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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง
ส�ำนักงานใหญ่ 2) เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวงส�ำนักงานใหญ่ และ
3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปา
นครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ บุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ จ�ำนวน 248 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
โดยท�ำการสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการกองบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมภายในการประปานครหลวง
ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) บุคลากรการประปานครนครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ มีปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
รองลงมา คือด้านบทบาท ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม ด้านพฤติกรรมของ
คนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีม ด้านระบบการท�ำงาน และด้านเป้าหมาย ตามล�ำดับ
2) บุคลากรการประปานครนครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ มีประสิทธิผลการท�ำงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการธ�ำรงรักษาสมาชิก
รองลงมา คือด้านการเรียนรู้และการพัฒนาและด้านผลลัพธ์ในการท�ำงานตามล�ำดับ
3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด
4) ผลการสัมภาษณ์พบว่าการประปานครนครหลวงมีนโยบายส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมผ่าน
กิจกรรม CSR และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พูดคุยกันในทุกเรื่องโดยการประชุมหารือกัน ท�ำให้
บุคลากรมีความใกล้ชิด พบปะพูดคุยกันได้ง่าย และสร้างให้หัวหน้างานมีความใส่ใจสมาชิกให้มากขึ้น
ท�ำงานร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นเพื่อน เป็นพี่น้องกัน โดยกิจกรรม CSR ที่การประปานครหลวงท�ำเป็น
แบบ In Process โดยมุง่ เน้นการสร้างการบริการทีด่ ี และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าและบุคลากร
ค�ำส�ำคัญ: การท�ำงานเป็นทีม ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม ประสิทธิผลการท�ำงาน การประปานครหลวง
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Abstract
The objectives of this study are as follows: 1) to study teamwork factors of employees
at Metropolitan Waterworks Authority, 2) to study work effectiveness of employees at
Metropolitan Waterworks Authority and 3) to study the relationship between teamwork factors
and work effectiveness of employees at Metropolitan Waterworks Authority. A mixed methodology
between quantitative research and qualitative research were utilized. Quantitative research was
employed using questionnaires as a research instrument to collect the data. The samples used in
this study comprised 248 employees of Metropolitan Waterworks Authority at the headquarters.
Data was analyzed using descriptive and inferential statistics techniques. Qualitative Research
was conducted using structured in-depth interviews with Director of Internal Social Responsibility
Management Division of Metropolitan Waterworks Authority. The research results can be summarized
as follows:
1) In overall, teamwork factors of employees of Metropolitan Waterworks Authority at the
headquarters are at high level. In details, the highest average of components of teamwork factors
is Environment, followed by Role, Technical Skills of Team Members, Behavior and Relationships
among Team Members, System, and Goal, respectively.
2) In overall, work effectiveness of employees of Metropolitan Waterworks Authority
at the headquarters are at high level. In details, the highest average of work effectiveness’
components is Maintain Team Members, followed by Learning and Development and Working
Outcomes, respectively.
3) The results of the second hypothesis testing reveal that in overall, teamwork factors
have a positive relationships with work effectiveness of employees of Metropolitan Waterworks
Authority at the headquarters at the highest level.
4) The results of in-depth interview revealed that Metropolitan Waterworks Authority indeed
has a policy to promote teamwork through CSR activities. The “in process” CSR activities are
employed with emphasizing in delivering good services and satisfying customers and employees.
Moreover, Metropolitan Waterworks Authority gives the employees opportunity to express their
opinion in every matters in the meetings and creates the environment which employees can
easily talk to each other. These create the closeness among employees. Besides, Metropolitan
Waterworks Authority trains their supervisors to pay more attention on their subordinates and
treat them as a family member.
