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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพนักงาน 

ภายใน สาํนักชลประทานที่ 11 และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ต่อการบริหารงานของสาํนัก

ชลประทานที่ 11 ของพนักงาน โดยการจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและฝ่ายงานที่สังกัด โดย

แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ  ด้านการวางแผน  ด้านการจัดองค์การ  ด้านการช้ีนาํ  ด้านการควบคุม เป็น

การวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงาน 

สํานักชลประทานที่ 11 จํานวน 298 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เ ชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย t-test และ 

F-test ผลการวิจัยพบว่า 

1. พนักงานมีความคิดเหน็ ต่อการบริหารงาน สาํนักงานชลประทานที่ 11 โดยภาพรวม

พบว่า  เห็นด้วยมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้าน

โครงสร้างองค์กร รองลงมา คือ ด้านการช้ีนาํ ด้านการวางแผน และด้านการควบคุม ตามลาํดับ  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่มีตาํแหน่ง ระยะเวลาการทาํงาน รายได้ 

และฝ่ายงานที่สงักดัแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการบริหารงานของสาํนักชลประทานที่ 11 ใน

ภาพรวม แตกต่างกนั 

 

1. บทนาํ 

 ในการทาํวิจัยในเร่ืองน้ี ข้าพเจ้ามีความจาํเป็นต้องศึกษาความคิดเหน็ต่อการบริหารงาน

ของสาํนักชลประทานที่ 11 เน่ืองจากปัจจุบันราชการไทยมีการทาํงานที่ซํา้ซ้อนและล่าช้า จึงต้องมี

การศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานเพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่างๆ ซ่ึงสามารถนาํข้อมูลที่ได้

จากการวิจัยคร้ังน้ีไปพัฒนาการบริหารงานของสาํนักชลประทานที่ 11 ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้รู้ถงึ

ปัญหาของพนักงาน และสามารถปรับความเข้าใจกับพนักงานและแก้ไขการทาํงานให้มีความสุข

กบัการทาํงานได้ 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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 กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซ่ึงนํา้

เพ่ือกกัเกบ็รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งนํา้เพ่ือการเกษตร การพลังงาน การสาธารณปูโภค 

หรือการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้องกนัความเสยีหายอนัเกดิจากนํา้ กบัการคมนาคม

ทางนํา้ซ่ึงอยู่ในเขตชลประทาน ซ่ึงการจัดโครงสร้างระบบการบริหารของกรมชลประทานได้เน้น

หลักการรวมอาํนาจไว้ที่ส่วนกลางจนมากเกนิความจาํเป็น จึงก่อให้เกดิปัญหาของการบริหารงาน 

และการดาํเนินงานที่ล่าช้า(Red Tape) เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงนับตั้งแต่การปฏวัิติการปกครองมา

เป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน ระบบและโครงสร้างมีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงแต่ยังไม่ทันเหตุการณ์ไม่สอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่มี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ 

 การบริหารจึงมีผลต่อความสาํเรจ็ของกรมชลประทาน แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเหน็

ได้ แต่สามารถวัดและประเมินผลได้ การบริหารทาํให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิด

ประสิทธิผลในการผลิต นอกจากน้ียังช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้ น และยังเป็นการ

แสวงหาวิธีการทาํงานที่ดีที่สุด และความสาํคัญประการสดุท้าย คือ การจัดการช่วยทาํให้เกดิการ

จ้างงาน ทาํให้ประชาชนมีรายได้ และกรมชลประทานพัฒนาเป็นองค์การที่ดีต่อไปได้ 

 สาํนักชลประทานที่ 11 ที่อยู่ คือ ถนนติวานนท ์ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 

สาํนักชลประทานที่ 11 มีหน้าที่รับผิดชอบพ้ืนที่ลุ่มนํา้เจ้าพระยาตอนล่างครอบคลุมพ้ืนที่ 

จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ และบางส่วนของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, สพุรรณบุรี, นครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 

ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ในแนวทศิเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองระพีพัฒน์แยกตกจดอ่าวไทย พ้ืนที่

