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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของข้าราชการตาํรวจด่านตรวจ

คนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ และ

เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ ของข้าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ                   

ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ จาํแนกตามอายุราชการและการศึกษา 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยน้ีคือข้าราชการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ         

จาํนวนทั้งหมด 356 คน ขนาดตัวอย่าง คาํนวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ได้มาจาํนวน 

188 ตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการทาํวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา

ข้อมูล จากตาํรา งานวิจัย และการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นแบบลิเคิร์ท สเกลสากล 5 

ระดับ เพ่ือวัดวัฒนธรรมองค์การของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ใน 4 แบบ คือ แบบปรับตัวแบบ

มุ่งผลสาํเร็จ แบบเครือญาติ และแบบราชการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (x̄ )และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และสถิติ เ ชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ได้แก่ ค่า F-Test  

 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ มี

ค่าเฉล่ียการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ว่ามีลักษณะแบบปรับตัวมาก

ที่สุด (x̄ =4.29) รองลงมาเป็นแบบมุ่งผลสาํเร็จ (x̄ =4.12) รองลงมาเป็นแบบราชการ (x̄ 

=4.10) และรับรู้ ว่าเป็นแบบเครือญาติน้อยที่สุด (x̄ =4.07) และพบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

การรับรู้ วัฒนธรรมของข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ จาํแนกตาม

อายุราชการ ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบราชการ อย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ.05 สาํหรับวัฒนธรรม

องค์การ แบบปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาํเรจ็ และวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาต ิ

ไม่พบความแตกต่าง รวมทั้งไม่พบความแตกต่างในตัวแปรจาํแนกตามระดับการศึกษาทั้ง 4 แบบ

ของวัฒนธรรมองค์การ 

 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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1. บทนาํ 

 วัฒนธรรมองค์การเป็นเน้ือหาที่ ไ ด้ รับความนิยมศึกษากันมากขึ้ นในปัจจุบัน                

เพราะนักสังเกตการณ์และนักวิจัยมีความเช่ือว่า วัฒนธรรมในระดับชาติและวัฒนธรรมในระดับ

องค์การสามารถที่จะอธิบายถึงความแตกต่างแห่งพฤติกรรมการทาํงานซ่ึงส่งผลต่อผลผลิต

โดยรวมของชาติและผลผลิตของแต่ละองค์การ ดังน้ันการทาํความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ 

และการทาํความเข้าใจในความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก และสอดคล้อง

เหมาะสมกับ  กลยุทธ์ขององค์การน้ันๆ จึงเป็นสิ่งสาํคัญและจาํเป็นเพ่ือจะทาํให้องค์การน้ันมี

ความสามารถแข่งขนัอยู่รอดได้ ต่อไป (Daft L.Richard,1999,p.183) 

วัฒนธรรมองค์การจะช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การน้ันๆ เน่ืองจาก

วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก หรือผู้บริหารในทุกระดับ วัฒนธรรมสามารถ          

มีผลกระทบต่อความสามารถขององค์การที่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงทิศทางกลยุทธ ์  

ของหน่วยงานได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาคราชการหรือเอกชนเป็นที่ยอมรับกันว่าองค์การแต่ละ

องค์การมีวิถีชีวิต ลักษณะนิสยั และบุคลิกภาพขององค์การเฉพาะซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไปในแต่

ละองค์การ ไม่มีองค์การใดที่มีความเหมือนกนัโดยสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าองค์การที่ทาํหน้าที่เหมือนกัน   

หรือหน่วยงานในเครือเดียวกนักต็าม (วันชัย มีชาติ,2544,น.177) 

วัฒนธรรมในการทาํงานของคนไทย เม่ือนาํมาพิจารณาประกอบกบัพฤติกรรมการปฏบิัติ

ของข้าราชการไทย มีข้อสรปุเกี่ยวกบัลักษณะการทาํงานในหลายประการด้วยกนั กล่าวคือ ลักษณะ

การทาํงานของข้าราชการไทยมักเฉ่ือยชา และยอมจาํนนต่อผู้มีอาํนาจเหนือกว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีลักษณะเป็นไปตามแนวดิ่ง ทาํให้ข้าราชการไทยไม่สู้ 

จะมีความคิดริเร่ิมมากนัก จากการศึกษาของ ไพศาล ไกรสทิธิ์ (2535,น.91) พบว่า การทาํงาน

ของข้าราชการไทยส่วนใหญ่ยึดความสมัพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่ากฎเกณฑ์ ที่เป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่า

คนไทยมักยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และมองสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในปัจจุบันมากกว่าที่จะมองถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต ขณะเดียวกนั จาํนง สมประสงค์ (2514, น. 709-710) กล่าวไว้ว่า 

ค่านิยมในการทาํงานของข้าราชการไทยที่จะก้าวหน้าได้จะต้องประกอบด้วยชาติตระกูล คุณวุฒิ

หรือการศึกษาดี ดวงดี มีพรรคพวกช่วย มีการสงัคมและกระบวนการประชาสมัพันธ์ตัวเองดี ซ่ึง

โดยทั่วไปแล้วข้าราชการไทยขาดการแยกแยะเป้าหมายของทางราชการออกจากเป้าหมายส่วนตัว 

ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่มักทาํอะไร โดยยึดในเร่ืองของเกยีรติยศ ศักดิ์ศรี อาํนาจเป็นต้น 

อย่างไรกต็ามวัฒนธรรมขององค์การ จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

ขององค์การ บางองค์การมีวัฒนธรรมที่กระจายไปตามฝ่ายต่างๆ ยากที่จะมองเหน็จากภายนอก

ได้ เช่น ความจงรักภักดีเฉพาะฝ่ายที่ตนเองทาํงานอยู่ หรือความซ่ือสัตย์ต่อผู้นาํของตน เพราะ

หวังประโยชน์แอบแฝง ในขณะที่บางองค์การมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป้าหมายส่วนบุคคล

ของพนักงานตรงกับเป้าหมายขององค์การที่กาํหนดไว้เป็นเป้าหมายหลัก เช่น วัตถุประสงค์ของ

องค์การคือ การบริการที่เป็นเลิศ น่ันคือ ทุกคนในองค์การจะตั้ งใจทาํงานบริการอย่างเต็ม
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ความสามารถเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ น่ันคือ ทุกคนในองค์การจะตั้งใจทาํงานบริการอย่างเตม็

ความสามารถ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศตามที่องค์การตั้งเป้าหมายไว้ วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นอกี

หน่ึงปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความผูกพันองค์การ เพราะช่วยยึดเหน่ียวสมาชิกเข้าด้วยกนั สร้างให้เกดิ

ขวัญและกาํลังใจในการทาํงาน ซ่ึงจะทาํให้บุคคลทุ่มเทพลังกายพลังใจ ให้ความจงรักภักดีต่อ

องค์การหรือสงัคมที่ตนอยู่มีเป้าหมายเดียวกนักบัองค์การ และปฏบิัติงานด้วยความเตม็ใจ (กริช 

สบืสนธิ์,2538, น.25)  

ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่า การรับรู้ที่มีต่อองค์การเป็นลักษณะความสมัพันธข์องสมาชิกแต่ละคน

ที่พึงมีต่อองค์การ ในขณะที่วัฒนธรรมองค์การเป็นความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรม

ของคนส่วนใหญ่ในองค์การ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาํการศึกษา

เร่ืองการรับรู้ของข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพที่มีต่อวัฒนธรรม

องค์การของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ซ่ึงผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทาง

สาํหรับการบริหารงานและพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 

2. ระเบยีบวิธีวิจยั 

1. ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีกค็ือ ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

กรงุเทพ จาํนวน ทั้งหมด 356 คน แบ่งออกเป็นงานขาเข้าจาํนวน 117 คน งานขาออกจาํนวน 99 คน 

งานอาํนวยการจาํนวน 23 คน งานสบืสวนจาํนวน 28 คน งานพิธกีารจาํนวน 37 คน และงาน

ตรวจลงตราจาํนวน 52 คน 

 2. การสรา้งเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการทาํวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ น   

จากการศึกษาข้อมูล จากตาํรา งานวิจัย และการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 

ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกบัสถานภาพส่วนตัวของ

ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ อายุราชการ และระดับการศึกษา จาํนวน 2 ข้อ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่ต้องการทราบถึงวัฒนธรรมองค์การของข้าราชการตาํรวจตรวจ

คนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ตามแนวคิดของ Daft L.Richard (1999) มีทั้งหมด 30 ข้อ                

เพ่ือต้องการวัดระดับการรับรู้ ต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์การใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) วัฒนธรรม

องค์การแบบปรับตัว 2) วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาํเรจ็ 3) วัฒนธรรมองค์การแบบเครือ