Keywords: Teamwork, Teamwork Factors, Work Effectiveness, Metropolitan Waterworks Authority
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สภาพการแข่งขันของของธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น องค์การทุกแห่งไม่ว่า
เป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ จึงต้องพัฒนาไปสู่ความมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะท�ำให้สามารถ
เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันสูงขึ้นโดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรในองค์การเป็นหลักโดยอาศัย
นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน คือ การท�ำงานเป็นทีม ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ส�ำคัญในการสร้างองค์การให้ประสบความส�ำเร็จ (พสุ เดชะรินทร์, 2549, น. 4) เนื่องจาก
การท�ำงานในองค์การนั้นไม่มีใครสามารถท�ำงานได้ส�ำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว การท�ำงานจะต้องมี
การร่วมมือกับบุคลากรคนอืน่ ๆ ในองค์การ ไม่วา่ จะเป็นการร่วมมือกับผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน เพือ่ นร่วมงาน
จึงท�ำให้แนวคิดการท�ำงานเป็นทีมเข้ามามีบทบาทในองค์การ และเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในหลายๆ
องค์การในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างยอมรับและได้มีการน�ำแนวคิดของการท�ำงานเป็นทีมมา
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของบุคลากรภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น (จิริตา เชาวลิต, 2549, น. 2) โดยเฉพาะภาคราชการต้องการที่จะก้าวข้ามไปสู่
องค์การในรูปแบบใหม่เป็นการบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ และการทีจ่ ะท�ำให้องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
ได้ดนี นั้ องค์การต้องสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบตั งิ านแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิข์ องงานในทุกระดับซึง่ กลยุทธ์
การท�ำงานเป็นทีม เป็นเทคนิคการบริหารงานองค์การยุคใหม่ (ฉัตรประอร นิยม, 2548, น. 1) ในการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนาทีมงานภายในองค์การ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืน บรรลุเป้าหมายของ
องค์การอย่างรวดเร็ว ซึง่ การท�ำงานเป็นทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้องสามารถท�ำให้บคุ ลากร
ในทีมหรือในองค์การทีม่ คี วามแตกต่างกันทัง้ ทางด้านความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ ได้เรียนรูแ้ ละ
ฝึกการท�ำงานร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้ง หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกัน และท�ำงานให้บรรลุ
เป้าหมายของทีมและองค์การ รวมทั้งท�ำให้บุคลากรในทีมมีความสุข มีก�ำลังใจ และมีความผูกพัน
ในการท�ำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นการท�ำงานเป็นทีมจึงเป็นกลยุทธ์ที่องค์การหลายๆ แห่งน�ำมาใช้
อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กับองค์การ อย่างไรก็ตามจากการวิจัย พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการท�ำงานในองค์การต่างๆ อาทิ ปัจจัยด้านระบบการท�ำงาน (ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ,
2548; ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2551) ปัจจัยด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม
(ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ, 2548; นิพัฒน์ ภัทรธิติ, 2549) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (จิริตา เชาวลิต, 2549;
Beckhard, 1982) ปัจจัยด้านเป้าหมาย(ฐิติพงษ์ ตรีศร, 2552; ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2551) ซึ่งการที่จะ
รวมคนหมู่มาเข้ามาท�ำงานร่วมกันภายใต้องค์การเดียวกัน เป็นทีมงานเดียวกัน ทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจ
ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การในทิศทางเดียวกัน และร่วมด�ำเนินการตามภารกิจเพือ่ ให้องค์การ
ประสบความส�ำเร็จได้นั้น จะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เป็นส�ำคัญ (มนัสนันท์ จรัสเลิศสิริ, 2557) เพราะ
ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลท�ำให้การท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรภายในองค์การ และองค์การ
ประสบความส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน�้ำประปา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขององค์กร
อนามัยโลก การประปานครหลวงจัดเป็นหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคที่มีความส�ำคัญต่อประชาชนเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่คอยให้บริการเกี่ยวกับน�้ำประปาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวัน
ของประชาชน มีระบบการจัดการที่ดี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรในการประปานครหลวงเป็น
ทรัพยากรที่มีความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร (ภัทรพล กาญจนปาน, 2552)
การประปานครหลวงสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึน้ ในตัวของบุคลากรทุกคน โดยการท�ำงานเป็นทีม
ถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้พนักงานเกิดความผูกพันกัน และปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึง่ การประปานครหลวงให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการท�ำงานเป็นทีมเป็นส�ำคัญ ท�ำให้การประปานครหลวง
เป็นองค์การที่สามารถสะท้อนถึงการท�ำงานเป็นทีมได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวง
ส�ำนักงานใหญ่โดยผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถน�ำไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการท�ำงานเป็นทีมในองค์การ ซึ่งจะท�ำให้เกิดกระบวนการท�ำงานเป็นทีมระหว่างบุคลากรในทีม
ต่างๆ ขององค์การมีความสอดคล้องกัน และจะน�ำไปสู่การพัฒนาขององค์การตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากร
การประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การท�ำงานเป็นทีม
การท�ำงานเป็นทีม คือ ประเภทหนึ่งของการท�ำงานกลุ่ม (Group Work) ทีมงานทุกทีมงาน
จัดเป็นกลุม่ ท�ำงาน แต่กลุม่ ทีมงานทุกกลุม่ อาจจะไม่เป็นทีมงานเสมอไป เนือ่ งจากจากท�ำงานเป็นกลุม่ นัน้
เป็นการท�ำงานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อการท�ำงานที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีเป้าหมายร่วมกัน
มีลกั ษณะการท�ำงานหลายแบบ มีการท�ำงานทีป่ ระสานกัน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีร่ ว่ มกันตัง้ ไว้ (พวงรัตน์
เกสรแพทย์, 2557) หรือการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมท�ำกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
สนับสนุนช่วยเหลือ ใช้ทักษะประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ และมีการประสานงานอย่างดี
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ พัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้ (มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 2553)
อีกทั้งยังร่วมกันออกความคิดเห็น และให้ความร่วมมือเพื่อให้กิจกรรมนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(สมพงศ์ เกษมสิน, 2526, น.257) ซึง่ ในการสร้างการท�ำงานเป็นทีม จะต้องประกอบไปด้วย การมีเป้าหมาย
ร่วมกัน (Common Goal) การวางแผนร่วมกัน (Common Plan) การพึง่ พาอาศัยกัน (Interdependence) และ
ความไว้วางใจ (Trust) (เปรมวดี คฤหเดช,2540 อ้างถึงใน สุภาพร อัคราวัฒนา, 2541, น. 34-35) แต่การที่
ทีมงานสามารถจะท�ำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ได้แก่
เป้าหมาย (ฐิติพงษ์ ตรีศร, 2552; ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2551) บทบาทของสมาชิก (จิริตา เชาวลิต,
2549; ฐิติพงษ์ ตรีศร, 2552) กระบวนการท�ำงาน(ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ, 2548; ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, 2551)
และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงาน (ฐิติพงษ์ ตรีศร, 2552; Beckhard, 1982)
การท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงาน
การท�ำงานเป็นทีมเป็นเทคนิคการท�ำงานที่มุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน รวมทั้ง
ความพึงพอใจ ของผู้ร่วมงานที่ท�ำงานร่วมกัน เนื่องจากการท�ำงานเป็นทีมจะมีการบริหารงานด้วย
โครงสร้างงานที่ชัดเจน มีงาน และลักษณะงานที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ในการท�ำงาน ซึ่งทุกคนจะมีการท�ำงาน ที่สัมพันธ์กัน เพื่อความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
การท�ำงานเป็นทีมจึงเป็นกลยุทธ์สำ� คัญของการทีจ่ ะท�ำให้การบริหารจัดการขององค์กรประสบความส�ำเร็จ
มากขึ้น และทีมงานจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย (อภิรดี ปราสาททรัพย์, 2550, น.1) สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ที่ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท�ำงานเป็นทีมของพนักงานบริษทั ควอลิตเี้ ฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และพบว่าปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีม
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานบริษทั ควอลิตเี้ ฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน) และผลวิจยั ของสุรยิ า คงปาน (2556) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การสร้างประสิทธิผลการท�ำงานเป็น
ทีมของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารบริษทั บลูฟาโล่ จ�ำกัด อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า พนักงาน
ระดับปฏิบตั กิ ารบริษทั บลูฟาโล่ จ�ำกัด อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีศกั ยภาพการท�ำงานเป็นทีม
ของพนักงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีประสิทธิผลของทีมงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก จึงท�ำให้เห็น
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ถึงความสัมพันธ์ของการท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงานว่า ถ้ายิง่ มีการท�ำงานเป็นทีมทีส่ งู ก็ยอ่ มมี
