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บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จั ยเรื่ องวั ฒนธรรมการท างานของข้ าราชการต ารวจสถานี ต ารวจภู ธรโนนสู ง จั งหวั ด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ (1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมาจานวนทั้งสิ้น 120 นาย จาแนกตามระดับชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ทางาน ซึ่งผู้ศึกษาทาการสารวจ (Survey Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) แล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยเพื่อหาค่าความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าเอฟ ( F
– test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นประทวน
จานวน 65 นาย ชั้นสัญญาบัตร จานวน 55 นาย ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 49.17 อายุอยู่
ระหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.67 สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 74.17 เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 17.50 และเป็น
หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.33 ต่ากว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 14.17 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า
20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 58.33 ประสบการณ์การทางานอยู่ระหว่าง 11 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.17 และน้อย
ที่สุดมีประสบการณ์การทางานอยู่ระหว่าง 1 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.50
ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่อง โดยกลุ่มตัว อย่างเห็ นว่า สถานี
ตารวจภูธรโนนสูงมีวัฒนธรรมการทางานแบบทีมงานมากกว่าด้านอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องข้าราชการตารวจทางาน
โดยยึดกฎระเบียบเท่านั้น รองลงมาคือวัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน โดยเฉพาะเรื่องข้าราชการตารวจให้
ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม งาน และน้อยที่สุดคือวัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ โดยเฉพาะ
เรื่องข้าราชการตารวจให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาขององค์กร สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับชั้นยศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในทุก ๆ ด้าน
คือ วัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน วัฒนธรรมการทางานแบบทีมงาน วัฒนธรรมการทางานความสามารถ
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2) สถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็ นต่อ วัฒ นธรรมการทางานของพนักงานสถานีตารวจภูธรโนนสู ง
แตกต่างกันอย่ างมีนั ยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านวัฒ นธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน และวัฒนธรรมการ
ทางานแบบทีมงาน 3) ประสบการณ์ทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการทางานของพนักงานสถานี
ตารวจภูธรโนนสูง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้าน วัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งทีมงาน และ
วัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ

ภูมิหลัง
วัฒนธรรมมิใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในสังคมโดยทั่วไปแต่ยังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงานต่างๆ ด้วย สังคมอาศัยวัฒนธรรมเพื่อช่วยในการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาพื้นฐานบางประการ
ของกลุ่ มคนที่อยู่ร่ ว มกัน เพื่อความเป็ น ระเบียบเรียบร้อย และความอยู่รอดของสมาชิก เช่น สั งคมอาศัย
วัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองและกระบวนการยุติธรรม มาช่วยแก้ปัญหาการเมืองและความขัดแย้ง
ในสังคม การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ วัฒนธรรมบริการช่วยในการอานวยความสะดวกใน
เรื่ องการติ ดต่ อ ธุร กิ จ การท่ องเที่ย ว วั ฒ นธรรมองค์ การหรื อ วัฒ นธรรมในหน่ ว ยงานก็ ทาหน้า ที่ คล้ ายกั บ
วัฒนธรรมของสังคม เช่น วัฒนธรรมองค์การในส่วนของการประเมินผลงานก็เกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินเดือนของ
พนักงาน การปรับเลื่อนตาแหน่งพนักงาน การลงโทษ วัฒนธรรมองค์การช่วยสื่อให้สมาชิกของหน่วยงานทราบ
ถึงแนวทางประพฤติปฏิบัติ และทางานตามที่หน่วยงานคาดหวัง ดังนั้น เมื่อวัฒนธรรมองค์การมีบทบาทภายใน
หน่วยงานหลายประการ การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นเรื่องสาคัญและน่าสนใจ โดยเฉพาะการศึกษา
ถึงผลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
องค์การในปัจจุบันต้องการให้ธุรกิจของตนเติบโตและได้เปรียบการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรสาคัญ สามารถสร้างความ
ได้เปรียบแก่องค์การ แต่ต้องเชื่อมโยงบุคลากรเข้ากับองค์การด้วยค่านิยมขององค์การ (Corporate Values) เพื่อให้
พนักงานผูกพัน (Commitment) ต่อองค์การค่านิยมนี้แสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมองค์การ (Organizational
Culture หรือ Corporate Culture) ซึ่งเป็น ความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงานมีและปฏิบัติ
ร่วมกัน ในรูปคาพูด ความคิด การเรียนรู้ การกระทาหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ สามารถทาให้องค์การ
ประสบความสาเร็จหรือความล้มเหลวได้ หรือกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การทาให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการ
ทางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วยความผูกพันต่อความเชื่อและค่านิยมที่มีร่วมกัน ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับ
กันมากขึ้นว่ า วั ฒนธรรมองค์ การเป็ นปั จจั ยด้ านหนึ่ งที่ สร้างความสามารถในเชิ งการแข่ งขั น (competitive
advantage) ที่ยั่งยืนให้กับองค์การได้ ด้วยวัฒนธรรมองค์การนั้น เป็นแบบแผนของความคิด ความรู้สึกที่สมาชิก
ได้รับการกาหนดร่วมกันภายในองค์การ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติและมีการสืบทอดไปสู่สมาชิก
ใหม่ขององค์การ ซึ่งมีผลให้สมาชิกองค์การหนึ่งมีความแตกต่างไปจากสมาชิกของอีกองค์การหนึ่ง วัฒนธรรม
องค์การจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรหลายประการด้วยกัน คือ ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกในองค์การ เกิดการตัดสินใจในการสื่อสารสมาชิกในองค์การรู้สึกผูกพันต่อองค์การ มีการรับรู้ต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ตรงกันตลอดจนช่วยให้เกิดการใช้เหตุผลในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับ จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม
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องค์การมีผลต่อความสาเร็จและประสิทธิภาพขององค์การ ด้วยเป็นผลมาจากการที่คนในองค์การมีความผูกพันซึ่ง
กันและกัน และมีความผูกพันกับองค์การอย่างแนบแน่น คือ มีความเชื่อ การมีทัศนคติ อุดมการณ์ และค่านิยม
ร่วมกัน
สถาบันตารวจก็เช่นกันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย เป็นเพราะโลกสมัย ใหม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การทางานในการปรามปรามและป้องกันการกระทาผิดเป็นไปได้ยาก ดังนั้น
การสร้างวัฒนธรรมภายในสถานีตารวจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของกรมตารวจ องค์ประกอบที่
สาคัญในการพัฒนาสถานีตารวจให้ยั่งยืนคือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคุณภาพสมบูรณ์
ทั้ง ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสาคัญต่อการพัฒนาองค์การ หากสถานีตารวจใดที่สามารถทาให้บุคคลมี
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจแล้ว ก็จะทาให้บุคคลมีความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์การ ทุ่มเทความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเมื่อใดที่
บุคคลในองค์การมีวัฒนธรรมใดที่ไม่พึงประสงค์ ก็จะทาให้องค์การเกิดความเฉื่อยชาขาดความกระตือรือร้นซึ่งจะ
เป็นผลเสียแก่สถานีตารวจในที่สุด จึงนับได้ว่าวัฒนธรรมมีความสาคัญต่อองค์การเป็นอย่างมาก กล่าวคือ นอกจาก
องค์การจะต้องสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแล้ว องค์การยังจะต้องรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ด้วย การ
สร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องทันสมัยและตอบสนองประชาชนได้มากขึ้นให้กับข้าราชการตารวจ ว่ามีสิ่งใดที่ควร
ปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมและค่านิยมใดที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และจะมีแนวทางใดที่จะทาให้เกิดขึ้นได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางาน ให้ข้าราชการตารวจมีการรับรู้ถึง
วัฒนธรรมการทางานอย่างชัดเจนและใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร โนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาจานวน
ทั้งสิ้น 120 นาย เป็นสัญญาบัตรจานวน 55 นาย เป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน จานวน 65 นาย ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ วิจัย ได้ดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้ว ยตนเอง โดยเลื อกวิธีสุ่ มตัว อย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
2. นาแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows Version 10.0 โดย
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3.2 วั ฒ นธรรมการท างานของข้า ราชการต ารวจสถานี ต ารวจภู ธ รโนนสู ง จั ง หวัด นครราชสี ม า
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยระดับ ความ
คิดเห็น ดังนี้
ระดับ

=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

=

5 1
5

=

0.8

1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับการรับรู้วัฒนธรรมการทางานของพนักงานน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับการรับรู้วัฒนธรรมการทางานของพนักงานน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับการรับรู้วัฒนธรรมการทางานของพนักงานปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับการรับรู้วัฒนธรรมการทางานของพนักงานมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับการรับรู้วัฒนธรรมการทางานของพนักงานมากที่สุด
3.3 เปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมาจาแนกตามระดับชั้นยศ โดยการทดสอบค่า (T-test Independent)
3.4 เปรียบเทียบระดับวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร โนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ในแต่ละด้านจาแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทางาน เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test and One way ANOVA
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตรดังนี้
P 

f
 100
n

เมื่อ f หมายถึง ความถี่หรือจานวนข้อมูล
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n หมายถึง จานวนตัวอย่างหรือผู้ตอบแบบสอบถาม
P หมายถึง ค่าร้อยละ(percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร
เมื่อ

