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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ๒. เพ่ือศึกษาหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก และ ๓. เพ่ือเสนอรูปแบบ
การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการท างานเป็นทีม
ตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๙๔ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๒๐ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในเทศบาลและ

บุคลากรของเทศบาลได้มีการท างานเป็นทีมอยู่แล้ว แต่อยู่ ในรูปของการท างานร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ และปัจจุบันเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลก็รับทราบถึง
การท างานเป็นทีม มีการอบรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยเฉพาะเมื่อมีการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการที่ตั้งไว้ก็จะปรากฏเห็นได้ชัดในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ โดยผู้บริหารให้ความสนับสนุนในนโยบายและงบประมาณ  
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๒. หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการประยุกต์ใช้หลักการท างานเป็นทีมกับหลัก
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาในแผนงานหรือโครงการของเทศบาล กล่าวคือ ในหลักการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ทีมแก้ปัญหา  ๒) ทีมงาน
บริหารตนเอง ๓) ทีมประสานข้ามสายงาน  และ ๔) ทีมเสมือนจริง โดยทุกด้านมีการท างานเป็นทีม 
ที่ดี ส่วนหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  ๒) พร้อมเพรียงกัน
ประชุมและเลิกประชุม  ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม  ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี  ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ และ ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มา
เยือน โดยทุกข้อมีหลักปฏิบัติในการท างานเป็นทีมท่ีดี  

๓. รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วย ๑๑ รูปแบบ คือ รูปแบบด้านหลักการท างานเป็นทีม ๔ รูปแบบ ได้แก่ ๑) ทีม
แก้ปัญหา ๒) ทีมงานบริหารตนเอง ๓) ทีมประสานข้ามสายงาน และ ๔) ทีมเสมือนจริง โดย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ทั้ง ๔ รูปแบบมีการท างานเป็นในภาพรวมดี และรูปแบบด้านหลักธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนา คือ หลักอปหานิยธรรม ๗ รูปแบบ คือ ๑) หมั่นประชุมกัน ๒) พร้อมเพรียง
กันประชุมและเลิกประชุม ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ๔) มีความเคารพต่อ
ผู้บังคับบัญชา ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี  ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ และ ๗) ให้ความดูแลเอา
ใจใส่ต่อผู้มาเยือน โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ทั้ง ๗ รูปแบบ มีหลักปฏิบัติในการท างานเป็นทีม
ในภาพรวมดี ซึ่งเมื่อสังเคราะห์เข้าด้วยกันได้เป็น รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยในการน าไปประยุกต์ต้องปรับเปลี่ยนบูรณาการให้
เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดของเทศบาล อัน
เป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
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Abstract 
The purpose of this research was 1. to study the working condition of the 

team members of the municipality personnel in Phitsanulok Province. 2. To study 
the teamwork principles of the Buddhist doctrine suitable for the teamwork of the 
municipal personnel in Phitsanulok Province. And 3. to propose a model of 
teamwork according by buddhist way of personnel in the municipal Phitsanulok 
Province. 

This study is a Mixed methods research. The researcher focused on 
model of teamwork according by buddhist way of personnel in the municipal 
Phitsanulok Province. Quantitative research was used to distribute questionnaires to 
294 participants. Data were analyzed by descriptive statistics, frequency, percentage, 
mean, standard deviation. The qualitative method uses in-depth interviews with 20 
key informants and group discussions with 8 experts, data were analyzed by 
descriptive analysis. 

The findings were as follows:  
1. The working condition of teamwork of municipal personnel in 

Phitsanulok Province. Municipalities and municipal personnel have already worked as 
a team. It is in the form of interoperability for the purpose of the program or project. 
At present, the municipality and its personnel acknowledge the teamwork. Training 

Dissertation Title : Model of Teamwork According by Buddhist Way of Personnel 
in the Municipal Phitsanulok Province 

Researcher :  Mr.Woraphon Worasuwanrot 
Degree  :  Doctor of Philosophy (Public Administration) 
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to lead to practicality. Especially when working on a project plan or project set, it is 
obvious to co-solve the problem to achieve the objectives of the plan or project. By 
executives, support policy and budget. 

