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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 178 คน และผู้วิจัยได้ใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับต าแหน่งในปัจจุบันที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน จากการวิจัยปัจจัยในการปฏิบัติงาน ทั้ง 7 ด้าน พบว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า หน่วยงานควรมี
แผนพัฒนาข้าราชการที่ชัดเจน จัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจ และวิเคราะห์งานเพ่ือ
จัดสรรก าลังคน ข้อเสนอแนะในการวิจัย พบว่า 1) ด้านคุณภาพของงาน ควรมีนโยบายหรือแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการที ่ชัดเจนและต่อเนื่อง 2) ด้านปริมาณงาน ควรจัดสรรปริมาณงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 3) ด้านเวลา ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4) 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ควรจดัสรรค่าใช้จ่ายโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรจะได้รับ  

บทน า 
 ในปัจจุบันสภาวการณ์โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าในด้าน
ต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร องค์กรต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและปรับตัวให้ทันกับโลกในปัจจุบันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
องค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม จะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร ซึ่งหมายถึง บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 *บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ : 
กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ              
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมไว้ในแต่ละปี รวมถึงมีการประเมินผล และ
ติดตามผลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการพัฒนาได้
น าความรู้ที่ได้มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร โดยการเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ 
คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจ เพ่ือร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และความช านาญในงานสอดคล้องตามเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ขององค์กร และมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และน าข้อมูลจากผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
บริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือให้
ข้าราชการในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

ทีแ่ตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ : 
กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)     (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ : กรณีศึกษา                
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ
ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้น โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ านวน 178 คน และผู้วิจัยไดใ้ช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คอื แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด
และผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
  

ปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร  

1.  กลยุทธ์ 
2.  โครงสร้างองค์กร 
3.  ระบบ 
4.  รูปแบบการบริหารจัดการ 
5.  บุคลากร 
6.  ทักษะในการปฏิบัติงาน 
7.  ค่านิยมร่วม 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
- ระดับต าแหน่งในปัจจุบัน 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1. ด้านคุณภาพ 
2. ด้านปริมาณ 
3. ด้านเวลา 
4. ด้านค่าใช้จ่าย 
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การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ครอบคลุม

เนื้อหา (Content validity) ตลอดทั้งปรับปรุง โครงสร้างของ แบบสอบถามและส านวนการใช้ภาษา
ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม 

การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงแล้ว และท าการทดสอบ (Try-out) กับ

กลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา และมีโครงสร้างที่เหมือนกันจ านวน 
30 ชุด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่าความ เชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpla Coeffcient)  โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpla Coefficient)  
ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป กล่าวได้ว่า เชื่อถือได้ค่อนข้างสูง (Cronbach, 1970, P.161 อ้างถึงใน คงพัฒน์  
หาเรือนชีพ, 2561, หน้า 39) จากการทดลองใช้และได้ผลการวิเคราะห์ค่า alpla ทั้งชุด เท่ากับ 0.964 
แสดงว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบรูณ์

และความถูกต้องของแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 178 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC (Statistical package for the social sciences) ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใช้บรรยาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.สถิติเชิงอนุมาน ( Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 
Independent Samples t-test และ f-test (One-way ANOVA 

ผลการวิจัย 
 จากวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ :กรณีศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ได้ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
 จากผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ : 
กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 178 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 มีอายุระหว่าง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 90 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 52.8 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานระหว่าง 5 – 10 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6  และอยู่ในระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์
ในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.74  ด้าน
ทักษะในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ งานที่ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่
เป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และทักษะของท่าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารของท่านเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.87 และปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 4 ด้าน 
คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างการบริหารงานภายในที่มีความชัดเจน และเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม
กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.65 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ด้านบุคลากรในองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ค่านิยมร่วมของคนในองค์การที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตรงกับสายงานและต าแหน่งงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.81 ด้านระบบการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านระบบการปฏิบัติงานที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการจัดระบบการท างานที่มีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 



6 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.97 โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และระดับปาน
กลาง 1 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณภาพของงาน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
คุณภาพของงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72  ด้านเวลา  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านเวลาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 ด้านปริมาณงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านปริมาณงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านมีการจัดล าดับความส าคัญของปริมาณ
งานเพ่ือความส าเร็จในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.03 และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ  ท่านสามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานของท่าน
ประหยัดทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.  ด้านความรู้ ควรมีนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาข้าราชการที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
การศึกษาหาความรู้จากภายในและภายนอกหน่วยงาน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานให้แก่ข้าราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.  ด้านปริมาณงาน หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์งาน และน าผลที่ได้มาใช้ในการจัดสรรก าลังคน
ให้สอดคล้องกับภารกิจของงาน และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล 
เพ่ือให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

3.  ด้านเวลา ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน วางแผนวิธีการท างาน จัดล าดับความส าคัญ
ของงานเพ่ือความรวดเร็วในการท างาน และจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความซ้ าซ้อน  

4.  ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ควรมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยพิจารณา
ตามภารกิจที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และควรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น
การประหยัดทรัพยากรและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  
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อภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ t-test 

เพศ จ านวน  
เพศส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
�̅� S.D. t Sig. 

