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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์
ภาค 7 ตามการรับรู้ของบุคลากร (2) ศึกษาผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 
(3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาล
อุทธรณ์ภาค 7 โดยตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 จ านวน 
74 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Means) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้
ค่าสถิติสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson's product moment correlation) 
 ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัวฒันธรรมองคก์ารของส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตามการรับรู้ของ
บุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 โดยมีวฒันธรรมองค์การแบบราชการมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเร็จ วฒันธรรมองค์การแบบเครือญาติ และวฒันธรรมองค์การแบบ
ปรับตวั ตามล าดบั 
  ผลการศึกษาพบว่า ระดบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 โดยด้านประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ ด้านการพฒันาองค์การ และด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตามล าดบั 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วฒันธรรมองค์การทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วฒันธรรมองค์การแบบเครือญาติ 
วฒันธรรมองคก์ารแบบปรับตวั วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลส าเร็จ วฒันธรรมองคก์ารแบบราชการ มีความสัมพนัธ์
กบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 โดยมีระดบั
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง ( r = 0.719, 0.820, 0.819 และ 0.759 ตามล าดบั) 
ค าส าคญั : วฒันธรรมองคก์าร, ผลการปฏิบติังาน 
 
บทน า 
 ศาลยุติธรรมเป็นสถาบนัท่ีใชอ้  านาจอธิปไตยฝ่ายตุลาการในการอ านวยความยุติธรรมและคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพให้แก่ประชาชนและสังคมภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 วา่ดว้ย
ภารกิจหลกัส าคญั คือ ศาลยุติธรรมเป็นสถาบนัท่ีอ านวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรม และเสมอ
ภาคโดยยึดหลกันิติธรรม โดยศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีอยู่ทัว่ราชอาณาจกัร 
ระบบศาลยุติธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ ศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 9 ภาค เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารงานโดยหน่วยงานภายใตส้ังกดัส านกังานศาลยติุธรรมทัว่
ประเทศ จะมีหน่วยงานธุรการซ่ึงท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานธุรการ งานส่งเสริมงานตุลาการ และงานวชิาการ เพื่อการ
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ศาลยติุธรรม รวมถึงเสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปดว้ย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการศาลยุ ติธรรม พ.ศ. 2543 
มาตรา 6 ดังนั้นเพื่อให้งานธุรการของศาลยุติธรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึง
จ าเป็นตอ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกดัส านกังาน
ศาลยติุธรรมเป็นประจ าทุกปี ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบติัราชการ มาตรา 45 และมาตรา 48 – 49 ให้ส่วนราชการจดัให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อให้ส านกังานศาลยุติธรรมสามารถขบัเคล่ือนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบติังาน  
 นอกจากส านกังานศาลยุติธรรมจะมุ่งเนน้ผลการปฏิบติังานในการพฒันาปัจจยัทางดา้นการส่งเสริม
งานตุลาการ โดยมีหน่วยงานธุรการเป็นแรงขบัเคล่ือนแลว้ ในปัจจุบนัองคก์ารตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัเขา้
กบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของโลกซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อความอยูร่อดขององคก์าร โดยตาม
แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การของ Schein (1990) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมกล
ยทุธ์ขององคก์ารอยา่งหน่ึง และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารใหบุ้คลากรไดรั้บทราบแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ 
ดว้ยวฒันธรรมองคก์ารของแต่ละองคก์ารจ าเป็นตอ้งผา่นการทดสอบตามกาลเวลาจนเป็นท่ียอมรับของบุคลากรใน
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องคก์ารวา่สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ขององคก์ารได ้โดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดขององคก์าร จากแนวคิด
ทฤษฎีดงักล่าว วฒันธรรมจึงนบัไดว้่าเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการก าหนดกลยุทธ์ขององคก์าร ดงันั้น วฒันธรรม
องค์การจึงมีความส าคญัสมควรท่ีจะได้รับการบริหารจดัการอย่างถูกตอ้งและใกลชิ้ด การก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการด าเนินงานขององคก์ารให้ชดัเจน ยอ่มจะน าไปสู่การอ านวยความยุติธรรมใหแ้ก่ประชาชนอยา่ง
เป็นรูปธรรม พร้อมรับกบักระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัได ้
 ผูศึ้กษาในฐานะขา้ราชการศาลยุติธรรม ปฏิบติังานในสังกดัส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ซ่ึง
เป็นหน่วยงานภายใตก้ารบริหารของส านกังานศาลยุติธรรม ไดต้ระหนกัวา่วฒันธรรมองคก์ารมีความส าคญัอย่าง
ยิ่งต่อกระบวนการพฒันาองค์การ กล่าวคือ วฒันธรรมองค์การและความส าเร็จขององค์การเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวโยง
สัมพนัธ์กนั การคน้พบวฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน จะช่วยให้องค์การมี
ความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ได้อย่างรวดเร็ว และน าไปสู่การ
พฒันาการปฏิบติังานท่ีน ามาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์ารของส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตามการรับรู้ของบุคลากร 
2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านัก