2. Principles of teamwork with Buddhist doctrine suitable for teamwork of 
municipal personnel in Phitsanulok Province. The application of teamwork principles 
to the Buddhist doctrine in the program or project of the municipality, namely, in the 
teamwork of the municipal personnel in Phitsanulok, divided into 4 aspects: 1) 
problem solving team 2) self-management team 3) cross-functional teams and 4) 
virtual teams. By all means, good teamwork. The Buddhist doctrine is appropriate to 
the teamwork of municipal personnel in Phitsanulok which is Aparihaniyadhamma 7 
(condition of welfare) there are 1) Conventionally;  2) unanimously convene and 
abstain; 3) do not set rules that are against the rules; 4) have respect for supervisors; 
5) give respect to women. 6) Respect for the place and 7) caring for visitors. All of 
them have good teamwork practices. 

3. Model of teamwork according by buddhist way of personnel in the 
municipal Phitsanulok Province consists of 11 themes, namely, 4 types of teamwork: 
1) Problem Solving Teams 2) Self Management Teams 3) Cross-function teams and  
4) Virtual team. The results of the quantitative research found that the four  
forms work in a good overall. And the principle, according to Buddhism is 
Aparihaniyadhamma 7 (condition of welfare) are: 1) Conventionally 2) Uanaimously 
convene and abstain 3) Do not set rules that are against the rules 4) Respect for the 
supervisor 5) Respect for women 6) Respect for the place and 7) Caring for the visitor. 
The quantitative research found that all seven groups had good teamwork practices. 
Which when synthesized together. Model of teamwork according by buddhist way of 
personnel in the municipal Phitsanulok Province. By applying it, adaptation needs to 
be adapted to the context of the municipality in order to maximize the benefits and 
efficiency of the municipality. There is the way of people benefit. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
               ดุษฎีนิพนธ์ ฉบับนี้ ส ำ เร็ จลุล่วงไปได้ด้ วยดี  ด้ วยควำมเมตตำอนุ เครำะห์ของ 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์อันประกอบด้วย ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และ รศ.ดร.สุรพล  
สุยะพรหม ที่กรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำ  ช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องทั้ งด้ำนภำษำ เนื้อหำ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัยที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดให้กระจ่ำงจนสำมำรถ
ท ำงำนจนบรรลุเป้ำหมำย 
               ขอกรำบขอบพระคุณ ท่ำนผู้เชี่ยวชำญที่ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย, ผู้ทรงคุณวุฒิที่
ให้กำรสัมภำษณ์ , ผู้ เชี่ยวชำญในกำรสนทนำกลุ่ม เฉพำะ, คณะกรรมกำรสอบดุษฎีพิจำรณ์ 
ประกอบด้วย พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ ,ผศ.ดร., รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร.พิเชฐ 
ทั่งโต, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข,์ ผศ.ว่ำที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกำล และคณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์
ประกอบด้วย พระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร., รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผศ.ดร.
พิเชฐ ทั่งโต, ผศ.ดร.ไพศำล สรรสรวิสุทธิ์ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำ 
ลงกรณรำชวิทยำลัย และเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลนครพิษณุโลก ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนจนงำนวิจัยส ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอกรำบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนำนุวัตร เจ้ำอำวำสวัด  
พระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร ที่ได้โปรดเมตตำมอบโอกำสให้ศึกษำ ขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์ 
เจ้ำคุณพระศรีรัตนมุนี,ดร. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช, พระครูรัตนสุตำภรณ์,ดร. รอง
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำชฝ่ำยวิชำกำร พระครูปลัดเถรำนุวัตร (สุเทพ สุเทวเมธี) ประธำน
หลักสูตรสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ วิทยำลัยสงฆ์พุทธชินรำช ที่ได้มอบโอกำสและช่วยเหลือ 
ทุกอย่ำง 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ทุกท่ำน ที่ให้
ควำมเมตตำอนุเครำะห์ ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่เริ่มต้น ท่ำมกลำงและสิ้นสุด
กำรศึกษำ และขอขอบคุณนำงณัจฉรียำ วรสุวรรณโรจน์ ภรรยำของข้ำพเจ้ำที่เป็นก ำลังใจสนับสนุน
ด้วยดีตลอดมำ ด้วยอำนิสงส์ผลบุญนี้ ขอให้งำนวิจัยเรื่องนี้เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและควำมสุข
ควำมเจริญ แก่ทุกท่ำน ๆ ผู้วิจัยขออุทิศบุญกุศลคุณงำมควำมดีนี้ให้แก่มำรดำบิดำ ครู อำจำรย์ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน 
 