ญาติ และ 4) วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ โดยเป็นแบบสอบถามวัด 

วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวจาํนวน  8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1-8 

วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาํเรจ็จาํนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 9-15 

วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติจาํนวน  7 ข้อ  ได้แก่ ข้อ 16-22 

วัฒนธรรมองค์การแบบราชการจาํนวน  8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 23-30 
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 ลักษณะคาํในแบบสอบถามประกอบด้วยข้อความซ่ึงผู้ตอบจะประเมินความรู้สึกของผู้ตอบ

เอง การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ รับรู้มากที่สดุ รับรู้มาก รับรู้ปานกลาง รับรู้ น้อยและ

รับรู้ น้อยที่สดุ โดยจะกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี  

 ระดบัการรบัรู ้       คะแนน 

 มากที่สดุ                       5 

 มาก             4 

 ปานกลาง            3 

 น้อย             2 

 น้อยที่สดุ            1 

3. การวิเคราะหข์อ้มูล 

สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

 1. ค่าสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามและเสนอ

เป็นตารางมีคาํบรรยายประกอบ 

 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด

ระดับความคิดเหน็ และระดับความเช่ือม่ัน โดยกาํหนดตามเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ีย

ของคะแนน ดังน้ี 

 ค่าเฉล่ีย        ความหมาย 

 4.21-5.00       รับรู้มากที่สดุ 

 3.41-4.20       รับรู้มาก 

 2.61-3.40       รับรู้ปานกลาง 

 1.81-2.60       รับรู้ น้อย 

 1.00-1.80       รับรู้ น้อยที่สดุ 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ F-

Test ใช้เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของข้อมูลที่จาํแนกออกตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยจะทาํการทดสอบ

ก่อนว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ียหรือไม่ หากพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ียจึงค่อยไปทาํ

การเปรียบเทยีบรายคู่(Multiple comparison)เป็นขั้นตอนต่อไป  

 

3. สรุป อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ 

 1. สรุปผลการวิจยั 

1.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 

จาํนวน  188 คน พบว่าเป็นข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรงุเทพ ที่มีอายุ
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ราชการตํ่ากว่า  5   ปีมากที่สดุ  คิดเป็นร้อยละ 29.8  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละร้อยละ 62.8  

1.2 ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ มีค่าเฉล่ียการรับรู้

วัฒนธรรมองค์การของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ว่ามีลักษณะแบบปรับตัวมากที่สุด (x̄ =4.29) 

รองลงมาเป็นแบบมุ่งผลสาํเรจ็ (x̄ =4.12) รองลงมาเป็นแบบราชการ (x̄ =4.10) และรับรู้ ว่า

เป็นแบบเครือญาติน้อยที่สดุ (x̄ =4.07)  

             1.3 พบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ วัฒนธรรมของข้าราชการตาํรวจด่านตรวจ

คน เข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ จําแนกตามอายุ ด้านวัฒนธรรมองค์การแบบราชการ                 

อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 สําหรับวัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว วัฒนธรรมองค์การ            

แบบมุ่งผลสาํเรจ็ และวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ ไม่พบความแตกต่างรวมทั้งไม่พบความ

แตกต่างในตัวแปรจาํแนกตามระดับการศึกษาทั้ง 4 แบบของวัฒนธรรมองค์การ 

 

 2. การอภิปรายผล 

ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีการรับรู้ ว่าวัฒนธรรม

องค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นแบบปรับตัวมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ              

ข้อที่ข้าราชการตาํรวจมีระดับการรับรู้มากที่สดุ คือมีอสิระในการตัดสนิใจและพร้อมลงมือปฏบิัติ

ได้ทนัทเีม่ือเกดิความจาํเป็น รองลงมาคือ มีความกระตือรือร้นสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ   

มีบทบาทสําคัญในการสร้างความเปล่ียนแปลงในทางที่ดีต่อหน่วยงาน มีความพร้อมที่จะ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานอยู่เสมอ มีความเช่ือว่า การจะทาํให้ธุรกจิประสบความสาํเรจ็ได้

น้ัน ต้องพยายามปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในการทาํงานตลอดเวลา มีความเป็นอสิระในการ

ทาํงาน จะมีการสาํรวจทางเลือกต่างๆ ก่อนการลงมือตัดสินใจหรือทาํการใดๆในเร่ืองงาน และ

