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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึกษาความคิดเห็นต่ อการบริ หารงานของพนั กงาน
ภายใน สํานักชลประทานที่ 11 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่ อการบริหารงานของสํานัก
ชลประทานที่ 11 ของพนักงาน โดยการจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลและฝ่ ายงานที่สังกัด โดย
แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านการวางแผน ด้ านการจัดองค์การ ด้ านการชี้นาํ ด้ านการควบคุม เป็ น
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากพนักงาน
สํา นั ก ชลประทานที่ 11 จํ า นวน 298 คน ทํา การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้ วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้ วย t-test และ
F-test ผลการวิจัยพบว่า
1. พนักงานมีความคิดเห็น ต่อการบริหารงาน สํานักงานชลประทานที่ 11 โดยภาพรวม
พบว่ า เห็น ด้ ว ยมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่สุด คื อ ด้ า น
โครงสร้ างองค์กร รองลงมา คือ ด้ านการชี้นาํ ด้ านการวางแผน และด้ านการควบคุม ตามลําดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่มีตาํ แหน่ง ระยะเวลาการทํางาน รายได้
และฝ่ ายงานที่สงั กัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสํานักชลประทานที่ 11 ใน
ภาพรวม แตกต่างกัน

1. บทนํา
ในการทําวิจัยในเรื่องนี้ ข้ าพเจ้ ามีความจําเป็ นต้ องศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ของสํานักชลประทานที่ 11 เนื่องจากปัจจุบันราชการไทยมีการทํางานที่ซาํ้ ซ้ อนและล่าช้ า จึงต้ องมี
การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งสามารถนําข้ อมูลที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาการบริหารงานของสํานักชลประทานที่ 11 ให้ มีคุณภาพมากขึ้น ได้ ร้ ถู งึ
ปั ญหาของพนักงาน และสามารถปรับความเข้ าใจกับพนักงานและแก้ ไขการทํางานให้ มีความสุข
กับการทํางานได้
*
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กรมชลประทาน เป็ นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้ าที่จัดให้ ได้ มาซึ่งนํา้
เพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งนํา้ เพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค
หรือการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้ องกันความเสียหายอันเกิดจากนํา้ กับการคมนาคม
ทางนํา้ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน ซึ่งการจัดโครงสร้ างระบบการบริหารของกรมชลประทานได้ เน้ น
หลักการรวมอํานาจไว้ ท่สี ่วนกลางจนมากเกินความจําเป็ น จึงก่อให้ เกิดปัญหาของการบริหารงาน
และการดําเนินงานที่ล่าช้ า(Red Tape) เป็ นไปอย่างไม่ท่วั ถึงนับตั้งแต่การปฏิวัติการปกครองมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน ระบบและโครงสร้ างมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ทันเหตุการณ์ไม่สอดคล้ องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การบริหารจึงมีผลต่อความสําเร็จของกรมชลประทาน แม้ จะเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ แต่ สามารถวัดและประเมินผลได้ การบริ หารทําให้ การใช้ ทรัพยากรมีความคุ้ มค่ าและเกิด
ประสิทธิผ ลในการผลิ ต นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยให้ คุ ณ ภาพชี วิต ของพนั ก งานดี ข้ ึน และยัง เป็ นการ
แสวงหาวิธีการทํางานที่ดีท่สี ุด และความสําคัญประการสุดท้ าย คือ การจัดการช่วยทําให้ เกิดการ
จ้ างงาน ทําให้ ประชาชนมีรายได้ และกรมชลประทานพัฒนาเป็ นองค์การที่ดีต่อไปได้
สํานักชลประทานที่ 11 ที่อยู่ คือ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สํานักชลประทานที่ 11 มีหน้ าที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มนํา้ เจ้ าพระยาตอนล่างครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และบางส่วนของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น
