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บทคดัย่อ   
 

              การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 2) ประสิทธิผลโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   3) รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 205  
โรงเรียน  ไดม้าโดยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยมีผูอ้  านวยการโรงเรียน และรองผูอ้  านวยการโรงเรียน หรือผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  โรงเรียนละ 2 คน  เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล  รวมทั้งส้ิน  410  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่  ค่าความถ่ี (f )  ค่าร้อยละ(%)  ค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ วิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)    
 ผลการวจัิยพบว่า  
              1)  โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  มีวฒันธรรมองค์การเป็นแบบมุ่งอ านาจสูงสุด รองลงมาคือ 
วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งบทบาท วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งคน  และวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งงาน  
ตามล าดบั   
              2)  โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร มีประสิทธิผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยประสิทธิผลสูงสุด
ใน ดา้นความคาดหวงัท่ีมีต่อนกัเรียน  รองลงมาคือดา้นทกัษะการบริหาร  ดา้นการบรรลุเป้าประสงค์ของ
โรงเรียน  ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ตามล าดบั 
               3)  วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งอ านาจ  วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งบทบาท  และวฒันธรรมองคก์าร
แบบมุ่งคน  เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร    
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               This research have objectives as 1) to study organizational  culture of the school under Bangkok 
Metropolitan Administration 2) to study effectiveness of the school under Bangkok Metropolitan 
Administration 3) to study organizational culture effected to effectiveness of the school under Bangkok 
Metropolitan Administration. The sample was 205 schools which selected by Stratified Random Sampling. 
Key Informant who response the questionnaire, were 410 persons who consisted of  school directors and 
deputy directors or representative deputy directors that 2 person per each school. The equipment was 5 
rating scale questionnaire which had 0.95 confidence. The used statistics were  frequencies, percentage, 
mean, standard deviation and  Stepwise  Multiple  Regression  Analysis.  
  The results found that :   
              1)  The school under Bangkok Metropolitan Administration had organizational  cultures as type of 
focus on maximum power , the runner up were type of focus on role ,type of focus on people in the 
organization  and type of focus on work respectively.   
              2) The school under Bangkok Metropolitan Administration had effectiveness at high level in total. 
The highest effectiveness was expectation to students, the runner up were administration skill, achieving 
goals of school, leadership of administrator and environment which  conducive to learning respectively.   
              3) The organizational  cultures of the type of focus on maximum power, the organizational  cultures 
of the type of focus on role  and the organizational  cultures of the type of focus on people in the organization, 
were variables which effect to the effectiveness of the school under  Bangkok Metropolitan Administration.   
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