การรับรูข้ องข้าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ
ทีม่ ีต่อวัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ไพรินทร์ ชะตาดี*
อาจารย์ ดร.ชํานาญ ปิ ยวนิชพงษ์**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของข้ าราชการตํารวจด่านตรวจ
คนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ และ
เพื่ อ เปรี ย บเทีย บการรั บ รู้ข องข้ า ราชการตํา รวจด่ า นตรวจคนเข้ า เมือ งท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ
ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ จําแนกตามอายุราชการและการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย นี้ คื อ ข้ า ราชการตํา รวจตรวจคนเข้ า เมื อ งท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ
จํา นวนทั้งหมด 356 คน ขนาดตัว อย่ า ง คํา นวณโดยใช้ สูต รของทาโร ยามาเน่ ได้ ม าจํา นวน
188 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ในการทําวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นจากการศึกษา
ข้ อมูล จากตํารา งานวิจัย และการสอบถามจากผู้ท่มี ีประสบการณ์ เป็ นแบบลิเคิร์ท สเกลสากล 5
ระดับ เพื่อวัดวัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ใน 4 แบบ คือ แบบปรับตัวแบบ
มุ่งผลสําเร็จ แบบเครือญาติ และแบบราชการ สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ สถิติเชิง
พรรณนา ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย ( x̄ ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน(S.D) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistics) ได้ แก่ ค่า F-Test
ผลการศึกษาพบว่า ข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ มี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ว่ามีลักษณะแบบปรับตัวมาก
ที่สุด (x̄ =4.29) รองลงมาเป็ นแบบมุ่งผลสําเร็จ (x̄ =4.12) รองลงมาเป็ นแบบราชการ (x̄
=4.10) และรับรู้ว่าเป็ นแบบเครือญาติน้อยที่สุด (x̄ =4.07) และพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
การรับรู้วัฒนธรรมของข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ จําแนกตาม
อายุราชการ ด้ านวัฒนธรรมองค์การแบบราชการ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 สําหรับวัฒนธรรม
องค์การ แบบปรับตัว วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ และวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ
ไม่พบความแตกต่าง รวมทั้งไม่พบความแตกต่างในตัวแปรจําแนกตามระดับการศึกษาทั้ง 4 แบบ
ของวัฒนธรรมองค์การ

*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. บทนํา
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ นเนื้ อหาที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มศึ ก ษากั น มากขึ้ นในปั จ จุ บั น
เพราะนักสังเกตการณ์และนักวิจัยมีความเชื่อว่า วัฒนธรรมในระดับชาติและวัฒนธรรมในระดับ
องค์ ก ารสามารถที่จ ะอธิบ ายถึ ง ความแตกต่ า งแห่ ง พฤติก รรมการทํา งานซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ผลผลิ ต
โดยรวมของชาติและผลผลิตของแต่ละองค์การ ดังนั้นการทําความเข้ าใจในวัฒนธรรมองค์การ
และการทําความเข้ าใจในความสอดคล้ องเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมภายนอก และสอดคล้ อง
เหมาะสมกับ กลยุ ทธ์ขององค์การนั้นๆ จึงเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นเพื่อจะทําให้ องค์การนั้นมี
ความสามารถแข่งขันอยู่รอดได้ ต่อไป (Daft L.Richard,1999,p.183)
วัฒนธรรมองค์การจะช่ วยหล่ อหลอมพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การนั้นๆ เนื่องจาก
วั ฒนธรรมมีอิทธิพลต่ อพฤติ กรรมของสมาชิ ก หรื อผู้ บ ริ ห ารในทุ ก ระดับ วัฒ นธรรมสามารถ
มีผลกระทบต่ อความสามารถขององค์การที่จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงทิศทางกลยุทธ์
ของหน่ วยงานได้ ไม่ว่าจะเป็ นองค์การภาคราชการหรือเอกชนเป็ นที่ยอมรับกันว่าองค์การแต่ละ
องค์การมีวิถีชีวิต ลักษณะนิสยั และบุคลิกภาพขององค์การเฉพาะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่
ละองค์การ ไม่มีองค์การใดที่มีความเหมือนกันโดยสิ้นเชิง ถึงแม้ ว่าองค์การที่ทาํ หน้ าที่เหมือนกัน
หรือหน่วยงานในเครือเดียวกันก็ตาม (วันชัย มีชาติ,2544,น.177)