ในแนวตะวันออก-ตก ตั้งแต่แม่นํา้นครนายก-บางปะกงจดแม่นํา้เจ้าพระยา 

ฝั่งตะวันตก   มีพ้ืนที่ในแนวทศิเหนือ -ใต้ ตั้งแต่เจ้าเจด็-บางยี่หนจดอ่าวไทย  พ้ืนที่ใน

แนวตะวันออก - ตกตั้งแต่แม่นํา้เจ้าพระยา-บางปะกงจดแม่นํา้ท่าจีน 

สาํนักชลประทานที่ 11 แบ่งพ้ืนที่ในความรับผิดชอบออกเป็นโครงการชลประทานและ

โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษาดังน้ี 

โครงการชลประทานจังหวัด แบ่งพ้ืนที่รับผดิชอบเป็น 4 โครงการ ได้แก่  

            1. โครงการชลประทานนนทบุรี 

            2. โครงการชลประทานปทุมธานี  

            3. โครงการชลประทานสมุทรปราการ  

            4. โครงการชลประทานสมุทรสาคร 

โครงการส่งนํา้และบาํรุงรักษา แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบด้านฝั่งตะวันออก และตะวันตก รวม                 

8 โครงการ ได้แก่ 
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ฝั่งตะวันออก                

 1. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษารังสติเหนือ  

 2. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษารังสติใต้  

 3.  โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษาชลหารพิจิตร  

 4. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษาพระองค์ไชยานุชิต 

ฝั่งตะวันตก 

 5. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษาเจ้าเจด็บางย่ีหน  

 6. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษาพระยาบรรลือ  

 7. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษาพระพิมล  

 8. โครงการส่งนํา้และบาํรงุรักษาภาษีเจริญ 

เน่ืองจากสาํนักชลประทานที่ 11 เป็นพ้ืนที่ซ่ึงอยู่ทางตอนล่างของลุ่มนํา้เจ้าพระยา ก่อน

ระบายลงสู่ทะเล ประกอบกบัเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ไม่มีแหล่งนํา้ต้นทุนและนํา้เกบ็กกั จึงประสบปัญหา

ขาดแคลนนํา้ในช่วงฤดูแล้ง และปัญหานํา้ท่วมในช่วงฤดูนํา้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณนํา้ที่

ไหลมาจากตอนบน ปริมาณนํา้ฝนในพ้ืนที่ และนํา้ทะเลหนุนสงู  

ดังน้ัน หน่ึงในภารกิจที่สาํคัญย่ิงของสาํนักชลประทานที่ 11 น่ันคือต้องมีการวางแผน

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูนํา้หลากการบรรเทาและแก้ไขปัญหาขณะนํา้หลาก และการบูรณะ

ซ่อมแซมหลังฤดูนํา้หลาก 

 วตัถุประสงคข์องการวิจัย  1.) เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานต่อการบริหารงาน

ของสาํนักชลประทานที่ 11 2.) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ต่อการบริหารงานของสาํนัก

ชลประทานที่ 11 ของพนักงาน โดยการจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและฝ่ายงานที่สงักดั 

 สมมติฐานของการวิจยั  พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและฝ่ายงานที่สงักดัแตกต่างกนั มี

ความคิดเหน็ต่อการบริหารงานของสาํนักชลประทานที่ 11 แตกต่างกนั 

 ขอบเขตของการวิจัย  1.) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานในสาํนัก

ชลประทานที่ 11 2.) การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของสํานัก

ชลประทานที่ 11 โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการช้ีนาํ 

และด้านการควบคุม 3.) ระยะเวลาในการทาํวิจัย คือ ธันวาคม พ.ศ. 2557 – กุมภาพันธ ์พ.ศ.  

2558 

 ประโยชนที์่คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจัย  1.) สามารถนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีไป

พัฒนาการบริหารงานของสาํนักชลประทานที่ 11 ให้มีคุณภาพมากขึ้น 2.) สามารถนาํข้อมูลที่ได้

จากการวิจัยคร้ังน้ี ไปปรับความเข้าใจกบัพนักงานและแก้ไขการทาํงานให้พนักงานมีความสขุกับ

การทาํงานมากยิ่งขึ้น 

961



 การค้นคว้าหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ี ประกอบด้วย ความคิดเห็น (opinion)                     

การบริหารงาน (Administration) การวางแผน (Planning) การจัดการ (Organizing) การช้ีนาํ 

(Leading) และการควบคุม (Controlling) 

 ความคิดเห็น หมายถึง  การแสดงอารมณ์ ความรู้ สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานน้ัน

ออกมาให้ผู้ฟัง ผู้อ่านได้รับรู้ เม่ือกล่าวถึงความคิดเห็น จําเป็นต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงด้วย 

ข้อเทจ็จริงคือ ข้อมูล ปรากฏการณ ์และเร่ืองราวต่างๆ ตามที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป      

     การบริหารงาน หมายถึง กระบวนการทางสังคมของบุคคลที่ทาํหน้าที่การวางแผน การ

จัดองค์การ    การช้ีนาํ และการควบคุม การทาํงานให้กิจกรรมขององค์การดาํเนินงานไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้อย่างมีประสทิธภิาพบนพ้ืนฐานปัจจัยในการผลิต 

 ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน หมายถงึ การแสดงอารมณ์ ความรู้สกึ ความคิด และข้อ

สนันิษฐานเกี่ยวกบักระบวนการการทาํงานให้กจิกรรมขององค์การดาํเนินงานไปตามวัตถุประสงค์

ที่กาํหนดไว้อย่างมีประสทิธภิาพบนพ้ืนฐานปัจจัยในการผลิต ในการทาํหน้าที่การวางแผน  การจัด

องค์การ  การช้ีนาํ และการควบคุม 

 ดา้นการวางแผน (Planning) หมายถึง การกาํหนดเป้าหมายขององค์การสร้างกลยุทธ์

เพ่ือแนวทางในการดาํเนินไปสู่เป้าหมายและกระจายจากกลยุทธ์ไปสู่แผนระดับปฏบิัติการโดยกล

ยุทธแ์ละแผนในแต่ละระดับและแต่ละส่วน งานต้องสอดคล้องประสานกนั เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ในส่วนงานของตนและเป้าหมายรวมขององค์การด้วย  

 ดา้นจัดองคก์าร (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างขององค์การโดยพิจารณาว่า

การที่จะทาํให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาํหนดไว้น้ัน ต้องมีงานอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างจะ

สามารถจัดแบ่งกลุ่มงานได้อย่างไร มีใครบ้างเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานน้ัน และมีการ

รายงานบังคับบัญชาตามลาํดับขั้นอย่างไร ใครเป็นผู้มีอาํนาจในการตัดสนิใจ  

 ดา้นช้ีนํา (Leading) หมายถึง การจัดการให้พนักงานทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลซ่ึงต้องใช้การประสาน งานการติดต่อสื่อสารที่ดีการจูงใจในการทาํงานผู้บริหารต้องมี

ภาระผู้นาํที่เหมาะสมลดความขดัแย้งและ ความตรึงเครียดในองค์การ   

 ดา้นการควบคุม (Controlling) หมายถึง การจัดโครงสร้างองค์การ ว่าจ้างพนักงาน 

ฝึกอบรม และสร้างแรงจูงใจให้ทาํงานและเพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ จะดาํเนินไปตามที่ควรจะเป็น

ผู้บริหารกต้็องมีการ ควบคุมติดตามผลการปฏบิัติการ และเปรียบเทยีบผลงานจริงกับเป้าหมาย

หรือมาตรฐานที่กาํหนดไว้ หากผลงานจริงเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายกต้็องทาํการปรับให้เป็นไป

ตามเป้าหมายซ่ึงขบวนการติดตาม ประเมินผล เปรียบเทยีบ แก้ไขน้ีกค็ือ ขบวนการควบคุม 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถาม 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอสิระ และตัวแปรตาม   

ตวัแปรอิสระ ประกอบไปด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ  ตาํแหน่ง 

ระยะเวลาในการทาํงาน ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

ฝ่ายงานที่สงักดั ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรมบริหาร ส่วนจัดสรรนํา้

และ บาํรงุรักษา ส่วนปฏบิัติการ และส่วนเคร่ืองจักรกล 

ตวัแปรตาม ประกอบไปด้วย ความคิดเหน็ต่อการบริหารงานของพนักงาน คือ ด้านการ

วางแผน ด้านการจัดการ ด้านการช้ีนาํ และด้านการควบคุม  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของสาํนักชลประทานที่ 11 และ โครงการใน

สงักดั จาํนวน 1,156 คน ที่เป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาํ และลูกจ้างช่ัวคราว 

ทาํการกาํหนดขนาดตัวอย่างจากสตูรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยกาํหนด

ความเช่ือม่ัน 95% ความผดิพลาดไม่เกดิ 5 % ดังน้ี ซ่ึงต้องได้ข้อมูลที่สมบูรณจ์าํนวน 298 คน 

การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เป็นวิธีที่ผู้วิจัยสามารถแบ่ง

ประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้แน่นอน คือ วิจัยเร่ือง ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ

พนักงาน ภายใน สาํนักชลประทานที่ 11 ผู้วิจัยพบว่า  ได้แบบสอบถามที่สมบูรณจ์าํนวน 298 คน 

จากทั้งหมด 1,156 คน พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 79.20 

และ เพศชาย จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 

ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบปลายปิด จาํนวน 

17 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกับความคิดเหน็ของพนักงาน ต่อการบริหารงานของพนักงาน 

ภายใน สาํนักชลประทานที่ 11 แบบปลายปิด จํานวน 17 ข้อ ประกอบไปด้วย 1.)ด้านการ

วางแผน จาํนวน 4 ข้อ       2.)ด้านการจัดองค์การ จาํนวน 5 ข้อ  3.)ด้านการช้ีนาํ จาํนวน 4 ข้อ 

4.) ด้านการควบคุม จาํนวน 4 ข้อ 

ลักษณะของแบบสอบถาม จะมีเกณฑใ์นการให้คะแนน ดังน้ี 

เหน็ด้วยมากที่สดุ ได้คะแนน 5 คะแนน 

เหน็ด้วยมาก  ได้คะแนน 4 คะแนน 

เหน็ด้วยปานกลาง ได้คะแนน 3 คะแนน 

เหน็ด้วยน้อย  ได้คะแนน 2 คะแนน 

เหน็ด้วยน้อยที่สดุ ได้คะแนน 1 คะแนน 

สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 1.) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ตาํแหน่ง ระยะเวลาในการทาํงาน ระดับการศึกษา 

รายได้ต่อเดือนและฝ่ายงานที่สงักดั โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ในการ
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ค่าร้อยละ 2.) วิเคราะห์ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการบริหารงานของสาํนักชลประทานที่ 11 

โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 3.) ทาํการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ประกอบด้วย t-test และ F-test 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ความคิดเหน็ต่อการบริหารงานของพนักงาน ภายในสาํนัก

ชลประทาน 11  กรณีศึกษา  พนักงาน สาํนักชลประทานที่ 11 จาํนวน 298 ตัวอย่าง มา

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิเคราะห ์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ดว้ยค่าความถี ่(Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage) พบว่า 

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย โดยเพศหญิงมีจาํนวน 236 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.2 รองลงมาเพศชายมีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  

อายุ ส่วนใหญ่ อายุ ตั้งแต่ 51 ปีขั้นไป จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมา 

อายุ 41-50 ปี จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และ อายุ 31-40 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็น

ร้อยละ 18.1  

สถานะครอบครัว  ส่วนใหญ่ สถานะครอบครัว สมรส จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 

68.1 รองลงมา โสด จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ หย่าร้าง/หม้าย จาํนวน 22 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.4   

ตาํแหน่ง ส่วนใหญ่ ระดับปริญญาตรี จาํนวน 155 คนคิดเป็นร้อยละ52 รองลงมา สงูกว่า

ปริญญาตรี จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และ ปวส. จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้  20,001 - 30,000 บาท/เดือน จาํนวน 

162 คนคิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมา มากกว่า 30,000 บาท/เดือน จาํนวน 112 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.6 และ 10,000 - 20,000 บาท/เดือน  จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4  

หน่วยงานสังกดั  ส่วนใหญ่สงักัดส่วนปฏบิัติการ จาํนวน 154 คนคิดเป็นร้อยละ 51.7 

รองลงมา ส่วนเคร่ืองจักรกล จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  และ ฝ่ายบริหารทั่วไป จาํนวน 

50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 

2. ผลการวิเคราะห ์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นต่อการบริหารงานพนกังาน ต่อการ

บริหารงานสํานกังานชลประทานที ่11 พบว่า 

ด้านการวางแผน ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ต่อการบริหารงาน พนักงาน ต่อการ

บริหารงาน สาํนักงานชลประทานที่ 11 จาํแนก ด้านการวางแผน โดยภาพรวมพบว่า  เหน็ด้วย

มาก  เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ สาํนักมีการสื่อสารเกี่ยวกับ

นโยบายและแผนงานให้พนักงานทราบและเข้าใจกนัอย่างทั่วถึง รองลงมา คือ สาํนักมีการกาํหนด

แผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมชลประทาน  และสาํนักมีการเปิดโอกาสให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
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ด้านโครงสร้างองค์กร ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน พนักงาน                     

ต่อการบริหารงาน สาํนักงานชลประทานที่ 11 จาํแนก ด้านโครงสร้างองค์กร โดยภาพรวมพบว่า                     

เหน็ด้วยมาก เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ สาํนักมีการกาํหนดความ

รับผิดชอบของพนักงานในแต่ล่ะตาํแหน่งอย่างเหมาะสม  รองลงมา สาํนักเน้นการทาํงานเป็นทมี  

และสาํนักมีการกาํหนดให้บุคลากรทาํงานตรงตามกบัคุณวุฒิและความสามารถ 

ด้านการช้ีนาํ  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน พนักงาน ต่อการ

บริหารงาน สาํนักงานชลประทานที่ 11 จาํแนก ด้านการช้ีนาํโดยภาพรวมพบว่าเหน็ด้วยมาก  เม่ือ

พิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ สาํนักมีการพิจารณาการกระทาํความผิด

ของพนักงานอย่างเหมาะสม  รองลงมา คือ สาํนักมีการจัดสวัสดิการและการให้รางวัลตอบแทน

การปฏบิัติงานที่เหมาะสม และสาํนักมีการเปิดโอกาสพนักงานได้เสนอแนวความคิดใหม่ๆ 

ด้านการควบคุม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ต่อการบริหารงาน พนักงาน ต่อการ

บริหารงาน สาํนักงานชลประทานที่ 11 จาํแนก ด้านการควบคุม โดยภาพรวมพบว่า  เหน็ด้วย

มาก  เม่ือพิจารณาผลแต่ละข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สดุคือ สาํนักมีการประเมิน ค่าจ้างและ

เงินเดือน ของพนักงานตามตําแหน่งอย่างเหมาะสมและยุติธรรม รองลงมา คือ สาํนักมีการ

กาํหนดเกณฑห์รือมาตรฐานการทาํงานที่เหมาะสม และสาํนักมีการติดตามงานอย่างต่อเน่ือง 

โดยรวม พนักงานยังมีความเหน็ที่ระดับดีกับองค์กร โดยเฉพาะในเร่ือง โครงสร้างของ

องค์กร ที่สาํนักมีการกาํหนดความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ล่ะตาํแหน่งอย่างเหมาะสม และ

ด้านที่ควรได้รับการปรับปรุง คือ ด้านการควบคุม โดยเฉพาะในเร่ือง สาํนักมีการใช้เคร่ืองมือ

ต่างๆ ในการควบคุมการปฏบิัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม เช่น งบประมาณ อาจจะ

ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏบิัติงานปัจจุบัน 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ระหว่าง ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กบั ความคิดเห็นต่อการบริหารงานพนกังาน ต่อการบริหารงานสํานกังานชลประทานที่ 11 

พบว่า 

ผู้ใช้บริการที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการบริหารสาํนักงานชลประทานที่ 11ไม่

แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสาํนักงานชลประทานที่ 11                     

ไม่แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่ มี สถานะครอบครัวต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสํานักงาน

ชลประทานที่ 11ไม่แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มี ตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการบริหารสาํนักงานชลประทานที่ 11 

แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มี ระยะเวลาการทาํงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสาํนักงาน

ชลประทานที่ 11แตกต่างกนั 
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ผู้ใช้บริการที่ มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสํานักงาน

ชลประทานที่ 11 ไม่แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการบริหารสาํนักงานชลประทานที่ 11 

แตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการที่มี ฝ่ายสังกัด ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการบริหารสาํนักงานชลประทานที่ 

11 แตกต่างกนั 

ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงทาํข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ

ทาํงานให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นผู้วิจัยมีความเหน็ว่า 

ขอ้เสนอแนะในทางวิชาการ – กรมชลประทานควรมีการศึกษารูปแบบของด้านการ

วางแผน ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการช้ีนาํ ด้านการควบคุม มากกว่าเพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการ

วิจัยต่อไป โดยเฉพาะด้านการควบคุมซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมน้อยที่สดุ 

ข้อเสนอแนะในทางนโยบาย - กรมชลประทานควรมีการเพ่ิมนโยบายที่ ชัดเจน

โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างองค์กรมีค่าเฉล่ียรวมน้อยที่สดุเร่ือง การกาํหนดความรับผิดชอบของ

พนักงานในแต่ล่ะตาํแหน่งอย่างเหมาะสม  รองลงมา สาํนักเน้นการทาํงานเป็นทมี  และสาํนักมี

การกาํหนดให้บุคลากรทาํงานตรงตามกบัคุณวุฒิและความสามารถ 

ขอ้เสนอแนะในทางการปฏิบติั –  1.)ด้านการวางแผน กรมชลประทานควรเปิดโอกาส

ให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความรู้ และความสามารถมากยิ่งขึ้ น และสนับสนุนให้พนักงานได้มี

โอกาสเพ่ิมศักยภาพด้านความรู้ สมัยใหม่ นาํไปใช้ด้านบริการ  2.)ด้านโครงสร้างองค์กร กรม

ชลประทานควรกาํหนดความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ล่ะตาํแหน่งอย่างเหมาะสม  3.)ด้าน

การช้ีนาํ กรมชลประทานควรกาํหนดให้มีการสนับสนุนเม่ือทาํดี เช่น การให้รางวัล และ กาํหนด

บทลงโทษ ชัดเจนเม่ือมีความผิด  4.)ด้านการควบคุม กรมชลประทานควรสนับสนุนการ

ปฏบิัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม เช่น เวลา กบั งบประมาณ ความสาํเรจ็ที่คาดว่าจะ

ได้รับเม่ือดาํเนินการเสรจ็ 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพ่ิมเติมที่อาจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและแรงจูงใจ

ในการปฏบิัติงาน โดยนาํตัวแปรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัยคร้ังน้ีมาทาํการศึกษาเพ่ิมเติม เช่น 

ภาวะ ผู้นาํของผู้บริหาร ด้านสภาพการทาํงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซ่ึงจะ

เพ่ิมพูนความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาการทาํงานของบุคลากรในองค์การให้มี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้นต่อไป 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการทาํงานและความผูกพันต่อองค์การที่เป็นทฤษฎี

ของนักคิด นักวิชาการท่านอื่น ๆ เพ่ือยืนยันผลการวิจัยในคร้ังน้ี ซ่ึงจะทาํให้ได้ข้อเสนอที่ชัดเจน

ย่ิงขึ้น 
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3. ควรมีการวิจัยแบบต่อเน่ืองในองค์การ สาํนักงานกรมชลประทาน เพ่ือเป็นการสาํรวจ

ปัญหา ประเมินผลการทาํงานสาํหรับเป็นข้อมูลการปรับปรุงให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทาํงาน

และมีความผูกพันต่อองค์การที่ดีขึ้นต่อไป 
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