อ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 วฒันธรรมองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ า
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นการศึกษาเร่ืองว ัฒนธรรมองค์การตามแบบของ ดาฟท์ (Daft,2002)  
ซ่ึงประกอบด้วย (1) ว ัฒนธรรมแบบเครือญาติ  (2) ว ัฒนธรรมแบบปรับตัว (3) ว ัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ  
(4) วฒันธรรมแบบราชการ  
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 ในส่วนผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ใชแ้นวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของศาลยติุธรรมและหน่วยงานในสังกดัส านกังานศาลยุติธรรม ซ่ึงครอบคลุมถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีศาลตอ้ง
ปฏิบติัตามนโยบายประธานศาลฎีกา แผนยทุธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน
ตามภารกิจ จ านวน 4 ดา้น คือ (1) ดา้นประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ (2) ดา้นคุณภาพการให้บริการ (3) ดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ (4) ดา้นการพฒันาองคก์าร  

ขอบเขตด้านพืน้ที ่และระยะเวลา 
 ศึกษาภายในเขตพื้นท่ีส านกังานศาลยุติธรรม ส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 โดยท าการศึกษา
ระหวา่งเดือนมกราคม - เมษายน 2562 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในสังกดัส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 จ  านวน

ทั้งหมด 74 คน (ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2562)  
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. สามารถน าผลการศึกษามาสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็ หรือปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์การ

ท่ีส่งเสริมใหผ้ลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดียิง่ข้ึน 
2. หน่วยงานสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใช้เป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย

ในการด าเนินงานขององคก์ารใหช้ดัเจน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์าร 
3. ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็น

แนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
ประชากร และตัวอย่างในการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 จ านวน
ทั้งหมด 74 คน (ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2562) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ประเภทต าแหน่ง รายได้ต่อเดือน และส่วนงาน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั
วฒันธรรมองค์การ ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากร ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) การประเมิน 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นการตั้งค  าถามใน
แบบปลายปิด โดยการก าหนดค าตอบไวล่้วงหน้าเพื่อให้ผูต้อบเลือกค าตอบท่ีใกลเ้คียงกบัความจริงมากท่ีสุด 

วฒันธรรมองค์การ 
(Organizational  Culture) 

1. วฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan  Culture) 
2. วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability  
Culture) 
3. วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ 
(Achievement  Culture) 
4. วฒันธรรมแบบราชการ 
(Bureaucratic  Culture) 

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(Organizational Performance) 

