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วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ 

Organization Culture Affecting Employees of Regional Irrigation Office 1 Chiang Mai  

Toward Work Behavior 

ปรางค์ทิพย์ ก๋าเร็ว* 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงาน

ชลประทานท่ี 1 เชยีงใหม่ ซึ่งท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากบุคลากรท่ีปฏิบัตงิานภายในส านักงานชลประทานท่ี 

1เชียงใหม่จ านวน 188 ราย และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

รวมถึงการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี  1 เชียงใหม่

จ าแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36 - 45 ปี  

ระดับการศกึษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ต าแหนง่งานข้าราชการ ระดับต าแหนง่งานระดับปฏบัิตงิาน มรีะยะเวลา 6 - 10 ปี 

ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานกรมชลประทาน และมีระยะเวลา 6 - 10 ปีท่ีปฏิบัติงานในส านักงานชลประทานท่ี 1 

เชยีงใหม ่

ผลการศึกษา วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่ 

พบว่าวัฒนธรรมองค์กรในด้านการบูรณาการเพื่อประชาชน มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในอันดับแรก  

โดยในระดับบุคคลมีรายละเอียดย่อยได้แก่ เร่ืองมีการเพิ่มประสิทธิภาพในงานโดยการประสานงาน การช่วยเหลือเกือ้กูล  

และแบ่งปันขอ้มูลระหวา่งกันส่วนในระดับหนว่ยงาน ได้แก่ เร่ืองการเข้าร่วมงานหรือบริการหรือกิจกรรมส าคัญของกลุ่มผู้

มีส่วนได้เสียและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกระชับสัมพันธ์เสริมสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ และเพิ่มโอกาสการบูรณาการ

งานเพื่อความส าเร็จ และเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการและเมื่อเปรียบเทียบในวัฒนธรรมองค์กรแต่ละด้านท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการท างาน พบว่าทุกด้านมีผลอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาตนเองมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของ

บุคลากรในอันดับแรก 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study the organization culture of Regional Irrigation Office 1 Chiang Mai 

that affected their employee’ s behavior.  The data was collected using questionnaire, and the population were 

employees of Regional Irrigation Office 1 Chiang Mai.  The data was analyzed using descriptive statistics, namely 
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frequency, percentage and mean, as well as the comparison among the influence of organization culture on employees’ 

behavior based on different personal factors. 

The results showed that most questionnaire respondents were male, 36- 45 years old, with Bachelor’ s 

degree.   They were government officials and they held operational positions for the past 6- 10 years at Regional 

Irrigation. Their work period at Regional Irrigation office 1 Chiang Mai was 6-10 years. 

From the study of organization culture that affected employees’ behavior, the results showed that integration 

for the people was rank first. The details for each aspect were as follows. On personnel level, coordinating was made 

more efficient and information was shared.   On work unit level, participation in work activities or related units was 

enhanced in order to cultivate cooperation and trust which in turn may result in integration with other work units for 

the benefits of the customers.   Also employees were praised for their knowledge, expertise, and improvement.  All 

factors were ranked at the high level affected working behavior with self improvement ranked the highest. 

บทน า 

การปฏิรูประบบราชการในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมานั้น ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยขึน้  

เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ โดยปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการฉบับท่ี 3 ครอบคลุมช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 

Strategy) โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ คือ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ

ประชาชน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การให้มีขีดความสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  

3) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4) ยุทธศาสตร์การวางระบบ

การบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 6) ยุทธศาสตร์การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน

การบริหารราชการแผ่นดิน และ 7) ยุทธศาสตร์การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556: ออนไลน์) ซึ่งจากยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐสู่ความ

เป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และให้ประชาชน

สามารถใช้บริการได้ง่ายหลากหลายรูปแบบและเนน้การบริการเชิงรุกท่ีมปีฏสิัมพันธ์โดยตรงระหวา่งภาครัฐและประชาชน  

พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังสร้างวัฒนธรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ โดยกรมชลประทาน

เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับนโยบายเร่งด่วนจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 ให้ติดตามในเร่ืองการบริหารบุคคลโดยให้เร่งสร้างค่านิยมร่วมองค์กร ความสามัคคี 

และความภูมิใจในศักดิ์ข้าราชการท่ีดี รวมท้ังระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector 

Management Quality Award หรือ PMQA) ซึ่งส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและ
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พัฒนาทรัพยากรบุคลากรของกรมชลประทานส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคลากรของกรมชลประทาน จึงได้จัดท าโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมชลประทานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อทบทวน ปรับปรุง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีเป็นอยู่จริงในปัจจุบันของกรมชลประทาน 

และก าหนดคา่นิยมและวัฒนธรรมของกรมชลประทานใหม่ และได้มีการท าแผนงาน มกีารจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมแก่บุคลากรทุกคน ตลอดจนการวางระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรกรม

ชลประทาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และแสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กรท่ีสง่ผลตอ่การปฏบัิตงิานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างผลผลิต และผลลัพธ์ท่ีดใีห้แกก่รมชลประทาน 

ส านักงานชลประทานท่ี 1 เชยีงใหม่ เป็นหน่วยงานส่วนภูมภิาคของกรมชลประทาน ตัง้อยู่เลขท่ี 27 ถนนทุ่งโฮเต็ล 

ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ า บริเวณภาคเหนือตอนบน 3 

จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานย่อยในสังกัดกระจายอยู่แต่ละในพื้นท่ีได้แก่ โครงการชลประทาน

เชยีงใหม่ โครงการชลประทานล าพูน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแมแ่ตง โครงการส่ง

น้ าและบ ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และโครงการก่อสร้าง

ส านักงานชลประทานซึ่งหน่วยงานย่อยเหล่านี้อยู่ภายใต้การบริหารของส านักงานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่ ทั้งนี้ภายใน

ส านักงานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่ ยังแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริหารจัดสรรน้ าและบ ารุงรักษา  

ส่วนวิศวกรรม ส่วนแผนงาน ส่วนเคร่ืองจักรกล และฝ่ายบริหารท่ัวไป(ส านักงานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่, 2559: 

ออนไลน์) 

 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงาน

ชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่ เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารบุคคลกรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน

ตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี 

แนวคิดวัฒนธรรมองค์กรกรมชลประทาน 

วัฒนธรรมองค์กรชลประทาน ยดึ 3 เร่ืองหลักคือ “เชี่ยวชาญเร่ืองน้ าท างานมมีาตรฐานบูรณาการเพื่อประชาชน” 

1. เชี่ยวชาญเร่ืองน้ ามุ่งเน้นในด้านการมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในงานขององค์กรและบทบาทของตนเองท่ีสัมพันธ์

กับเป้าหมายขององค์กร รวมไปถึงมีการพัฒนาความเป็นเลิศของงานด้วยเทคโนโลยี หรือการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ให้เกิด

ความกระตอืรือร้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน 

2. ท างานมีมาตรฐาน มุง่เนน้ในด้านการท างานมีหลักเกณฑว์ธีิการตามมาตรฐานวิชาชีพ มคีู่มอืในการปฏบัิตงิาน 

และมีการวางแผนงานและเป้าหมายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเสมอ รวมถึงมีการวัดผลงานและการประเทินผลงาน

จากมุมมองของผู้รับบริการภายในและภายนอกองค์กร 

3. บูรณาการเพื่อประชาชน มุ่งเน้นในด้านการรับฟังและเข้าถึงประชาชนและผู้รับบริการ ร่วมมือกับหน่วยงาน

ตา่งๆ ภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยความเต็มใจ และเห็นแกป่ระโยชนส์่วนรวมของประชาชนผู้รับริการ 
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แนวคิดพฤติกรรมการท างาน 

 สิริอร วชิชาวุธ (2544, 69-70) เสนอวา่บุคคลจะประสบความส าเร็จในการท างานในองคก์ารได้ต้องมีพฤติกรรม