วัฒนธรรมในการทํางานของคนไทย เมื่อนํามาพิจารณาประกอบกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของข้ าราชการไทย มีข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการทํางานในหลายประการด้ วยกัน กล่าวคือ ลักษณะ
การทํางานของข้ าราชการไทยมักเฉื่อยชา และยอมจํานนต่ อผู้มีอาํ นาจเหนือกว่ า ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ บังคับบัญชามีลักษณะเป็ นไปตามแนวดิ่ง ทําให้ ข้าราชการไทยไม่ส้ ู
จะมีความคิดริเริ่มมากนัก จากการศึกษาของ ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2535,น.91) พบว่า การทํางาน
ของข้ าราชการไทยส่วนใหญ่ ยึดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่ากฎเกณฑ์ ที่เป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่า
คนไทยมักยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง และมองสิ่งต่ างๆ ที่ปรากฏในปั จจุ บันมากกว่ าที่จะมองถึง
ประโยชน์ท่จี ะได้ รับในอนาคต ขณะเดียวกัน จํานง สมประสงค์ (2514, น. 709-710) กล่าวไว้ ว่า
ค่านิยมในการทํางานของข้ าราชการไทยที่จะก้ าวหน้ าได้ จะต้ องประกอบด้ วยชาติตระกูล คุณวุฒิ
หรือการศึกษาดี ดวงดี มีพรรคพวกช่วย มีการสังคมและกระบวนการประชาสัมพันธ์ตัวเองดี ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ วข้ าราชการไทยขาดการแยกแยะเป้ าหมายของทางราชการออกจากเป้ าหมายส่วนตัว
ข้ าราชการชั้นผู้ใหญ่มักทําอะไร โดยยึดในเรื่องของเกียรติยศ ศักดิ์ศรี อํานาจเป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมขององค์การ จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมาย
ขององค์การ บางองค์การมีวัฒนธรรมที่กระจายไปตามฝ่ ายต่างๆ ยากที่จะมองเห็นจากภายนอก
ได้ เช่ น ความจงรักภักดีเฉพาะฝ่ ายที่ตนเองทํางานอยู่ หรือความซื่อสัตย์ต่อผู้นาํ ของตน เพราะ
หวังประโยชน์แอบแฝง ในขณะที่บางองค์การมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป้ าหมายส่วนบุคคล
ของพนักงานตรงกับเป้ าหมายขององค์การที่กาํ หนดไว้ เป็ นเป้ าหมายหลัก เช่น วัตถุประสงค์ของ
องค์ ก ารคื อ การบริ ก ารที่เ ป็ นเลิ ศ นั่ น คื อ ทุ ก คนในองค์ ก ารจะตั้ ง ใจทํา งานบริ ก ารอย่ า งเต็ม
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ความสามารถเพื่อก้ าวสู่ความเป็ นเลิศ นั่นคือ ทุกคนในองค์การจะตั้งใจทํางานบริการอย่ างเต็ม
ความสามารถ เพื่อก้ าวสู่ความเป็ นเลิศตามที่องค์การตั้งเป้ าหมายไว้ วัฒนธรรมองค์การจึงเป็ นอีก
หนึ่งปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความผูกพันองค์การ เพราะช่วยยึดเหนี่ยวสมาชิกเข้ าด้ วยกัน สร้ างให้ เกิด
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซึ่งจะทําให้ บุคคลทุ่มเทพลังกายพลังใจ ให้ ความจงรักภักดีต่อ
องค์การหรือสังคมที่ตนอยู่มีเป้ าหมายเดียวกันกับองค์การ และปฏิบัติงานด้ วยความเต็มใจ (กริช
สืบสนธิ์,2538, น.25)
ดังนั้น จะเห็นได้ ว่า การรับรู้ท่มี ีต่อองค์การเป็ นลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกแต่ละคน
ที่พึงมีต่อองค์การ ในขณะที่วัฒนธรรมองค์การเป็ นความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรม
ของคนส่วนใหญ่ ในองค์การ จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา
เรื่องการรับรู้ของข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพที่มีต่อวัฒนธรรม
องค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทาง
สําหรับการบริหารงานและพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้ างวัฒนธรรมองค์การให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ระเบียบวิธีวิจยั
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้กค็ ือ ข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยาน
กรุงเทพ จํานวน ทั้งหมด 356 คน แบ่งออกเป็ นงานขาเข้ าจํานวน 117 คน งานขาออกจํานวน 99 คน
งานอํานวยการจํานวน 23 คน งานสืบสวนจํานวน 28 คน งานพิธกี ารจํานวน 37 คน และงาน
ตรวจลงตราจํานวน 52 คน
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น
จากการศึกษาข้ อมูล จากตํารา งานวิจัย และการสอบถามจากผู้ท่มี ีประสบการณ์ โดยแบ่ งออกเป็ น 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ อายุราชการ และระดับการศึกษา จํานวน 2 ข้ อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่ต้องการทราบถึงวัฒนธรรมองค์การของข้ าราชการตํารวจตรวจ
คนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ตามแนวคิดของ Daft L.Richard (1999) มีท้งั หมด 30 ข้ อ