ประสิทธิผลในการท�ำงานสูงตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ว่า ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการศึกษาปัจจัยการท�ำงาน
เป็ น ที ม ของนั ก วิ ช าการต่ า งๆ ซึ่ ง ปั จ จั ย การท� ำ งานเป็ น ที ม ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาไว้ นั้ น มี ค วามน่ า สนใจและ
มีความสอดคล้องกัน ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษาปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมตามแนวคิดของ
จิริตา เชาวลิต (2549) ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ (2548) ฐิติพงษ์ ตรีศร (2552) ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ (2551)
นิพัฒน์ ภัทรธิติ (2549) และ Beckhard (1982) ส�ำหรับประสิทธิผลการท�ำงานผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผล
การท�ำงานตามแนวคิดของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546) ภิญโญ มนูศิลป์ (2551) วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
(2546) Hackman (2002) Kreitner and Kinichi (1992) และ Shonk (1982)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. การออกแบบงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั แบบผสม (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัย
ได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
2. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย ปรากฎดังภาพที่ 2
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม  

ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม (ตามแนวคิดของ
จิริตา เชาวลิต, 2549; ชัยวัฒน์ วงศ์วิเศษ,
2548; ฐิติพงษ์ ตรีศร, 2552; ทองทิพภา
วิริยะพันธุ์, 2551; นิพัฒน์ ภัทรธิติ , 2549;
Beckhard, 1982)
- ด้านเป้าหมาย
- ด้านบทบาท
- ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
- ด้านระบบการท�ำงาน
- ด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายในทีม
- ด้านความสามารถทางเทคนิคของ
ผู้ปฏิบัติงานภายในทีม

ประสิทธิผลการท�ำงาน (ตามแนวคิดของ
ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์, 2546; ภิญโญ
มนูศลิ ป์, 2551; วิทยา ด่านธ�ำรงกูล, 2546;
Hackman, 2002; Kreitner and Kinichi,
1992; Shonk, 1982)
-. ด้านผลลัพธ์ในการท�ำงาน
- ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
- ด้านการธ�ำรงรักษาสมาชิก

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
3. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้การวิจยั เชิงปริมาณ คือ บุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ โดยมีจำ� นวน
ประชากรทัง้ หมด 585 คนและเพือ่ ให้ตวั อย่างมีลกั ษณะการกระจายและครอบคลุมกลุม่ ประชากรมากทีส่ ดุ
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ผูว้ จิ ยั ได้คำ� นวณหาขนาดของตัวอย่างด้วยสูตรของ Cochran (1977) ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ น 0.05 ได้ขนาด
ตัวอย่างจ�ำนวน 250 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportionate Stratified
Sampling) ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จะท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคลากรที่มีส่วน
ส�ำคัญในการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาการเป็นทีมของการประปานครหลวง คือ นางสาวพจนีย์ วรรณรัตน์
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับนโยบาย
โดยตรงให้ดูแลเรื่องการท�ำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบต่อสังคมภายในของการประปานครหลวง
จึงเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลในงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดี และครอบคลุม
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยพัฒนา
แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวง
ส�ำนักงานใหญ่ และท�ำการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) และทดสอบ
หาความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.63-0.91 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545, น.71) ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เชิงปริมาณ จะใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ย คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยแบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation: r) ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงเนือ้ หา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์กบั ผลวิจยั
ที่ได้จากแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกันในประเด็นใดบ้าง และสรุปผลการศึกษา

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

การศึกษาวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงานของ
บุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังนี้
1. ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปา
นครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ในภาพรวมทั้งหมด
ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานคร
ระดับปัจจัย
—
S.D.
