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การวิจัยในครั้งนี้ก าหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 2)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง3) เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้บริหารท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรกองพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดกลางขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่(Yamana.1973)ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 270 ตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
แบ่งกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 15,000-25,000 บาท  
เป็นข้าราชการ และอายุการท างาน น้อยกว่า  5 ปี ปัจจัยสมรรถนะผู้บริหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในด้านความคิดเห็นตนเอง      
2) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางอย่างมี
นัยส าคัญ 3) สมรรถนะผู้บริหารด้านแรงจูงใจ และทักษะและความสามารถ  มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากร    
กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญ 

ค้าส้าคัญ :  สมรรถนะ/ผู้บริหาร/ความตั้งใจการปฏิบัติงาน/ความขยันขันแข็ง/บุคลากร

Abstract

Objectives of this research: 1) To study the characteristics of personal factors And management competency factors 
affecting the diligence of personnel in the Medium Scale Water Resources Development Division 2) To study the different 
personal factors affecting the diligence work intention of Medium Scale Water Resources Development Division 3) To study the 
executive competency influencing the working intention of Medium Scale Water Resources Development Division personal. 
Which is a quantitative research. The samples used in this research are Personnel of Medium Scale Water Resources 
Development Division. Sample size Using Yamane's formula (Yamana.1973).A sample of 270 samples were obtained. The 
sample was selected by grouping method. The questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used were 
percentage, frequency, mean, standard deviation. And multiple regression analysis.

The results of the research showed that 1)Most of the sample were female, 31-40 years old, status level of education, 
bachelor’s degree, income 15,000-25,000 baht, were government officials, And working life less than 5 years. The management 
performance factors were found as follows: The sample group had the most opinions on their own opinion. The determination 
factor in the work on the diligence of the personnel of Medium Scale Water Resources Development Division The sample 
group had the highest level of opinion.2) Executive incentive competencies And skills and abilities Affect the intentions of the 
work of personnel of  Medium Scale Water Resources Development Division. Significant diligence.

Keywords: capacity/Executive /Performance intention/ Diligence/personnel

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทาง
ในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐาน
การผลิตและการให้บริการ รวมท้ังการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิ นท่ี
เกิดจากสาธารณภัย(ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563)

กรมชลประทานจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะท่ีมุ่งสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ า (Water Security) เพ่ือเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในป2ี579” ด้วยการก าหนด Road Map เป็นหมายการด าเนินงานแต่ละช่วงเป็น
เข็มทิศน าทาง เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จท่ีส่งต่อไปสู่การพัฒนาระดับประเทศให้บรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในท่ีสุดตามวิสัยทัศน์ของกรม
ชลประทานท่ีว่า “น้ าสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่งคง” และก าหนดพันธกิจหลักท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ(ยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579), 2560)

1. พัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้สมดุล

2. บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพท่ัวถึง เป็นธรรมและยั่งยืน

3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ าทุกระดับอย่างบูรณาการ

4. ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า

5. สนับสนุนการรักษาพื้นท่ีท าการเกษตรในเขตชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้อยู่ในจ านวนท่ีเหมาะสมและเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 5 ด้าน คือ

1. การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพื้นท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า (Basin-based Approach)

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า

3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า

4. การเสริมอ านาจประชาชนในระดับพื้นท่ี (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้ า
ชลประทาน (Networking Collaboration Participation)

5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีในการศึกษา
วิเคราะห์การจัดท าการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง แผนการป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า และแผนพัฒนาอื่น ๆ ควบคุมและด าเนินการ ติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางโครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการอื่น
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามท่ีอธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