ดังตอ่ไปนี ้

 1. ใฝ่เรียนรู้บุคคลควรเป็นคนชอบเสาะแสวงหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของตนเองธุรกิจท่ีตนท าอยู่

ระบบตา่งๆ ระเบียบตา่งๆ ในองค์การอยา่งมีเหตุและผล 

 2. ใฝ่ส าเร็จบุคคลควรมีการรับรู้ความสามารถของตนเองได้ตามความเป็นจริงมีความมุ่งมั่นในการท างานและ

ผูกมัดกับส่ิงท่ีตนท าจนส าเร็จมคีวามกระตอืรือร้นมีระบบในการท างานเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่แก้ตัวมองโลก

ในแงด่ีและให้ความร่วมมอืในการท างาน  

 3. ควบคุมและบริหารตนเองได้บุคคลควรมีความสามารถในการจัดการงานเป็นระบบอย่างมี ระเบียบและ

สามารถจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมท่ีตนเองต้องท าได้ท างานในเชงิรุกมีวนิัยในตนเองและรับผิดชอบ 

 4. มีเป้าหมายและแผนงานก่อนลงมือปฏบัิตงิานบุคคลจะตอ้งรู้เป้าหมายในการท างานใชค้วามคดิวเิคราะห์และวง

แผนงานก่อนลงมือปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบการท างานและแผนงานปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

พัฒนาแผนงานให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

 5. มีเจตคติแบบชนะ-ชนะบุคคลจะต้องท างานเป็นทีมและประสานประโยชน์กับผู้ร่วมงานจะต้องค านึงถึงผู้อื่น

พยายามท าความเข้าใจในความคิดเห็นวิธีการและเหตุผลของผู้อื่นด้วยการเปิดใจและตั้งใจรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นมี

การร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาต่างๆ และให้ความร่วมมอืกันและกันท้ังนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชนข์องทุกฝ่าย

อย่างเต็มท่ีโดยไม่มกีารเอาเปรียบหรือเรียกรอ้งให้อีกฝ่ายยอมเสียสละประโยชนส์่วนตน 

 6. เชื่อมั่นในการก าหนดชะตาชีวิตด้วยตนเองบุคคลควรมีความเชื่อว่าตนมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ  

ท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองสิ่งผิดพลาดหรือความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นเป็นเพราะตัวเองเป็นผู้ก าหนดให้เกิดขึ้นหากต้องการท่ีจะ

ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมจะต้องปรับปรุงแก้ไขที่ตนเอง 

 7. มีคุณธรรมบุคคลควรซื่อสัตย์ในหน้าท่ีต่องานต่อตนเองต่อเพื่อนร่วมงานและต่อองค์การบุคคลควรมีความ

จรงิใจและมีสัจจะ 

8. พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาบุคคลควรมีการศึกษาหาความรู้และฝึกทักษะในงานในความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและทักษะทางความคิดอยู่เสมอการมองตนเองและการเปิดใจรับฟังข้อผิดพลาดของตนด้วยใจเป็นกลางท าให้

สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

 การศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กรกรมชลประทานท่ีประกอบไปด้วย 3 เร่ืองหลัก คือ “เชี่ยวชาญ

เร่ืองน้ า ท างานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน” และทฤษฎีพฤติกรรมการท างานในองค์กร ท้ังหมด 8 ด้าน ได้แก่
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ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านใฝ่ส าเร็จ ด้านการควบคุมและบริหารตนเอง ด้านการมีเป้าหมายและการวางแผน ด้านการท างานเป็น

ทีมและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้านความเชื่อมั่นในตัวเอง ด้านคุณธรรม ด้านการพัฒนาตนเอง และขอบเขตประชากรใน

การศึกษาคร้ังนี้ คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในส านักงานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 188 ราย (ส านักงานชลประทานท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่, 15 