ชาย 53 3.698 0.669 0.594 0.554 
หญิง 128 3.630 0.765   
รวม 178 3.664 0.717   

  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตาราง พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อภิปรายได้ว่า เพศไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ปัจจุบันความแตกต่างระหว่างเพศลดลง อีกทั้งลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติไม่ได้ก าหนดความแตกต่างทางด้านกายภาพ ไม่ว่าเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย รอดจร 
(2561) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานจัดหางาน จังหวัดชลบุรีที่มีเพศแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

อายุ จ านวน 
อายุส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
�̅� S.D. F Sig. 

21 – 30 ปี 28 3.187 0.766 4.864* 0.003 
31 – 40 ปี 94 3.714 0.714   
41 – 50 ปี 40 3.735 0.686   

    51 ปีขึ้นไป 16 3.869 0.687   
รวม 178 3.626 0.713   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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    จากตาราง พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถ
อภิปรายได้ว่า ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุ
จะมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความเชี่ยวชาญในงานต่างกัน ท าให้เกิดความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญณัฎฐ์ สุนันตา (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

 
ระดับการศึกษา 

 
จ านวน 

ระดับการศึกษาส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

�̅� S.D. F Sig. 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 5 2.616 0.389 4.987* 0.002 
ปริญญาตรี 97 3.585 0.752   
ปริญญาโท 73 3.791 0.671   
ปริญญาเอก 3 4.027 0.756   

รวม 178 3.504 0.642   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตาราง พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษา 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก บุคคลในแต่ละช่วงวัยต่างมีความ
กระตือรือร้นและการใฝ่รู้แตกต่างกัน ท าให้ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีแนวคิด 
วิสัยทัศน์ และทัศนคติ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การเข้าใจบริบทของงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง  (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลก าไร โดยผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างของ
พนักงานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน  
 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

ระยะเวลา 
ในการท างาน 

จ านวน 
ระยะเวลาในการท างานส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
�̅� S.D. F Sig. 

ต่ ากว่า 5 ป ี 43 3.277 0.772 5.336* 0.000 
5 - 10 ปี 58 3.629 0.774   
11 - 15 ปี 31 3.970 0.556   
16 - 20 ปี 26 3.868 0.517   
21 ปีขึ้นไป 20 3.733 0.728   

รวม 178 3.695 0.669   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก ข้าราชการที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานมาก จะมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า ท าให้เข้าใจกระบวนการ
ท างาน ระบบการท างาน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่าข้าราชการที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพยง วัฒนพูล (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่าจะมีประสบการณ์ในการท างานมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ระดับต าแหน่ง 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

ระดับต าแหน่ง 
ในปัจจุบัน จ านวน 

ระดับต าแหน่งในปัจจุบันส่งผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
�̅� S.D. F Sig. 

ปฏิบัติงาน 11 2.984 0.756 4.582* 0.002 
ปฏิบัติการ 85 3.605 0.751   
ช านาญงาน 13 3.403 0.881   
ช านาญการ 52 3.812 0.636   
ช านาญการพิเศษ 17 3.995 0.491   

รวม 178 3.559 0.703   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง พบว่า ระดับต าแหน่งในปัจจุบัน พบว่า ระดับต าแหน่งในปัจจุบันที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้
เนื่องจากข้าราชการที่อยู่ในระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันจะมีลักษณะงานในความรับผิดชอบแตกต่างกัน 
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพยง วัฒนพูล  
(2555)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดย
การศึกษาพบว่า ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ตาราง 6 แสดงค่าปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

ด้านกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ SS df ms F Sig. 

Between Groups 26.787 8 3.348 8.150* 0.000 
Within Groups 69.436 169 0.411   

Total 96.223 177    
ด้านโครงสร้างองค์การ SS df ms F Sig. 
Between Groups 18.372 11 1.670 3.561* 0.000 
Within Groups 77.851 166 0.469   

Total 96.223 177    
ด้านระบบการ

ปฏิบัติงาน SS df ms F Sig. 

Between Groups 26.874 11 2.443 5.848* 0.000 
Within Groups 69.349 166 0.418   

Total 96.223 177    
ด้านบุคลากร 
ในองค์การ SS df ms F Sig. 

Between Groups 23.215 10 2.322 5.310* 0.000 
Within Groups 73.008 167 0.437   

Total 96.223 177    
ด้านทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน SS df ms F Sig. 

Between Groups 31.416 10 3.142 8.096* 0.000 
Within Groups 64.807 167 0.388   

Total 96.223 177    
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ด้านรูปแบบ 
การบริหารจัดการ SS df ms F Sig. 