ผู้วิจัยจึงอยากทราบว่าระดับสมรรถนะผู้บริหารของกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางเป็นอย่างไร และสมรรถนะเหล่านี้มีผลต่อความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรอย่างไรบ้าง  เพราะสมรรถนะผู้บริหารจะมีผลทางตรงต่อความตั้งใจปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร อัน
จะส่งผลให้กรมชลประทานมีการให้บริการกับประชาชนได้ตามหลักยุทธศาสตร์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 50.4 มีอายุ
31 - 40 ปี รอ้ยละ 37.0 มีสถานภาพสมรส รอ้ยละ 42.2 มีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 55.9 มีรายได ้ 15,000–25,000 บาท รอ้ยละ 
42.2 เป็นขา้ราชการ รอ้ยละ 40.4 และอายกุารท างานนอ้ยกว่า 5 ปี รอ้ยละ 33.7  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่ง

น้้าขนาดกลาง (Multiple Regression Analysis)

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง ได้ท าการทดสอบความไม่สัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์

ต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ด้านความขยันขันแข็ง (y1) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ด้านแรงจูงใจ (x1)ด้านทักษะและความสามารถ (x3)ด้านความคิดเห็นตนเอง (x2) ตามล าดับ โดยตัวแปรท้ัง 3 ตัวนี้ สามารถพยากรณ์ความตั้งใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางด้านความขยันขันแข็ง 20.80

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

H1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง
H1a : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันด้านเพศ มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ า    

ขนาดกลาง
H1b : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันด้านอายุ มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ า   

ขนาดกลาง
H1c : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันด้านสถานะภาพ มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนา     

แหล่งน้ าขนาดกลาง
H1d : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันด้านระดับการศึกษา มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนา

แหล่งน้ าขนาดกลาง
H1e : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันด้านรายได้ มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง
H1f : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันด้านต าแหน่งงาน มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนา  

แหล่งน้ าขนาดกลาง
H1g : ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันด้านอายุการท างาน มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนา

แหล่งน้ าขนาดกลาง
H2สมรรถนะผู้บริหารท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง

H2a : สมรรถนะด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง
H2b : สมรรถนะด้านความคิดเห็นตนเองมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ า   

ขนาดกลาง
H2c : สมรรถนะด้านทักษะและความสามารถมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลาง 

แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ โดย McClelland (1998: 331) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ ไว้ว่า หมายถึง บุคลิกลักษณะท่ีเป็นพื้นฐาน
ของปัจเจกบุคคลซึ่งมีส่วนในการท านายผลการปฏิบัติงานท่ีดี และ/หรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในงานสมรรถนะประกอบด้วย แรงขับ (motives) 
ลักษณะ (traits) แนวคิด/ความคิดของตน (self - concepts) ทัศนคติ (attitude) หรือคุณค่า (values) ความรู้ในเนื้อหา (content knowledge) 
หรือ ความรู้-ความคิด (cognitive) หรือทักษะเชิงพฤติกรรม (behavioral skills) ท่ีสามารถวัดได้หรือเชื่อถือได้ ซึ่งประกอบกันท าให้บุคคลแต่ละคน
ได้รับความส าเร็จในการท างานแตกต่างกัน

Mc Shane & Glinow (2008) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง ทักษะความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจะน าไปสู่ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น ส่วน Duboiss and Rothwell (2004) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะ หมายถึง พฤติกรรม (Behaviors) แรงจูงใจ (Motivations) 
และความรู้ (Knowledge) นั้น มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จหรือความล้มเหลวของงานในองค์การ นั้น ๆ

จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะพบว่า นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายไปในท านองเดียวกัน โดยใช้แนวคิดของ McClelland เป็น
พื้นฐานในการให้ความหมายท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะท่ีดี (excellent performer) ของบุคคลในองค์การท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมและ
ผลลัพธ์ท่ีดีเลิศของงานกับระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จในการศึกษานี้ได้นิยามความหมายของสมรรถนะไว้ว่า 
สมรรถนะ คือความสามารถใดๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานพึงมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได้บรรลุตามเป้าหมายและสามารถพัฒนาไปสู่ผลกา ร
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยความสามารถซึ่งประกอบขึ้น เป็นสมรรถนะหนึ่งๆ นั้น ประกอบด้วย ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) 
บุคลิกลักษณะ (traits) แนวคิด/ความคิดของตน (selfconcepts) ทัศนคติ (attitude) หรือ ค่านิยม (values) ซึ่งสมรรถนะนี้สามารถวัดได้หรือเชื่อถือ
ได้