ตุลาคม 2559) 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ 

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้นข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดประเภทของต าแหน่งงาน ระดับต าแหนง่งาน ระยะเวลาในการปฏบัิตงิานใน

สังกัดหนว่ยงานกรมชลประทาน ระยะเวลาในการปฏบัิติงานในส านักงานชลประทานท่ี 1 ระดับเงินเดอืนและค่าตอบแทนท่ี

ได้รับโดยใชแ้บบสอบถามมีลักษณะเป็นส ารวจรายการ (Checklist) 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี 1 

เชียงใหม่ประกอบด้วย 3 เร่ืองหลักคือ เชี่ยวชาญเร่ืองน้ า การท างานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชนโดยใช้มาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้รูปแบบค าถาม

ปลายเปิด 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  

มตี าแหนง่งานเป็นขา้ราชการ ระดับปฏบัิตงิาน มีระยะเวลาท่ีปฏบัิตงิานในส านักงานชลประทานท่ี 1 เชยีงใหม่ 6 – 10 ปี 

2. วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อพฤตกิรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม ่

วัฒนธรรมองค์กรในด้านการบูรณาการเพื่อประชาชน มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในอันดับแรก

โดยในระดับบุคคลมีรายละเอียดย่อยได้แก่ เร่ืองมีการเพิ่มประสิทธิภาพในงานโดยการประสานงาน การช่วยเหลือเกือ้กูล  

และแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมาก และในระดับหน่วยงานได้แก่ เร่ืองการเข้าร่วมงาน

หรือบริการหรือกิจกรรมส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกระชับสัมพันธ์เสริมสร้างความ

เชื่อถอืไว้วางใจ และเพิ่มโอกาสการบูรณาการงานเพื่อความส าเร็จ และเป็นประโยชนแ์ก่ผู้รับบริการมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01  

อยู่ในระดับมาก 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   232 

 

วัฒนธรรมองค์กรเมื่อพิจารณาในด้านพฤติกรรมการท างาน วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการท างานใน

ด้านการพัฒนาตนเอง มคี่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก 

3. วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานที่  1 เชียงใหม่

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

เมื่อจ าแนกตามเพศ วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี 1  

เพศชาย มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.89 ซึ่งมีคา่เฉลี่ยมากกวา่เพศหญิง โดยเพศหญิงมีคา่เฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับมากเท่ากับ 3.75 

เมื่อจ าแนกตามอายุ วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี 1  

อายุ 36 - 45  ปี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.87 เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาได้แก่ อายุต่ ากว่า 25 ปีมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.84 อายุ 25 – 35 ปีมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.81 อายุมากกว่า 

55 ปี ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.79 และอายุ 46 - 55 ปีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.78 

ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามประเภทต าแหน่งงาน วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงาน

ชลประทานท่ี 1 ประเภทต าแหน่งงานข้าราชการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.97 เป็นอันดับหนึ่งรองลงมา

ได้แก่ พนักงานราชการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.82 ลูกจ้างชั่วคราวมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เท่ากับ 3.71และลูกจ้างประจ ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.63 ตามล าดับ 

 เมื่อจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงาน

ชลประทานท่ี 1 ระดับต าแหน่งงานอ านวยการระดับต้น – ระดับต าแหน่งงานอ านวยการระดับสูง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่น

ระดับมากเท่ากับ 4.13 เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาได้แก่ระดับช านาญการพิเศษ – ระดับเชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากเท่ากับ 4.05 ระดับปฏิบัติการ – ระดับช านาญการมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.97 ระดับ

ปฏบัิตงิาน – ระดับช านาญงานมีคา่เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.78 และระดับต าแหนง่อื่นๆ ได้แก่ลูกจ้างประจ า

และลูกจ้างชั่วคราว มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.71 ตามล าดับ 

 เมื่อจ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏบัิตงิานภายในส านักงานชลประทานท่ี 1 วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการ

ท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี 1 ท่ีมีระยะเวลาปฏิบัตงิานภายในส านักงานชลประทานท่ี 1 เป็นระยะเวลา 1 – 

