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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานคร

หลวง ส านักงานใหญ่ และเพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการวิจัยเชิงส ารวจท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ จ านวน 248 คน และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเชิงสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่า t (t-Test) และการทดสอบค่า F (F-Test)  

ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. การประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ มีปัจจัยการท างานเป็นทมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้าน

บทบาท ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทมี ด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกภายในทมี ด้านระบบการท างาน และด้านเป้าหมาย ตามล าดับ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มี

ระยะเวลาในการปฏบัิติงานแตกต่างกนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีในภาพรวมแตกต่างกนั  

 

1. บทน า 

การท างานเป็นทีมเป็นเร่ืองที่ได้รับความสนใจในหลายๆ องค์การในปัจจุบันทั้งภาครัฐ  และ

เอกชนต่างยอมรับและได้มีการน าแนวคิดของการท างานเป็นทีมมาเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยปรับปรุง

กระบวนการท างานของบุคลากรภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (จิริตา เชาวลิต, 

2549, น. 2) โดยเฉพาะภาคราชการต้องการที่จะก้าวข้ามไปสู่องค์การในรูปแบบใหม่เป็นการบริหารแบบ

ยึดวัตถุประสงค์ และการที่จะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีน้ัน องค์การต้องสร้างวัฒนธรรมในการ

ปฏิบัติงานแบบม่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานในทุกระดับ ซ่ึงกลยุทธ์การท างานเป็นทีม เป็นเทคนิคการ

บริหารงานองค์การยุคใหม่ (ฉัตรประอร  นิยม, 2548, น. 1) ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทีมงาน

ภายในองค์การ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างย่ังยืน บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างรวดเรว็ ซ่ึงการ

ท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้องสามารถท าให้บุคลากรในทีมหรือในองค์การที่มี
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ความแตกต่างกันทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ได้เรียนรู้และฝึกการท างานร่วมกัน 

เพ่ือลดความขัดแย้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกัน และท างานให้บรรลุเป้าหมายของทีมและ

องค์การ รวมทั้งท าให้บุคลากรในทีมมีความสุข มีก าลังใจ และมีความผูกพันในการท างานร่วมกัน 

เพราะฉะน้ันการท างานเป็นทมีจึงเป็นกลยุทธ์ที่องค์การหลายๆ แห่งน ามาใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซ่ึง

เป็นแนวทางในการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดและการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การ   

อย่างไรกต็ามจากการวิจัย พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการท างานเป็นทมีใน

องค์การต่างๆ อาท ิ ปัจจัยด้านระบบการท างาน (ทองทพิภา วิริยะพันธุ์, 2551 ; ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ, 

2548) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทมี  (Beckhard, 1982 ; ฐิติ

พงษ์ ตรีศร, 2552) ปัจจัยด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทมี (ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ , 

2548 ; นิพัฒน์ ภัทรธิติ, 2549) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Beckhard, 1982 ; จิริตา เชาวลิต, 2549) 

ปัจจัยด้านเป้าหมาย (ทองทพิภา วิริยะพันธุ์, 2551 ; ฐิติพงษ์ ตรีศร, 2552) ปัจจัยด้านบทบาท (ฐิติพงษ์ 

ตรีศร, 2552 ;  จิริตา เชาวลิต, 2549)  ซ่ึงการที่จะรวมคนหมู่มากเข้ามาท างานร่วมกันภายใต้องค์การ

เดียวกัน เป็นทีมงานเดียวกัน ทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การใน

ทศิทางเดียวกัน และร่วมด าเนินการตามภารกิจเพ่ือให้องค์การประสบความส าเรจ็ได้น้ัน จะต้องค านึงถึง

ปัจจัยเหล่านี้ เป็นส าคัญ (มนัสนันท ์จรัสเลิศสิริ, 2557)  เพราะปัจจัยเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่จะส่งผลท าให้

การท างานเป็นทีมของบุคลากรภายในองค์การ และองค์การประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลการประปานครหลวงสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้ นในตัวของบุคลากรทุกคน โดยการ

ท างานเป็นทีม ถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพันกัน และปฏิบัติงานบรรลุตาม

เป้าหมายที่ต้ังไว้  ประกอบกบัการประปานครหลวงให้ความส าคัญในเร่ืองของการท างานเป็นทมีเป็นส าคัญ 