 
                    นำยวรพล วรสวุรรณโรจน์  
                                                                        ๑ เมษำยน ๒๕๖๐ 



(๖) 

 

สารบัญ 
 
เร่ือง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (๓) 
กิตติกรรมประกาศ  (๕) 
สารบัญ  (๖) 
สารบัญตาราง  (๘) 
สารบัญแผนภาพ  (๑๑) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  (๑๓) 
   

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
   

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการท างานเป็นทีม ๑๗ 
 ๒.๓ หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีม ๙๐ 
 ๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่การศึกษาวิจัย ๑๐๖ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๑๓ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๐ 
    

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๒๒ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๒๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๒๖ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๗ 



(๗) 

 

สารบัญ (ต่อ) 
   

เร่ือง  หน้า 
 ๓.๕   การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๘ 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ๑๓๐ 
 ๔.๒ หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสม

กับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ๑๔๖ 
 ๔.๓     รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร

เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ๑๖๓ 
 ๔.๔  ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๗๗ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๗๘ 
   

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๐๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๑๖ 
บรรณานุกรม  ๒๑๘ 
ภาคผนวก ๒๒๘ 
 ภาคผนวก ก. รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๒๒๙ 
 ภาคผนวก ข. รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๓๑ 
 ภาคผนวก ค. รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ  ๒๓๓ 
 ภาคผนวก ง. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจัย ๒๓๕ 
 ภาคผนวก จ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ๒๔๐ 
 ภาคผนวก ฉ. แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย ๒๕๑ 
 ภาคผนวก ช. แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย ๒๕๘ 
 ภาคผนวก ซ. ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็น

รายข้อของแบบสอบถาม 
 

๒๖๒ 
 ภาคผนวก ฌ ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบถาม  ๒๖๗ 
 ภาคผนวก ญ ภาพประกอบการสัมภาษณ์และภาพประกอบการสนทนา

กลุ่ม  
 

๒๗๑ 
ประวัติผู้วิจัย   ๒๘๕ 



(๘) 

 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่  หน้า 
๒.๑ ความหมายรูปแบบ  ๙ 
๒.๒ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี ๑๒ 
๒.๓ การพัฒนารูปแบบ ๑๕ 
๒.๔ การตรวจรูปแบบ ๑๗ 
๒.๕ ความหมายของการท างานเป็นทีม ๒๐ 
๒.๖ ความส าคัญของการท างานเป็นทีม ๒๓ 
๒.๗ ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม ๒๖ 
๒.๘ ความแตกต่างของกลุ่มและทีมงาน ๒๘ 
๒.๙ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มงานกับทีมงาน ๒๙ 
๒.๑๐ แนวคิดการท างานเป็นทีม ๓๕ 
๒.๑๑ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม ๔๗ 
๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ ๗๑ 
๒.๑๓ กระบวนการท างานเป็นทีม ๘๑ 
๒.๑๔ ขั้นตอนและรูปแบบการสร้างทีม ๘๖ 
๒.๑๕ ประเภทของทีมงาน ๘๙ 
๒.๑๖ หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีม ๑๐๔ 
๒.๑๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม ๑๑๘ 
๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๓๑ 
๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมแก้ปัญหา 

 
 

๑๓๒ 
๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมงานบริหารตนเอง 

 
๑๓๓ 

๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมประสานข้ามสายงาน 

 
 

๑๓๔ 
  



(๙) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า 
๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมเสมือนจริง 

 
 

๑๓๕ 
๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ในภาพรวม 

 
 

๑๓๖ 
๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๑ หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์  

 
 
 

๑๓๗ 
๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๒ พร้อม
เพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

 
 
 

๑๓๘ 
๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๓ ไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม 

 
 
 

๑๓๙ 
๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๔ มีความ
เคารพต่อผู้บังคับบัญชา 

 
. 
 