Χ
นครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
การท�ำงานเป็นทีม
ด้านเป้าหมาย
3.52
0.55
มาก
ด้านบทบาท
3.85
0.53
มาก
ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม
3.91
0.51
มาก
ด้านระบบการท�ำงาน
3.78
0.53
มาก
ด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
3.83
0.48
มาก
ภายในทีม
ด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีม
3.84
0.50
มาก
รวม
3.79
0.42
มาก
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จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครนครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม อาจเนื่องมาจาก
การประปานครหลวงได้มกี ารสนับสนุนให้บคุ ลากรมีความเป็นอิสระในการท�ำงานอย่างเหมาะสมเปิดโอกาส
ให้ บุ ค ลากรมี ค วามใกล้ ชิ ด กั น ท� ำ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความผู ก พั น กั น น� ำ มาซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจใน
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ประกอบกับการประปานครหลวงให้การสนับสนุนสิ่งจ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ ท�ำให้เกิดความต่อเนื่องในการท�ำงาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารและพัฒนาพนักงานมาโดยตลอด การประปานครหลวงต้องการก้าวสู่การเป็นองค์การ
สมรรถนะสูง ในระดับ Best-in-Class ของรัฐวิสาหกิจ และใน ASEAN ด้วยมาตรฐานในระดับสากล
จึงมุ่งเน้นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นพนักงาน สร้างบุคลากรมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ วรกิตติ์ ศรีอ�่ำอ่วม (2547) ที่ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรกับการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถม
ศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และพบว่าผู้บริหาร ข้าราชการครู และครูผู้สอนที่เป็น
ลูกจ้างประจ�ำในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานครมีปจั จัยการท�ำงานเป็น
ทีมภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาว์ เกษมกุล (2552) ที่ได้ท�ำการศึกษา
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และ
พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. ประสิทธิผลการท�ำงานบุคลากรของการประปานครหลวง ส�ำนักใหญ่ปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปา
นครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ ในภาพรวมทั้งหมด
ประสิทธิผลการท�ำงานบุคลากรของการประปานครหลวง
ระดับประสิทธิผล
—
S.D.
Χ
ส�ำนักงานใหญ่
การท�ำงาน
ด้านผลลัพธ์ในการท�ำงาน
3.72
0.51
มาก
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
3.84
0.53
มาก
ด้านการธ�ำรงรักษาสมาชิก
4.02
0.55
มาก
รวม
3.86
0.46
มาก
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรการประปานครนครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ มีประสิทธิผลการท�ำงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการธ�ำรงรักษาสมาชิก อาจเนื่องมาจาก
การประปานครหลวงเป็นองค์การทีม่ ขี นาดใหญ่ มีความต้องการเป็นองค์การชัน้ น�ำด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
สูค่ วามเป็นเลิศ ท�ำให้องค์การต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจหรือการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรทุกๆ หน่วยงาน
การประปานครนครหลวงจึงท�ำให้บุคลากรทุกคนเห็นถึงความส�ำคัญ และความชัดเจนของกฏระเบียบ
ข้อห้ามต่างๆ เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันขององค์การ โดยการให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้
เป็นบุคลากรที่ดี มีความมุ่งมั่นในการท�ำงาน ท�ำให้บุคลากรทุกคนอยู่ในระเบียบวินัย มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การท�ำงานเกิดประสิทธิผล ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
น้อยลง และบุคลากรท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อนร่วมงานและ
องค์การ มีความผูกพันกัน จงรักภักดีกบั องค์การ มีความตัง้ ใจจะอยูท่ ำ� งานร่วมกับองค์กรไปจนถึงเกษียณ
อายุงาน องค์การสร้างบุคลากรที่ดี มีคุณภาพ น�ำไปสู่การพัฒนา เติบโตขององค์การอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของสุริยาคงปาน (2556) ที่ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างประสิทธิผล
การท�ำงานเป็นทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทบลูฟาโล่จ�ำกัดอ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

132 SUTHIPARITHAT

Vol.31 No.98 April - June 2017

และพบว่า พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารบริษทั บลูฟาโล่จำ� กัดอ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็น
เกีย่ วกับประสิทธิผลของทีมงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของมาลัยภรณ์ บุตรดี
(2550) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีมของครู
ศึกษาเฉพาะกรณีครูของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และพบว่าครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีประสิทธิภาพ
การท�ำงานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ว่าปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปา
นครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ ในภาพรวมทั้งหมด
ประสิทธิผลการท�ำงานของบุคลากรการประปานครหลวง
ส�ำนักงานใหญ่
ประสิทธิผลการท�ำงานในภาพรวม

r
0.82

ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม
ในภาพรวม
Sig ระดับความสัมพันธ์
0.00

มากที่สุด

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท�ำงาน
ของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (r = 0.82, sig = 0.00)
อาจเพราะประสิทธิผลการท�ำงานจะเกิดขึน้ ได้จะต้องได้รบั การส่งผลในทางบวกจากปัจจัยต่างๆ ดังที่ ชัยวัฒน์
วงศ์วเิ ศษ (2548) และ Beckhard (1982) ได้กล่าวไว้วา่ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการท�ำงานเป็นทีม คือ ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อม ด้านเป้าหมายขององค์กร ด้านบทบาทสมาชิก ด้านกระบวนการท�ำงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
เพือ่ นร่วมงาน และด้านเทคนิคของผูป้ ฏิบตั งิ านในทีม ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธนกร กรวัชรเจริญ
(2555) ที่ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท
ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) และพบว่าปัจจัยด้านองค์ประกอบของทีมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับประสิทธิภาพการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท�ำงาน
ของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น การประปานครหลวงควร
ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมในหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการท�ำงาน
โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้
1.1 การเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงานด้านผลลัพธ์ในการท�ำงาน
จากการวิจยั พบว่า ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมด้านเป้าหมาย และด้านพฤติกรรมของคนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท�ำงานด้านผลลัพธ์ในการท�ำงานอยู่
ในระดับมาก ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงานด้านผลลัพธ์ในการท�ำงาน การประปานครหลวง
ควรท�ำให้เป้าหมายขององค์กรมีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายของบุคลากร เพราะจะท�ำให้การท�ำงาน
เดินไปด้วยกันได้อย่างต่อเนื่อง และควรที่จะท�ำให้บุคลากรทุกคนเข้าใจในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
การประปานครหลวงว่ามีแนวทางอย่างไรในการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะท�ำให้บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการชีแ้ จงรายละเอียดของเป้าหมายในรายบุคคล และรายหน่วยงาน
ว่าแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงานมีตัวชี้วัดอะไร ที่จะมาเปรียบทียบกับผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดจะช่วยให้
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เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด ประกอบกับ
การสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหามากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมมากขึน้ เพราะจะท�ำให้บคุ ลากรได้รบั รูข้ า่ วสาร สถานการณ์ขององค์กร ร่วมท�ำ ร่วมในการตัดสินใจ
เป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั บุคลากรในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้บคุ ลากรรูส้ กึ ว่าตนเองมีโอกาสในการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กร
1.2 การเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
จากการวิจยั พบว่า ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมด้านความสามารถทางเทคนิคของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ภายในทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการท�ำงานด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาอยูใ่ นระดับมาก
ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะเพิม่ ประสิทธิผลการท�ำงานด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา การประปานครหลวงควรส่งเสริม
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากร โดยการค้นหาความต้องการของบุคลากรว่า
มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านใด หรือท�ำการประเมินเพื่อหาความรู้ ทักษะ ความสามารถที่
บุคลากรยังขาดอยู่ แล้วส่งเสริมให้บคุ ลากรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นหรือทีย่ งั ขาดอยู่ โดย
อาจมีวิธีการอบรมที่หลากหลาย เช่น การสร้างให้บุคลากรมีความสามารถเป็นผู้น�ำในการปฏิบัติงานหรือ