1. ดา้นประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ 
(Effectiveness  Practice) 
2. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ (Quality  of  Service) 
3. ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 
(Government  performance) 
4. ดา้นการพฒันาองคก์าร (Organizationzl  
Development)   
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และผูศึ้กษาเป็นผูท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยผูศึ้กษาไดช้ี้แจงวตัถุประสงค ์วธีิการในการตอบ และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งหลงัจากไดรั้บคืน 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกตอ้งก่อน จากนั้นน าไปลงรหสัเพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี (1) ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร
กบัผลการปฏิบติังานใชส้ถิติเชิงพรรณนา ในการท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (2) การทดสอบสมมติฐานใช้
สถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Pearson's product moment correlation เพื่อวิเคราะห์หา
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม โดยใชเ้กณฑ์การอธิบายระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระ (Independent Variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent Variable) 5 ระดบั คือ ความสัมพนัธ์ระดบัมากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และไม่มีความสัมพนัธ์/หรือมีความสัมพนัธ์นอ้ยมาก 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. วฒันธรรมองคก์ารของส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตามการรับรู้ของบุคลากร ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลวฒันธรรมองคก์ารของส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ทั้ง 4 รูปแบบ โดยการหา
ค่าความถ่ีร้อยละ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 โดยมีวฒันธรรมองค์การแบบ
ราชการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.49 รองลงมาคือวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 4.27 วฒันธรรม
องคก์ารแบบเครือญาติ คิดเป็นร้อยละ 4.25 และวฒันธรรมองคก์ารแบบปรับตวั คิดเป็นร้อยละ 4.19 ตามล าดบั 
 2. ผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ทั้ง 4 ดา้น ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 โดยในมิติของผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านักอ านวยการประจ าศาล
อุทธรณ์ภาค 7 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประสิทธิผลการปฏิบติัราชการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.41 
รองลงมาคือ ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ คิดเป็นร้อยละ 4.39 ดา้นการพฒันาองค์การ คิดเป็นร้อยละ 
4.32 และดา้นคุณภาพการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั 
 3. การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากร
ในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 สรุปผลไดว้า่ 
 (1) วฒันธรรมองคก์ารแบบเครือญาติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก (r) = 0.719 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 (2) วฒันธรรมองคก์ารแบบปรับตวัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (r) = 0.820 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 (3) วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลส าเร็จมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (r) = 0.819 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 (4) วฒันธรรมองคก์ารแบบราชการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก (r) = 0.759 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 สามารถอภิปรายผลในประเด็นท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี  
 1. วฒันธรรมองค์การ การศึกษาวฒันธรรมองค์การทั้ง 4 รูปแบบ พบว่า วฒันธรรมองค์การของส านกั
อ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตามการรับรู้ของบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีลักษณะเป็น
วฒันธรรมองคก์ารแบบผสมผสานกนัระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารทั้ง 4 รูปแบบ แต่เม่ือพิจารณาวฒันธรรมองคก์ารราย
ดา้น พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบปรับตวั อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูล่  าดบัสุดทา้ย อาจเป็นผลเน่ืองมาจาก
การท่ีองคก์ารถูกครอบง าดว้ยระบบราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้แนวคิดและวิธีปฏิบติัต่าง ๆ อาจจะ
