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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน  

กรมชลประทาน (สามเสน) (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน 

(สามเสน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคลากรในกรมชลประทาน (สานเสน) จ านวน 345 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  

t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ

เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีอายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทงานที่ปฏิบัติ ที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีเพศ  

ที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกนั 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ; บุคลากรในกรมชลประทานสามเสน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were (1) to study the satisfication working of 

personnels in Royal Irrigation Department (Samsen) (2) to study the satisfication working of 

personnels in Royal Irrigation Departmet (Samsen) classified by personal factors.  

The sample group in this research was the group of 345 persons of personnels in 

Royal Irrigation Department (Samsen) by using questionnaires as a tool for data collection. 

The statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The hypothesis test was used to compare by using the t-test to test the 

hypothesis by One-way ANOVA. If the differences were found, they would be compared in 

pairs by means of LSD. 

 The hypothesis test showed that personal factors of the personnels in Royal 

Irrigation Department (Samsen) with different age, status, education level, average monthly 

income level and work category made the satisfication working of personnels in Royal 

Irrigation Department (Samsen) differently. And personal factors of the personnels in Royal 

Irrigation Department (Samsen) with different sex made the satisfication working of 

personnels in Royal Irrigation Department (Samsen) not different. 

Keywords : The satisfication working of personnels ; The personnels in Royal Irrigation 
Department (Samsen) 
 
บทน า 
 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศไทย ก่อให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านความกดดันจากภายในที่เกิดจากตัวข้าราชการที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะข้าราชการอาจไม่ได้เตรียมพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงผู้บริหารที่เร่งรัดการปฏิบัติงานและติดตามผลงานต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด และปัจจัยความกดดันจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือการ
ปรับปรุงระบบราชการ การพัฒนาทางด้านข้อมูลข่าวสาร และการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่คาดหวังการ
ได้รับบริการที่ดีจากภาคราชการความกดดันดังกล่าวเกิดขึ้นกับข้าราชการในทุกระดับ ท าให้การปฏิบัติงาน
ของข้าราชการอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันท าให้ข้าราชการมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานลดลง  มี
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานที่ไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในการให้บริการ
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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 ดังนั้นผู้ วิ จัยจึ งมีความสนใจในเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติ ง านของบุคลากรใน 
กรมชลประทาน (สามเสน) เพื่อจะได้น าผลวิจัยดังกล่าวใช้ เป็นแนวทางในปรับปรุงให้บุคลากรใน 
กรมชลประทาน (สามเสน) มีความพึงพอใจต่อองค์กร และปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากภารกิจของกรมชลประทาน และเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า
องค์ประกอบหรือปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน  
(สามเสน) 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน)  
มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
มุ่งศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) โดยมี 

ตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 
1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 สถานภาพ 
1.4 ระดับการศึกษา 
1.5 ประเภทงานที่ปฏิบัติ 
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
ซึ่งประกอบด้วย 
         2.1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         2.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
         2.3 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
         2.4 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
         2.5 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในกรมชลประทาน (สามเสน) จ านวน 
2,316 คน (ที่มา : ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ มีนาคม 2563) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาด
ตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งได้
ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
345 คน 
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  3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัย ตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
 2. ใช้เป็นแนวทางในปรับปรุงเพื่อให้บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) มีความพึงพอใจ  
ต่อองค์กรและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษาคน้คว้าข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากหลากหลายแหล่งที่มา ซึ่งสามารถจ าแนกเปน็หัวข้อได้ดังตอ่ไปนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 พนิดา แก่นส าโรง (2558) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การได้รับการ
ตอบสนองความมั่นคงในปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือการกระตุ้นในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ก าลังใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานมีความสุขในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ผลงานมีประสิทธิภาพ  
     เจนจิราพร รอนไพริน (2558) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ  หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องใน
งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคคลในองค์กรจะมีผลต่อความส าเร็จของงาน
และองค์กรรวมทั้งความสุขของผู้ปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอีกด้วย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ประเภทงานทีป่ฏิบัติ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 

 
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
3. ด้านความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 
4. ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ 
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน

และผู้บงัคับบัญชา 
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 ดังนั้น ผู้วิจัยให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกยินดี หรือ
รู้สึกมีความสุขที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน หรือการได้รับการตอบสนองที่ดีจากงานที่ปฏิบัติท าให้เกิดความ
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
 1.2 องค์ประกอบและปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยต่าง ๆ และปัจจัยเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือชี้บ่งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งมีปัจจัยอยู่ 3 ประการคือ 
 1. ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เก่ียวข้องกับงาน ประกอบไปด้วย 
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพศ จ านวนสมาชิกในกลุ่มที่ปฏิบัติงาน อายุ เวลาในการปฏิบัติงาน การศึกษา
และระดับการศึกษา บุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความสนใจในงาน 
 2. ปัจจัยด้านงาน ได้แก ่ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ทักษะในการท างาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาด
ของหน่วยงาน โครงสร้างของงาน สภาพท้องถิ่นและความห่างไกลของสถานที่ท างานกับที่พัก  
 3. ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ความมั่นคงในงาน รายรับและผลประโยชน์ อ านาจในการท างาน 
โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
และหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 
 ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) ให้ความหมายของปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยแยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง มีลักษณะงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ ไม่ยาก
หรือแบกรับเกินความสามารถของพนักงาน 
 2. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง การที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาความสามารถในงาน หรือการได้รับโอกาสเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งได้ตามความสามารถ  
 3. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง การที่ได้รับเงินเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
ความรู้ความสามารถและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต  
 4. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
สถานที่ปฏิบัติงานไม่แออัด มีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก และรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับให้พนักงานได้มี
ที่จอดรถอย่างเพียงพอ 
 5. ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบญัชา หมายถึง ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
ความยุติธรรม มีความเป็นกลาง และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชานั้นมีความเป็นธรรม และรวมถึง
ผู้บังคับบัญชามีการช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าในเร่ืองงาน 
 6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดี 
และเมื่อเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน และได้รับความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน 
 7. ด้านการได้รับความยกย่องนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน และ
การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญ 
 8. ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง การเข้าใจถึงขอบเขตของงานที่ปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่ด ารงอยู่ การก าหนด
ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบถูกระบุไว้อย่างชัดเจน 
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 9. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีความภาคภูมิใจเมื่องานที่รับผิดชอบท าได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นต าแหน่งที่ภาคภูมิใจ 
 10. ด้านลักษณะของอาชีพ หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี และงาน
ที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคม 
 11. ด้านนโยบายและการบริหารขององค์กร หมายถึง การบริหารงานภายในองค์กรเป็นไปตาม
นโยบายหรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริหารมีการชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายในการปฏิบัติงานกับพนักงานที่
องค์กรได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานที่ชัดเจน และรวมถึงนโยบายในการบริหารของหน่วยงานที่ง่าย
ต่อการน าไปปฏิบัติ และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทมีความเหมาะสม 
 12. ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ด าเนินชีวิต และมีความจ าเป็นที่ต้องโยกย้ายต าแหน่งงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 
 13. ด้านความมั่นคงในงาน หมายถึง การที่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงาน เมื่อมีปัญหาในงาน 
งานที่ท าอยู่ ฐานะของบริษัทมีความมั่นคง เมื่อปฏิบัติงานที่บริษัทแล้วท าให้รู้สึกปลอดภัยและมั่นคง 
 14. ด้านเทคนิคการนิเทศ หมายถึง การปฏิบัติงานในการนิเทศมีความส าคัญซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ของระหว่างคนนิเทศและผู้รับการนิเทศที่จะท าให้การช่วยเหลือ แนะน า บรรลุจุดมุ่งหมายได้โดยง่าย และ
สะดวกรวดเร็วดียิ่งขึ้น 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories) ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ตั้งอยู่บน
สมมติฐาน 3 ประการ คือ 
 1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการอ่ืนก็จะเข้ามาแทนที่ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้เร่ือยไปไม่มีที่สิ้นสุด 
 2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการ
ที่มีอิทธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น เป็นความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความ
ต้องการที่ได้รับการตอบสนองเสร็จสิ้นไปแล้วเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 
 3. ความต้องการของมนุษย์มีเป็นล าดับขั้น จากความต้องการขั้นต่ าไปหาสูงตามล าดับ เมื่อความ
ต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นถัดไปก็จะติดตามมาเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมต่อไป 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์กับการปฏิบัติงานในองค์กร 
  ทฤษฎีแรงจูงใจตามล าดับขั้นของมาสโลว์ กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการ ความปรารถนา 
และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง ความต้องการเหล่านี้จะเรียงล าดับขั้นของความต้องการตั้งแต่ขั้นแรก
ไปสู่ความต้องการขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ ซึ่งมีอยู่ 5 ข้ัน ดังนี้ 
  1. ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์เพื่อความอยู่รอด  
  2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (security or safety needs) เมื่อมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
คือ ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน   
  3. ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (affiliation or 
acceptance needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น 
ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการได้รับการยอมรับและได้รับการชื่นชมจากผู้อื่น เป็นต้น 
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  4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความ
ต้องการการได้รับการยกย่องยอมรับนับถือในความมีชื่อเสียงและเกียรติยศเพื่อท าให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ 
ผู้บริหารงานอาจมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งและมอบหมายงานหรือเพิ่มความรับผิดชอบให้สูงขึ้น  
หรือมีการมอบหมายให้เป็นตัวแทนขององค์กรในการเข้าไปร่วมประชุมซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการยอมรับ
ความรู้ความสามารถให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
  5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization) เป็นความต้องการขั้นสูงสุด
ของแต่ละบุคคล คือ ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จความต้องการท าทุกอย่างเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง เป็นต้น  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ได้มีการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ โดยมีการอภิปรายผลไว้ดังนี้ 
 1. ด้านลักษณะของงาน พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านลักษณะของ
งานอยู่ในระดับมาก โดยพนักงานมีความพึงพอใจต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ความคิดเป็น
ของตนเองในการปฏิบัติงานได้งานที่ปฏิบัติตรงความรู้ความสามารถมีความสุขในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและการปฏิบัติงานไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
 2. ด้านความมั่นคงในงานมีระดับความพึงพอใจมากเป็นล าดับแรกผลจากการวิจัยพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจและรู้สึกมั่นใจว่าอาชีพที่ปฏิบัติอยู่มีความมั่นคงคิดว่า
ธนาคารได้รับการยอมรับจากสังคมและมีความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของผู้บริหารท าให้
ธนาคารมีความมั่นคงและมีความเหมาะสมที่ความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของธนาคารและมีความพอใจใน
ต าแหน่งงาน 
 3. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ระดับความพึงพอใจของพนักงานอยู่ในระดับมาก โดย
พนักงานมีโอกาสได้เข้าประชุมฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์หลักเกณฑ์ในการเลื่อน
ต าแหน่งและปรับเงินเดือนมีความยุติธรรม พนักงานได้เลื่อนต าแหน่งและเงินเดือนตามความสามารถและ
ผลงาน อีกทางธนาคารสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อเพิ่มเติมคุณวุฒิหลักเกณฑ์การโยกย้ายต าแหน่งและการ
ย้ายสังกัดของพนักงานได้ 
 4. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก พนักงานมีความพึงพอใจ
ในสวัสดิการด้านค่าเบี้ยเลี้ยงคณะในการปฏิบัติงาน เพราะพอใจในเงินผลตอบแทน เงินโบนัสประจ าปี พอใจใน
ระดับเงินเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบ พึงพอใจในอัตราการเพิ่มเงินเดือนประจ าปี พึงพอใจใน
สวัสดิการอ่ืนที่ธนาคารก าหนดให้ 
 5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยในการ
ปฏิบัติงานได้มีการประชุมสรุปแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าแนะน าและแก้ไข
ปัญหาให้เสมอเมื่อประสบปัญหาในการปฏิบัติงานมีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานตามโอกาส ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานสามารถแยกความสัมพันธ์ส่วนตัวและเร่ืองงานได้ 
 ปริญญา สัตยธรรม (2550 อ้างถึงในไพรินทร์ เครือบุดดี, 2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท วายเอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด โดยได้
อธิบายไว้ว่าจากการศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือวัดระดับความพึงพอใจในปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบความพึงพอใจ 7 ด้าน 
จึงขอน าเสนอการอภิปรายผลเป็น 2 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ กลุ่มปัจจัยจูงใจ คือ ด้านลักษณะงานและด้าน
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ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และกลุ่มปัจจัยค้ าจุน คือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพการ
ปฏิบัติงานด้านผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลการศึกษาได้ดังนี้ เงินเดือนและสวัสดิการเป็นปัจจัยด้านค้ าจุนที่ทางบริษัทต้องพยายามลดปจัจัยที่สง่ผลให้
เกิดความไม่พอใจให้น้อยที่สุด ควรพิจารณาด้านเงินเดือนให้สามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
โดยปรับฐานเงินเดือนให้เท่าเทียมกับตลาดแรงงานหรือสูงกว่าจึงควรมีเคร่ืองมือถือระบบการวัดผลงานที่เป็น
รูปธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัส รวมถึงปรับปรุงเพิ่มเติม
สวัสดิการให้จูงใจและเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงกับพนักงานเช่น การประกันชีวิตส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานก่อสร้างกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  
 ด้านสภาพการปฏิบัติงานหรือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและสุขภาพที่ดีบริษัทควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมีการเปลี่ยนเมื่อ
อุปกรณ์หมดสภาพเน้นเร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังโดยต้องจัดให้มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัยไปตรวจสอบควบคุมดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานร่วมถึงนโยบายความปลอดภัยจัดให้มี
อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยและทั่วถึงรวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกปี 
 งานผู้บังคับบัญชาควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นโดยการจัดให้มีการฝึกอบรม
และพัฒนาผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเน้นให้ผู้บริหารได้มีการสื่อสารกับพนักงานโดยการจัดประชุม
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมจึงจัดให้มีกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานควรส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน ร่วมงานให้มีการ
ร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงานด้วยความสามัคคีมีความจริงใจต่อกันและให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นการจัด
กิจกรรมกีฬาและการสันทนาการเพื่อให้พนักงานทุกแผนกได้พบปะและท ากิจกรรมร่วมกันทุกเดือน ด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการปฏิบัติงานควรมีการจัดการให้มีการพัฒนาสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
มีระบบและหลักเกณฑ์ในการก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างชัดเจนมีการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องของพนักงานทุกระดับ ด้านลักษณะงานมีการหมุนเวียนงานในแผนกเพื่อให้เกิดความรอบรู้และความ
หลากหลายในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
จากเอกสารที่มีอยู่แล้วพร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมกับสภาพของกรมชลประทาน (สามเสน) 
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกรมชลประทาน (สามเสน) โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานศึกษาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน)  
 2. น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 มาก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดตามลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษา  
ในการศึกษานี้เป็นตัวบ่งชี้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) พร้อม
ทั้งน าองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
 3. ศึกษาแบบสอบถามที่เก่ียวข้องที่มีผู้สร้างขึ้นไว้แล้ว น ามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ 
ซึ่งแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทงานที่ปฏิบัติ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวน 6 ข้อ  
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 2. เป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตร
ประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังนี้ ก าหนดให้ 5 = ระดับความพึงพอใจมากที่สุด, 4 = ระดับ
ความพึงพอใจมาก, 3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง, 2 = ระดับความพึงพอใจน้อย, 1 = ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด 
 3. เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) มีจ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านประเภทงานที่ปฏิบัติ 
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ตัวแปรด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และประเภทงานที่ปฏิบัติจะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน  
กรมชลประทาน (สามเสน) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
โดยรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) 
จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทงานที่ปฏิบัติ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถ
สรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
 2.1 ลักษณะของกลุ่มปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทงานที่ปฏิบัติ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) แตกต่างกัน 
 2.2 ลักษณะของกลุ่มปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีเพศ 
ต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ไม่แตกต่างกัน 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) สามารถสรุป
ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 1.1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรในกรมชลประทาน 
(สามเสน) อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนใหญ่รับรู้ถึงความต้องการของ
ตนเองและความสนใจของตนเองว่าสิ่งที่ท านั้นมีคามท้าทายหรือต้องอาศัยอะไรบ้างงานถึงจะส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ HERZBERG กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work itself) คือ งานนั้นเป็นงาน
ที่น่าสนใจต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถ
ท าตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพังแต่ผู้เดียว สอดคล้องกับแนวคิดของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) กล่าวว่า 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เป็นความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้
ความคิดเป็นของตนเองในการปฏิบัติงานได้งานที่ปฏิบัติตรงความรู้ความสามารถมีความสุขในการท างานที่
ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติงานไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
 1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรใน
กรมชลประทาน (สามเสน) อยู่ในระดับมาก บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน)  ส่วนใหญ่จะค านึงถึง
บรรยากาศในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการระบายอากาศในที่ปฏิบัติงาน ความปลอดภัย แสง เสียงรบกวน 
หรือรวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปริญญา สัตยธรรม (2550 อ้างถึง
ในไพรินทร์ เครือบุดดี, 2560) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อสุขภาพที่ดี บริษัทควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมีการเปลี่ยนเมื่อ
อุปกรณ์หมดสภาพเน้นเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ร่วมถึงนโยบายความปลอดภัยจัด
ให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยและทั่วถึงรวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกปี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) กล่าวว่า การมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
บริษัทมีการดูแลเร่ืองความปลอดภัยในการท างานเป็นอย่างดี อุปกรณ์และเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สถานที่ปฏิบัติงานไม่แออัดมีอากาศที่ถ่ายเทและรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับให้พนักงานได้มีที่จอดรถ
อย่างเพียงพอ 
 1.3 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรใน
กรมชลประทาน (สามเสน) อยู่ในระดับมาก บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนใหญ่บุคลากรใน
กรมชลประทาน (สามเสน) มีความคิดเห็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นมากที่สุดในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเป็นข้าราชการ ซึ่งไปสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) กล่าวว่า 
การที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน หรือการได้รับโอกาสเพื่อ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งได้ตามความสามารถ ได้รับโอกาส
ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างส าเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ก าหนดโดยไม่มีปัญหาตามมา และรวมถึงงานที่ท าอยู่มีโอกาส
และท าให้สามารถก้าวหน้าหรือเลื่อนต าแหน่งได้โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จึงมี  
ความส าคัญส าหรับอาชีพหลายอาชีพ ซึ่งคนส่วนใหญ่มี่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจะให้ความสนใจกับโอกาสก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานน้อยกว่าคนทีอ่่อนวัยกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ HERZBERG กล่าวว่า เป็นการได้รับการ
เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรในองค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือ
ได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
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 1.4 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรใน
กรมชลประทาน (สามเสน) อยู่ในระดับมาก บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ส่วนใหญ่บุคลากรมีความ
คิดเห็นในเร่ืองของการได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ ซึ่งไปสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พนิดา แก่นส าโรง (2558) กล่าวว่า ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรือรายได้มีบทบาทส าคัญต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการต่าง ๆ เช่น อาหาร 
เครื่องแต่งกาย นอกจากนี้รายได้ยังเป็นสัญลักษณ์ของผลสัมฤทธิ์และเป็นที่มาของบุคลากรที่มีคุณค่าและ
ได้รับการยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) กล่าวว่า ผลตอบแทนที่ได้รับหรือ
คาดหวังจะได้รับจากการปฏิบัติงาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนพเิศษ และเงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่บุคลากรต้องการจากองค์กร 
 1.5 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มประชากรในกรมชลประทาน (สามเสน) อยู่ในระดับมากที่สุด บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน)  
ส่วนใหญ่บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งไปสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) กล่าวว่า เพื่อนร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งที่จัดเข้าในปัจจัยที่เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานท าให้คนเรามีความสุขในที่ปฏิบัติงาน 
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนจึงเป็นความส าคัญและเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรินทร์ เครือบุดดี (2560) กล่าวว่า ความสัมพันธ์มีอยู่ 2 ด้านส าคัญ คือ ด้านแรก 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา คือ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความยุติธรรม มีความ
เป็นกลาง และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชานั้นมีความเป็นธรรมต่อบุคลากรทุกคน และรวมถึง
ผู้บังคับบัญชามีการช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าในเรื่องงาน ส่วนด้านที่สอง คือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล หมายถึง ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่บุคลากรเป็นอย่างดีและเมื่อเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชายอมรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคลากร และได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน 
รวมไปถึงเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานทุกคนร่วมกันแก้ไขเป็นอย่างดี 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) จ าแนก
ตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ลักษณะของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีเพศแตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งทางผู้วิจัยได้มี
ความเห็นว่า บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) มีเพศที่ต่างกัน แต่มีความต้องการที่เหมือนกัน ซึ่งไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) กล่าวว่า โดยทั่วไปเร่ืองความสามารถเก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจ การปรับตัวทาง สังคม ความสามารถในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชายและ
หญิง ไม่มีความต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553 ) กล่าวว่า แม้ว่างานวิจัย
หลายชิ้นจะแสดงว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็ตาม แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติด้วยว่าเป็นงานในลกัษณะใด ถ้าเป็นงานที่มีความคล้ายคลึงกันความคิดเห็นบางอย่างก็จะมีความเห็น
ที่คล้อยตามกันหรือความคิดเห็นที่ไม่ต่างกันเท่าไร 
 2.2 ลักษณะของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีเพศที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีประเภทงานที่ปฏิบัติที่ แตกต่างกัน ท าให้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) โดยรวมต่างกัน ซึ่งทางผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) มีการปฏิบัติงานที่ต่างกันในแต่ละบุคคลท าให้ความพึงพอใจ
ของแต่ละคนไม่ต่างกัน ซึ่งไปสอดคล้องกับแนวคิดของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) กล่าวว่า ลักษณะของงาน
ที่แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจและความยึดมั่นต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ลักษณะของงานที่ดี
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จะท าให้บุคลากรรู้สึกมีแรงจูงใจอยากปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองมากขึ้น ลักษณะงานและการ
ระบุต าแหน่งของบุคลากร รวมถึงลักษณะความสามารถของบุคลากรที่ต้องการในงานนั้น แต่ละงานจะมี
ความต่างกัน จึงท าให้งานที่ปฏิบัติกับคุณสมบัติในแต่ละต าแหน่งมีความต่างกัน  
 2.3 ลักษณะของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีเพศที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีอายุที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) โดยรวมต่างกัน ซึ่งทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัย
ด้านอายุที่ต่างกันส่งผลต่อความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญ ในการปฏิบัติงานต่างกัน ซึ่งไปสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์  (2556) กล่าวว่า อายุ มีความเกี่ยวข้องกับระยะเวลาและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานผู้ที่มีอายุมากมักมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูงไปด้วย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
และสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ วรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) กล่าวว่า อายุเป็น
ปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด และพฤติกรรม คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี
นิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่
อนุรักษ์นิยมยึดถือการปฏิบัติระมัดระวังมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่อายุน้อยกว่า เนื่องจากประสบการณ์ชีวิต
ที่แตกต่างกันลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกันคนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักมากกว่า
ความบันเทิง 
 2.4 ลักษณะของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีเพศแตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) โดยรวมต่างกัน ซึ่งทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ปัจจัยด้านสถานภาพที่ต่างกันท าให้การปฏิบัติงานมีระยะเวลาที่ต่างกัน เช่น ผู้ที่มีสถานภาพโสดจะมีเวลาใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสและมีบุตรแล้ว ซึ่งจะไปสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วรลักษณ์ วงษ์กรด (2559) กล่าวว่า ผู้ที่มีสถานภาพสมรสแล้วจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงาน
น้อยกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของงาน และมีความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานด้วย ผู้ที่มีสถานภาพ
โสดหรืออายุน้อยจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรส หรืออย่าร้าง ส่วนผู้
ที่มีสถานภาพสมรส หรือหย่าร้าง มีความคาดหวังต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในการปฏิบัติงานในเรื่อง
การได้รับการเลื่อนต าแหน่ง การได้รับเงินโบนัส และการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจึงมีความต่างกัน 
 2.5 ลักษณะของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีเพศที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) โดยรวมต่างกัน ซึ่งทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันท าให้ความคิดเห็นที่ ได้มีความต่างกันเพราะแต่ระดับการศึกษาจะมี
ความคิดที่ลึกซึ้งไม่เหมือนกันและมีผลต่องานที่ต่างกันไป ซึ่งไปสอดคล้องกับแนวคิดของ พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ 
(2556) กล่าวว่า มีระดับวุฒิการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นเรื่องต าแหน่งงาน ค่าตอบแทนและ  
เงื่อนไขสัญญาจ้าง ไม่ต่างกัน สันนิษฐานได้ว่าหน่วยงานองค์กรมหาชนนั้นให้โอกาสในการเป็นบุคลากรหรือ
ลูกจ้างประจ าค่าตอบแทน และมีเงื่อนไขสัญญาจ้างที่เป็นธรรมกับลูกจ้างชั่วคราวไม่ว่าจะมีการศึกษาอยู่ใน
ระดับใด ในส่วนเร่ืองผลการประเมินนั้นพบว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลให้มี ความคิดเห็นต่างกัน เพราะ
ระดับปริญญาตรีนั้นมีวุฒิภาวะมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีหรือได้รับการศึกษามาคนละรูปแบบ 
เช่น สายสามัญ กับ สายอาชีพ ท าให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อเรื่องผลการประเมิน
มากกว่าผู้ที่จบการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัชชา ม่วงพุ่ม (2559) กล่าวว่า การ
จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
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กันมีความเห็นเร่ืองต าแหน่งงาน ค่าตอบแทน และเงื่อนไขสัญญาจ้าง ไม่ต่างกัน แต่เรื่องผลการประเมินและ
การปฏิบัติหน้าที่จะแตกต่างกัน 
 2.6 ลักษณะของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีเพศที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) โดยรวมต่างกัน ซึ่งทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความส าคัญมากซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ พนิดา แก่นส าโรง (2558 ) กล่าวว่า ค่าตอบแทนและค่าจ้างหรือรายได้ 
(Compensation and self) มีบทบาทส าคัญ ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การที่จะให้ได้มาซึ่งความต้องการต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย นอกจากนี้รายได้ยังเป็นสัญลักษณ์ของ
สัมฤทธิผลและเป็นที่มาของบุคคลที่มีคุณค่าและได้รับการยอมรับ 

  
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารในกรมชลประทาน (สามเสน) ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ที่มีประเภทงานที่
ปฏิบัติ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความแตกต่างกันจะท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) ต่างกัน ดังนั้น ผู้บริหารของกรมชลประทาน 
(สามเสน) ต้องให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านดังกล่าวข้างต้น เพราะในการก าหนดนโยบายหรือ
แผนงานในการเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) นั้น ให้
พิจารณาในด้านประเภทงานที่ปฏิบัติ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
เป็นประการส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจจะท าให้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กรมชลประทาน (สามเสน) อาทิเช่น ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน 
 2. การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรในกรมชลประทาน (สามเสน) เท่านั้น ดังนั้น ควร
ขยายขอบเขตด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมชลประทาน
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อให้ได้ความแตกต่างทางด้านความคิด 
ค่านิยม และได้ผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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