Between Groups 25.258 12 2.105 4.894* 0.000 
Within Groups 70.965 165 0.470   

Total 96.223 177    
ด้านค่านิยมร่วม 
ของคนในองค์การ SS df ms F Sig. 

Between Groups 26.860 12 2.238 5.324* 0.000 
Within Groups 69.363 165 0.420   

Total 96.223 177    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตาราง พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อภิปรายได้ว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วุฒิชัย รอดจร (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 
 1. ด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ อยู่ใน
ระดับมาก สามารถอภิปรายได้ว่า  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
ก่อนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกแผนงานและ
แผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
McKinsey’ s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า กลยุทธ์ (Strategy) เป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญ อาทิ ขณะนี้องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน 
พันธกิจขององค์กรคืออะไร กลยุทธ์ขององค์กรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน 
และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ  

2. ด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถอภิปรายได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในที่มีความชัดเจนและเป็นระบบ มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับอัตราก าลัง และ
มีโครงสร้างที่เหมาะสมสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลให้ข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นลพรรณ  บุญยฤทธิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างองค์กรถือเป็นปัจจัยที่มี
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อิทธิพลในการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อองค์กรในระดับมาก เนื่องจาก โครงสร้างเป็นการจัดสรรหน่วยงาน 
ต าแหน่งหน้าที่ รายละเอียดของงานแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน  
 3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านระบบการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง สามารถอภิปรายได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีการจัดระบบ
การท างานที่มีความชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน มีระบบการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และ
การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ  McKinsey’ s 
(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า ระบบการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว 
การจัดระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคัญยิ่ง เช่น ระบบบัญชีการเงิน ระบบพัสดุ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตามประเมินผล  
 4. ด้านบุคลากรในองค์กร พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคลากรในองค์กร อยู่ในระดับ
ปานกลาง สามารถอภิปรายได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีการจัดสรร
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานและต าแหน่งงานอย่างเพียงพอ และข้าราชการในหน่วยงาน 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ McKinsey’ s (อ้างถึงใน วิโรจน์ 
ก่อสกุล (2562, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า บุคลากรนับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management) ซึ่งเป็นผลให้เกิดกระบวนการก าหนดคุณลักษณะ การคัดเลือก และการจัดวาง
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม  
 5. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน  พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านทักษะในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก สามารถอภิปรายได้ว่า งานที่ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและทักษะตรงกับความถนัด และ
หน่วยงานเปิดโอกาสให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล 
(2561, หน้า 3)  ได้อธิบายว่า ผู้บริหารในองค์กรต้องน าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นด้วย เพราะการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น มีความส าคัญช่วยให้องค์กรเจริญเติบโต  
 6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 
อยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายได้ว่า ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
มีการวางแผนการปฏิบัติงานและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในหน่วยงาน และส่งเสริมให้
ข้าราชการในหน่วยงานท างานร่วมกันเป็นทีม และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ McKinsey’ s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า สไตล์ (Style) 
เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมในองค์กร ความเป็นผู้น าจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กร  
 7. ด้านค่านิยมร่วมของคนในองค์กร พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านค่านิยมร่วมของคน
ในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายได้ว่า ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานครมีจิตบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ
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เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร และมีความรู้สึกส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กรและภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งตรงกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2561, หน้า 14) ได้อธิบายว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีความเก่ียวข้องกับคุณภาพ 4 มิติ คือ มิติด้านความรู้  มิติด้านทักษะ มิติด้านสุขภาพ
อนามัย และมิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม ซึ่งในที่นี้ได้กล่าวถึง มิติด้านทัศนคติหรือคุณธรรม ซึ่งเป็นมิติที่
เกี่ยวกับด้านความรู้สึกนึกคิด อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของคน  

 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรณีศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยสรุปเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
 1.  ด้านความรู้  หน่วยงานควรจัดให้มีการศึกษาหาความรู้จากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
การอบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับงานในหน้าที ่ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้มีการสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชาหรือพ่ีเลี้ยง หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพ่ือให้ข้าราชการมีความรู้รอบด้านซึ่งถือเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์ท างานจริง ซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 2.  ด้านปริมาณงาน  หน่วยงานควรสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์งาน โดยน าข้อมูลมาใช้ใน
การจัดสรรก าลังคนให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจของงาน และควรมีการวางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือจัดสรรปริมาณงานให้มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของข้าราชการ  
ในหน่วยงาน และสัมพันธ์กับจ านวนบุคลากร 

3.  ด้านเวลา หน่วยงานควรสนับสนุนให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือความรวดเร็วในการท างาน 
อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และควรมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน โดยจัดล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ
ซ้ าซ้อนให้ข้าราชการในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 4.  ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  หน่วยงานควรมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ โดยพิจารณาตามภารกิจที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่องค์กรจะได้รับ และจัดให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น
การประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
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