ยงัคงยึดติดกบัรูปแบบเดิม ๆ ซ่ึงจากผลการศึกษาแมจ้ะแสดงให้เห็นวา่วฒันธรรมแบบราชการส่งผลโดยตรงต่อ
ผลการปฏิบติังาน แต่วฒันธรรมแบบราชการก็นับว่าตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้
ค่อนข้างล่าช้า เน่ืองจากการท่ีบุคลากรท างานตามระเบียบแบบแผนและค าสั่ง ท าให้ไม่เกิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ อาจขาดอิสระในการตัดสินใจ ซ่ึงอาจท าให้ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะเปล่ียนแปลงพฒันาตนเอง 
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของเมทินี คงเจริญ (2561) ศึกษาวฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วิชาชีพของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีพบว่า วฒันธรรมองค์การของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีวฒันธรรมเน้นการ
ปรับตวัเป็นวฒันธรรมรอง  
  2. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค  7 พบว่าผลการ
ปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดใกลเ้คียงกนั สอดคล้องกบัผลการวิจยัของมานิตย ์เมธานุภาพ (2551) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวา่ การปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 รายดา้น
พบวา่ ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ถึงแมจ้ะมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัสุดทา้ยเม่ือเทียบการผลการ
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ปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้น อาจเน่ืองมาจากบุคลากรในหน่วยงานมุ่งมัน่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ไดรั้บ
ความพึงพอใจสูงสุด การให้บริการในหน่วยงานมีมาตรฐาน สะดวก และรวดเร็ว เป็นธรรมต่อคู่ความท่ีมาศาล
โดยหน่วยงานมุ่งเนน้หลกัการใหบ้ริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างระบบบริการครบวงจร(One Stop Service) เพื่อ
ท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และงานเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cameron 
(2005, อ้างถึงใน สมจินตนา คุ้มภัย , 2553) ท่ีกล่าวว่า แนวคิดเชิงระบบ (The Systems Approach) เป็นการให้
ความส าคญัแก่เป้าหมายและวิธีการ (Means) ท่ีท  าให้บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากมีสมมติฐานว่าองค์การประกอบด้วย
ระบบย่อยต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั หากระบบย่อยระบบใดระบบหน่ึงท างานไม่ดี จะกระทบต่อการ
บริหารงานทั้งหมด ดงันั้นการปฏิบติังานจึงจ าเป็นตอ้งใส่ใจและสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัปัจจยัแวดลอ้มขององคก์าร 
เช่น รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  
  3. การทดสอบสมมติฐานของความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรในส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 พบวา่   
 วฒันธรรมองค์การแบบเครือญาติ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กับผลการปฏิบัติงานในระดับมาก 
(r = 0.719) ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากการท่ีภารกิจแต่ละดา้นของส านกังานศาลยุติธรรม ซ่ึงส านกัอ านวยการประจ าศาล
อุทธรณ์ภาค 7 เป็นหน่วยงานภายใตส้ังกดันั้น ตอ้งใชก้ารร่วมแรงร่วมใจในการท างานค่อนขา้งมาก เพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ บุคลากรทุกระดบัไดมี้โอกาสสร้างสรรคแ์ละท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามคัคีร่วมกนั ท า
ใหมี้บรรยากาศในการท างานคลา้ยอยูใ่นครอบครัวเดียวกนั ท าใหบุ้คลากรมีความรู้สึกเป็นเจา้ของและจงรักภกัดี
ต่อองคก์าร ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรค่อนขา้งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยั
ของ Ouchi (1981) ท่ีพบว่า วฒันธรรมการท างานแบบญ่ีปุ่นท่ีให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมและ
รับผิดชอบร่วมกัน (Collboration) รวมทั้งสร้างบรรยากาศการท างานท่ีร่วมมือร่วมใจ ความซ่ือสัตยต่์อกลุ่ม 
ลกัษณะของวฒันธรรมองค์การแบบญ่ีปุ่นเช่นน้ีท าให้องค์การเปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่ โดยท่ีผูน้ าของ
องค์การมีหน้าท่ีเหมือนบิดามารดาท่ีท าหน้าท่ีให้ทั้ งค  าแนะน า เป็นท่ีปรึกษา คอยช่วยเหลือและส่งเสริม
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนกลุ่มพนกังานจะท างานดว้ยความจงรักภกัดีต่อองค์การ (Loyalty) มีความอบอุ่น ใกลชิ้ด
สนิทสนมกนัเหมือนพี่นอ้ง ซ่ึงวฒันธรรมแบบเครือญาติน้ี ท าใหมี้ความยดืหยุน่ภายในองคก์ารสูง  