๑๔๐ 
๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๕ ให้ความ
เคารพต่อเพศสตรี 

 
 
 

๑๔๑ 
  



(๑๐) 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า 
๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๖ ให้ความ
เคารพต่อสถานที่ 

 
 
 

๑๔๒ 
๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๗ ให้ความ
ดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 

 
 
 

๑๔๓ 
๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 

แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ในภาพรวม 

 
 

๑๔๔ 
๔.๑๕ แสดงค่าความถี่ตามการแสดงความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามในข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 

 

 
 

๑๔๕ 

 
  



(๑๑) 

 

สารบัญแผนภาพ 
 
แผนภาพที่  หน้า 

 ๒.๑ ประเด็นเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มงานและทีมงาน  ๒๙ 
 ๒.๒ แสดงขั้นตอนการสร้างทีมของ Dyer  ๘๖ 
 ๒.๓ แสดงประเภทของทีมงาน  ๘๙ 
 ๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย  ๑๒๑ 
 ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๗๙ 
 ๔.๒ แสดงรูปแบบหลักการท างานเป็นทีมที่ดีวิถพุีทธ ๑๘๐ 
 ๔.๓ แสดงการสังเคราะห์หลักการท างานเป็นทีมในด้านทีมแก้ปัญหาวิถพุีทธ ๑๘๑ 

 ๔.๔ แสดงการสังเคราะห์หลักการท างานเป็นทีมในด้านทีมบริหารตนเองวิถีพุทธ ๑๘๒ 
 ๔.๕ แสดงการสังเคราะห์หลักการท างานเป็นทีมในด้านทีมประสานข้ามสายงาน 

วิถีพุทธ 
 

๑๘๓ 
 ๔.๖ แสดงการสังเคราะห์หลักการท างานเป็นทีมในด้านทีมเสมือนจริงวิถพุีทธ ๑๘๔ 
 ๔.๗ แสดงรูปแบบหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ 

รูปแบบ 
 

๑๘๕ 
 ๔.๘ แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาหลักอปหานิยธรรม ๗  

ข้อหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 

๑๘๖ 
 ๔.๙ แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาหลักอปหานิยธรรม ๗  

ข้อพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 
 

๑๘๗ 
 ๔.๑๐ แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาหลักอปหานิยธรรม ๗     

ข้อไม่ต้ังกฎระเบียบขัดต่อระเบียบเดิม 
 

๑๘๘ 
 ๔.๑๑ แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาหลักอปหานิยธรรม ๗ 

ข้อมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
 

๑๘๙ 
 ๔.๑๒ แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาหลักอปหานิยธรรม ๗

ข้อมีให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
 

๑๙๐ 
 ๔.๑๓ แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาหลักอปหานิยธรรม ๗ 

ข้อให้ความเคารพต่อสถานที่ 
 

๑๙๑ 
  



(๑๒) 

 

สารบัญแผนภาพ (ต่อ) 
 
แผนภาพที่  หน้า 

 ๔.๑๔ แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาหลักอปหานิยธรรม ๗ 
ข้อให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน   

 
๑๙๒ 

 ๔.๑๕ แสดงรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก : Woraphon Model, 2017. 

 
๑๙๓ 

 ๔.๑๖ การบูรณาการหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการท างานเป็นทีม  
ด้านทีมแก้ปัญหา 

 
๑๙๔ 

 ๔.๑๗ การบูรณาการหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการท างานเป็นทีม  
ด้านทีมงานบริหารตนเอง 

 
๑๙๖ 

 ๔.๑๘ การบูรณาการหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการท างานเป็นทีม  
ด้านทีมประสานข้ามสายงาน 

 
๑๙๘ 

 ๔.๑๙ การบูรณาการหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการท างานเป็นทีม  
ด้านทีมเสมือนจริง 

 
๒๐๐ 

    
 
 



(๑๓) 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 
ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
อง.ฺจตุกฺก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
อง.ฺสตตก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 

 
พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก  วิภังค์     (ภาษาไทย) 
 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ .ศ.

๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๑๓๖/๘๒-๘๓. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๐ ข้อที ่๑๓๖ หน้าที่ ๘๒-๘๓ เป็นต้น 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยในราวพุทธศตวรรษที่ ๒-๓ หรือเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่าง ๆ ของพระเจ้า
อโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียในสมัยนั้น พระเถระ ๒ รูป คือ พระโสณะและพระอุตตระได้เดินทาง
มายังดินแดนประเทศไทย ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” ดินแดนที่มีขอบเขตกว้างขวางมี
ประเทศต่าง ๆ รวมกันอยู่หลายประเทศ ทั้งพม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ไทย และนับ
จากนั้นเป็นต้นมาอารยธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้กลายเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมไทย มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนทุกชนชั้น นับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์จนไปถึง
ชาวบ้านทั่วไป  พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในมิติต่าง  ๆ ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์  
ปรัชญา  การด ารงอยู่ในวิถีชีวิต  และการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปวัฒนธรรมจนกลายเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา  และกระบวนการจัดการที่สอดคล้องกับบริบท
และวัฒนธรรมทางสังคม  
 โดยที่แท้ พระพุทธศาสนานั้น เราถือกันว่าเป็นศาสนาประจ าชาติการถืออย่างนี้ เป็น
ประเพณีที่สืบต่อมาโดยถูกต้องตามสมควรแก่เหตุคือ การที่พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได้มี
ความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในทาง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทยเนื่องมาด้วยกันกับความเป็นมาของพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะนับตั้งแต่สมัยที่ชนชาติไทย มีประวัติศาสตร์อันชัดเจน ชาวไทยก็ได้นับถือพระพุทธศาสนา
ต่อเนื่องตลอดมา จนกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือ
พระพุทธศาสนาในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ 
และหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ตลอดเวลายาวนาน จนท าให้เกิดการปรับตัวเข้าหากัน และสนอง
ความต้องการของกันและกันตลอดจนผสมคลุกเคล้ากับความเชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอ่ืน ๆ ที่มีมาใน
หมู่ชนชาวไทยถึงขั้นที่ท าให้เกิดมีระบบความเชื่อและความประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เป็น
                                                           

           พระมหาสุทิตย์  อาภากโร และคณะ, “รำยงำนกำรวิจัยเร่ือง กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรสร้ำงเครือข่ำยองค์กรพระพุทธศำสนำในประเทศไทย”, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 
(Happy Workplace) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๖), หน้า ๓-๔. 



๒ 

 

แบบของคนไทยโดยเฉพาะ อันมีรูปลักษณะและเนื้อหาของตนเอง ที่เน้นเด่นบางแง่บางด้านเป็นพิเศษ 
แยกออกได้จากพระพุทธศาสนาอย่างทั่ว ๆ ไป ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นพระพุทธศาสนาแบบไทย หรือ
พระพุทธศาสนาของชาวไทย๒ 
 เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย เป็นล าดับเรื่อยมาตั้งแต่จนถึงการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ในขณะนั้น โดย “คณะราษฎร” มีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้งเทศบาลให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงประเภทเดียวที่ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไม่จัดการปกครอง
ท้องถิ่นประเภทอ่ืน รวมทั้งประกาศยกเลิกสุขาภิบาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งและ
ด าเนินการมาตั้งแต่ยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกด้วย รัฐบาลจึงประกาศใช้ “พระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖” มีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้งเทศบาลครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศใน
ชั้นหนึ่งชั้นใด  ซึ่งมีทั้งหมด ๓ ชั้น คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล๓ และเมื่อมอง
ย้อนกลับไปนับจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในหมวดที่ ๙ จนกระท่ังถึงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 
 ๔ การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนับว่ามีความส าคัญกับประชาชน เพราะเป็นการกระจายอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้น เพ่ิมช่องทางในการบริหารและ
สร้างนักการเมืองระดับท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การปกครองระดับชาติต่อไป การปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
เป็นหลักการที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยดังที่กล่าว คือ เป็นการกระจายอ านาจ มุ่งเน้นให้
ประชาชนรู้จักหน้าที่ รักและหวงแหนชุมชนที่ตนอยู่อาศัย เพราะถ้าเกิดปัญหาในท้องถิ่นใด คนใน
ท้องถิ่นนั้นย่อมที่จะรู้สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาได้มากกว่าคนนอกพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาก็จะ
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาชนยังร่วมตรวจสอบการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นหรือ
ฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจและน าไปสู่การบริหาร
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล๔  
 ด้วยเหตุที่เทศบาลในแต่ละระดับสามารถด าเนินการในการบริหารจัดการเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน ตั้งแต่มีการแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จนมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง
รวมแล้ว  ๓ ฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ซึ่งในปัจจุบันเทศบาล 

                                                           

         ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ควำมส ำคัญของพระพุทธศำสนำในฐำนะศำสนำประจ ำชำติ , 
พิมพ์ครั้งท่ี  ๙, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ, ๒๕๕๖), หน้า  -๒. 
         ๓ บูฆอรี  ยีหมะ, กำรปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า  ๓๓- ๓๔. 
         ๔ หนังสือและสื่อเผยแพร่ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอ ำนำจหน้ำที่ของก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕), หน้า ๗.  