ฝั่งตะวันออก มีพ้ ืนที่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองระพีพัฒน์แยกตกจดอ่าวไทย พื้นที่
ในแนวตะวันออก-ตก ตั้งแต่แม่นาํ้ นครนายก-บางปะกงจดแม่นาํ้ เจ้ าพระยา
ฝั่งตะวันตก มีพ้ ืนที่ในแนวทิศเหนือ -ใต้ ตั้งแต่เจ้ าเจ็ด-บางยี่หนจดอ่าวไทย พื้นที่ใน
แนวตะวันออก - ตกตั้งแต่แม่นาํ้ เจ้ าพระยา-บางปะกงจดแม่นาํ้ ท่าจีน
สํานักชลประทานที่ 11 แบ่ งพื้นที่ในความรับผิดชอบออกเป็ นโครงการชลประทานและ
โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษาดังนี้
โครงการชลประทานจังหวัด แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็ น 4 โครงการ ได้ แก่
1. โครงการชลประทานนนทบุรี
2. โครงการชลประทานปทุมธานี
3. โครงการชลประทานสมุทรปราการ
4. โครงการชลประทานสมุทรสาคร
โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษา แบ่งพื้นที่รับผิดชอบด้ านฝั่งตะวันออก และตะวันตก รวม
8 โครงการ ได้ แก่
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ฝั่งตะวันออก
1. โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษารังสิตเหนือ
2. โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษารังสิตใต้
3. โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษาชลหารพิจิตร
4. โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต
ฝั่งตะวันตก
5. โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษาเจ้ าเจ็ดบางยี่หน
6. โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษาพระยาบรรลือ
7. โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษาพระพิมล
8. โครงการส่งนํา้ และบํารุงรักษาภาษีเจริญ
เนื่องจากสํานักชลประทานที่ 11 เป็ นพื้นที่ซ่ึงอยู่ทางตอนล่ างของลุ่มนํา้ เจ้ าพระยา ก่อน
ระบายลงสู่ทะเล ประกอบกับเป็ นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีแหล่งนํา้ ต้ นทุนและนํา้ เก็บกัก จึงประสบปัญหา
ขาดแคลนนํา้ ในช่วงฤดูแล้ ง และปัญหานํา้ ท่วมในช่วงฤดูนาํ้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณนํา้ ที่
ไหลมาจากตอนบน ปริมาณนํา้ ฝนในพื้นที่ และนํา้ ทะเลหนุนสูง
ดังนั้น หนึ่งในภารกิจที่สาํ คัญยิ่งของสํานักชลประทานที่ 11 นั่นคือต้ องมีการวางแผน
เตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าสู่ฤดูนาํ้ หลากการบรรเทาและแก้ ไขปัญหาขณะนํา้ หลาก และการบูรณะ
ซ่อมแซมหลังฤดูนาํ้ หลาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงาน
ของสํานักชลประทานที่ 11 2.) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่ อการบริหารงานของสํานัก
ชลประทานที่ 11 ของพนักงาน โดยการจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและฝ่ ายงานที่สงั กัด
สมมติฐานของการวิจยั พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและฝ่ ายงานที่สงั กัดแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสํานักชลประทานที่ 11 แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย 1.) ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในสํานัก
ชลประทานที่ 11 2.) การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานต่ อ การบริ ห ารงานของสํา นั ก
ชลประทานที่ 11 โดยแบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านการวางแผน ด้ านการจัดองค์การ ด้ านการชี้นาํ
และด้ านการควบคุม 3.) ระยะเวลาในการทําวิจัย คือ ธันวาคม พ.ศ. 2557 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากการวิจัย 1.) สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยครั้งนี้ไป
พัฒนาการบริหารงานของสํานักชลประทานที่ 11 ให้ มีคุณภาพมากขึ้น 2.) สามารถนําข้ อมูลที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้ ไปปรับความเข้ าใจกับพนักงานและแก้ ไขการทํางานให้ พนักงานมีความสุขกับ
การทํางานมากยิ่งขึ้น
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การค้ นคว้ าหาข้ อมู ล ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัยนี้ ประกอบด้ วย ความคิดเห็น (opinion)
