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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร 
ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 3) เพ่ือศึกษาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงาน
ระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า จ้านวน 313 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, F-Test One-Way ANOVA 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
ที่มีเพศ ระยะเวลาปฏิบัติงานและประเภทต้าแหน่ง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน        
ไม่แตกต่างกัน ในส่วนอายุและระดับการศึกษา ทีแ่ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
จากการวิจัยปัจจัยในการปฏิบัติงานทั ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้าน
รูปแบบการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านค่านิยมร่วมของบุคลากร พบว่า 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยปัญหาและอุปสรรคที่พบมีดังนี  ปัญหาเรื่องขาดการฝึกอบรมทักษะ
ความรู้ในการปฏิบัติงานและบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรวมถึงการปฏิบัติงานไม่ส้าเร็จตามก้าหนดและ
ขาดงบประมาณในการด้าเนินการตามโครงการ ซึ่งแนวทางแก้ไขมีดังนี  จัดการฝึกอบรมทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและแผนอัตราก้าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน รวมทั งจัดท้าคู่มือและน้าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน ข้อเสนอแนะการวิจัยมีดังนี  
หน่วยงานควรมีแผนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง จัดท้าแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับภารกิจและอัตราก้าลัง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั นตอนการท้างานและจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณา
จากความจ้าเป็นเร่งด่วนและภารกิจที่มีความส้าคัญเพ่ือประโยชน์สูงสุดที่องค์การจะได้รับ 
 

ค้าสา้คัญ : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส้านักงานระบบควบคุมน ้า สา้นักการระบายน ้า 
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บทน้า 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติว่า รัฐพึงพัฒนา
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่าง
อ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562ก, หน้า 94) ดังนั นทรัพยากรมนุษย์    
ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ การที่องค์การที่จะประสบความส้าเร็จได้นั น ส่วนใหญ่
เกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส้าคัญของการบริหารจัดการ
ภายในที่จะท้าให้การด้าเนินการขององค์การสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ 
 ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ การที่องค์การที่จะประสบ
ความส้าเร็จได้นั น ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจ
ส้าคัญของการบริหารจัดการภายในที่จะท้าให้การด้าเนินการขององค์การสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส้าคัญในการ
ก้าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส้าเร็จ ผู้บริหารองค์การจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องให้
ความส้าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะความรู้ 
ความสามารถ และเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไชปัญหาของประชาชน  
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นส่วนส้าคัญในการบริการประชาชน กล่าวคือ การที่
องค์การใดมีประสิทธิภาพสูง ผลการปฏิบัติงานหรือการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน หรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ จะต้องพิจารณาจากคุณภาพของงาน ปริมาณงานที่เกิดขึ นต้อง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั งไว้ เวลาที่ใช้ในการด้าเนินงานต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด และ
ค่าใช้จ่ายต้องมีการบริหารให้เกิดความคุ้มค่า ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี จะต้องประกอบด้วยหลาย ๆ ด้าน
ด้วยกัน หากองค์กรใดให้ความส้าคัญกับปัจจัยเหล่านี  จะท้าให้องค์กรนั นประสบความส้าเร็จ 
 ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับในการบริหารจัดการระบบ
อาคารบังคับน ้าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ปัญหาภัยแล้งและปัญหาน ้าเค็ม และควบคุมระดับน ้าใน
คลองเพ่ือการเดินเรือและการท่องเที่ยว รวมทั งการวางแผน ก่อสร้าง ซ่อมและบ้ารุงรักษาระบบอาคารบังคับ
น ้า ได้แก่ อุโมงค์ระบายน ้า สถานีสูบน ้า และประตูระบายน ้า ติดตั ง ควบคุม ซ่อมและบ้ารุงรักษาระบบระบาย
น ้า ระบบแสงสว่างและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอุโมงค์ทางลอดรถยนต์ รวมถึงการด้าเนินการด้าน
อ้านวยการและประสานราชการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่และวินัย งานการคลังและ
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ นั น จากภารกิจงานที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ส้านักงานระบบควบคุมน ้า การด้าเนินงานต่าง ๆ มีความหลากหลายมิติ การท้าให้
บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ต้องค้านึงถึงความส้าคัญของบุคลากรในหน่วยงาน โดยศึกษาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งปัจจัย นั น อาจมาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ความผูกพันต่อองค์การ ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ สายการบังคับบัญชา ระบบงานขององค์การ ซึ่ง
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี  จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพราะหากสามารถศึกษาถึง
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ปัจจัยต่าง ๆ ได้แล้วนั น จะส่งผลให้การด้าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา น ้าท่วม รวมถึงการ
ด้าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่กล่าวมาข้างต้นนั น ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมมากยิ่งขึ น 
 จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ข้าราชการและบุคลากร ในส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือที่จะทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศึกษาปัญหาและอุปสรรค 
เพ่ือน้าผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ของข้าราชการและบุคลากร ในส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า กรุงเทพมหานคร ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร 
ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการ
ระบายน ้า ที่แตกต่างกัน จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยองค์การที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กรณี ศึกษาส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
ผู้วิจัยก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี  
       
   ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
         (Independent Variables)                     (DependentVariables) 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ 
 - เพศ 
 - อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
 - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 - ระดับต้าแหน่งในปัจจุบัน 

ปัจจัยองค์การที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ส้านักงาน
ระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 

(แนวคิด McKinsey’ s 7s) 
 - กลยุทธ์ 
 - โครงสร้าง 
 - ระบบการปฏิบัติงาน 
 - รูปแบบการบริหารจัดการ 
 - บุคลากร 
 - ทักษะในการปฏิบัติงาน 
 - ค่านิยมร่วม 
 
  
 
 
 

ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งาน          
ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะบุ ค ล า ก ร 
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ส้านักงาน
ระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
(แนวคิดของ Peterson & Plowman) 
 - ด้านคุณภาพของงาน 
 - ด้านปริมาณงาน 
 - ด้านเวลา 
 - ด้านค่าใช้จ่าย 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า ผู้วิจัยได้น้าเสนอวิธีการ
วิจัย ดังนี  
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส้ารวจ (Survey 
research) โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล 
 2. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร สถิติตัวเลข วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่รวมทั งได้สืบค้น
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (internet) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  (Population) ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั งนี  ได้ แก่  ข้ าร าชการและบุคลา กร
กรุงเทพมหานคร ของส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า จ้านวนทั งสิ น 1,452 คน โดยมี
การก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 23) 
ในการค้านวณ โดยก้าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน (e) 0.05 จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ้านวน 313.60 คน ดังนั น ผู้วิจัยจึงก้าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 313 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั งนี  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด้าเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังนี  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของข้าราชการและ
บุคลากร จ้านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประเภทของ
ต้าแหน่ง โดยใช้ค้าถามแบบปลายปิด (Close - ended questions) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยองค์การที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ทั ง 7 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้างองค์การ ระบบการปฏิบัติงาน รูปแบบการ
บริหารจัดการ บุคลากร ทักษะในการปฏิบัติงาน และค่านิยมร่วม โดยมีค้าถามทั งหมด 21 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั ง 5 ด้าน ได้แก่      
ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย โดยมีค้าถามทั งหมด 16 ข้อ  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถาม โดยใช้ค้าถามแบบปลายเปิด (Open - ended questions) เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ิมเติมในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 เพ่ือให้แบบสอบถามมีคุณภาพผู้วิจัยได้ทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  2 ด้าน คือ       
ความเที่ยงตรงเชิงเนื อหา (Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Relibility) ของแบบสอบถามดังนี  
 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยน้าแบบสอบถามที่สร้างขึ นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของโครงสร้างเนื อหา และข้อค้าถามที่ใช้
ในแบบสอบถาม เพ่ือที่จะน้ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
เนื อหาวิจัยให้เหมาะสม 
 การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยน้าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง
แล้ว น้ามาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Tryout) กับ กองระบบท่อระบายน ้า ส้านักการระบายน ้า ซึ่งเป็น
กลุ่มประชากรที่มีโครงสร้างและลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มที่ต้องการศึกษา จ้านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ตั งแต่ 
0.80 ขึ นไป จากการทดลองใช้กับกลุ่มประชากรและได้น้าผลการวิเคราะห์มาค้านวณค่าสัมประสิทธิ์   
แอลฟ่า โดยใช้โปรแกรมการค้านวณค่าสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ได้เท่ากับ 0.967 แสดงว่า แบบสอบถามที่
ท้าการทดสอบมีระดับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับได้ สามารถน้าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย
ต่อไป (Cronbach, 1970, P.299 อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 119-121) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั งนี ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  
 1. การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถาม 
 2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป       
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
  2.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต้ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
แนวทางวิชาการ วารสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  2.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  2.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาค้นคว้าใน            
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
  2.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท้าขึ นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค้าสั่ง เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท้าวิจัยนี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยมีขั นตอนในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามทั งหมด ดังนี   
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับ จากนั น
น้าค้าตอบที่ได้จากแบบสอบถามมาลงรหัสข้อมูล (Coding) 
 2. น้าข้อมูลมาท้าการประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย              
ทางสังคมศาสตร์ Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) โดยน้าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ น้ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ตรวจสอบและอธิบายระดับนัยส้าคัญของตัวแปรเพ่ือ
พิสูจน์สมมติฐาน 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า สามารถ
สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังต่อไปนี   