5 ปี มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.90 เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาได้แก่ ระยะเวลา 6 – 10 ปี มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.88 ระยะเวลา 11 – 15 ปีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 3.87 ระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี มี

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.72 และระยะเวลามากกว่า 15 ปี มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดับมากเท่ากับ 3.69 

ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่ 

พบว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีผลต่อพฤติกรรมการ

ท างานด้านการพัฒนาตนเองอยูใ่นระดับมากโดยมีคา่เฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ                พุธ

รักษ์  ภาวัง (2548) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองค์กรกับการด าเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพของส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสรุปว่าวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพ  ได้แก่ วัฒนธรรมระดับปฏิบัติ คือ

บุคลากรส่วนมากมีความพยายามในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน และในองค์กรยังมีการสนับสนุนให้

บุคลากรในองค์กรได้ศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการท างานอีกด้วย นองจากนี้ผล

การศึกษาในคร้ังนี้พบว่าวัฒนธรรมองค์กรของกรมชลประทานมผีลต่อพฤติกรรมการท างานด้านใฝ่ส าเร็จ พฤติกรรมการ

ท างานด้านมเีป้าหมายและการวางแผนและพฤตกิรรมการท างานด้านการท างานเป็นทีมและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ นั้น มี

ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เขตนครสวรรค์ท่ีพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นในระดับมากต่อ

วัฒนธรรมองค์กร เน้นการปฏบัิตงิานเป็นทีมโดยองค์กรมกีารวางแผนการท างานในลักษณะการท างานเป็นทีม  

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครัง้นี้สามารถน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางและปรับใชใ้ห้วัฒนธรรมองค์กรเสริมสร้างพฤติกรรมการ

ท างานของบุคลากรส านักงานชลประทานท่ี 1 เชยีงใหม่ โดยผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

 1. จากการศึกษาท่ีพบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในด้านการพัฒนาตนเอง

ในระดับมาก ดังนัน้ส านักงานชลประทานท่ี 1 เชยีงใหม่ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้บุคลากรน าไปใช้

ในการพัฒนาตนเองนอกจากนี้ อาจจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้

เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มท้ังภายในและภายนอกองค์กรท่ีเปลี่ยนแปลง 

 2. เมื่อจ าแนกตามประเภทของต าแหน่งงานพบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากร 

ต าแหนง่ประเภทลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มคี่าเฉลี่ยในอันดับท้าย ดังนัน้ส านักงานชลประทานท่ี 1 ควรเสริมสร้าง

ให้บุคลากรในระดับปฏบัิตงิานและระดับอื่นๆ ประเภทลูกจ้างประจ า ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความเชื่อมโยง

ของการท างานท่ีส่งผลมาจากวัฒนธรรมองค์กร โดยอาจจัดให้มีเวทีหรือพื้นท่ีแสดงความสามารถและมีการประเมินผล  

เพื่อให้บุคลากรมคีวามเชื่อม่ันในความสามารถและหนา้ที่ของตน 

 3. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรระดับต าแหน่งงาน

อ านวยการระดับต้น – อ านวยการระดับสูง ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรระดับอื่นๆ ดังนั้นผู้น าหน่วยงาน

ส านักงานควรวางตนเป็นต้นแบบและผู้น าให้กับบุคลากรระดับอื่นๆ ในหน่วยงาน เช่น มีทัศนคติท่ีดี มีจริยธรรม  

มีความสามารถในการบริหารงาน และรวบรวมสมาชิกในองค์กรในการท ากิจกรรม เพื่อชักจูงให้มีความคล้อยตามและ 
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มสี่วนร่วมในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ท้ังน้ีเนื่องจากวัฒนธรรมองคก์รเป็นเร่ืองท่ีทุกระดับควรมีส่วนร่วมเพระเป็น

สิ่งท่ียืดให้บุคลากรในองค์กรอยู่ร่วมกัน  
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