การบริหารงาน (Administration) การวางแผน (Planning) การจัดการ (Organizing) การชี้นาํ
(Leading) และการควบคุม (Controlling)
ความคิดเห็ น หมายถึง การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้ อสันนิษฐานนั้น
ออกมาให้ ผ้ ู ฟั ง ผู้ อ่ า นได้ รั บ รู้ เ มื่ อ กล่ า วถึ ง ความคิ ด เห็น จํา เป็ นต้ อ งกล่ า วถึ ง ข้ อ เท็จ จริ ง ด้ ว ย
ข้ อเท็จจริงคือ ข้ อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราวต่างๆ ตามที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป
การบริหารงาน หมายถึง กระบวนการทางสังคมของบุคคลที่ทาํ หน้ าที่การวางแผน การ
จัดองค์การ การชี้นาํ และการควบคุม การทํางานให้ กิจกรรมขององค์การดําเนินงานไปตาม
วัตถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานปัจจัยในการผลิต
ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน หมายถึง การแสดงอารมณ์ ความรู้สกึ ความคิด และข้ อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับกระบวนการการทํางานให้ กจิ กรรมขององค์การดําเนินงานไปตามวัตถุประสงค์
ที่กาํ หนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานปัจจัยในการผลิต ในการทําหน้ าที่การวางแผน การจัด
องค์การ การชี้นาํ และการควบคุม
ด้านการวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดเป้ าหมายขององค์การสร้ างกลยุทธ์
เพื่อแนวทางในการดําเนินไปสู่เป้ าหมายและกระจายจากกลยุทธ์ไปสู่แผนระดับปฏิบัติการโดยกล
ยุทธ์และแผนในแต่ละระดับและแต่ละส่วน งานต้ องสอดคล้ องประสานกัน เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมาย
ในส่วนงานของตนและเป้ าหมายรวมขององค์การด้ วย
ด้านจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้ างขององค์การโดยพิจารณาว่า
การที่จะทําให้ ได้ บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ น้ัน ต้ องมีงานอะไรบ้ าง และงานแต่ละอย่างจะ
สามารถจัดแบ่ งกลุ่มงานได้ อย่ างไร มีใครบ้ างเป็ นผู้รับผิดชอบในแต่ ละส่วนงานนั้น และมีการ
รายงานบังคับบัญชาตามลําดับขั้นอย่างไร ใครเป็ นผู้มีอาํ นาจในการตัดสินใจ
ด้านชี้ นํา (Leading) หมายถึง การจัดการให้ พนักงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ่งต้ องใช้ การประสาน งานการติดต่อสื่อสารที่ดีการจูงใจในการทํางานผู้บริหารต้ องมี
ภาระผู้นาํ ที่เหมาะสมลดความขัดแย้ งและ ความตรึงเครียดในองค์การ
ด้านการควบคุม (Controlling) หมายถึง การจัดโครงสร้ างองค์การ ว่าจ้ างพนักงาน
ฝึ กอบรม และสร้ างแรงจูงใจให้ ทาํ งานและเพื่อให้ แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ จะดําเนินไปตามที่ควรจะเป็ น
ผู้บริหารก็ต้องมีการ ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติการ และเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้ าหมาย
หรือมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ หากผลงานจริงเบี่ยงเบนไปจากเป้ าหมายก็ต้องทําการปรับให้ เป็ นไป
ตามเป้ าหมายซึ่งขบวนการติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบ แก้ ไขนี้กค็ ือ ขบวนการควบคุม
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ได้ ทาํ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ด้ วยแบบสอบถาม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้ วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ ประกอบไปด้ วย ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหน่ง
ระยะเวลาในการทํางาน ระดับการศึกษา และรายได้ ต่อเดือน
ฝ่ ายงานที่สงั กัด ประกอบไปด้ วย ฝ่ ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรมบริหาร ส่วนจัดสรรนํา้
และ บํารุงรักษา ส่วนปฏิบัติการ และส่วนเครื่องจักรกล
ตัวแปรตาม ประกอบไปด้ วย ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพนักงาน คือ ด้ านการ
วางแผน ด้ านการจัดการ ด้ านการชี้นาํ และด้ านการควบคุม
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือ พนักงานของสํานักชลประทานที่ 11 และ โครงการใน