สามารถรับรู้และเข้าใจศักยภาพในการเปล่ียนแปลงด้านการทาํงานด้วยตนเอง ตามลาํดับ 

 ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีการรับรู้ ว่าวัฒนธรรม

องค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นแบบมุ่งผลสําเร็จ อยู่ในระดับมากอันดับที่ 2               

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่ข้าราชการตาํรวจมีระดับการรับรู้มากที่สดุ คือ มีวิสยัทศัน์ เป้าหมาย

และนโยบายที่ ชัดเจน รองลงมาคือ มีการใช้นโยบายสําหรับพนักงานที่ มีผลงานดีจะได้รับ

ผลตอบแทนสูงกว่าผู้มีผลงานตํ่ากว่าเป้าหมาย มีการทาํงานมีลักษณะการแข่งขันกันในทุกด้าน      

มีการมุ่งเน้นการทาํงานไปสู่ความเป็นเลิศหรือมาตรฐานที่ดี มีการสั่งงานโดยไม่ค่อยรับฟังความ

คิดเห็นของตนเอง มีการแข่งขันกันทํางานเพ่ือสร้างผลงานของตนเองตามลําดับ และให้

ความสาํคัญต่อความสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามลาํดับ 

ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีการรับรู้ ว่าวัฒนธรรม

องค์การของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติเป็นแบบราชการ ในระดับมากอนัดับที่ 3 เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ  ข้อที่ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศกรุงเทพ มีระดับการรับรู้มากที่สดุ  
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คือระบบการทาํงานมีความม่ันคงไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง รองลงมาคือ มีการยึดถือและปฏบิัติ

ตามกฎระเบียบของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ต้องระมัดระวังในการทาํงานเม่ือเกิดข้อผิดพลาด  

อาจถูกลงโทษ ต้องรอคาํสั่งจากหัวหน้างานก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติงานตาม

หลักการที่ตกลงกันในหน่วยงานมากกว่าจะคาํนึงถึงความรู้สึกของสมาชิกผู้ร่วมงาน แม้จะขัดกับ

ความรู้ สึกของสมาชิกผู้ร่วมงานกต็าม การที่มีกฎระเบียบมากจึงทาํให้ทาํงานล่าช้า การทาํงาน

ต่างๆ มุ่งเน้นวิธีการและขั้นตอนในการทาํงาน และจะไม่ตัดสินใจตามลาํพังแต่จะคาํนึงถึงเสียง

ส่วนใหญ่ ตามลาํดับ 

 ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีการรับรู้ ว่าวัฒนธรรม

องค์การของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติเป็นแบบเครือญาติ อยู่ในระดับตํ่าที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อ  ข้อที่ข้าราชการตาํรวจมีระดับการรับรู้มากที่สดุ คือมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพนักงาน 

เพ่ือมีความพร้อมในการรองรับการเปล่ียนแปลงรองลงมาคือมีการทาํงานแบบช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกัน ให้ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในหน่วยงาน มีความเป็นกันเองในการ

ปฏบิัติงานของทุกระดับ มีลักษณะเป็นกนัเองเปิดเผยจริงใจ  ได้รับการปฏบิัติอย่างเท่าเทยีมกนั

และมีการทาํงานแบบพ่ึงพาร่วมมือและช่วยเหลือกนั ตามลาํดับ 

ข้าราชการตาํรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีแนวโน้มการรับรู้

ใกล้เคียงกนัทั้ง 4 แบบ คือกาํลังเปล่ียนจากวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  วัฒนธรรมองค์การ             

แบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสาํเรจ็ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว คือมีการเน้น

สภาพแวดล้อมมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกบัวนิดา เสนีเศรษฐและ ชอบ อนิทร�ประเสริฐกุล (2530,น. 

5–6) สรปุว�าป�จจัยหรือ องค�ประกอบที่มีอทิธพิลต�อการรับรู�ของบุคคลคือ ลักษณะ

ของสภาพการณ�  หรือสภาพแวดล�อมในการทาํงาน สามารถมีอิทธิพลต�อการรับรู� 

และศิริวรรณ เสรีรัตน�และคณะ (2541: 73-74) ได�สรุปป�จจัยที่มีอทิธพิลต�อการรับรู

�ว�า สถานการณ� (Situation) เป�นสิ่งที่เรามองเหน็หรือเหตุการณ�รอบ ๆ สภาพแวดล

�อมที่อยู�ภายนอก ซ่ึงมีอทิธพิลต�อการรับร�ู ป�จจัยสถานการณ�ที่ทาํให�เกดิการรับ

ร�ูประกอบด�วย เวลา สภาพงาน และสภาพสงัคม 

 3. ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าข้าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