๓ 

 

ได้ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของเทศบาลเป็นอย่างดี โดยที่บุคลากรของเทศบาลย่อมมีเทคนิค 
วิธีการในการบริหารงานปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยในการท างานมุ่งเน้น 
เพ่ือพัฒนาเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ จนเหมือนการเป็นวัฒนธรรมในการ ดัง
นักปราชญ์ท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า เทคโนโลยีทั้งหลายล้วนแต่มีวัฒนธรรมที่ผูกพันอยู่กับตัวเทคโนโลยี
นั้นเสมือนหนึ่งว่าเทคโนโลยีทั้งหลายต่างมีวัฒนธรรมประจ าของตนเอง เมื่อใดก็ตามที่น าเทคโนโลยีมา
ใช้ประโยชน์ เมื่อนั้นเราจ าเป็นต้องเปิดรับวัฒนธรรมที่ผูกผันอยู่กับเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งใน
วัฒนธรรมการท างานของเรา๕  
 เทศบาลนครพิษณุโลก ก็เป็นเทศบาลที่ด าเนินการภายภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการบริหารจัดการเรื่อยมา ก็ย่อมสะท้อนให้
เห็นว่า มีเทคนิค วิธีการในการบริหารงาน เทคนิควิธีการอย่างหนึ่ง คือ การท างานเป็นทีม โดยที่
บุคลากรในเทศบาลท างานภายใต้นโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับให้ด าเนินการในแต่
ละป ีจนท าให้เห็นที่ปรากฏแน่ชัด คือ รางวัลแห่งความส าเร็จ โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับรางวัล
พระปกเกล้า หรือ King Prajadhipok's Institute Awards 2014 รางวัลที่เป็นเกียรติภูมิท้องถิ่น ใน
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  และเมื่อศึกษาในข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นของแต่ละ
เทศบาลนครพิษณุโลก ท าให้พบว่าในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการของแต่ละเทศบาลนคร
พิษณุโลกในแต่ละปีงบประมาณสามารถส าเร็จไปด้วยดี เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้ามองในภาพรวมท าให้เกิด
ความสนใจว่า สภาพการท างานเป็นทีมโดยเฉพาะประเภทของการท างานเป็นทีมเป็นอย่างไร ประเภท
การท างานเป็นทีมเหล่านั้นมีหลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาไปเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือช่วย
สนับสนุนให้งานส าเร็จไปด้วยดีหรือไม่อย่างไร ดังรางวัลที่ได้รับด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ ซึ่งเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนาในเรื่องสันติสุข และความสามัคคี 
อันเป็นความส าเร็จของเทศบาลนครพิษณุโลก 
 ด้วยเหตุนี้ เมื่อมองอีกมุมหนึ่งท าให้พบว่า ปัญหาอย่างหนึ่งที่เทศบาลนครพิษณุโลกต้อง
ประสบก็คือการท างานเป็นทีมที่ต้องร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุถึงแผนงานตามวัตถุประสงค์ของ
เทศบาลนครพิษณุโลก ดังจะเห็นได้จากการวิเคราะห์จุดอ่อนของเทศบาลตามหน่วยงานระดับกอง อัน
สอดคล้องกับปัญหาการท างานเป็นทีม เช่น  ในการสื่อสารบางครั้งเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  บุคลากรรู้ด้านระเบียบ กฎหมายไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีบุคลากรใน

                                                           

         ๕ พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ และ บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ , ข้อมูล VS ข่ำวสำร และระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับงำนทรัพยำกรมนุษย์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๒), หน้า   ๗. 



๔ 

 

องค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับจ านวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการ
บริหารงานบุคคล บุคลากรบางต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เป็นต้น๖ 
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นถึงจุดส าคัญของปัญหาที่สมควรศึกษา คือ 
สภาพการท างานเป็นทีมของเทศบาลนครพิษณุโลก ตามโครงการและกิจกรรม เป็นอย่างไร   
มีหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในการท างานเป็นทีมอย่างไร 
และเม่ือเป็นอย่างนั้นจะมีรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร 
 ดังนั้น ผู้วิจัยถึงท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาล 
ตลอดจนหลักหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรเทศบาล และเพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก อันเป็นรูปแบบในการท างานเป็นทีมเพ่ือการพัฒนาเทศบาล
ให้เป็นเทศบาลทีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป 
  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
   .๒.  เพ่ือศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
   .๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสม
กับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
   .๒.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาล
ในจังหวัดพิษณุโลก 
 

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
  .๓.  สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร 
  .๓.๒ หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร 
  .๓.๓ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างไร 

 

                                                           
๖

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖), หน้า ๕๒-๕๘ (เอกสารอัด

ส าเนา). 



๕ 

 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ในส่วนรูปแบบหรือแบบจ าลอง การท างานเป็นทีม ค าสอนตามแนวพุทธศาสนา ตลอดจน
ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีม  
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้แบ่ง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
  ) ตัวแปรของการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็นตัวแปรต้น ได้ แก่ เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความคิดเห็นต่อการ
ท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  
 ๒) ตัวแปรของการวิจัยเชิ งคุณภาพ ประกอบด้วยการน าหลักธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาคือ หลักอปหานิยธรรม ๗ บูรณาการกับหลักการท างานเป็นทีม เพ่ือให้ได้รูปแบบการ
ท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงประมาณ ได้แก่ พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างประจ า ในเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวน  , ๐๕  คน๗  
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
       ) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้าน 
รัฐประศาสนศาสตร์ และพระภิกษุสงฆ ์โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน ๒๐ รูป/คน  
 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ตลอดจน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน ๘ รูป/คน  
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการวิจัย ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก   
 ๑.๔.๖ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

                                                           
๗

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖), อัตรำก ำลัง, หน้า ๒  
(เอกสารอัดส าเนา). 



๖ 

 

 การวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา  ๒ เดือน 

 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ๑.๕.๑ รูปแบบ  หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบของการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ๑.๕.๒ สภำพกำรท ำงำนเป็นทีม  หมายถึง การท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลนคร
พิษณุโลก ตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายอันเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของเทศบาลด้านการบริหารงานในภาพรวม 
 ๑.๕.๓ กำรท ำงำนเป็นทีม  หมายถึง การที่บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลกมีการ
ท างานร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นทีมได้ ดังนี้ 
  ๑) ทีมแก้ปัญหำ  หมายถึง การที่บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกัน
ท างาน เพ่ีออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบท างาน ตลอดจน
แนวทางปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพเเละสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ๒) ทีมงำนบริหำรตนเอง หมายถึง การที่บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก 
ร่วมกันท างาน โดยมีอิสระในการด าเนินการในความรับผิดชอบของตนเอง การตัดสินใจ การก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงาน การเลือกสมาชิกเข้ามาร่วมทีม การก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติภายในทีม
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน   

  ๓) ทีมประสำนข้ำมสำยงำน หมายถึง การที่บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก 
ร่วมกันท างาน โดยเน้นความส าคัญของการประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน โดย
การน าบุคคลในระดับเดียวกัน แต่มาจากคนละฝ่าย คนละเเผนกหรือคนละสายงาน มาปฏิบัติการ
ร่วมกัน ปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันสักระยะหนึ่ง ก่อนเริ่มท างาน 
  ๔) ทีมเสมือนจริง หมายถึง การที่บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกัน
ท างาน โดยทีมจะติดต่อสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการติดต่อหรือสร้าง
กลุ่มประสานงาน โดยไม่ได้พบหน้ากันโดยตรง  

 ๑.๕.๔ ค ำสอนตำมแนวพระพุทธศำสนำ  หมายถึง ค าสอนที่เหมาะสมกับการท างาน
เป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ๗ 
 ๑.๕.๕ หลักอปหำนิยธรรม ๗ หมายถึง ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง กล่าวคือ 
   ) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 



๗ 

 

  ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 
  ๓) ไมต่ั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม 
  ๔) มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 
  ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
  ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
  ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 
 ๑.๕.๖ เทศบำล  หมายถึง  เทศบาลนครพิษณุโลก 
 ๑.๕.๗ บุคลำกรเทศบำล   หมายถึง  พนักงานเทศบาลสามัญ, พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า ที่ท างานอยู่ที่เทศบาลนครพิษณุโลก 
 