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากร กรณีศึกษา ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า ผู้วิจัยสรุปผลการ
วิเคราะห์ ได้ดังต่อไปนี  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร จ้านวน 313 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ้านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 93 มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี จ้านวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.3 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ้านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 5 - 10 ปี จ้านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 และอยู่ในประเภทต้าแหน่ง 
ลูกจ้างประจ้า 120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงาน
ระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.61, S.D. = 0.73) โดยปัจจัยใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากจ้านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์องค์การ 
ด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านรูปแบบการบริหารจัดการองค์การ ด้านระบบการปฏิบัติงานองค์การ ด้าน
ค่านิยมร่วมของบุคลากรในองค์การ และด้านบุคลากรในองค์การ โดยเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี  
     2.1 ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.72, S.D. = 0.86) 
พบว่าข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีปัจจัยในการ
ปฏิบัติงาน ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “งานที่ท่านปฏิบัติ
อยู่ตรงกับความถนัดของท่าน” อยู่ในระดับมาก (   = 3.77, S.D. = 0.67) 
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     2.2 ด้านกลยุทธ์องค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.71, S.D. = 0.74) พบว่า
ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ด้านกลยุทธ์องค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “หน่วยงานของท่านมีการก้าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงาน” อยู่ในระดับมาก (   = 3.77, S.D. = 0.75) 
     2.3 ด้านโครงสร้างองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.63, S.D. = 0.72) พบว่า 
ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีปัจจัยในการปฏิบัติงาน           
ด้านโครงสร้างองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “หน่วยงานของท่านมีการแบ่งหน้าที่      
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน” อยู่ในระดับมาก (   = 3.75, S.D. = 0.68) 
              2.4 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.62,    
S.D. = 0.73) พบว่าข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีปัจจัย
ในการปฏิบัติงานด้านรูปแบบการบริหารจัดการองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม 
“หน่วยงานของท่าน ผู้บริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานและก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่
ท่าน” อยู่ในระดับมาก (   = 3.76, S.D. = 0.66) 
              2.5 ด้านระบบการปฏิบัติงานองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.60,         S.D. 
= 0.75) พบว่าข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีปัจจัยใน
การปฏิบัติงาน ด้านระบบการปฏิบัติงานองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม 
“หน่วยงานของทา่นมีการจัดระบบการท้างานท่ีมีความชัดเจน” อยู่ในระดับมาก (   = 3.65,      S.D. 
= 0.70) 
                2.6 ด้านค่านิยมร่วมของบุคลากรในองค์การ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 3.59,        S.D. 
= 1.08) พบว่าข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีปัจจัยในการ
ปฏิบัติงาน ด้านค่านิยมร่วมของบุคลากรในองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “ท่านสามารถ
ท้างานร่วมกันเป็นทีมกับ เพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้บรรลุผลส้าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ” อยู่ใน
ระดับมาก (   = 3.65, S.D. = 0.70) 
                2.7 ด้านบุคลากรในองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.43, S.D. = 0.71) พบว่า 
ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้าน
บุคลากรในองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานและต้าแหน่งงาน” อยู่ในระดับมาก (   = 3.50, S.D. = 0.68) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า คือ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.72, 
S.D. = 0.66) โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานงานอยู่ ในระดับมาก จ้านวน 4 ด้าน ได้แก่           
ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลา ด้านปริมาณงาน และด้านค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน โดยเรียงล้าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี  
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 1. ด้านคุณภาพของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.87, S.D. = 0.64) พบว่า
ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพงาน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “ท่านมีความกระตือรือร้น ใส่ใจ มี
ความรับผิดชอบและตั งใจปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ” อยู่ในระดับมาก (   = 3.98,  S.D. 
= 0.68) 
 2. ด้านเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.74, S.D. = 0.64) พบว่าข้าราชการและ
บุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านเวลา 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “ท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน” อยู่ใน     
ระดับมาก (   = 3.81, S.D. = 0.67) 
 3. ด้านปริมาณงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.69, S.D. = 0.62) พบว่าข้าราชการ
และบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้าน
ปริมาณงาน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “ท่านมีการจัดล้าดับความส้าคัญของปริมาณงาน
เพ่ือความส้าเร็จในการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมาก (   = 3.81, S.D. = 0.65) 
 4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.58, S.D. = 0.74) 
พบว่าข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อค้าถาม “ท่านสามารถน้า
ทรัพยากรที่ใช้แล้วมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมาก (   = 3.65,     S.D. 
= 0.72) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเด็น ได้ดังต่อไปนี  
 1. ด้านคุณภาพของงาน หน่วยงานควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับข้าราชและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ฝึกอบรม ให้
ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ควร
สนับสนุนปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจ
ในนโยบายของหน่วยงานให้แก่ข้าราชการและบุคลากร เพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาคที่จะส่งผลให้
เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านปริมาณงาน หน่วยงานควรการก้าหนดเป้าหมายและปริมาณงานให้ชัดเจน เพ่ือที่
น้าไปใช้ในการจัดสรรก้าลังคนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงความรู้ ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน  
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 3. ด้านเวลา หน่วยงานควรน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
สะดวก รวดเร็ว และลดขั นตอนการปฏิบัติงานที่มีความซ ้าซ้อนเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ส้าเร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
 4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน หน่วยงานควรจัดให้มีการให้ความรู้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรเกี่ยวกับการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือท้าให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดความ
คุ้มค่าและประหยัด 

อภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการ
ระบายน ้า ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร 
ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า แตกต่างกัน 
 1. เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน             
อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า เพศไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิ่มนวน ทองแสน (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท้างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส้าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า อายุส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า ซึ่งสอดคล้องกันงานวิจัยของ 
กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท      
ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด โดยการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
 3. ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการ
ระบายน ้า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณาธิป จันทร์สง่า (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการส้านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของข้าราชการมีผลต่อประสิทธิภาพการท้างานแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากร 
ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ ์
(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท้างานของพนักงานสายเทคโนโลยีของ
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ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแ่ตกต่างกัน อย่างไมม่ีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. ประเภทต้าแหน่ง พบว่า ประเภทต้าแหน่งที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไมแ่ตกต่างกัน อย่างไมม่ีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ประเภทต้าแหน่งที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบ
ควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพยง วัฒนพูล (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาพบว่า
ระดับต้าแหน่งที่แตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สรุปสมมติฐานที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงาน      
ระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า สรุปได้ว่า อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก้าหนดไว้ และเพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประเภทต้าแหน่ง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก้าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า 
ส้านักการระบายน ้าที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 1. กลยุทธ์องค์การ พบว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อภิปรายได้ว่า ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
ยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงาน มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคก่อนก้าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าทุกแผนงาน และ แผน
ยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ข้าราชการ ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก 
 2. โครงสร้างองค์การ พบว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถ
อภิปรายได้ว่า ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีโครงสร้างการบริหารงานภายในที่มี
ความชัดเจนและเป็นระบบ มีการก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับอัตราก้าลัง และมี
โครงสร้างที่เหมาะสม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลให้ข้าราชการส้านักงานระบบ
ควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
McKinsey' s (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562, หน้า 166) ที่อธิบายว่า การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การ การแบ่งหน่วยงาน การรวมอ้านาจและการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม 
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 3. ระบบการปฏิบัติงานองค์การ พบว่า ระบบการปฏิบัติงานองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการ    
ระบายน ้า มีการจัดระบบการท้างานที่มีความชัดเจน และการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่
ของทุกคนร่วมกัน รวมถึงมีระบบการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ McKinsey' s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า ระบบการ
ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ นอกจากการจัด
โครงสร้างที่ เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ ดีแล้ว การจัดระบบการท้างาน (Working System) ก็มี
ความส้าคัญยิ่ง เช่นระบบบัญชีการเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตาม
ประเมินผล 
 4. รูปแบบการบริหารจัดการองค์การ พบว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ผู้บริหารของส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มี
การวาแผนการปฏิบัติงานและก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน 
รวมทั งเปิดโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาใน
การท้างาน และส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานท้างานรวมกันเป็นทีม และมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันเป็นระยะ ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลดา อักษรศิริวิทยา (2559) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายการเดินรถองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้น้าองค์กร ได้แก่ พฤติกรรมมุ่งสั่งงาน 
พฤติกรรมมุ่งคน พฤติกรรมการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม พฤติกรรมตั งเป้าหมายการท้างาน สามารถ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานในภาพรวมได้  