  วฒันธรรมองคก์ารแบบปรับตวั มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุด 
(r = 0.820) ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการท่ีภารกิจหลกัของส านกังานศาลยุติธรรมมุ่งพฒันาระบบงานในแผนกต่าง ๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกและผดุงความยุติธรรมให้แก่ประชาชนเป็นส าคญั อีกทั้ง พยายามน าเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเขา้มาปรับใชใ้นหน่วยงาน ซ่ึงสอดรับกบัวสิัยทศัน์และนโยบายของประธานศาลฎีกาท่ีมุ่งเนน้การพฒันา
ดา้นเทคโนโลยีการน าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยัเขา้มาใช้ภายในหน่วยงานอนัจะช่วยให้การปฏิบติังานเกิด
ความรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อการเขา้รับบริการของประชาชนมากท่ีสุด นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัให้ความส าคญั
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กบัการพฒันาองคก์ารไปสู่การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ ซ่ึงเป็นการปฏิรูปในลกัษณะองคร์วม ท่ีเนน้การท างาน โดยวดัผลสัมฤทธ์ิ มีการวดัผลท่ีเป็น
รูปธรรม โปร่งใส มีการบริหารงานท่ีรวดเร็ว โดยผูบ้ ังคับบัญชาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัต่อการสร้างความ
เปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกบัองค์การ ด้วยการกระตุน้ขา้ราชการให้มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ ท าให้บุคลากรเกิด
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการทดลองและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ส่งผลให้งานประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
องคก์ารสามารถปรับตวัไดท้นัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัการวิจยั
ของวฒันา โยธา (2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัผลการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบวา่ วฒันธรรมแบบปรับตวัมี
ความสัมพนัธ์กบัผลการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัสูงสุด   
 วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลส าเร็จ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานในระดบัมาก
ท่ีสุด (r = 0.819) โดยสามารถอธิบายไดว้า่ส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตอ้งรับผิดชอบดา้นผลการ
ปฏิบติังาน ทั้ง 4 ดา้น ซ่ึงเป็นงานท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานเชิงรุก และใหค้วามส าคญักบัความส าเร็จ เพื่อผดุงความ
ยุติธรรม การปฏิบติังานในรูปแบบของวฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จน้ี ผูบ้งัคบับญัชาไดเ้นน้ไปท่ีความส าเร็จของ
งานมากกวา่อยา่งอ่ืน มีความคาดหวงักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสูง ท าให้บุคลากรต่ืนตวั และมีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบติังาน โดยมีภารกิจเป็นตวัเช่ือมบุคลากรเขา้ดว้ยกนั การปฏิบติังานท่ีมุ่งสู่ประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในองค์การจึงอยู่ในระดบัท่ีสูง สอดคลอ้งกบัคุณัญญา สัจจวีระกุล (2561) ศึกษาวฒันธรรมองค์การ
เชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร กรณีศึกษา ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์นิสสันในประเทศไทย พบวา่ 
วฒันธรรมองค์การเชิงกลยุทธ์ทั้ง 4 แบบ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยแบบท่ีมากท่ีสุด คือ วฒันธรรมองค์การ
เชิงกลยทุธ์แบบมุ่งผลส าเร็จ  
 วฒันธรรมแบบราชการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานในระดบัมาก (r = 0.759) สามารถ
อธิบายไดว้า่ แมส้ านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 หน่วยงานภายใตส้ังกดัส านกังานศาลยติุธรรม ไดก้า้ว
เข้าสู่ยุคดิจิทลั ท่ีเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารท่ีส่งถึงกันรวดเร็วแล้วก็ตาม แต่ส านักงานศาลยุติธรรมได้เป็น
หน่วยงานราชการท่ีมีการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 137 ปี ท าใหร้ะบบราชการไดห้ย ัง่รากลึกจนยากท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไดโ้ดยง่าย และบุคลากรมีระเบียบวินยัของการท างาน การยึดปฏิบติัตามกฎระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสุดารัตน์ อ่อนละเอียด (2551) ศึกษาเร่ืองวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิผลองค์การกรมพฒันาสังคมและ
สวสัดิการ พบวา่ รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารหลกัเป็นแบบวฒันธรรมราชการ กล่าวคือ ลกัษณะเด่นขององคก์าร
มีโครงสร้างและการควบคุมท่ีชดัเจน ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้ผูบ้ริหาร