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร

เมื่อ

S.D แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
∑x² แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
(∑x²) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
2. สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
2.1 ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยใช้สูตร
IOC =
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามปฏิบัติการ
∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α)
α
เมื่อ

=
α
n
∑s2i
S2t

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข้อของแบบสอบถาม
ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
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3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent
Samples t - test ของวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา
t 

เมื่อ

X1  X 2

S 12 S 22

n1
n2

t

แทน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
1- 2 แทน
2 2
S1 ,S2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
n1 ,n2 แทน ขนาดของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างมีระดับชั้นยศป็นชั้นประทวน จานวน 65 นาย คิดเป็นร้อยละ 54.17 เป็นชั้นสัญญาบัตร
จานวน 55 นาย คิดเป็นร้อยละ 45.83 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 59 นาย คิดเป็นร้อยละ 49.17
รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 38 นาย คิดเป็นร้อยละ 31.67 และน้อยที่สุดมีอายุต่ากว่า 25 ปี
จานวน 5 นาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.16 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 89 นาย คิดเป็นร้ อยละ 74.17
รองลงมาเป็นโสด จานวน 21 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.50 และเป็นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 10 นาย คิดเป็นร้อยละ
8.33 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 94 นาย คิดเป็นร้อยละ 78.33 จบการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 17 นาย คิดเป็นร้อยละ 14.17 และจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 9 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 7.50 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จานวน 70 นาย คิดเป็นร้อยละ 58.33
รองลงมามีประสบการณ์การทางานอยู่ระหว่าง 11 – 10 ปี จานวน 29 นาย คิดเป็นร้อยละ 24.17 และน้อยที่สุดมี
ประสบการณ์การทางานอยู่ระหว่าง 1 – 10 ปี จานวน 21 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.50
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน วัฒนธรรมการทางานแบบเป็นทีมงาน วัฒนธรรมการ
ทางานแบบความสามารถ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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วัฒ นธรรมการทางานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธ รโนนสู ง จัง หวัด นครราชสี มา โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.89, S.D.= 0.290) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสถานีตารวจภูธรโนนสูงมี
วัฒนธรรมการทางานเป็นทีมงานมากกว่าด้านอื่น ๆ (  =4.07, S.D.= 0.541) รองลงมาคือวัฒนธรรมการทางาน
แบบมุงผลงาน (  =3.82, S.D.= 0.405) และน้อยที่สุดคือวัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ (  =3.77,
S.D.= 0.307)
วัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร
เห็นคุณค่าและเป็นผู้นาในการวางระบบและใช้ระบบการบริหารมุ่งผลงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(  =3.82, S.D.= 0.405) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า ข้าราชการตารวจให้ความสาคัญกับการทางาน
เป็น ทีมงานเพื่อสร้ างวัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.98 S.D.= 0.614)
รองลงมาคือข้าราชการตารวจมีให้ความร่วมมือและปรับเปลี่ยนการทางานให้เหมาะสมกับระบบการบริหารมุ่ง
ผลงานเป็นทีมงาน (  =3.93, S.D.= 0.610) และน้อยที่สุดคือเรื่องข้าราชการตารวจมีผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสถานีตารวจ (  =3.63, S.D.= 0.570)
วัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีวัฒนธรรม
การทางานแบบเป็นทีมงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (  =4.07, S.D.= 0.541) เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่าข้าราชการตารวจดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนการทางานแบบเป็นทีมงานมากกว่าประเด็น
อื่นๆ (  =4.37, S.D.= 0.673) รองลงมาคือข้าราชการตารวจตรงตอเวลา (  =4.30, S.D.= 0.656) และน้อย
ที่สุดคือเรื่องข้าราชการตารวจทุกคนแสดงบทบาทผู้นา/ผู้ตามได้เหมาะสม (  =3.77, S.D.= 1.019)
วัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีวัฒนธรรม
การทางานแบบความสามารถ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.77, S.D.= 0.307) เมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถามพบว่าองค์กรเน้นการทางานหนักมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.16, S.D.= 0.518) รองลงมา
คือการตั้งเป้าหมายการทางานไว้สูง (  =3.98, S.D.= 0.761) และมีวัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ
น้อยที่สุดคือเรื่องข้าราชการตารวจให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาขององค์กร (  =3.40, S.D.= 0.803)
ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการตารวจ
สถานี ต ารวจภู ธ รโนนสู ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า จ าแนกตามระดั บ ชั้ น ยศ โดยการทดสอบค่ า (t-test
Independent) จาแนกตามอายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทางาน โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) ในการทดสอบ
ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความคิดเห็นต่ อวัฒนธรรมการทางาน
ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ในทุกๆ ด้าน คือ วัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน วัฒนธรรมการทางานแบบทีมงาน วัฒนธรรมการทางาน
แบบความสามารถ
ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการทางานของ
พนักงานสถานีตารวจภูธรโนนสูง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้าน วัฒนธรรมการทางานแบบ
ทีมงาน และวัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ
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ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒ นธรรมการ
ทางานของพนักงานสถานีตารวจภูธรโนนสูง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านวัฒนธรรมการ
ทางานแบบมุ่งผลงาน และวัฒนธรรมการทางานแบบทีมงาน
ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการ
ทางานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 ในทุกๆ ด้าน คือ วัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงานวัฒนธรรมการทางานแบบทีมงาน วัฒนธรรม
การทางานแบบความสามารถ
ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มปี ระสบการณ์ทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการ
ทางานของพนักงานสถานีตารวจภูธรโนนสูง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้าน วัฒนธรรมการ
ทางานแบบทีมงาน และวัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ

อภิปรายผล
วัฒ นธรรมองค์การ หมายถึง สิ่ง ต่า งๆ อัน ประกอบด้ว ย พฤติก รรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ
ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ ของคนส่วนใหญ่ภายในองค์การของธนาคารรัฐวิสาหกิจ และธนาคารพาณิชย์
เอกชน วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result-based Culture) องค์การยุคใหม่ต้องมุ่งผลงาน ผลงานคือ สิ่งที่บอกถึง
ความสาเร็จขององค์การ การทางานใดๆก็เพื่อให้เกิดผลงาน บุคลากรในองค์การต้องระลึกอยู่เสมอว่า ผลงาน
คือ สิ่งที่แสดงถึงความสามารถของบุคคล และคือเหตุผลของการดารงอยู่ขององค์การ วัฒนธรรมแบบทีมงาน
(Team Culture) การทางานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน องค์การจาเป็นจะต้องผนึกกาลังคนให้ทางานเป็น
ทีมเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดและปฏิบัติทีมงานเกิดจากการจัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญแต่ละ
ด้านที่จาเป็นสาหรับการทางานอย่างหนึ่งให้สาเร็จ โดยมุ่งความสาเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สมาชิกใน
ทีมจะยึดมั่นที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ลุล่วง ความสาเร็จหรือล้มเหลวที่เกิดขึ้นถือเป็นความรั บผิดชอบ
ของทุกคน วัฒนธรรมความสามารถ (Competency Culture) องค์การยุคใหม่จะต้องยึดหลักความสามารถใน
การบริหารงาน การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย การให้รางวัลต้องให้ด้วยความเป็นธรรม
เป็นไปตามผลงาน และตามความสามารถของผู้ปฏิบัติมากกว่าการชอบพอเป็นส่วนตัว จึงจะดึงดูดบุคคลที่มี
ความสามารถให้ทุ่มเททางานให้กับองค์การได้ การมอบหมายงานให้กับสมาชิก สมาชิกทุกคนที่ปฏิบัติงาน
อย่างเดียวกัน จะมีความเชื่อว่าจะต้องแข่งขันกันเพื่อชัยชนะ มีการติดตามงานทุกอย่าง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มี
การวางแผนการปฏิบัติงาน เน้นการปฏิบั ติงานที่ได้ผลสมบูรณ์แบบให้ความคาดหวังกับผลสาเร็จสูงสุด การ
ได้รับ ผลลัพธ์ของงานที่ดีเยี่ ยมมากที่สุ ด เป็ นสิ่ งที่องค์การต้องการ มีการทางานที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมง
เพื่อให้ได้บรรลุผลงานที่ไม่สาคัญมากนัก
วัฒ นธรรมการทางานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธ รโนนสู ง จั ง หวัด นครราชสี มา โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.89, S.D.= 0.290) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสถานีตารวจภูธรโนนสูง มี
วัฒนธรรมการทางานแบบทีมงานมากกว่าด้านอื่นๆ (  =4.07, S.D.= 0.541)รองลงมา คือ วัฒนธรรมการ
ทางานแบบมุ่งผลงาน (  =3.82, S.D.= 0.405) และน้อยที่สุดคือวัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ
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(  =3.77, S.D.= 0.307) โดยวัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.82,
S.D.= 0.405) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม พบว่า ข้าราชการตารวจให้ความสาคัญกับการทางานเป็น
ทีมงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงานมากกว่าประเด็นอื่นๆ (  =3.98 S.D.= 0.614) รองลงมา
คือ ข้าราชการตารวจมีการตั้งเป้าหมายการทางานร่วมกัน (  =3.93, S.D.= 0.610) และน้อยที่สุด คือ เรื่อง
ข้าราชการตารวจมีความรักและผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน (  =3.63, S.D.= 0.570) สาหรับวัฒนธรรมการทางาน
แบบทีมงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =4.07, S.D.= 0.541) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
พบว่า ข้าราชการตารวจทางานโดยยึดกฎระเบียบเท่านั้นเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทางานแบบทีมงาน
มากกว่าประเด็นอื่นๆ (  =4.37, S.D.= 0.673) รองลงมา คือ ข้าราชการตารวจคล้อยตามผู้บริหาร (  =4.30,
S.D.= 0.656) และน้อยที่สุดคือเรื่องข้าราชการตารวจทางานตามคาสั่งเท่านั้น (  =3.77, S.D.= 1.019) ส่วน
วัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =3.77, S.D.= 0.307) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าองค์กรเน้นการทางานหนักมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.16, S.D.= 0.518)
รองลงมา คือ การตั้งเป้าหมายการทางานไว้สูง (  =3.81, S.D.= 0.665) และมีวัฒนธรรมการทางานแบบ
ความสามารถน้อยที่สุด คือ เรื่องข้าราชการตารวจมีความสามารถในการแก้ปัญหาขององค์กร (  =3.40,
S.D.= 0.803)
ผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการทางาน
ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ในทุกๆ ด้าน คือ วัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน วัฒนธรรมการทางานแบบทีมงาน วัฒนธรรมการทางาน
แบบความสามารถผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการทางาน
ของพนักงานสถานีตารวจภูธรโนนสูง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้าน วัฒนธรรมการทางาน
แบบทีมงาน และวัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถผลการเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ
สมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการทางานของพนักงานสถานีตารวจภูธรโนนสูง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านวัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน และวัฒนธรรมการทางานแบบทีมงานผล
การเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกันมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการทางานของ
ข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ใน
ทุก ๆ ด้าน คือ วัฒนธรรมการทางานแบบมุ่งผลงาน วัฒนธรรมการทางานแบบทีมงาน วัฒนธรรมการทางาน
แบบความสามารถผลการเปรีย บเทีย บพบว่ากลุ่มตัว อย่างที่มี ประสบการณ์ทางานต่างกันมีความคิดเห็ นต่อ
วัฒนธรรมการทางานของพนักงานสถานีตารวจภูธรโนนสูง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้าน
วัฒนธรรมการทางานแบบทีมงาน และวัฒนธรรมการทางานแบบความสามารถ