เป็นหัวหน้าทีมงาน ซึง่ ใช้วธิ กี ารฝึกอบรมขณะปฏิบตั งิ านจริงในการทดแทนต�ำแหน่งหรือการหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) เป็นต้น เมื่อขาดผู้น�ำหรือหัวหน้าทีมในการท�ำงาน บุคลากรทุกคนก็จะสามารถขึ้นมาเป็น
ผู้น�ำทีมทดแทนกันได้ทันที สามารถปฏิบัติงาน สร้างบทบาท และวางตัวในการเป็นผู้น�ำทีมงานให้กับ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้งานเกิดความต่อเนือ่ ง อีกทัง้ การประปานครหลวงควรมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารการเงินในครัวเรือนโดยการท�ำให้บุคลากรมี
การวางแผนการใช้ชีวิต การใช้เงิน ก่อนที่จะเกษียณอายุการท�ำงาน เช่น การท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย
การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น และการออมเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีกับบุคลากรและองค์กร
1.3 การเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงานด้านการธ�ำรงรักษาสมาชิก
จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยการท�ำงานเป็นทีมด้านพฤติกรรมของคนและความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก และด้านความสามารถทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานภายในทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิผลการท�ำงานด้านการธ�ำรงรักษาสมาชิกอยู่ในระดับมาก ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผล
การท�ำงานด้านการธ�ำรงรักษาสมาชิก การประปานครหลวงควรสร้างสิ่งจูงใจให้กับบุคลากรโดยการ
สนับสนุนในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร เช่น อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่บุคลากรควรรู้ เป็นต้น รวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มสวัสดิการ รางวัลต่างๆ
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานของบุคลากรประกอบกับการประปานครหลวงควรท�ำให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินงานมากขึ้น โดยท�ำให้บุคลากรรู้สึกเป็นเจ้าของ รู้สึกมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จ
และความล้มเหลวขององค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ให้บุคลากรได้เรียนรู้
ในสิ่งที่ตนเองมีความต้องการหรือสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ เมื่อบุคลากรมีความรู้ ความช�ำนาญมากยิ่งขึ้น
ก็จะสามารถน�ำมาประยุกต์กับการท�ำงานได้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการท�ำงานและงานจะเกิดคุณค่า
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรได้เห็นสายอาชีพของตนเอง ท�ำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่
จะสร้างผลงานที่ดีที่สุด เพื่อการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง โดยการสร้างเส้นทางอาชีพ
ให้เหมาะสมกับความรู้ คุณสมบัติ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร และควรน�ำ
ความคิดเห็นของบุคลากรมาพิจารณา อาจน�ำหลักการบริหารแบบ Management by Walking Around
มาใช้ โดยการสอบถาม พูดคุย และสังเกตการณ์ในขณะทีบ่ คุ ลากรปฏิบตั งิ านและนอกเวลาการปฏิบตั งิ าน
เพราะบุคลากรจะพบเจอปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆขององค์การเป็นอย่างดี อีกทัง้ การประปานครหลวง
ควรสร้างต้นแบบหรือแบบอย่างทีด่ ี (Role Model) ให้บคุ ลากรทุกคนได้เห็น ไม่วา่ จะเป็น ผูน้ ำ� ทีด่ ี ผูต้ ามทีด่ ี
และผู้ประพฤติอยู่ในกฎระเบียบ เป็นต้น เมื่อบุคลากรได้พบเจอพฤติกรรมแบบอย่างที่ดีทุกวันจะท�ำให้
บุคลากรเคยชินกับแนวทางหรือพฤติกรรมแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติตามในที่สุด การอยู่ร่วมกันของ
บุคลากรในองค์กรจะเป็นไปอย่างมีความสุข บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีใน
ทีมงานและองค์กร
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1) การวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดจากการเก็บข้อมูลเฉพาะบุคลากรการประปานครหลวง
ส�ำนักงานใหญ่ เนื่องจากส�ำนักงานใหญ่เป็นศูนย์กลางส�ำคัญในการบริหารงาน ซึ่งการท�ำงานจะมี
ความแตกต่างจากสาขา และส�ำนักงานใหญ่ยังเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานของการประปา
นครหลวง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง
ในสาขาต่างๆ เพือ่ เปรียบเทียบการท�ำงานเป็นทีมของบุคลากรการประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่ และ
สาขาต่างๆ ของการประปานครหลวง
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรการประปานครหลวง ในการสร้างให้
มีส่วนร่วมในการท�ำงานเป็นทีมและการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง
3) ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย การท� ำ งานเป็ น ที ม และประสิ ท ธิ ผ ลการท� ำ งานขององค์ ก าร
ภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ในโอกาสต่อไป
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