๙.๓  
(๒๙) 
๑๙.๓ 
(๒๙) 
๓๘.๗ 
(๕๘) 

๑๘.๐ 
(๒๗) 
๔๓.๓ 
(๖๕) 
๖๑.๓ 
(๙๒) 

๓๗.๓ 
(๕๖) 
๖๒.๗ 
(๙๔) 

๑๐๐.๐ 
(๑๕๐) 

 ๖.๔๘๕ .๐๐๙ .๒๐๘ .๐๑๑ 

ตารางที่ ๒  แสดงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีมกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ตารางที่ ๓ แสดงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธของงานกับประสิทธิภาพ 

  การบริหารจัดการ 

 จากตารางท่ี ๒ การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมองคการท่ีมุง

การทำงานเปนทีมกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่สำนักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร พบวา วัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยาง

มีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมองคการที่มุงการ

ทำงานเปนทมีกบัประสทิธิภาพการบริหารจัดการของผูบรหิาร บคุลากร และเจาหนาทีส่ำนกังานเขตจอมทอง กรงุเทพมหานคร 

ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน มีคาเทากับ .๒๐๘ แสดงวามีความสัมพันธในเชิงบวกนอย คือมีคาระหวาง     

+.๑๐ ถึง +.๒๙ และคา Significance = .๐๑๑ แสดงวา วัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีมกับประสิทธิภาพ    

การบริหารจัดการมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ 
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 จากตารางท่ี ๓ การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมองคการที่เนน

ความสำคัญกับผลลัพธของงานกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่สำนักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร พบวาวัฒนธรรมองคการท่ีเนนความสำคัญกับผลลัพธของงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมองคการที่เนนความ

สำคัญกับผลลัพธของงานกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่สำนักงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน มีคาเทากับ .๒๕๙ แสดงวามีความสัมพันธในเชิงบวกนอย 

คือมีคาระหวาง +.๑๐ ถึง +.๒๙ และคา Significance = .๐๐๑ แสดงวา วัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธ

ของงานกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ 

ตารางที่ ๔ แสดงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการที่มุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการกับประสิทธิภาพ 

  การบริหารจัดการ 

ต่ำ 
 

สูง 
 

รวม 

วัฒนธรรมองคการที่
เนนเนนความสำคัญ
กับผลลัพธของงาน 

ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

รอยละ (จำนวนคน) 
ต่ำ สูง 

Spearman- 
Correlations รวม Chi-Square Sign. Sign. 

๑๖.๐  
(๒๔) 
๒๒.๗ 
(๓๔) 
๓๘.๗ 
(๕๘) 

๒๑.๓ 
(๓๒) 
๔๐.๐ 
(๖๐) 
๖๑.๓ 
(๙๒) 

๓๗.๓ 
(๕๖) 
๖๒.๗ 
(๙๔) 

๑๐๐.๐ 
(๑๕๐) 

 .๖๖๒ .๒๖๑ .๐๖๖ .๔๑๙ 

 จากตารางท่ี ๔ การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมองคการท่ีมุง

รักษาสถานภาพเดิมขององคการกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่สำนักงานเขต

จอมทอง กรุงเทพมหานคร พบวา วัฒนธรรมองคการที่มุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการไมมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานวัฒนธรรมองคการที่มุงรักษา

สถานภาพเดิมขององคการกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่สำนักงานเขตจอมทอง 

กรงุเทพมหานคร ดวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธแบบสเปยรแมน มคีาเทากบั .๐๖๖ แสดงวามคีวามสมัพนัธในเชงิบวกนอยมาก

หรือแทบจะไมมี คือมีคาระหวาง +.๐๑ ถึง +.๐๙ และคา Significance = .๔๑๙ แสดงวา วัฒนธรรมองคการที่มุงรักษา

สถานภาพเดิมขององคการกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสำคัญ .๐๕ 
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ตารางที่ ๕ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการดานตาง ๆ กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ   

  สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

วัฒนธรรมองคการ 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
P 

๑. วัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากร .๒๖๘ .๐๐๑ 
๒. วัฒนธรรมองคการที่มุงการทำงานเปนทีม .๒๐๘ .๐๑๑ 
๓. วัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธของงาน .๒๕๙ .๐๐๑ 
๔. วัฒนธรรมองคการที่มุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการ .๐๖๖ .๔๑๙ 

 จากตารางท่ี ๕ สรุปการวิเคราะหโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน พบวา วัฒนธรรมองคการที่ให

ความสำคัญกับบุคลากร วัฒนธรรมองคการท่ีมุงการทำงานเปนทีม และวัฒนธรรมองคการท่ีเนนความสำคัญกับผลลัพธ

ของงาน ยอมรับสมมติฐาน ดังนั้น สรุปไดวาวัฒนธรรมองคการที่ใหความสำคัญกับบุคลากร วัฒนธรรมองคการที่มุงการ

ทำงานเปนทีม และวัฒนธรรมองคการท่ีเนนความสำคัญกับผลลัพธของงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕ 

 สวนวัฒนธรรมองคการท่ีมุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการ ปฏิเสธสมมติฐาน ดังนั้น สรุปไดวาวัฒนธรรม

องคการท่ีมุงรักษาสถานภาพเดิมขององคการไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อยางมีนัยสำคัญที่ 

ระดับ .๐๕ 

 จากการศึกษาวิจัย สรุปไดวา รูปแบบของวัฒนธรรมองคการของสำนักงานเขตจอมทองที่เอื้ออำนวยตอการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพนั้นสำนักงานเขตจอมทองควรมีวัฒนธรรมขององคการดังตอไปนี้คือ การเนนวัฒนธรรม

องคการที่ใหความสำคัญกับบุคคลากร วัฒนธรรมองคการที่เนนความสำคัญกับผลลัพธของงานและวัฒนธรรมองคการที่

มุงการทำงานเปนทีมซ่ึงจะทำใหการบริหารจัดการของสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ควรใหความสำคัญการทำงานเปนทีมและเนนผลลัพธ 

 ๑)  ควรลดข้ันตอนและระเบียบบางเรื่องเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็วและใหขอเสนอแนะกับประชาชน

เพื่อใหเขาใจงาย  

 ๒)  ควรมีการอบรมเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับจิตสำนึกสาธารณะเรื่องการใหบริการ และหลักการ

ทำงานรวมกันเปนทีม  

 ๓)  ควรปรับปรุงในเรื่องเคร่ืองมือส่ือสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ควรมีใหเพียงพอตอ

การใชงาน และเปนปจจุบันเสมอ 

 ๔)  ควรใหผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อลดความกดดันในการปฏิบัติงาน 

 ๕)  ผูบริหารควรเปดโอกาสใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการสามารถแสดงความสามารถในดานตาง ๆ มากขึ้น 
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๒. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป 

 ๑)  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหวางหนวยงานหนึ่งกับอีกหนวยงานหนึ่ง เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางทางความ

คิด ประเพณีวัฒนธรรมองคการ 

 ๒)  ควรศึกษาวจิยัวัฒนธรรมองคการทีเ่ปนตวัอยางในการพฒันาองคการอยางมปีระสทิธภิาพในหลาย ๆ องคการ 

เพื่อนำไปเปนแบบอยางตอการพัฒนาองคการอ่ืน ๆ ได 

Peter Senge. The art & Practice of The learning organization, The Fifth Dicipline: London Century 

Business, 1990. 
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วราพร สีสุขโข. วัฒนธรรมองคการสำนักงานเขตราษฎรบูรณะ. กรุงเทพมหานคร : สารนิพนธ นักศึกษาปริญญโท สาขา
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