ท าให้การประปานครหลวงเป็นองค์การที่สามารถสะท้อนถึงการท างานเป็นทมีได้อย่างชัดเจน ดังน้ันผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ความคิดเหน็ต่อปัจจัยการท างานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง 

ส านักงานใหญ่โดยผลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการท างานเป็นทีมในองค์การ ซ่ึงจะท าให้เกิดกระบวนการท างานเป็นทีมระหว่างบุคลากรในทีม

ต่างๆ ขององค์การมีความสอดคล้องกนั และจะน าไปสู่การพัฒนาขององค์การตามเป้าหมาย 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยการท างานของบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากการกล่าวถึงปัจจัยการท างานเป็นทีมของนักวิชาการต่างๆดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงปัจจัยการ

ท างานเป็นทมีที่ได้ศึกษาไว้น้ัน มีความน่าสนใจและมีความสอดคล้องกัน ดังน้ันในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึง

ได้ศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทมีตามแนวคิดของผู้ศึกษาวิจัยซ่ึงแสดงในตารางที่1 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบการศึกษาตัวแปรที่สามารถช้ีวัดปัจจัยการท างานเป็นทมี 

 

4. วิธีด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)โดยการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ต่อปัจจัยการท างานเป็น

ทมีของบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ 

ปัจจยัการท างาน

เป็นทีม 

ผูศึ้กษาวิจยั 
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1. ด้านระบบการ

ท างาน 

       

2. ด้านพฤตกิรรมของ

คนและความสมัพันธ์

ระหว่างสมาชิกภายใน

ทมี 

















  



3. ด้านความสามารถ

ทางเทคนิคของ

ผู้ปฏบิตังิานภายในทมี 

 



   



4. ด้านสภาพแวดล้อม          

5. ด้านเป้าหมาย         

6. ด้านบทบาท          
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4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้การวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ โดยมีจ านวน

ประชากรทั้งหมด 585 คนและเพ่ือให้ตัวอย่างมีลักษณะการกระจายและครอบคลุมกลุ่มประชากรมากที่สุด 

ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดของตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran (1977) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้

ขนาดตัวอย่างจ านวน 250 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportionate 

Stratified Sampling) 

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูลในการท าวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึน

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้

เหมาะสม โดยแบบสอบถามที่สร้างแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  อายุ เพศ ระดับการศึกษาสถานภาพ

สมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน ต าแหน่งงาน และหน่วยงาน เป็นแบบสอบถามปลาย

ปิด จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยการท างานเป็นทมีโดยพัฒนามาจาก ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2551) ชัยวัฒน์ 

วงศ์วิเศษ (2548)  Beckhard (1982)  ฐิติพงษ์ ตรีศร (2552)  จิริตา เชาวลิต (2549) และนิพัฒน์ 

ภัทรธติิ (2549) รวม 24 ข้อ เป็น Scale  5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถามปลายเปิด  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-อายุ 

-เพศ 

-ระดับการศึกษา 

-สถานภาพสมรส 

-รายได้ต่อเดือน 

-ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 

-ต าแหน่งงาน 

-หน่วยงาน 

 

ปัจจัยการท างานเป็นทมี 

-ด้านเป้าหมาย 

-ด้านบทบาท 

-ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 

-ด้านระบบการท างาน 

-ด้านพฤติกรรมของคนและ 

ความสัมพันธร์ะหว่างสมาชิก

ภายในทมี 

-ด้านความสามารถทางเทคนิค

ของผู้ปฏบัิติงานภายในทมี 
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ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยมีวิธกีารด าเนินการ ดังน้ี 

1) น าแบบสอบถามที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ท าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน 

(Proportionate Stratified Sampling) เพ่ือให้บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ ได้ตอบ

แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเกบ็แบบสอบถามด้วยตนเอง  

2) น าแบบสอบถามตรวจความถูกต้องและครบถ้วน แล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

5. สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

5.1 ปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่ ปรากฏดัง

ตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปา

นครนครหลวง ส านักงานใหญ่ ในภาพรวมทั้งหมด 

ปัจจยัการท างานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง 

ส านกังานใหญ่  

X  S.D. ระดบั

ปัจจยัการ

ท างาน

เป็นทีม 

ด้านเป้าหมาย 3.52 0.55 มาก 

ด้านบทบาท 3.85 0.53 มาก 

ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม 3.91 0.51 มาก 

ด้านระบบการท างาน 3.78 0.53 มาก 

ด้านพฤติกรรมของคนและความสมัพันธร์ะหว่างสมาชิกภายในทมี 3.83 0.48 มาก 

ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทมี 3.84 0.50 มาก 

รวม 3.79 0.42 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่  มีปัจจัยการท างาน

เป็นทมีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ด้าน

สภาพสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านบทบาท  ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทีม 

ด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีม  ด้านระบบการท างาน  และด้าน

เป้าหมาย ตามล าดับ                                                                                                                                                     

5.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า บุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีปัจจัยการท างานเป็นทมีแตกต่างกนั ปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีแตกต่างกนั  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีระยะเวลา

ในการปฏบัิติงานแตกต่างกนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีในภาพรวมแตกต่างกนั   

 

6. การอภิปรายผล 

6.1 ปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่ 

ปัจจัยการท างาน

เป็นทมี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ เพศ ระดับ

การศกึษา 

สถานภาพ

การสมรส 

รายได้ต่อ

เดือน 

ระยะเวลาใน

การ

ปฏบิัติงาน 

ต าแหน่ง

งาน 

สายงาน 

ด้านเป้าหมาย ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.17 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.45 

แตกต่าง 

sig = 0.03   

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.10 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.53 

แตกต่าง 

sig = 0.01 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.62 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.08 

ด้านบทบาท แตกต่าง 

sig = 

0.00 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.13 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.50 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.55 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.18 

แตกต่าง 

sig = 0.04 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.90 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.06 

ด้านสภาพแวดล้อม ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.69 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.61 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.60 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.46 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.48 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.06 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.59 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.74 

ด้านระบบการ

ท างาน 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.42 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.21 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.27 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.37 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.40 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.50 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.97 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.30 

ด้านพฤตกิรรมของ

คนและ

ความสมัพันธ์

ระหว่างสมา-ชิก

ภายในทมี 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.21 

แตกต่าง 

sig = 

0.01 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.10 

แตกต่าง 

sig = 0.01 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.64 

แตกต่าง 

sig = 0.00 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.64 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.12 

ด้านความสามารถ

ทางเทคนิคของผู้

ปฏบิัติผู้งานภายใน

ทมี 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.13 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.08 

แตกต่าง 

sig = 0.04 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.34 

แตกต่าง 

sig = 

0.03 

แตกต่าง 

sig = 0.01 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.64 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.07 

ภาพรวม 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.18 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.11 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.14 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.27 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.34 

แตกต่าง 

sig = 0.00 

ไม่แตกต่าง 

sig = 0.84 

ไม่แตกต่าง 

sig = 

0.09 
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จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการท างานเป็นทมีของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม อาจเน่ืองมาจาก

การประปานครหลวงได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความเป็นอิสระในการท างานอย่างเหมาะสม  เปิด

โอกาสให้บุคลากรมีความใกล้ชิดกันท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันกัน น ามาซ่ึงความร่วมมือร่วมใจในการ

ปฏบัิติงานเป็นอย่างดี ประกอบกับการประปานครนครหลวงให้การสนับสนุนสิ่งจ าเป็นต่อการปฏบัิติงาน

อย่างเพียงพอ ท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการท างาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารและพัฒนาพนักงานมาโดยตลอด การประปานครหลวงต้องการก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ในระดับ Best-in-Class ของรัฐวิสาหกิจ และใน ASEAN ด้วยมาตรฐานในระดับสากลจึงมุ่งเน้นการ

ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นพนักงาน 

สร้างบุคลากรมืออาชีพ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของ วรกิตต์ิ  ศรีอ ่าอ่วม (2547) ที่ได้ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท างานเป็นทีมของบุคลากรกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และพบว่าผู้บริหาร ข้าราชการครู และครูผู้สอนที่เป็น

ลูกจ้างประจ าในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครมีปัจจัยการท างานเป็น

ทมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้ท าการศึกษา

วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด และ

พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท างานเป็นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

6.2 การทดสอบสมมติฐาน บุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกนัมีปัจจัยการท างานเป็นทมีแตกต่างกนั 

จ าแนกตามอายุ 

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีอายุแตกต่างกัน มี

ปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านบทบาทที่แตกต่างกันอาจ

เน่ืองมาจากไม่ว่าพนักงานจะมีอายุที่แตกต่างกันกย่็อมมีจุดมุ่งหมายในการท างานให้เกิดประสิทธิผลของ

การท างานตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งก าหนดไว้เหมือนกนัซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเชาว์  เกษม

กุล(2552) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอม

เทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มี

อายุแตกต่างกนั มีผลต่อการท างานเป็นทมีที่แตกต่างกนั 

จ าแนกตามเพศ  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีเพศแตกต่างกัน มี

ปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านพฤติกรรมของคนและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทมีที่แตกต่างกันอาจเพราะบุคลากรการประปานครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ อยู่ในสงัคมเดียวกนัจะมีแนวทางการปฏบัิติหรือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตคล้ายๆกนั อีกทั้งการประปา

นครหลวงต้องการเป็นองค์กรช้ันน าด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรจึงมีความใส่ใจใน
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ผลการปฏบัิติงานเป็นส าคัญ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้ท าการศึกษา

วิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และ

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการ

ท างานเป็นทมีที่แตกต่างกนั 

จ าแนกระดับการศึกษา 

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีไม่แตกต่างกนัในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านเป้าหมาย และ

ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีมที่แตกต่างกันอาจเพราะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่มี

ระดับการศึกษาอยู่ในระดับใดกต่็างมีความรู้ในเร่ืองของการท างานเป็นทมี และเข้าใจในหลักการของการ

ท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของประภาส บัวตา (2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการท างานเป็นทมีของพนักงานสังกัดหน่วยงานบริการลูกค้า บริษัท พีทที ี

ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงานสังกัดหน่วยบริการลูกค้าบริษัท พีทีที ไอซีท ี

โซลูช่ันส์ จ ากัด ที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพการท างานเป็นทมีไม่แตกต่าง

กนั 

จ าแนกสถานภาพสมรส  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีสถานภาพสมรส

แตกต่างกัน มีปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านพฤติกรรม

ของคนและความสมัพันธร์ะหว่างสมาชิกภายในทมีที่แตกต่างกันอาจเน่ืองมาจาก บุคลากรการประปานคร

หลวง ส านักงานใหญ่ไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันต่างมีความต้องการที่จะสร้างผลงานของ

ตนเองและทมีงานให้บรรลุความส าเรจ็ เกิดประสิทธิผลในการท างานเป็นทมี เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานของตนเองเหมือนกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้

ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด  และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มีสถานภาพสมรส

แตกต่างกนั มีผลต่อการท างานเป็นทมีที่แตกต่างกนั 

จ าแนกรายได้ต่อเดือน  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่าง

กัน มีปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้านความสามารถทาง

เทคนิคของผู้ปฏบัิติงานภายในทมีที่แตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจากการประปานครหลวงมีการพัฒนาบุคลากร

ให้มีการท างานเป็นทีมในการท างานในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนกระทั่งระดับพนักงาน ซ่ึงแต่ละ

ระดับจะมีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันไป ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิมพ์ลภัส ถ้วยอิ่ม (2553) ที่

ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง การท างานเป็นทมีของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์ และผลการศึกษา พบว่าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอตาคลี 
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จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีระดับรายได้ต่างกัน ท าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการท างานเป็น

ทมีไม่แตกต่างกนั 

จ าแนกระยะเวลาในการปฏบัิติงาน  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีปัจจัยการท างานเป็นทีมแตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน ยกเว้นด้าน

สภาพแวดล้อม และด้านระบบการท างานที่ไม่แตกต่างกันโดยบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงานต ่า

กว่า 2 ปี มีปัจจัยการท างานเป็นทมีมากกว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 2-5 ปี และมากกว่า 

5 ปี  และบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 2-5 ปี มีปัจจัยการท างานเป็นทมีมากกว่าบุคลากรที่มี