ข้อเสนอแนะ
1. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result-based Culture) ผู้บริหารของสถานีตารวจภูธรโนนสูง ควรให้
สาคัญและสนับสนุนความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารที่มุ่งผลงานให้สาเร็จตามแผนงาน และ
ให้ความสาคัญของคุณค่าและการเป็นผู้นาในการวางระบบและใช้ระบบการบริหารมุ่งผลงานเป็นสาคัญ
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2. วัฒนธรรมแบบทีมงาน (Team Culture) ผู้บริหารของสถานีตารวจภูธรโนนสูง ควรสนับสนุนให้
ข้าราชการตารวจทุกคนแสดงบทบาทผู้นา/ผู้ตามได้เหมาะสม เพื่อความเป็นทีมงานในการแก้ไขและปรับปรุง
และสร้างความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. วัฒนธรรมความสามารถ (Competency Culture) ผู้บริหารของสถานีตารวจภูธรโนนสูง ควร
สนับสนุนการอบรมฝึกฝนให้ข้าราชการมีความสามารถในการปรับตัว มีการตั้งเป้าหมายการทางานไว้สูง และให้
โอกาสข้าราชการตารวจมีการแสดงความสามารถในการคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเป็นการสอบถามในเชิงลึก เนื่องจากประชากรที่ศึกษามี
จานวนน้อย เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ควรมีการศึกษาถึง หน่วยงานอื่น เพื่อดูความสอดคล้องของวัฒนธรรมการทางานในองค์การที่
แตกต่างกัน
3. ควรทาการศึกษากับ ตัว แปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงาน หรือความเครียดที่มี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
4. ควรมีก ารศึ กษาถึงปั จ จั ย วัฒ นธรรมในองค์กรที่มีผ ลต่อ การปฏิ บัติง าน เพื่ อ ให้ ท ราบถึงความ
ต้องการของพนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง

