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บทคัดย่อ

  การวจิยัครัง้นีเ้ป็นวจิยัเชงิอรรถาธบิาย เพ่ือประเมนิระดับและวเิคราะห์หาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล จ�านวนสมาชกิของทมี การติดต่อสือ่สาร และบรรยากาศในการท�างาน

กับการท�างานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลในข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานประจ�าฝ่าย 

สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ในทุกส�านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้จากการ 

สุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 218 ตวัอย่าง ได้รบัแบบสอบถาม

ที่ตอบสมบูรณ์ทั้งหมด 175 ฉบับ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 

2556 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป  

ค�านวณค่า ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั

  ผลการวิจยัพบว่าเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล ส�านกังานเขต กรงุเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายรุะหว่าง 21-30 ปี ระดับการศกึษาปริญญาตรี ปฏบิติังานในต�าแหน่ง

นักวิชาการสุขาภิบาลระดับปฏิบัติการ และประสบการณ์การท�างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี และ
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จ�านวนสมาชิกในทีมอยู่ระหว่าง 2-4 คน มีการติดต่อสื่อสาร บรรยากาศในการท�างาน และการ

ท�างานเป็นทีมตามการรับรู้อยู่ในระดับดี ( x  = 4.05, 3.80 และ 3.78 ตามล�าดับ) ปัจจัยส่วน

บุคคลและจ�านวนสมาชิกของทีมไม่มีความสัมพันธ์กับการท�างานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจ้า

หน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล ส�านกังานเขต กรงุเทพมหานคร ส่วนการตดิต่อสือ่สารและ

บรรยากาศในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์กบัการท�างานเป็นทมีตามการรับรู้ของเจ้าหน้าทีฝ่่ายส่ิง

แวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลางและระดับสูงอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.001 (r = 0.692 และ 0.801 ตามล�าดับ)

  จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร ควรได้รับการพัฒนาทางด้านองค์ประกอบของทีม โดยจัดสรรบทบาทตาม

ความสามารถ บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความชอบของสมาชิก ให้ยอมรับในการ

ท�างานร่วมกับผู้อ่ืน และส่งเสริมบรรยากาศในการท�างาน หัวหน้าทีมควรเอาใจใส่ในปัญหาข้อ

ขัดแย้ง สร้างจิตส�านึกในความรับผิดชอบร่วมกัน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และความรู้สึกที่ดี

ต่อกัน โดยมีกิจกรรมและการท�างานร่วมกัน

ค�าส�าคัญ:  การท�างานเป็นทีม บรรยากาศในการท�างาน การติดต่อสื่อสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

   สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร

Abstract
  The objective of this explanatory research was to analyze the relation 
among personal characteristics, the number of team member, communication 
and working atmosphere with team work as perceived by the officers of 
environment and sanitation section, Office of the District, Bangkok Metropolitan. 
The data was collected from the officers of the Office of the District, Bangkok 
Metropolis Municipality who were working in the Environment and Sanitation 
Section of Bangkok Metropolis. The samples were selected by Purposive sampling 
from sanitation officers at the operational level, along with specialized experts 
and public health officers from operational level to expert level. There were 218 
samples and 175 returned questionnaires. The data were collected by using 
questionnaires during the period from May 15 - June 15, 2013.
The data were analyzed by using computerized packaged program, statistics used 
were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Correlation 
Coefficient.
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  The study found that the majority of the populations were female; age 

21-30 years old; bachelor degree; holding the position as a sanitary technical 

officer at an operational level; working experience 1-5 years, and the average 

team consisted of 2-4 team members. The communication, working atmosphere, 

and team work as perceived by the studied population were at a high level ( X

= 4.05, 3.80 and 3.78 consecutively). The study found no association between 

personal characteristics and number of person in a team with team work as 

perceived by the studied population. The study found the association between 

communication and working atmosphere with team work as perceived by the 

studied population in medium level and high level with statistical significance at 

p-value<0.001 (r = 0.692 and 0.801 consecutively).

  This researcher suggests there should be development of team work in 

the Environment and Sanitation Section in Office of the District, Bangkok 

Metropolitan in the aspect of the component of team by allocating the working 

role in accord with the capability, personality and the interest of the member. 

Each member should accept the state of working with other person and promote 

the working atmosphere. Team leader should take action in resolving conflict, 

creating common consciousness of responsibility so that cooperation and positive 

attitude be mutually created through having activity and working together.

Keywords: Team work, working atmosphere, Communication, Officers of  

   environment and sanitation, Office of district, Bangkok Metropolitan

ความเป็นมาและความส�าคญัของการวจิยั
 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานราชการ

ส�าคัญหน่ึงท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ตลอดจนกฎหมาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ประชาชน 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

โดยครอบคลมุทกุพืน้ที ่ซึง่หน่วยงานระดบัเขตทีม่ี

บทบาทส�าคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ประชาชน แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

โดยตรงตามอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบ คือ ฝ่าย 

ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล การรับผิดชอบงาน 

ดังกล่าวจะต้องมีความรวดเร็ว มีคุณภาพสูง  

การท�างาน ทุกคร้ังต้องตรงตามเป้าหมายและ 

เกิดผลดี โดยคนซึ่งหมายถึงข้าราชการหรือ 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้

ความสามารถจรงิ โดยข้าราชการยคุใหม่จะต้องมี

วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานแบบมี

ส่วนร่วม มีการท�างานเป็นทีมเพื่อจะสร้างผลงาน

ร่วมกันแต่ไม่ใช่ลักษณะที่มุ ่งตอบสนองผู้บังคับ

บญัชาเป็นหลกั ต้องมกีารประสานกนัในแบบผนกึ

ก�าลังร่วมมือกันท�างาน มีการประสานสัมพันธ์ ไม่

ปิดกั้นข้อมูลระหว่างกัน ไม่มีระบบเจ้าขุนมูลนาย 

แต่ท�างานร่วมกันโดยเคารพในความเป็นมนุษย์

อย่าง มีเหตุผล (ธีรพงษ์ โสดาศรี, 2554)

 การปฏบิตังิานในการให้บรกิารสาธารณะ 

สร้างเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ใีห้แก่ประชาชนข้างต้น 

ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ทักษะในบริบทของ

งานอนามยัสิง่แวดล้อม และประสบการณ์ในการ

ท�างาน ที่หลากหลาย สามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน ในลักษณะของทีมงาน การ

ท�างานเป็นทมีในหลายความคดิทัง้ในด้านบวกและ

ด้านลบส�าหรบัคนท่ีมคีวามเช่ือมัน่ในความสามารถ

ของตนเองอย่างมาก จะมองว่าการท�างานเป็นทมี

อาจไม่จ�าเป็นเพราะแทนท่ีจะได้ผลดกีลบัเป็นสิง่ที่

ท�าให้ตวัเองล่าช้าเกนิกว่าท่ีควรจะเป็น แต่ทางกลบั

กันการท�างานเป็นทีมสิ่งส�าคัญคือการฝึกการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม สงัคมไม่ได้มแีค่คนเก่งและคนเก่ง

ก็ไม่สามารถท�างานทุกอย่างได้โดยล�าพังแต่ต้อง

อาศัยปัจจัยรายล้อมเพื่อผสมผสานกับความ

สามารถท่ีมีการพัฒนาเพิ่ม ข้ึนไปได ้อย ่างมี

ประสทิธภิาพ ในขณะท่ี การบรหิารองค์การในยคุ

ปัจจุบันต้องเพิ่มประสิทธิผลขององค์การโดยยึด

หลกัการท�างานเป็นทีม จงึจะท�าให้องค์การประสบ

ความส�าเรจ็ในการด�าเนินงาน มปีระสทิธผิลสงูขึน้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ผลผลติหรอืบรกิารมคีณุภาพ

ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ผู้ปฏิบัติงาน

เกดิความพงึพอใจในงาน (วรภทัร์ ภูเ่จรญิ, 2556)

เนื่องจากการท�างานเป็นทีมจะสามารถช่วยส่ง

เสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน

ฝ่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาลให้ดยีิง่ขึน้ ผูว้จิยัจงึ

เลือกท่ีจะศกึษาการท�างานเป็นทีมตามการรับรู้ใน

ด้านต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและ

สุขาภิบาล ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้ง 50 

เขต ว่ารับรู้การท�างานเป็นทีมอยู่ในระดับใด และ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการท�างานเป็นทีม 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวนสมาชิกในทีม การ

ติดต่อสื่อสาร และบรรยากาศในการท�างาน เพื่อ

น�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการท�างานเป็นทีม

ในเจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภบิาล ท้ัง 50 

เขตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ือศึกษาป ัจจัยส ่วนบุคคลของ 

เจ ้ าหน ้าที่ ฝ ่ ายสิ่ งแวดล ้อมและสุขาภิบาล 

ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือศกึษาจ�านวนสมาชกิทีป่ฏบิติังาน

ในทมีของเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล 

ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานนคร

 3. เพื่อศึกษาระดับการติดต่อสื่อสาร  

และบรรยากาศในการท�างานของเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร

 4. เพื่อศึกษาระดับการท�างานเป็นทีม

ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาล ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร
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 5. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวนสมาชิกในทีม การติดต่อ

สื่อสาร และบรรยากาศในการท�างาน กับการ

ท�างานเป็นทีมตามการรับรู ้ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

สิ่ งแวดล ้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีของการท�างานเป็นทีม จ�านวน

สมาชิกของทีม การติดต่อสื่อสาร บรรยากาศใน

การท�างาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้จิยัเลอืกศกึษาการท�างานเป็นทมีของเจ้า

หน้าที่ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงาน

เขต กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของรอบบินส์ 

(Robbins, 2005) โดยก�าหนดสมมติฐานของการ

วิจัยว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ขนาด

ของทีม การติดต่อสื่อสาร และบรรยากาศในการ

ท�างาน (Halpin & Croft, 1966) และสรุปเป็น 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้ ดังนี้

              ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

กรอบแนวคิดการวิจัย

5 
 

          ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สมมตฐิานทางการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตาํแหน่ง และประสบการณ์การทาํงานมี
ความสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล สาํนกังานเขต 
กรุงเทพมหานคร 

2. จาํนวนสมาชิกในทีมมีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล สาํนกังานเขต กรุงเทพมหานคร 

3. การติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์กับการทาํงานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล สาํนกังานเขต กรุงเทพมหานคร 

4. บรรยากาศในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล สาํนกังานเขต กรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 ตาํแหน่ง 
 ประสบการณ์การทาํงาน 

จาํนวนสมาชิกในทีม 

การติดต่อส่ือสาร 

บรรยากาศในการทาํงาน 
(Halpin & Croft , 1996) 

 ผูร่้วมงานมีความสามคัคี 
 ผูร่้วมงานไม่มีอุปสรรค 
 ผูร่้วมงานมีขวญัและกาํลงัใจ 
 ผูร่้วมงานมีมิตรสัมพนัธ์ 
 ผูบ้ริหารใหค้วามใกลชิ้ด 
 ผูบ้ริหารมุ่งผลงาน 
 ผูบ้ริหารใหค้วามช่วยเหลือ 
 ผูบ้ริหารใหค้วามเอาใจใส่ 

การทาํงานเป็นทีม 
(Robbins, 2005) 

 บริบทของทีม 
 องคป์ระกอบของทีม 
 การออกแบบงาน 
 กระบวนการของทีม 

บรรยากาศในการท�างาน

(Halpin & Croft , 1996)

 • ผู้ร่วมงานมีความสามัคคี

 •  ผู้ร่วมงานไม่มีอุปสรรค

 • ผู้ร่วมงานมีขวัญและก�าลังใจ

 • ผู้ร่วมงานมีมิตรสัมพันธ์

 • ผู้บริหารให้ความใกล้ชิด

 • ผู้บริหารมุ่งผลงาน

 • ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ

 • ผู้บริหารให้ความเอาใจใส่

ปัจจัยส่วนบุคคล
 • อายุ
 •  ระดับการศึกษา

 • ต�าแหน่ง

 • ประสบการณ์การท�างาน 
จำ�นวนสม�ชิกในทีม

ก�รติดต่อสื่อส�ร

การท�างานเป็นทีม

(Robbins, 2005)

 • บริบทของทีม

 • องค์ประกอบของทีม

 • การออกแบบงาน

 • กระบวนการของทีม
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สมมติฐานทางการวิจัย
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา ต�าแหน่ง และประสบการณ์การท�างาน

มีความสัมพนัธ์กบัการท�างานเป็นทมีตามการรบัรู้

ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร

 2. จ�านวนสมาชิกในทีมมีความสัมพันธ์

กับการท�างานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร

 3. การติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กับ

การท�างานเป็นทมีตามการรบัรูข้องเจ้าหน้าทีฝ่่าย

สิ่ งแวดล ้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร

 4. บรรยากาศในการท�างานมีความ

สมัพนัธ์กบัการท�างานเป็นทมีตามการรบัรูข้องเจ้า

หน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงาน

เขต กรุงเทพมหานคร

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การด�าเนนิการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิ

อรรถาธบิาย (Explanatory Research) ประชากร

ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ข้าราชการกรงุเทพมหานคร

ทีป่ฏบิตังิานประจ�าฝ่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล

ในทกุส�านกังานเขตของกรงุเทพมหานคร ซึง่ได้แก่ 

ผูด้�ารงต�าแหน่งนกัวชิาการสขุาภบิาล ระดบัปฏบิตัิ

การถึงช�านาญการพิเศษ และเจ ้าพนักงาน

สาธารณสขุ ระดบัปฏบิตังิานถงึช�านาญงาน จ�านวน

ประชากรรวมทัง้สิน้ 481 คน กลุม่ตวัอย่างได้จาก

การค�านวณโดยใช้สตูรของแดเนยีล (Daniel,1995) 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก 

เจ ้ าหน ้าที่ ฝ ่ ายสิ่ งแวดล ้อมและสุขาภิบาล 

ส�านกังานเขต กรงุเทพมหานคร ทัง้ 50 ส�านกังาน

เขต ส�านักงานเขตละ 4 ตัวอย่าง และเพิ่มอีก 3 

ตัวอย่าง ใน 6 ส�านกังานเขต โดยสุ่มจากส�านกังาน

เขตที่มีจ�านวนประชากรมากในกลุ่มการปฏิบัติ

งานของ 6 กลุม่เขต ได้แก่ ส�านกังานเขตห้วยขวาง 

(กลุ ่มกรุงเทพกลาง) ส�านักงานเขตบางซื่อ  

(กลุ่มกรุงเทพเหนือ) ส�านักงานเขตสาทร (กลุ่ม

กรุงเทพใต้) ส�านักงานเขตบึงกุ่ม (กลุ่มกรุงเทพ

ตะวันออก) ส�านักงานเขตบางกอกใหญ่ (กลุ่ม

กรุงธนเหนือ) และส�านักงานเขตภาษีเจริญ (กลุ่ม

กรุงธนใต้) รวมจ�านวน 218 ตัวอย่าง และกลุ่ม

ตวัอย่างเหล่านีต้้องไม่ใช่ผูท้ีเ่คยตอบแบบสอบถาม

ทดลองใช้ในการตรวจสอบความเชื่อมั่นของ 

เครื่องมือ ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์

ทั้งหมด 175 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 80.28

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบ

ด้วยแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดย

 ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลู

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ต�าแหน่ง ประสบการณ์ในการ

ท�างาน และจ�านวนสมาชิกในทีม จ�านวน 7 ข้อ

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ติดต่อสื่อสารของทีมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ลักษณะค�าถาม

แบบปลายปิด 5 ตัวเลือก เป็นข้อความเชิงบวก 

โดยก�าหนดระดับความคิดเห็นตามการรับรู้มาก

ที่สุดถึงน้อยที่สุด จ�านวน 10 ข้อ

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

บรรยากาศในการท�างานของทมีตามการรบัรูข้อง
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เจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล ลักษณะ

ค�าถามแบบปลายปิด 5 ตัวเลือก มีทั้งข้อความ 

เชงิบวกและเชงิลบ โดยก�าหนดระดบัความคดิเหน็

ตามการรับรู้มากที่สุดถึงน้อยที่สุด จ�านวน 24 ข้อ

 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

ท�างานเป็นทีม สร้างขึ้นเพื่อวัดระดับการท�างาน

เป็นทมีตามการรบัรูข้องเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อม

และสุขาภิบาล ลักษณะค�าถามแบบปลายปิด 

5 ตัวเลือก มีทั้งข้อความเชิงบวกและเชิงลบ โดย

ก�าหนดระดับความคิดเห็นตามการรับรู้มากที่สุด

ถึงน้อยที่สุด จ�านวน 32 ข้อ

 ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ

แนะในการท�างานเป็นทีม เป็นค�าถามเกี่ยวกับ

ความคดิเหน็ โดยมลีกัษณะค�าถามแบบปลายเปิด

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการ 

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content 

Validity) โดยน�าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ไป

ปรกึษากับผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

ความตรงของเนื้อหา พิจารณาแก้ไขข้อค�าถาม

และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้แล้วน�ามา

ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า ตรวจสอบความ 

เชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน�า

แบบสอบถามที่ผ ่านการตรวจสอบและแก้ไข

ปรับปรุงแล้วน�าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ

ประชากรที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่ผู ้ตอบแบบสอบถามในกลุ ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 30 ชุด น�าข้อมูลมาวิเคราะห์หา

ค่าความเท่ียง (Reliability) โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficients) แล้วน�ามาหาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม ซึ่งผลค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามการติดต่อ สื่อสาร บรรยากาศใน

การท�างาน และการท�างานเป็นทีมตามการรับรู้ 

เท่ากับ 0.93 0.83 และ 0.92 ตามล�าดับ

 การเก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินการตั้งแต่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 

2556 โดยหลังจากโครงการวิจัยได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิ จัยในมนุษย ์ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผู ้วิ จัยได ้ท�าหนังสือขอ

อนญุาตเกบ็ข้อมลูในการวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงผู ้อ�านวยการเขต 50 

ส�านักงานเขต เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล ส่ง

แบบสอบถามไปยงัฝ่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล 

จ�านวน 50 เขต พร้อมกับก�าหนดคุณสมบัติของ

ผู ้ตอบแบบสอบถาม และติดตามเก็บรวบรวม

แบบสอบถามด้วยตนเอง และน�าแบบสอบถาม 

ที่ได้รับการตอบกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 

จ�านวน 175 ฉบับ และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลตาม

วิธีการทางสถิติ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ

อธิบายข้อมูลต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสถิติวิเคราะห์ (Analysis 

Statistics) โดยท�าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของ

ปัจจัยส่วนบุคคล จ�านวนสมาชิกในทีม การติดต่อ

สื่อสาร และบรรยากาศในการท�างาน กับการ

ท�างานเป็นทีมตามการรับรู ้ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยใช้ค่าสหสมัพนัธ์

ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Correlation 
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Coefficient) ทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 แบบสอบถามที่ก�าหนดระดับความคิดเห็น

เป็นแบบสอบถามแบบประเมนิค่าตามวธิกีารของ 

Likert Scale ได้แก่ การติดต่อสื่อสารของทีม 

บรรยากาศในการท�างาน และการท�างานเป็นทีม

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 1 - 5 โดย

ก�าหนดระดับความคิดเห็นตามการรับรู้จากมาก

ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และถึงน้อยที่สุด  

ในกรณีข้อความที่เป็นการรับรู้เชิงบวก คะแนน

ระดับ 5 หมายความว่า เห็นด้วยมากที่สุดกับ

ข้อความนัน้ และคะแนนระดบั 1 เมือ่เหน็ด้วยน้อย

ที่สุดกับข้อค�าถามน้ัน ในกรณีข้อความท่ีเป็นการ

รับรู้เชิงลบ คะแนนระดับ 5 หมายความว่า เห็น

ด้วยน้อยทีส่ดุกบัข้อค�าถามนัน้ และคะแนนระดับ 

1 เมื่อเห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความนั้น (เรียง

ล�าดับจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ 

น้อยที่สุด ตามล�าดับเช่นเดียวกัน)

 เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่

แล้วจะประเมนิคะแนนของตวัแปรในภาพรวมโดย

ใช ้วิธีอิง เกณฑ์ส�าหรับการประเมินคะแนน 

เนื่องจากการวัดตัวแปรทั้ง 3 ตัวเป็นแบบ Likert 

Scale จงึใช้ค่าเฉลีย่ภาพรวมของกลุม่ตวัอย่างของ

แต่ละตวัแปรแบง่ระดับออกเปน็ 3 ระดบั ได้แก่ ดี 

ปานกลาง และน้อยซึ่งมีความหมายของคะแนน

เฉลี่ยตามการรับรู้ได้ดังนี้

 - ค่าเฉลี่ยระหว่าง < 2.33 หมายถึง 

ระดบัการตดิต่อสือ่สารของทมี หรอืบรรยากาศใน

การท�างานของทีม หรือการท�างานเป็นทีมตาม

การรับรู้อยู่ในระดับน้อย

 - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.66 หมายถึง 

ระดบัการตดิต่อสือ่สารของทมี หรอืบรรยากาศใน

การท�างานของทีม หรือการท�างานเป็นทีมตาม

การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง

 - ค่าเฉล่ียระหว่าง > 3.67 – หมายถึง

ระดับการติดต่อสื่อสารของทีม หรือบรรยากาศ 

ในการท�างานของทมี หรือการท�างานเป็นทมีตาม

การรับรู้อยู่ในระดับดี

ผลการวิจัย
 ป ัจจัยส ่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า 

กลุม่ตัวอย่างซ่ึงเป็นเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อมและ

สุขาภิบาล ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.7) ส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 21-30 ปี รองลงมาอยู่ระหว่าง  

31-40 ปี (ร้อยละ 29.7 และ 28.0 ตามล�าดับ) 

ระดับการศกึษาปริญญาตรี (ร้อยละ 68.0) ปฏบิติั

งานในต�าแหน่งนกัวชิาการสขุาภบิาล ระดบัปฏบิตัิ

การ (ร้อยละ 37.1) และประสบการณ์การท�างาน

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 36.0) และ

จ�านวนสมาชิกในทีมอยู่ระหว่าง 2-4 คน (ร้อยละ 

49.7) 

 การติดต่อส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีฝ ่าย 

สิง่แวดล้อมและสขุภบิาล ส�านกังานเขต กรงุเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.05) บรรยากาศใน

การท�างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ 

สขุภบิาล ส�านกังานเขต กรงุเทพมหานคร โดยรวม

อยู่ในระดับดี ( x = 3.80) เมื่อพิจารณารายด้าน

 - ด้านผู้ร่วมงานมีความสามัคคี ในข้อ

สมาชิกในทีมคบหาสมาคมกันดีมีระดับค่าเฉลี่ย

มากที่สุด รองลงมาสมาชิกในทีมยอมรับมติของ 

ผู้ร่วมทีมส่วนใหญ่ 
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 - ด้านผู้ร่วมงานไม่มีอุปสรรค ในทีมงาน

มีผู้ที่มีความพร้อมที่จะให้ค�าอธิบายให้ค�าปรึกษา

หรอืข้อเสนอแนะเพือ่ช่วยในการท�างานมค่ีาเฉลีย่

มากทีส่ดุ รองลงมาสมาชกิในทมีท�างานตามค�าสัง่

ของหัวหน้างานโดยเคร่งครัด 

 - ด้านผู ้ร ่วมงานมีขวัญและก�าลังใจ 

สมาชิกในทีมยินดีที่จะท�างานด้วยความวิริยะอุตสาหะ

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสมาชิกในทีม 

ส่วนใหญ่ให้อภัยในข้อผิดพลาดของผู้ร่วมทีม 

 - ด้านผูร่้วมงานมมีติรสมัพนัธ์ สมาชกิใน

ทมีเตรยีมการปฏบัิตงิานร่วมกนั และสมาชกิในทมี

สนุกสนานเมื่อปฏิบัติงานร่วมกันมีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด 

 - ด้านผู้บริหารให้ความใกล้ชิด หัวหน้า

ทีมงานมีการทักทาย พูดคุยกับสมาชิกในทีมเป็น

ประจ�ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือสมาชิกใน

ทีมไม่ติดใจสงสัยในข้อตกลงการท�างานร่วมกัน

ภายในทีมที่หัวหน้าทีมงานก�าหนดขึ้น 

 - ด้านผูบ้รหิารมุง่ผลงาน หวัหน้าทมีงาน

ติดตามตรวจสอบผลงานของทีมให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาหวัหน้าทมี

งานแก้ไขข้อผิดพลาดในการท�างานของผู้ร่วมทีม 

 - ด้านผูบ้รหิารให้ความช่วยเหลอื หวัหน้า

ทีมท�างานอย่างหนักเพื่อให้สมาชิกในทีมถือเป็น 

แบบอย่างมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืหวัหน้าทีม

เตรยีมเรือ่งทีจ่ะสัง่หรอืพดูกบัสมาชกิในทมีเป็นอย่างดี 

 - ด้านผูบ้รหิารให้ความเอาใจใส่ หวัหน้า

งานท�าตัวเป็นที่รักใคร่ชอบพอของสมาชิกในทีม 

มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาคอืหวัหน้าทมีไกล่เกลีย่

และประนีประนอมเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่าง

สมาชกิ 

การท�างานเป็นทีมตามการรับรู ้ของเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดับดี ( x =3.78) 

พิจารณารายด้าน ดังนี้

 - ด้านบรบิทของทมี เมือ่พจิารณารายข้อ

พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง โดยข้อมีความเห็น

ว่ามคีวามไว้วางใจซ่ึงกนัและกนัทัง้ระหว่างผู้น�าทมี

และสมาชิกในทีมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

 - ด้านองค์ประกอบของทมี เมือ่พจิารณา

รายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง โดยข้อสมาชิก

ในทีมแต่ละคนมีความรู ้และทักษะผสมผสาน 

กันที่เหมาะสมและลงตัวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดย

สมาชิกในทีมสามารถเลือกที่จะมีส่วนร่วมหรือ 

ไม่มส่ีวนร่วมในทมีทีถ่กูก�าหนดมค่ีาเฉล่ียน้อยทีสุ่ด 

 - ด้านการออกแบบงาน เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่าทกุข้ออยูใ่นระดบัสงู โดยมคีวามเหน็

ว่าเป็นงานท่ีได้ผลส�าเร็จมากกว่าการท�างานโดย

บุคคลเดียวมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาเป็น 

งานที่มีความส�าคัญมีผลต่อหน้าที่การงานของ

สมาชกิในทมี ซึง่ความเป็นอสิระในการจดัท�าแผน  

จัดตารางการท�างานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

 - ด้านกระบวนการของทมี เมือ่พจิารณา

รายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง โดยข้อมี

วตัถปุระสงค์ในการท�างานร่วมกนั สมาชกิยอมรบั

ในวัตถุประสงค์นั้นๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดย

สมาชกิใช้ความพยายามของตนให้เกดิความส�าเรจ็

กับทีมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบคุคล และจ�านวนสมาชกิในทีมกบัการ

ท�างานเป็นทีมตามการรับรู ้ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

สิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล พบว่าปัจจยัส่วนบคุคล 
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คือ อายุ  ระดับการศึกษา ต�าแหน ่ง และ

ประสบการณ์การท�างาน และปัจจัยจ�านวน

สมาชิกในทมีไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการท�างานเป็น

ทมีตามการรบัรูข้องเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อมและ

สุขาภิบาล ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

การติดต่อสื่อสาร และบรรยากาศในการท�างาน 

กับการท�างานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล โดยใช้ค่าสหสมัพนัธ์

ของเพยีร์สนั (Pearson’s Product Correlation 

Coefficient) พบว่าการติดต่อสื่อสาร มีความ

สัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการท�างาน

เป็นทมีตามการรบัรูข้องเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อม

และสุขาภิบาล ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.692, p-value < 

0.001) และบรรยากาศในการท�างานมีความ

สัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับการท�างานเป็นทีม

ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

สุขาภิบาล ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.801, p-value < 

0.001) เมือ่พจิารณารายด้านพบว่าทกุด้านมคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับการท�างาน

เป็นทมีตามการรบัรูข้องเจ้าหน้าทีฝ่่ายสิง่แวดล้อม

และสุขาภิบาล ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านผู้บริหารให้

ความช่วยเหลือ (r = 0.650, p-value < 0.001) 

ด้านผูบ้รหิารให้การเอาใจใส่ (r = 0.624, p-value 

< 0.001) ด้านผู้บริหารมุ่งผลงาน (r = 0.602, 

p-value < 0.001) ด้านผูร่้วมงานมขีวัญและก�าลงั

ใจ (r = 0.584, p-value < 0.001) ด้านผู้ร่วมงาน

มีมิตรสัมพันธ์ (r = 0.539, p-value < 0.001) 

ด้านผูบ้รหิารให้ความใกล้ชดิ (r = 0.420, p-value 

< 0.001) ด้านผู้ร่วมงานไม่มอีปุสรรค (r = 0.379, 

p-value < 0.001) และด้านผู้ร่วมงานมีความ

สามัคคี (r = 0.378, p-value < 0.001)

การอภิปรายผล

 จากผลการวิจัยพบว่าการท�างานเป็นทีม

ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

สขุาภบิาล ส�านกังานเขต กรงุเทพมหานครอยูใ่น

ระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ

ออกแบบงานอยูใ่นระดบัสงูและมค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 

เมื่อพิจารณารายข้อเห็นว่าเป็นงานที่ได้ผลส�าเร็จ

มากกว่าการท�างานโดยบุคคลเดียวมีค่าเฉลี่ยมาก

ทีส่ดุ สอดคล้องกบัแนวคดิของรอบบนิส์ (Robbins, 

2005) ที่กล่าวไว้ว่า ทีมงาน (Work Team)  

จะก่อให้เกิดพลังรวมเชิงบวกโดยการประสาน 

ความพยายามร่วมกัน ความพยายามของแต่ละ

บุคคลจะเป็นผลให้เกิดระดับผลการปฏิบัติงาน 

ที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมของปัจจัยน�าเข้าแต่ละคน  

และรองลงมาเป็นงานทีม่คีวามส�าคญั มผีลต่อหน้าที่

การงานของสมาชิกในทีม ทั้งนี้เนื่องจากองค์

ประกอบของงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในส�านักงานเขต 50 เขต  

ท่ีต้องปฏบิตังิานสอดรับนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

ในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

อ�านวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  

ต้องปฏบิติัหน้าทีต่ามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลัก และต้อง

พิจารณากฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง (กองสุขาภบิาล 

สิง่แวดล้อม ส�านกัอนามยั กรงุเทพมหานคร, 2555) 

จ�าเป็นต้องใช้ดุลพินจิในการตัดสินในประกอบกบั
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การท�างานภายใต้ภาวะกดดันการปฏิบัติงานจึง

ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนในกระบวน

งานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นงานที่มีมาตรฐานในการด�าเนิน

งาน ปฏิบัติงานโดยข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ต�าแหน่งประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป  

ทีเ่ข้ามาปฏบิตังิานโดยการบรรจใุหม่ การโอนย้าย 

ซึง่แต่ละบคุคลจะมคีวามหลากหลายของกจิกรรม

ในการท�างาน มทีกัษะ ความสามารถทีเ่ฉพาะทาง

แตกต่างกัน และต้องถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามา

ปฏิบตังิานใหม่ พฒันาให้การท�างานเป็นมอือาชพี

ได้ ซึง่ต้องมกีารประสานงาน ท�างานร่วมกนัตลอด

เวลา และสมาชิกย่อมรู้ในความส�าคัญของการ

ปฏิบตังิานเหล่านีเ้ป็นอนัดบัต้น ด้านกระบวนการ

ของทีมอยู่ในระดับสูง กล่าวคือการปฏิบัติงาน

ตามกระบวนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ

เรยีบร้อย การปฏบิตังิานของฝ่ายสิง่แวดล้อมและ

สขุาภิบาล จงึได้ก�าหนดถงึข้อก�าหนดทีส่�าคญัของ

กระบวนงาน และตัวชี้วัดของกระบวนงานที่

ชัดเจน โดยมีหน่วยงานส่วนกลางเข้าติดตามและ

ตรวจประเมินตัวชี้วัดนั้น ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์

ของกรุงเทพมหานคร และการตรวจประเมินผล

จดัอนัดบัมาตรฐานการให้บรกิารของส่วนราชการ

ส�านักงานเขต ให้การปฏิบัติงานและการบริการ 

มีมาตรฐานเดียวกันท้ัง 50 ส�านักงานเขต  

ตามนโยบายของผู ้บริหารท่ีมี เป ้าหมายให ้

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรด้านบริการท่ีดี 

ที่ สุ ด  (ส� านักยุทธศาสตร ์และประเมินผล 

กรุงเทพมหานคร, 2556) ท�าให้ผู ้ปฏิบัติงาน

ภายในฝ่ายต่าง ๆ  ของส�านกังานเขตมคีวามมุง่มัน่

ในการปรับปรุงพัฒนางานและการบริการ

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ด้านบริบทของทีมอยู่ในระดับสูง รายข้อ

มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกันท้ังระหว่างผู้น�าทีม

และสมาชิกในทีม ไม่มีการเอาเปรียบกันในการ

ท�างาน และมีความเต็มใจที่จะยอมรับและทุ่มเท

ในการท�างานที่ตัดสินใจของผู้น�าทีมและสมาชิก

ในทีม เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ  

ต้องพ่ึงพาอาศัยกันในการสร้างสมทักษะและ

ประสบการณ์ในแต่ละตัวบคุคล ผู้อาวโุสถ่ายทอด

วิธีการท�างานให้กับผู ้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  

น�าผลการปฏิบัติงานมาสรุป รายงานผล และ 

เล่าสู่กันฟัง มีการอธิบายให้ค�าปรึกษาหรือข้อ

เสนอแนะซึ่งกันและกันในการท�างานตลอดเวลา 

ก่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกัน และยอมรับ

ซ่ึงกันและกันในการท�างาน ส่วนด้านองค์ประกอบ

ของทีมอยู ่ในระดับปานกลางและมีค ่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด เนื่องจากตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การก่อตั้งทีมของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นั้น ได้แก่ ขนาดของทีมที่มีขนาดเล็กกับกระบวน

งานที่มีมาก ส่งผลให้ตัวแปรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

การก่อตั้งทีม ในการจัดสรรบทบาทในทีมแต่ละ

ทีมที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน จ�าเป็นที่จะ

ต้องใช้ทักษะความรู ้ที่หลากหลาย ผสมผสาน

ทักษะ และปรับตัวตามสถานการณ์ได้ แต่การที่

จ�านวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรมีไม่มากจึงเป็น

ลักษณะทีมหรือกลุ่มงานที่ถูกก�าหนดตามความ

จ�าเป็นและอย่างเป็นทางการโดยค�าสั่งแบ่งงาน

และก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักงาน

เขตนั้น ๆ หรือมีการจัดกลุ่มงานเฉพาะกิจขึ้นทั้ง

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงอาจสร้าง

ความอึดอัดให้กับสมาชิกในทีมบางคนที่ต้องการ

หรือไม่ต้องการมีส่วนร่วมในทีมด้วยตัวของเขา
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เอง ทั้งนี้จากการศึกษาของทวีศักดิ์ รูปสิงห์ 

(2549) เรื่อง การบริหารโครงการในบริบทของ

การบริหารทีมงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าในการ

ที่จะบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร

หรือผูน้�าทมีงานจะต้องมทีกัษะ มคีวามรู ้โดยผูน้�า

จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในทีมเป็นอย่าง

น้อย เช่น การสร้างจิตส�านึกในความรับผิดชอบ

ร่วมกัน การสร้างความร่วมมือร่วมใจ การสร้าง

ความรู ้สึกที่ดีต ่อกัน การสร้างกิจกรรมและ 

ท�างานร่วมกัน และการระดมสมอง เป็นต้น  

ซึ่งอาจน�ามาช่วยพัฒนาองค์ประกอบของทีม ใน

การก่อตั้งทีมของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้

เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา ต�าแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ท�างาน ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ

การท�างานเป็นทีมตามการรับรู ้ของเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร อาจอธิบายได ้ว ่า ไม ่ว ่า

ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่หรือปฏิบัติงานอยู ่เดิม 

มีอายุหรือระดับการศึกษาใด และประสบการณ์

มากหรือน้อย ต่างก็มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบใน

ทีม ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องเช่นเดยีวกนัตามกฎหมาย

ที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีลักษณะส่วนบุคคลที่ 

แตกต่างกันไปแต่ลักษณะงานสามารถท�างาน

เดียวกัน แตกต่างกัน และทดแทนกันได้ ซึ่งอาจ

แตกต่างกนัไปในการจดัสรรบทบาทกนัเองภายใน

ทีมแต่ละทีม 

 ด้านปัจจัยจ�านวนสมาชิกในทีมพบว่า 

เจ ้ าหน ้าที่ ฝ ่ ายสิ่ งแวดล ้อมและสุขาภิบาล 

ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ปฏิบัติ

งานโดยมีสมาชิก 2-4 คน ผลการวิจัยพบว่า

จ�านวนสมาชิกในทีมไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ท�างานเป็นทีมตามการรับรู ้ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โดยอธิบายได้ว่ากลุ่ม

งานหรือทีมงานที่ปฏิบัติงานในฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาล ส�านักงานเขต มีสมาชิกจ�านวน 

ไม่มาก จึงมีระดับการท�างานเป็นทีมตามการรับรู้

อยู่ในระดับสูงได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ รอบบินส์ (Robbins, 2005) ที่กล่าว

ไว้ว่าขนาดของทีมท�างานโดยทั่วไปไม่ควรเกิน 

10-12 คน เพราะถ้ามีจ�านวนมากกว่านี้จะมี 

ความยุ่งยากการท�างานร่วมกันให้ได้ผลดี

 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การท�างานเป็นทีมตามการรับรู ้ของเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การติดต่อส่ือสาร ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยของการ

ติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับสูง อธิบายได้ว่า

เจ ้ าหน ้าที่ ฝ ่ ายสิ่ งแวดล ้อมและสุขาภิบาล 

ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร มีการติดต่อ

สื่อสารในทีมงานที่ดี แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

กันเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันจนบรรลุ

วัตถุประสงค์เดียวกัน ช่วยให้ทีมงานมีความคิด 

แนวทางปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิด

ความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันที่ท�า 

ให ้ เกิดการท�างานเป ็นทีมระดับสูงเช ่นกัน  

ซึ่ ง ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ฮ า ร ์ วู ด 

(Harwood,1992) ศึกษาเรื่ องขบวนการ

เปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีการสร้างทีมงานพบว่าการ

ส่ือสารกับการสร้างทีมงานเป็นส่ิงส�าคัญต่อการ
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ท�างานร่วมกัน ดังน้ันในการท่ีจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