สังกัด จํานวน 1,156 คน ที่เป็ น ข้ าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้ างประจํา และลูกจ้ างชั่วคราว
ทําการกําหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยกําหนด
ความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิด 5 % ดังนี้ ซึ่งต้ องได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์จาํ นวน 298 คน
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็ นวิธีท่ผี ้ ูวิจัยสามารถแบ่ง
ประชากรออกเป็ นกลุ่มย่ อย ๆ ได้ แน่ นอน คือ วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่ อการบริ หารงานของ
พนักงาน ภายใน สํานักชลประทานที่ 11 ผู้วิจัยพบว่า ได้ แบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน 298 คน
จากทั้งหมด 1,156 คน พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.20
และ เพศชาย จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.80
ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล โดยแบ่งเป็ น 2
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบปลายปิ ด จํานวน
17 ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงาน ต่อการบริหารงานของพนักงาน
ภายใน สํานั กชลประทานที่ 11 แบบปลายปิ ด จํา นวน 17 ข้ อ ประกอบไปด้ วย 1.)ด้ านการ
วางแผน จํานวน 4 ข้ อ
2.)ด้ านการจัดองค์การ จํานวน 5 ข้ อ 3.)ด้ านการชี้นาํ จํานวน 4 ข้ อ
4.) ด้ านการควบคุม จํานวน 4 ข้ อ
ลักษณะของแบบสอบถาม จะมีเกณฑ์ในการให้ คะแนน ดังนี้
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ได้ คะแนน 5 คะแนน
เห็นด้ วยมาก
ได้ คะแนน 4 คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง
ได้ คะแนน 3 คะแนน
เห็นด้ วยน้ อย
ได้ คะแนน 2 คะแนน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ได้ คะแนน 1 คะแนน
สถิติ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ 1.) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหน่ ง ระยะเวลาในการทํางาน ระดับการศึกษา
รายได้ ต่อเดือนและฝ่ ายงานที่สงั กัด โดยการใช้ สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการ
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ค่าร้ อยละ 2.) วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของสํานักชลประทานที่ 11
โดยการใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการหาค่ าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.) ทําการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้ วยสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)
ประกอบด้ วย t-test และ F-test
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษา ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพนักงาน ภายในสํานัก
ชลประทาน 11 กรณีศึกษา พนักงาน สํานักชลประทานที่ 11 จํานวน 298 ตัวอย่าง มา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลทัว่ ไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ด้วยค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) พบว่า
เพศ ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย โดยเพศหญิงมีจาํ นวน 236 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 79.2 รองลงมาเพศชายมีจาํ นวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.8
อายุ ส่วนใหญ่ อายุ ตั้งแต่ 51 ปี ขั้นไป จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.9 รองลงมา
อายุ 41-50 ปี จํานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.6 และ อายุ 31-40 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 18.1
สถานะครอบครัว ส่วนใหญ่ สถานะครอบครัว สมรส จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้ อยละ
68.1 รองลงมา โสด จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 และ หย่าร้ าง/หม้ าย จํานวน 22 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 7.4