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ สามารถอธิบายสมรรถนะผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุม ท่ีผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้เป็น ตัวแปรอิสระ (Independent variable)ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจ ความคิดเห็นตนเอง ทักษะและ
ความสามารถ

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ สมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนา

แหล่งน้ าขนาดกลาง 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษฐาสมรรถนะผู้บริหารกองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรของกองพัฒนา

แหล่งน้้าขนาดกลาง การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบ่งกลุ่มจ้านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากหาขนาดของกลุ่มตัวอ ย่างใช้

สูตรยามาเน่(Yamane,1973)จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 270 คน ตวัแปรอิสระ คือ สมรรถนะของผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย แรงจงูใจ ความคิดเห็น
ตนเอง และทักษะและความสามารถ ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้้า   

ขนาดกลาง

สมรรถนะผู้บริหารด้านแรงจูงใจ สมรรถนะผู้บริหารด้านทักษะและความสามารถ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยัน

ขันแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง บุคคลากรยินดีท างานเต็มท่ีถึงแม้จะได้รับมอบหมายงานท่ีมากขึ้น สามารถท างาน

ให้แล้วเสร็จทันเวลาท่ีก าหนดสมรรถนะผู้บริหารจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลให้กรมชลประทานมีการให้บริการกับประชาชนได้ตามหลักยุทธศาสตร์

ตัวแปรพยากรณ์ ᵝ t Sig. Tolerance VIF ผลการทดสอบ

ด้านแรงจูงใจ(x1) 0.313 2.847** 0.005 0.246 4.062 ยอมรับ

ด้านความคิดเห็นตนเอง(x2) -0.108 -0.998 0.319 0.255 3.923 ปฏิเสธ

ด้านนทักษะและความสามารถ(x3) 0.259 2.499* 0.013 0.277 3.616 ยอมรับ

R = 0.456  R2 = 0.208  Adjust R2 = 0.199S.E.= 0.494
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จากผลการศึกษาเรื่องสมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาด

กลางมีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคท่ีแตกต่างไม่มีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้านความขยันขันแข็ง เนื่องจากทุกคนท างานด้วย

ความตั้งใจในการท างานท่ีไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล พิทักษธรรม(2559) ศึกษาเรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน : กรณีศึกษา โรงแรม คอลัมน์ แบงค็อกกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยท่ีเสริมสร้างสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดกลางสมรรถนะผู้บริหารกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉวีวรรณ ฉัตรวิไล (2560) 

ศึกษาเรื่องสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการด าเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากประกอบกับเอกสารประกอบการบรรยาย สุนิดา  พินิจการ (2550) กล่าวว่า 

“สมรรถนะ”หมายถึง ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานต าแหน่งหนึ่ง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ

โดยได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ หรือโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ท่ีหลากหลายกว่า ท้ังนี้สมรรถนะหลักของผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นสิ่งท่ีช่วยผลักดันในการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งโฮเบอร์ (Huber, 2000: 54) กล่าวว่า“สมรรถนะ” หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา

ท่ีประสบในขณะปฏิบัติงานได้ส าเร็จผู้ท่ีสามารถแก้ปัญหาส าเร็จในด้านใดด้านหนึ่ง แสดงว่าผู้นั้นมีสมรรถนะในด้านนั้น

สมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง เมื่อพิจารณาราย

ด้าน พบว่า

ด้านแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรณัฏฐ น้ าไชยศรี (2557) ได้ศึกษาเรื่องขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรการกุศลท่ีช่วยเหลือสังคม:กรณีศึกษา 

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก กรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่า ขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรการกุศลท่ีช่วยเหลือสังคมมีองค์ประกอบท่ี ส าคัญ

ประกอบด้วย 1. แนวคิดของตน (Self – concept) 2. แรงขับภายในหรือแรงจูงใจ (Motive) 3. ลักษณะส่วนบุคคล (Trait) 4. ความรู้(Knowledge) 

และ 5.ทักษะ (Skill) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ว่าท่ีร้อยตรี สนั่น สันหลี (2556) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะตามต าแหน่งงานกับประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า สมรรถนะตามต าแหน่งงานในแต่ละด้านย่อมมี

ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในแต่ละประเภท ได้แก่สมรรถนะตามต าแหน่งงานด้านการสืบสวนย่อมมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน 

สมรรถนะด้านการสอบสวนมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนคดีพิเศษ และด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงมีความส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะสมรรถนะ เป็นเรื่องของความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบ

ต่อความส าเร็จของเป้าหมายของงานในต าแหน่งนั้นๆ สมรรถนะแต่ละตัวจะมีความส าคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป

ด้านทักษะและความสามารถ พบว่า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีนิตย์ มากแก้ว (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาด้านความสามารถและทักษะในการท างาน ด้าน

การบริการท่ีดี ด้านการท างานร่วมกันเป็นทีมท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน

ความสามารถและทักษะในการท างาน พนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร ในด้านการติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน หรืองานท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้านความเชี่ยวชาญ ท้ังในเชิงลึก และเชิงกว้าง ไม่มีอิทธิต่อสมรรถนะการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วิธีการด้าเนินการวิจัย

บทคัดย่อ

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1.เพ่ือศึกษาคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยสมรรถนะผู้บริหาร ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากร
กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง
3. เพ่ือศึกษาสมรรถนะผู้บริหารท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง

สมมุติฐานการวิจัย

1. ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เพื่อศึกษาสมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางเป็นการวิจัยเชิงส ารวจประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานราชการ ของกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง จ านวน 803 คน  ซึ่งเป็นจ านวนชัดเจน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับ

การศึกษาครั้งนี้ จะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มและการก าหนดพื้นท่ี (Cluster or Area Sampling)ในการตอบแบบสอบถามของบุคคลากรกองพัฒนา

แหล่งน้ าขนาดกลางโดยใช้สูตรของยามาเน(่Yamana.1973, p.125 อ้างถึงในยุทธ ไกยวรรณ์.2552, น.79)

2. ขั้นตอนการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน 270 ตัวอย่าง ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 สัปดาห์ มีการออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ  ศึกษา

สมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง โดยศึกษาจาก

เอกสารต่าง ๆ หนังสือ บทความ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้านความ

ขยันขันแข็งของบุคลากรกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม น าไปวิเคราะห์เพื่อ

หาค่าสถิตส าหรับการใช้เพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป

3. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try Out)

กับบุคคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการจ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดย

การหาค่าความเท่ียงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Cronbach’s reliability Coefficient alpha) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1951) โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์จาก

เครื่องมือการวิจัยนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าได้ค่าความเท่ียงตรงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามท้ังฉบับอยู่ท่ีระดับ 0.891 ซึ่งมีค่าความ

เช่ือมั่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปถือว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้สามารถน าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป (Sekaran, 2007)

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลางในการเก็บข้อมูล

แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยรวมท้ังหลักเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้กับข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของกองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง มีความเข้าใจในข้อค าถามและความต้องการของผู้วิจัย โดยมีระยะเวลา

ในการท าแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นท าการเก็บแบบสอบถามคืนมา และน าแบบสอบถามท่ีได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป

5. สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนน ด้านระดับ

ความคิดเห็นและผู้วิจัยต้องการทราบจ านวนตัวอย่าง ในรูปของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545) สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา 

โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)

6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิจัยนี้ใช้มาตราวัดระดับข้อมูลเป็นมาตรวัดระดับอัตราส่วน (Ratio scale) มาประยุกต์ใช้ โดยใช้ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1987) ซึ่งแบ่งระดับคุณภาพบริการออกเป็นช่วงเท่าๆ กัน คือ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก และ

มากท่ีสุด โดยมีการให้ระบบคะแนน หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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