สิง่แวดล้อมและสขุาภบิาล มรีะดบัการท�างานเป็น

ทีมที่สูงขึ้น ควรให้ความส�าคัญและส่งเสริมระดับ

การติดต่อสื่อสารให้สูงมากยิ่งขึ้น 

 ตัวแปรอีกตัวที่มีความสัมพันธ์กับการ

ท�างานเป ็นทีมตามการรับรู ้ของเจ ้าหน ้าที่ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร คือ บรรยากาศในการท�างาน 

พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของศราวุธ อินทะเสม (2538) ศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท�างานเป็นทีม ของ

คณะท�างานสนบัสนนุการปฏบิตักิารพฒันาชนบท

ระดับต�าบล (คปต.) ที่พบว่าตัวแปรบรรยากาศใน

การท�างานมีผลกระทบต่อการท�างานเป็นทีมของ 

คปต. จากผลการวิจัยบรรยากาศในการท�างานมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสงูกบัการท�างานเป็น

ทีมตามการรับรู ้ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาล แต่เมื่อพิจารณารายด้านมีความ

สัมพันธ์ในระดับปานกลางทุกด้าน ในการที่จะให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีระดับ

การท�างานเป็นทีมท่ีสูงข้ึน ควรให้ความส�าคัญ

และส่งเสรมิระดบับรรยากาศในการท�างานในราย

ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของภาพรวม

บรรยากาศในการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีบรรยากาศใน

การท�างานท่ีผู้บริหารหรือผู้น�าทีมพยายามสร้าง

บรรยากาศในการท�างานที่มีลักษณะเป็นการ

สนับส นุน เอื้ อ เฟ ื ้ อ เผื่ อแผ ่ ซึ่ งกันและกัน  

ลดบรรยากาศที่ ไม ่ เป ็นสุขลง ตามที่ เอกชัย  

ก่ีสุขพันธ์ (2538) กล่าวไว้ว่า ผู้น�า ผู้บริหาร หรือ

หัวหน้าทีม เป ็นองค ์ประกอบท่ีส�าคัญที่สุด  

ความยติุธรรม ความเป็นคนมหีลักการและเหตุผล 

และความเป็นเพ่ือนร่วมงานของผู้น�า จะสามารถ

เสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานเป็นทีมได้ดี 

ในขณะที่สมาชิกในทีมสร้างบรรยากาศที่เรียบ

ง่าย อบอุ่น สบายเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือ 

และจริงใจต่อกัน ย่อมท�าให้เกิดการท�างานเป็น

ทีมในระดับสูงยิ่งขึ้นได้

  จากผลการวิจัยท�าให้สรุปได้ว่าปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการท�างานเป็นทีมตามการรับรู้

ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

ส�านักงานเขต กรุงเทพมหานคร คือ การติดต่อ

สื่อสาร และบรรยากาศในการท�างาน เพราะการ

ติดต่อสื่อสารเป็นวิธีการที่สร ้างความเข้าใจ

ระหว่างบุคคลหนึ่งถึงบุคคลอื่น ในการถ่ายทอด

ความคิดเห็น ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ ์

ซ่ึงกันและกันได้รับรู้ร ่วมกัน ท่ีจะน�าไปสู่การ

ท�างานที่ทุกคนยอมรับร่วมกัน ท�าหน้าที่ได้ตรง

และเป็นไปตามบทบาทของตน ส่วนบรรยากาศ

การท�างานท่ีดีท่ีเกิดจากการท�างานด้วยความ

สามคัค ีให้ความร่วมมอืกนัในการท�างาน ประสาน

สัมพันธ์กัน ท�างานแทนกันได้ ท�าให้สมาชิกในทีม

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีขวัญ

และก�าลังใจ ให้อภัยซ่ึงกันและกัน ท�างานร่วมกัน

อย ่างมีความสุข และมีความรักในทีมงาน  

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้มีระดับการท�างานเป็น

ทีมที่สูงขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ
 1. การพัฒนาทางด้านองค์ประกอบของ

ทีม โดยการให้สมาชิกในทีมเรียนรู้ในการท�างาน

เป็นทีมในส่วนการเปิดใจรับความแตกต่างและ
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ความคิดเห็นของบุคคลอื่น ให้เกิดใจรักในการ

ท�างานเป็นทีมและยอมรับในการท�างานร่วมกับผู้

อื่น เพื่อให้ท�างานได้อย่างสอดคล้อง และบรรลุ

เป้าหมายที่ต้องการ

 2. การพฒันาทางด้านบรบิทของทมี โดย

การสนบัสนนุงบประมาณ อปุกรณ์ และเคร่ืองมอื

ต่าง ๆ  ให้เพียงพอในการท�างาน สร้างข้อตกลงใน

การท�างาน เหน็พ้องกนัว่าใครมบีทบาทใด โดยให้

สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมตามขอบเขต และ

บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของแต่ละคน

 3. การเสรมิสร้างการตดิต่อสือ่สารให้อยู่

ในระดบัสงูมากยิง่ขึน้ในส่วนของการตดิต่อสือ่สาร

ระหว่างทีมงานกบัหน่วยงานภายนอกอืน่ให้มมีาก

ยิ่งข้ึน โดยใช้ช่องทางการส่ือสาร เทคโนโลยีการ

สื่อสารที่เหมาะสม ใช้สื่อที่มีความชัดเจนให้เกิด

ความเข้าใจที่ตรงกัน รวดเร็ว ทันเวลา 

 4. การส่งเสริมบรรยากาศในการท�างาน 

หัวหน้าทีมเอาใจใส่ โดยไม่นิ่งดูดายในปัญหาข้อ

ขัดแย้ง ยอมรับความแตกต่างในความรู้ ความ

สามารถ และประสบการณ์ของสมาชกิในทมี เปิด

โอกาสให้ผู้ร่วมทีมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

และยอมรับในการตัดสินใจของทีม 
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