เพื่อต้ องการวัดระดับการรับรู้ต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์การใน 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) วัฒนธรรม
องค์การแบบปรับตัว 2) วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ 3) วัฒนธรรมองค์การแบบเครือ
ญาติ และ 4) วัฒนธรรมองค์การแบบราชการ โดยเป็ นแบบสอบถามวัด
วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัวจํานวน
8 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 1-8
วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จจํานวน
7 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 9-15
วัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติจาํ นวน
7 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 16-22
วัฒนธรรมองค์การแบบราชการจํานวน
8 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 23-30
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ลักษณะคําในแบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อความซึ่งผู้ตอบจะประเมินความรู้สึกของผู้ตอบ
เอง การประเมินแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ รับรู้มากที่สดุ รับรู้มาก รับรู้ปานกลาง รับรู้น้อยและ
รับรู้น้อยที่สดุ โดยจะกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนดังนี้
ระดับการรับรู ้
คะแนน
มากที่สดุ
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้ อย
2
น้ อยที่สดุ
1
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อแสดงข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามและเสนอ
เป็ นตารางมีคาํ บรรยายประกอบ
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัด
ระดับความคิดเห็น และระดับความเชื่อมั่น โดยกําหนดตามเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ของคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.21-5.00
รับรู้มากที่สดุ
3.41-4.20
รับรู้มาก
2.61-3.40
รับรู้ปานกลาง
1.81-2.60
รับรู้น้อย
1.00-1.80
รับรู้น้อยที่สดุ
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ สถิติ FTest ใช้ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้ อมูลที่จาํ แนกออกตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยจะทําการทดสอบ
ก่อนว่ ามีความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยหรือไม่ หากพบว่ามีความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยจึงค่อยไปทํา
การเปรียบเทียบรายคู่(Multiple comparison)เป็ นขั้นตอนต่อไป

3. สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 ข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 188 คน พบว่าเป็ นข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ ที่มีอายุ
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ราชการตํ่ากว่า 5 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 29.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับปริญญา
ตรี คิดเป็ นร้ อยละร้ อยละ 62.8
1.2 ข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ว่ามีลักษณะแบบปรับตัวมากที่สุด (x̄ =4.29)
รองลงมาเป็ นแบบมุ่งผลสําเร็จ (x̄ =4.12) รองลงมาเป็ นแบบราชการ (x̄ =4.10) และรับรู้ว่า
เป็ นแบบเครือญาติน้อยที่สดุ (x̄ =4.07)
1.3 พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้วัฒนธรรมของข้ าราชการตํารวจด่านตรวจ
คน เข้ า เมื อ งท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ จํา แนกตามอายุ ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบราชการ
อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ที่ ร ะดั บ .05 สํา หรั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบปรั บ ตั ว วั ฒ นธรรมองค์ ก าร
แบบมุ่งผลสําเร็จ และวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ ไม่พบความแตกต่างรวมทั้งไม่พบความ
แตกต่างในตัวแปรจําแนกตามระดับการศึกษาทั้ง 4 แบบของวัฒนธรรมองค์การ
2. การอภิปรายผล
ข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีการรับรู้ว่าวัฒนธรรม
องค์ ก ารของสํา นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ นแบบปรั บ ตั ว มากที่สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
ข้ อที่ข้าราชการตํารวจมีระดับการรับรู้มากที่สดุ คือมีอสิ ระในการตัดสินใจและพร้ อมลงมือปฏิบัติ