 5. บุคลากรในองค์การ พบว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถอภิปรายได้ว่า ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีการจัดสรรบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตรงกับสายงานและเพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้าราชการและบุคลากรใน
หน่วยงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ McKinsey' s (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563ข, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า บุคลากร
นับเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการด้าเนินงานขององค์การ องค์การจะประสบความส้าเร็จหรือไม่
ส่วนหนึ่งจะขึ นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ซึ่งเป็นผลให้
เกิดกระบวนการก้าหนดคุณลักษณะ การคัดเลือก และการจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
 6. ทักษะในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถอภิปรายได้ว่า งานที่ข้าราชการและบุคลากร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถและทักษะตรงกับความถนัด และหน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการและ
บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2561) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 
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โดยการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีทักษะ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จะส่งผลให้การท้างานนั นมีประสิทธิภาพ 
 7. ค่านิยมร่วมของบุคลากรในองค์การ พบว่า ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากร ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า ข้าราชการและบุคลากรส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการ
ระบายน ้า สามารถท้างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้งานบรรลุผลส้าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
และมีความรู้สึกส้านึกในความเป็นเจ้าขององค์การและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ McKinsey's (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล 2563ข, หน้า 37-39) ที่อธิบายว่า ค่านิยมร่วม 
(Shared values) เป็นเรื่องของค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์การที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์การ 
หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์การ เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั งองค์การ และ
บุคลากรกระท้าตามค่านิยมเหล่านั นแล้ว องค์การก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร กรณีศึกษา ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยสรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี  
 1. ด้านคุณภาพงาน หน่วยงานควรมีแนวทางการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับข้าราชและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ฝึกอบรม ให้
ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ควรสนับสนุนปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจในนโยบายของ
หน่วยงานให้แก่ข้าราชการและบุคลากร เพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาคที่จะส่งผลให้เกิดคุณภาพใน
การปฏิบัติงาน  
 2. ด้านปริมาณงาน หน่วยงานควรก้าหนดเป้าหมายและปริมาณงานให้ชัดเจน เพ่ือที่น้าไปใช้
ในการจัดสรรก้าลังคนให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงความรู้ ความสามารถของแต่ละ
บุคคล เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน  
 3. ด้านเวลา หน่วยงานควรสนับสนุนในการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่และการจัดท้าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เข้ามาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั นตอนการปฏิบัติงานที่
มีความซ ้าซ้อน และเป็นสร้างความรู้ความใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้ส้าเร็จตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
 4. ด้านค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน หน่วยงานควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
เพ่ือน้าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามภารกิจที่มีความส้าคัญ มีความจ้าเป็นเร่งด่วน รวมถึง
ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และจัดให้มีการให้ความรู้แก่
ข้าราชการและบุคลากรเกี่ยวกับการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือท้าให้การใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่เกิดความคุ้มค่าประหยัดและลดคา่ใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะสา้หรับการทา้วิจัยในครั งต่อไป 
 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากร กรณีศึกษา ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นใน
การท้าวิจัยครั งต่อไป ดังต่อไปนี  
 1. การวิจัยครั งนี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั น ในการศึกษาครั งต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมใน
ส่วนของ การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเป็นการเจาะข้อมูลเชิงลึกให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมีความครบถ้วน
สมบูรณ์และครอบคลุมยิ่งขึ น 
 2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ๆ รวมทั งปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท้างานของข้าราชการและบุคลากร กรณีศึกษา ส้านักงานระบบควบคุมน ้า ส้านักการระบายน ้า 
 3. ควรท้าการศึกษาเซิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการหน่วยงาน
อ่ืนที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 
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