องค์การมีบทบาทเป็นผูป้ระสานงานและเน้นการก ากบัควบคุม มอบหมายงานตามสายการบงัคบับญัชา ใน
วฒันธรรมองคก์ารลกัษณะน้ี อาจท าให้ลกัษณะภายในองคก์ารจะมีความยืดหยุน่ต ่า การด าเนินการล่าชา้ และสามารถ
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ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดค้่อนขา้งยาก ซ่ึงขดัแยง้กบัโลกในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อยา่งไรก็ดี
การปฏิบติังานในองคก์ารของราชการขนาดใหญ่ เช่น ส านกังานศาลยุติธรรมนั้น วฒันธรรมแบบราชการยงัคงมี
คุณประโยชน์และส่งผลดีต่อองคก์าร เช่น การเคารพเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาตามระดบัชั้นยศ และล าดบัอาวุโสในการ
ปฏิบติังาน ความมัน่คงในการปฏิบติังาน มีความจงรักและเทิดทูนองค์การ ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีมีส่วนท าให้
การปฏิบติังานของบุคลากรของศาลยุติธรรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของทางราชการไดด้ว้ยดี  ดงันั้น
วฒันธรรมองคก์ารแบบราชการจึงยงัคงมีสหสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรในส านกัอ านวยการ
ประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7  
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารแบบปรับตวั อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นล าดบัสุดทา้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัวฒันธรรมองคก์ารทั้ง 4 รูปแบบ ดงันั้นหน่วยงานควรเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการมีส่วนร่วมเพื่อเสนอความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากร เพื่อท่ีจะน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ อนัจะท าให้
เกิดการพฒันา รวมถึงการเปิดรับส่ิงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งให้กบัหน่วยงานให้สามารถปรับตวัเขา้กบั
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนั ส านกัอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นองคก์ารหน่ึงของ
ภาคราชการมีความจ า เป็นต้องมีว ัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้าง การบริหารจดัการ รวมถึงการ
พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 ส าหรับผลการปฏิบติังานในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้น ดงันั้น หน่วยงานควรมีการจดัท าแบบสอบถาม เพื่อให้ประชาชนผู ้
มารับบริการได้ตอบ และน าขอ้มูลดงักล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้บริการ 
เพื่อให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจต่อผูเ้ขา้รับบริการสูงสุด ควรมีการปรับปรุงปัจจยัหลกัของการบริการ 
ไดแ้ก่ (1) บุคลากรผูใ้ห้บริการ (People)โดยผูป้ฏิบติังานตอ้งเรียนรู้งานในหลาย ๆ ดา้น เพื่อให้บริการไดแ้บบ
ครบวงจร สามารถตอบค าถามหรือช้ีแจงผูม้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว อันจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจแก่
ประชาชน (2) สถานท่ีให้บริการ (Place) โดยจดัเคร่ืองใชส้ านกังานให้อยูภ่ายในห้องเดียวกนั เพื่อให้บริการได้
อยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และครบวงจร (3) กระบวนการให้บริการ (Process) โดยปรับปรุงกระบวนการท างานใหง่้าย 
(Work Simplification) โดยการตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ  าเป็นออกไป โดยมีมาตรฐานท่ีถูกตอ้งเพื่อความรวดเร็ว 
การจดัล าดบังานใหม่ให้เหมาะสมท าให้เกิดความสอดคลอ้งกนั ปรับปรุงวธีิการท างานหรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้
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ท างานได้ง่ายข้ึน เร็วข้ึน สะดวกข้ึน จะช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน ซ่ึงหลกัการดงักล่าวท าให้เกิดผล 
การบริการท่ีดีและมีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ืองานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อคน้หาวฒันธรรมองคก์ารแบบ
อ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ของส านกังานศาลยุติธรรมเพื่อน ามาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานภายใตส้ังกดัส านกังานศาลยติุธรรม 
 2. ควรศึกษาในมิติและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมองคก์าร ให้สอดคลอ้งกบัหน่วยงานใน
การปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3. อาจมีการศึกษาวิจยัในบริบทเดิมอีกคร้ังเม่ือเวลาผา่นไปช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ เพื่อศึกษาวา่ ผล
การศึกษาจะเปล่ียนแปลงไปอีกหรือไม่ เพียงใด 
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