ตําแหน่ง ส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรี จํานวน 155 คนคิดเป็ นร้ อยละ52 รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.2 และ ปวส. จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.8
รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท/เดือน จํานวน
162 คนคิดเป็ นร้ อยละ 54.4 รองลงมา มากกว่า 30,000 บาท/เดือน จํานวน 112 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 37.6 และ 10,000 - 20,000 บาท/เดือน จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4
หน่วยงานสังกัด ส่วนใหญ่สงั กัดส่วนปฏิบัติการ จํานวน 154 คนคิดเป็ นร้ อยละ 51.7
รองลงมา ส่วนเครื่องจักรกล จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 และ ฝ่ ายบริหารทั่วไป จํานวน
50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.8
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานพนักงาน ต่ อการ
บริหารงานสํานักงานชลประทานที่ 11 พบว่า
ด้ านการวางแผน ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน พนักงาน ต่อการ
บริหารงาน สํานักงานชลประทานที่ 11 จําแนก ด้ านการวางแผน โดยภาพรวมพบว่า เห็นด้ วย
มาก เมื่อพิ จารณาผลแต่ ละข้ อพบว่ า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สํานักมีการสื่อสารเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนงานให้ พนักงานทราบและเข้ าใจกันอย่างทั่วถึง รองลงมา คือ สํานักมีการกําหนด
แผนงานที่สอดคล้ องกับนโยบายของกรมชลประทาน และสํานักมีการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมี
ส่วนร่วมในการกําหนดแผนงานที่เกี่ยวข้ อง
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ด้ านโครงสร้ างองค์กร ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่ อการบริหารงาน พนักงาน
ต่อการบริหารงาน สํานักงานชลประทานที่ 11 จําแนก ด้ านโครงสร้ างองค์กร โดยภาพรวมพบว่า
เห็นด้ วยมาก เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ สํานักมีการกําหนดความ
รับผิดชอบของพนักงานในแต่ล่ะตําแหน่งอย่างเหมาะสม รองลงมา สํานักเน้ นการทํางานเป็ นทีม
และสํานักมีการกําหนดให้ บุคลากรทํางานตรงตามกับคุณวุฒิและความสามารถ
ด้ านการชี้นาํ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน พนักงาน ต่ อการ
บริหารงาน สํานักงานชลประทานที่ 11 จําแนก ด้ านการชี้นาํ โดยภาพรวมพบว่าเห็นด้ วยมาก เมื่อ
พิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สํานักมีการพิจารณาการกระทําความผิด
ของพนักงานอย่างเหมาะสม รองลงมา คือ สํานักมีการจัดสวัสดิการและการให้ รางวัลตอบแทน
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม และสํานักมีการเปิ ดโอกาสพนักงานได้ เสนอแนวความคิดใหม่ๆ
ด้ านการควบคุม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน พนักงาน ต่อการ
บริหารงาน สํานักงานชลประทานที่ 11 จําแนก ด้ านการควบคุม โดยภาพรวมพบว่า เห็นด้ วย
มาก เมื่อพิจารณาผลแต่ละข้ อพบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ สํานักมีการประเมิน ค่าจ้ างและ
เงิ น เดื อน ของพนั กงานตามตําแหน่ งอย่ างเหมาะสมและยุ ติ ธรรม รองลงมา คือ สํา นั กมีก าร
กําหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานการทํางานที่เหมาะสม และสํานักมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
โดยรวม พนักงานยังมีความเห็นที่ระดับดีกับองค์กร โดยเฉพาะในเรื่อง โครงสร้ างของ
องค์กร ที่สาํ นักมีการกําหนดความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ล่ะตําแหน่งอย่างเหมาะสม และ
ด้ านที่ควรได้ รับการปรับปรุง คือ ด้ านการควบคุม โดยเฉพาะในเรื่อง สํานักมีการใช้ เครื่องมือ
ต่างๆ ในการควบคุมการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ อาจจะ
ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ ปฏิบัติงานปัจจุบัน
3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ระหว่าง ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
กับ ความคิดเห็ นต่ อการบริหารงานพนักงาน ต่ อการบริหารงานสํานักงานชลประทานที่ 11
พบว่า
ผู้ใช้ บริการที่มี เพศต่ างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสํานักงานชลประทานที่ 11ไม่
แตกต่างกัน
ผู้ ใ ช้ บ ริ การที่มี อายุ ต่ า งกัน มี ค วามคิดเห็น ต่ อการบริ หารสํา นั กงานชลประทานที่ 11
ไม่แตกต่างกัน
ผู้ ใ ช้ บริ ก ารที่ มี สถานะครอบครั ว ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อ การบริ ห ารสํา นั ก งาน
ชลประทานที่ 11ไม่แตกต่างกัน
ผู้ใช้ บริการที่มี ตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสํานักงานชลประทานที่ 11
แตกต่างกัน
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่มี ระยะเวลาการทํา งานต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็น ต่ อการบริ หารสํา นั ก งาน
ชลประทานที่ 11แตกต่างกัน
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ผู้ ใ ช้ บริ ก ารที่ มี ระดั บ การศึ ก ษา ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารสํา นั ก งาน
ชลประทานที่ 11 ไม่แตกต่างกัน
ผู้ใช้ บริการที่มี รายได้ ต่ างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสํานักงานชลประทานที่ 11
แตกต่างกัน
ผู้ใช้ บริการที่มี ฝ่ ายสังกัด ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสํานักงานชลประทานที่
11 แตกต่างกัน
ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงทําข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ทํางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ข้อเสนอแนะในทางวิชาการ – กรมชลประทานควรมีการศึกษารูปแบบของด้ านการ
วางแผน ด้ านโครงสร้ างองค์กร ด้ านการชี้นาํ ด้ านการควบคุม มากกว่าเพื่อเป็ นกรณีศึกษาในการ
วิจัยต่อไป โดยเฉพาะด้ านการควบคุมซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมน้ อยที่สดุ
ข้อ เสนอแนะในทางนโยบาย - กรมชลประทานควรมี ก ารเพิ่ ม นโยบายที่ชั ด เจน
โดยเฉพาะในด้ านโครงสร้ างองค์กรมีค่าเฉลี่ยรวมน้ อยที่สดุ เรื่อง การกําหนดความรับผิดชอบของ
พนักงานในแต่ล่ะตําแหน่ งอย่างเหมาะสม รองลงมา สํานักเน้ นการทํางานเป็ นทีม และสํานักมี
การกําหนดให้ บุคลากรทํางานตรงตามกับคุณวุฒิและความสามารถ
ข้อเสนอแนะในทางการปฏิบตั ิ – 1.)ด้ านการวางแผน กรมชลประทานควรเปิ ดโอกาส
ให้ พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความรู้และความสามารถมากยิ่งขึ้น และสนับสนุ นให้ พนักงานได้ มี
โอกาสเพิ่มศักยภาพด้ านความรู้สมัยใหม่ นําไปใช้ ด้านบริการ 2.)ด้ านโครงสร้ างองค์กร กรม
ชลประทานควรกําหนดความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ล่ะตําแหน่ งอย่างเหมาะสม 3.)ด้ าน
การชี้นาํ กรมชลประทานควรกําหนดให้ มีการสนับสนุ นเมื่อทําดี เช่น การให้ รางวัล และ กําหนด
บทลงโทษ ชั ด เจนเมื่ อ มี ค วามผิ ด 4.)ด้ า นการควบคุ ม กรมชลประทานควรสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม เช่น เวลา กับ งบประมาณ ความสําเร็จที่คาดว่าจะ
ได้ รับเมื่อดําเนินการเสร็จ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยนําตัวแปรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้มาทําการศึกษาเพิ่มเติม เช่น
ภาวะ ผู้นาํ ของผู้บริหาร ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้ น ซึ่งจะ
เพิ่มพูนความรู้อันจะเป็ นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาการทํางานของบุคลากรในองค์การให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันต่อองค์การที่เป็ นทฤษฎี
ของนักคิด นักวิชาการท่านอื่น ๆ เพื่อยืนยันผลการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจะทําให้ ได้ ข้อเสนอที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
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3. ควรมีการวิจัยแบบต่อเนื่องในองค์การ สํานักงานกรมชลประทาน เพื่อเป็ นการสํารวจ
ปั ญหา ประเมินผลการทํางานสําหรับเป็ นข้ อมูลการปรับปรุงให้ บุคลากรมีแรงจู งใจในการทํางาน
และมีความผูกพันต่อองค์การที่ดีข้ นึ ต่อไป
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