ได้ ทนั ทีเมื่อเกิดความจําเป็ น รองลงมาคือ มีความกระตือรือร้ นสนใจที่จะเรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆอยู่เสมอ
มี บ ทบาทสํา คั ญ ในการสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงในทางที่ดี ต่ อ หน่ ว ยงาน มี ค วามพร้ อ มที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานอยู่เสมอ มีความเชื่อว่า การจะทําให้ ธุรกิจประสบความสําเร็จได้
นั้น ต้ องพยายามปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในการทํางานตลอดเวลา มีความเป็ นอิสระในการ
ทํางาน จะมีการสํารวจทางเลือกต่างๆ ก่อนการลงมือตัดสินใจหรือทําการใดๆในเรื่องงาน และ
สามารถรับรู้และเข้ าใจศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงด้ านการทํางานด้ วยตนเอง ตามลําดับ
ข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีการรับรู้ว่าวัฒนธรรม
องค์ ก ารของสํา นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ นแบบมุ่ ง ผลสํา เร็ จ อยู่ ใ นระดั บ มากอั น ดั บ ที่ 2
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ข้ อที่ข้าราชการตํารวจมีระดับการรับรู้มากที่สดุ คือ มีวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย
และนโยบายที่ชั ด เจน รองลงมาคื อ มี ก ารใช้ น โยบายสํา หรั บ พนั ก งานที่มี ผ ลงานดี จ ะได้ รั บ
ผลตอบแทนสูงกว่ าผู้มีผลงานตํ่ากว่ าเป้ าหมาย มีการทํางานมีลักษณะการแข่งขันกันในทุกด้ าน
มีการมุ่งเน้ นการทํางานไปสู่ความเป็ นเลิศหรือมาตรฐานที่ดี มีการสั่งงานโดยไม่ค่อยรับฟังความ
คิ ด เห็น ของตนเอง มี ก ารแข่ ง ขั น กั น ทํา งานเพื่ อ สร้ างผลงานของตนเองตามลํา ดั บ และให้
ความสําคัญต่อความสําเร็จตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ ตามลําดับ
ข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีการรับรู้ว่าวัฒนธรรม
องค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นแบบราชการ ในระดับมากอันดับที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ ข้ อที่ข้าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมือง ท่าอากาศกรุงเทพ มีระดับการรับรู้มากที่สดุ
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คือระบบการทํางานมีความมั่นคงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ มีการยึดถือและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของหน่ วยงานอย่างเคร่ งครัด ต้ องระมัดระวังในการทํางานเมื่อเกิดข้ อผิดพลาด
อาจถูกลงโทษ ต้ องรอคําสั่งจากหัวหน้ างานก่อนแล้ วค่ อยลงมือปฏิบัติงาน ต้ องปฏิบัติงานตาม
หลักการที่ตกลงกันในหน่ วยงานมากกว่าจะคํานึงถึงความรู้สึกของสมาชิกผู้ร่วมงาน แม้ จะขัดกับ
ความรู้สึกของสมาชิกผู้ร่วมงานก็ตาม การที่มีกฎระเบียบมากจึงทําให้ ทาํ งานล่ าช้ า การทํางาน
ต่างๆ มุ่งเน้ นวิธีการและขั้นตอนในการทํางาน และจะไม่ตัดสินใจตามลําพังแต่ จะคํานึงถึงเสียง
ส่วนใหญ่ ตามลําดับ
ข้ าราชการตํารวจด่านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีการรับรู้ว่าวัฒนธรรม
องค์การของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นแบบเครือญาติ อยู่ในระดับตํ่าที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ ข้ อที่ข้าราชการตํารวจมีระดับการรับรู้มากที่สดุ คือมีการสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมพนักงาน
เพื่อมีความพร้ อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรองลงมาคือมีการทํางานแบบช่ วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ให้ ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของพนักงานในหน่ วยงาน มีความเป็ นกันเองในการ
ปฏิบัติงานของทุกระดับ มีลักษณะเป็ นกันเองเปิ ดเผยจริงใจ ได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
และมีการทํางานแบบพึ่งพาร่วมมือและช่วยเหลือกัน ตามลําดับ
ข้ าราชการตํารวจด่ านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ มีแนวโน้ มการรับรู้
ใกล้ เคียงกันทั้ง 4 แบบ คือกําลังเปลี่ยนจากวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ วัฒนธรรมองค์การ
แบบราชการ วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสําเร็จ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว คือมีการเน้ น
สภาพแวดล้ อมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับวนิดา เสนีเศรษฐและ ชอบ อินทร ประเสริฐกุล (2530,น.