กรุงเทพ มีการรับรู้ ว่าวัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นแบบเครือญาติ              

อยู่ในระดับตํ่าที่สดุ 

ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการดาํเนินการในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

            1.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ  ควรให้

ความสาํคัญของการมีส่วนร่วมของข้าราชการตาํรวจภายในองค์การ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศ     

ของการทาํงานร่วมกนั เปรียบเสมือนดั่งครอบครัวเดียวกนั ผู้บริหารเปรียบเสมือนพ่อแม่และพ่ี     
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ที่ต้องสอนงานแนะนาํน้องหรือผู้ที่มาใหม่ และคอยดูแลช่วยเหลือน้องๆ   ผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่ากจ็ะ

ให้ความเคารพนับถอืและเกรงใจผู้ใหญ่ 

 2.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ควรมุ่งเน้น

เร่ืองความร่วมมือมือกันในการทาํงาน การให้ความเอาใจใส่เอื้ออาทรกัน ยึดม่ันในการให้ความ

เป็นธรรม พยายามหลีกเล่ียงไม่ให้เกดิความรู้สกึแตกต่างกนัทางสถานะภาพ เพ่ือทาํให้ข้าราชการ

ตาํรวจเกดิความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ส่งผลให้ข้าราชการตาํรวจปฏบิัติงานจนสาํเรจ็และ

เกดิความก้าวหน้าในอาชีพการทาํงาน 

3.ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติควรส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เน้นความสามัคคี เป็นพ่ีน้อง เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การ 

โดยองค์การอาจจะจัดกิจกรรมที่จะเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ตาํรวจได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เช่น       

การแข่งขนักฬีา การจัดสมัมนา เป็นต้น 

 4. ขอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

 1. ในการวิจัยคร้ังน้ี ด้วยข้อจาํกัดเร่ืองเวลา ผู้วิจัยจึงเกบ็ข้อมูลด้วยวิธีใช้แบบสอบถาม

เพียงอย่างเดียว ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรจะเพ่ิมวิธีการเกบ็ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ควบคู่กันไป เพ่ือทาํให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยจะต้องเตรียมโครงสร้างคาํถามให้พร้อมและครอบคลุม

มุ่งเน้นประเดน็ที่ต้องการศึกษา 

 2.  ในการดาํเนินการวิจัยโดยทั่วไปแล้ว ผู้วิจัยส่วนมากมักจะไม่สามารถศึกษาวิจัยจาก

ประชากรทั้งหมด เน่ืองจากประชากรมีจํานวนมาก ผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องทาํการสุ่มตัวอย่าง 

นอกจากน้ียังมีข้อจาํกดัค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล ดังน้ัน การสุ่มตัวอย่างกจ็าํเป็น

จะต้องเลือกวิธีให้เหมาะสมและควรมีการและควรมีการสอบวัดข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมีความ

ผดิพลาดน้อยที่สดุ  

 3. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การน้ัน

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ ปัจจัย ดังน้ันควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อการรับรู้

วัฒนธรรมองค์การ เช่น ระดับช้ันยศ  ลักษณะงานในความรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

1094



บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กริช สบืสนธิ์. (2538). วฒันธรรมและในพฤติกรรมการสือ่สารองค์การ. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย. 

จาํนงค์ สมประสงค์. (2518). หลกัการปกครองของหวัหนา้งาน. กรงุเทพฯ:  

 มิตรเจริญการพิมพ์. 

วันชัย มีชาติ. (2544). พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ. กรงุเทพฯ: โครงการผลิตตาํรา 

 และเอกสารการสอน. 

ไพศาล ไกรสทิธิ์. (2535). วฒันธรรมการทาํงานของคนไทย. กรงุเทพฯ: เทคนิค19. 

วนิดา เสนีเศรษฐ, ชอบ อนิทร์ประเสริฐกุล. (2530). มนุษยสมัพนัธใ์นองค์การ. กรงุเทพฯ: 

 โอเดียนสโตร์. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). พฤติกรรมองค์การ. กรงุเทพฯ: ธรีฟิล์มและไซเทก็ซ์. 

 

 

ภาษาต่างประเทศ 

Daft L.Richard,(1999). Leadership Theory and Practice. New York:The Dryden Preaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1095


	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1107
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1108
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1109
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1110
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1111
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1112
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1113
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1114