ระยะเวลาในการปฏบัิติงานมากกว่า 5 ปี อาจเน่ืองมาจากบุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานที่น้อยกว่า 

ต้องอาศัยการท างานเป็นทีม การร่วมมือให้ความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่นๆในหน่วยงาน มีความ

ต้องการที่จะสร้างความส าเรจ็ในการท างานให้กับตัวเอง อีกทั้งยังมีการปฏบัิติงานตามระเบียบข้ันตอนใน

การท างานอย่างเคร่งครัด เพราะตนเองมีประสบการณ์ในการท างานในการประปานครหลวงน้อย จึ งยึด

ขั้นตอน ระเบียบการเป็นส าคัญ ท าให้งานเกดิประสทิธผิล  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของประภาส บัว

ตา (2555) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการท างานเป็นทมีของพนักงาน

สังกัดหน่วยงานบริการลูกค้า บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ากัด และผลการวิจัย พบว่า พนักงานสังกัด

หน่วยบริการลูกค้าบริษัท พีทที ีไอซีท ีโซลูช่ันส ์จ ากัด ที่ระดับอายุงานแตกต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับ

สภาพการท างานเป็นทมีไม่แตกต่างกนั 

จ าแนกต าแหน่งงาน  

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีต าแหน่งงานแตกต่าง

กนั มีปัจจัยการท างานเป็นทมีไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้านอาจเน่ืองมาจากบุคลากร

การประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับปฏบัิติการ หรือระดับบริหารต่างมีความ

ตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน การท างานเป็นทมีให้ประสบความส าเรจ็ ดังค่านิยมของการ

ประปานครหลวงที่ว่า"มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส" ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของเชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทมีของ

พนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และผลการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัทมาสโปรแอม

เทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากดั ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีผลต่อการท างานเป็นทมีที่แตกต่างกนั 

จ าแนกสายงาน 

จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรการประปานครหลวง ส านักงานใหญ่ที่มีสายงานแตกต่างกัน มี

ปัจจัยการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้านอาจเน่ืองมาจากการประปา

นครหลวง ได้วางแนวทาง เป้าหมายให้กับสายงานต่างๆอย่างชัดเจนอีกทั้งให้ความส าคัญในการพัฒนา

กระบวนงาน การท างานเป็นทมี และการบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ท าให้สายงานต่างๆมีปัจจัยการท างานเป็นทมีที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเชาว์  เกษมกุล (2552) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการ
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ท างานเป็นทมีของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  และผลการวิจัย พบว่า พนักงาน

บริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่มีฝ่ายงานแตกต่างกัน มีผลต่อการท างานเป็นทมีที่แตกต่าง

กนั 

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการท างานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน เพ่ือที่จะ

เพ่ิมปัจจัยการท างานเป็นทีมด้านสภาพสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวงควรสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหามากขึ้ น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมมากขึ้ น เพราะจะท าให้

บุคลากรได้รับรู้ข่าวสาร สถานการณ์ขององค์กร ร่วมท า ร่วมในการตัดสินใจ  เป็นการสร้างความมั่นใจ

ให้กับบุคลากรในการปฏบัิติงาน  ท าให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ 

และเป็นส่วนหน่ึงในการเติบโตขององค์กร ประกอบกับควรสร้างสิ่งจูงใจให้กับบุคลากรโดยการสนับสนุน

ในสิ่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่บุคลากรควรรู้ เป็นต้น รวมไปถึงในเร่ืองของการเพ่ิมสวัสดิการ รางวัลต่างๆ เพ่ือ

เป็นขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากร อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเหน็อย่างเสรีให้

บุคลากรได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองมีความต้องการหรือสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ เมื่อบุคลากรมีความรู้ ความ

ช านาญมากย่ิงขึ้น กจ็ะสามารถน ามาประยุกต์กับการท างานได้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการท างานและ

งานจะเกดิคุณค่ามากย่ิงขึ้น 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรการประปานครหลวง ในการสร้างให้มีส่วนร่วม

ในการท างานเป็นทมีและการพัฒนาทมีงานให้เข้มแขง็ 

2) ควรมีการศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทมีและประสิทธิผลการท างานขององค์กรภาครัฐบาล 

และรัฐวิสาหกจิ ในโอกาสต่อไป 
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