5–6) สรุปว าป จจัยหรือ องค ประกอบที่มีอทิ ธิพลต อการรับรู ของบุคคลคือ ลักษณะ
ของสภาพการณ หรื อสภาพแวดล อมในการทํางาน สามารถมีอิทธิพลต อการรับรู
และศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 73-74) ได สรุปป จจัยที่มีอทิ ธิพลต อการรับรู
ว า สถานการณ (Situation) เป นสิ่งที่เรามองเห็นหรือเหตุการณ รอบ ๆ สภาพแวดล
อมที่อยู ภายนอก ซึ่งมีอทิ ธิพลต อการรับรู ป จจัยสถานการณ ที่ทาํ ให เกิดการรับ
รู ประกอบด วย เวลา สภาพงาน และสภาพสังคม
3. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาวิจั ยพบว่ า ข้ า ราชการตํารวจด่ านตรวจคนเข้ า เมืองท่า อากาศยาน
กรุ ง เทพ มี ก ารรั บ รู้ ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของสํา นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ นแบบเครื อ ญาติ
อยู่ในระดับตํ่าที่สดุ
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
1.ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งท่ า อากาศยานกรุงเทพ สํา นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ควรให้
ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมของข้ าราชการตํารวจภายในองค์การ ส่งเสริมให้ มีบรรยากาศ
ของการทํางานร่วมกัน เปรียบเสมือนดั่งครอบครัวเดียวกัน ผู้บริหารเปรียบเสมือนพ่อแม่และพี่
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ที่ต้องสอนงานแนะนําน้ องหรือผู้ท่มี าใหม่ และคอยดูแลช่วยเหลือน้ องๆ ผู้ท่อี ่อนอาวุโสกว่าก็จะ
ให้ ความเคารพนับถือและเกรงใจผู้ใหญ่
2.ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ควรมุ่งเน้ น
เรื่องความร่ วมมือมือกันในการทํางาน การให้ ความเอาใจใส่เอื้ออาทรกัน ยึดมั่นในการให้ ความ
เป็ นธรรม พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดความรู้สกึ แตกต่างกันทางสถานะภาพ เพื่อทําให้ ข้าราชการ
ตํารวจเกิดความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ส่งผลให้ ข้าราชการตํารวจปฏิบัติงานจนสําเร็จและ
เกิดความก้ าวหน้ าในอาชีพการทํางาน
3.ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติควรส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เน้ นความสามัคคี เป็ นพี่น้อง เพื่อสร้ างความจงรักภักดีต่อองค์การ
โดยองค์การอาจจะจัดกิจกรรมที่จะเสริมสร้ างให้ เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจได้ มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เช่ น
การแข่งขันกีฬา การจัดสัมมนา เป็ นต้ น
4. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ด้ วยข้ อจํากัดเรื่องเวลา ผู้วิจัยจึงเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีใช้ แบบสอบถาม
เพียงอย่างเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะเพิ่มวิธีการเก็บข้ อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ควบคู่กันไป เพื่อทําให้ ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความน่ าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยจะต้ องเตรียมโครงสร้ างคําถามให้ พร้ อมและครอบคลุม
มุ่งเน้ นประเด็นที่ต้องการศึกษา
2. ในการดําเนินการวิจัยโดยทั่วไปแล้ ว ผู้วิจัยส่วนมากมักจะไม่ สามารถศึกษาวิจัยจาก
ประชากรทั้ง หมด เนื่ อ งจากประชากรมี จํา นวนมาก ผู้ วิ จั ย จึ ง จํา เป็ นต้ อ งทํา การสุ่ม ตั ว อย่ า ง
นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดค่าใช้ จ่าย ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ดังนั้น การสุ่มตัวอย่างก็จาํ เป็ น
จะต้ อ งเลื อ กวิ ธี ใ ห้ เ หมาะสมและควรมี ก ารและควรมี ก ารสอบวั ด ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล มี ค วาม
ผิดพลาดน้ อยที่สดุ
3. จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพบว่ าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การนั้ น
ขึ้นอยู่กับปั จจัยหลายๆ ปั จจัย ดังนั้นควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่ อการรับรู้
วัฒนธรรมองค์การ เช่น ระดับชั้นยศ ลักษณะงานในความรับผิดชอบ
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