๑.๖. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
  .๖.  ท าให้ได้รู้และเข้าใจสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด 
พิษณุโลก 
   .๖.๒ ได้หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
   .๖.๓ ได้รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก 

  .๖.๔ ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบของการท างานเป็น
ทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ๆ ต่อไป 

 



 
 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 ๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
 ๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการท างานเป็นทีม 
 ๒.๓  หลักค าสอนตามแนวพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีม 
 ๒.๔  ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่การศึกษาวิจัย 
 ๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ ในเรื่องของ ความหมาย คุณลักษณะของรูปแบบที่
ดี การพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบรูปแบบ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ความหมายรูปแบบ  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของ “รูปแบบ” ไว้ว่า            
รูปที่ น. ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง (ศิลปะ) สิ่งที่แสดง
ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ เช่น รูปแบบผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบ
วัด๑ โดย “รูปแบบ” เป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์เพื่อท าให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่
สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้นเป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับปรากฏการณ์โดย
อาศัยหลักการของระบบรูปนัยและมีจุดมุ ่งหมายเพื่อการท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม  
ความสัมพันธ์ และประพจน์ที ่เกี ่ยวข้อง๒ ร ูปแบบในทางสังคมศาสตร์ว ่า  เป็นช ุดข้อความ 
                                                           

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :            
นานมี บุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๙๖๕. 

๒ Jame A.F. Stoner and Char Wankel, Management, 3rd ed. (New Delhi : Prentice-Hall, 
1986), p. 12. 



๙ 

 

เชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะ และ/หรือ บรรยาย
คุณสมบัต ินั ้น เพื ่อให ้ง ่ายต ่อการท าความเข ้าใจ  ร ูปแบบจึงไม ่ใช ่การบรรยายหรืออธ ิบาย
ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้รูปแบบมีความซับซ้อนและ
ยุ่งยากเกินไปในการท าความเข้าใจ ส่วนรูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด             
หรือควรมีองค์ประกอบใดบ้างไม่ได้มีการก าหนดเป็นการตายตัว  ทั้งนี้แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละ
อย่าง และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น  ๆอย่างไร๓ เป็น
ภาพจ าลองของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะมีรูปแบบตั้งแต่ง่าย  ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มี
ความสลับซับซ้อนมาก ๆ และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ที่เป็นแบบจ าลองของ
วัตถุ เช่น แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น๔ เป็นโครงสร้างโปรแกรมแบบจ าลองหรือแบบที่
จ าลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ  พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่
จะต้องน ามาศึกษาเพื่อใช้แทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ ่ง  โดยอธิบาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ๕  

กล่าวได้ว่ารูปแบบหมายถึง แบบจ าลองอย่างง่ายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอได้

ศึกษาและพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งและแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร

หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกันด้วย 

 
ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายรูปแบบ  

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๔๖, หน้า ๙๖๕) 

รูปที่ น. ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
เช่น รูปแบบร้อยกรอง ; (ศิลปะ) สิ ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็น
เช่นนั้น ๆ 

  

                                                           
  Bardo J.W. and Hardman J.J, Urban Sociology : A Systematic introduction,         

(New Yok : F.E. Peacock Publishers,1982), p. 70. 
  Tosi  H.L. and Carroll S.J., Managment, 2nd ed., (New Yok : John Wiley & Sons, 1982), 

p. 163. 
๕ บุญส่ง หาญพานิช, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”,  

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๙๒. 



๑๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายรูปแบบ (ต่อ) 

Jame A.F. Stoner and Char 

Wankel (1986, p. 12) 

๑. รูปแบบ คือ การจ าลองความจริง 
๒. เป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับปรากฏการณ์โดยอาศัย
หลักการของระบบรูปนัยและมีจุดมุ่งหมาย 

Bardo  J.W. and Hardman J.J 

(1982, p. 70) 

๑. เป็นชุดข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เรา
สนใจ 
๒. มีองค์ประกอบใดบ้างไม่ได้มีการก าหนดเป็นการตายตัว 
ทั้งนี้แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง และวัตถุประสงค์ของ
ผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการ 

Tosi  H.L. and Carroll S.J  
(1982, p. 163) 

๑. เป็นภาพจ าลองของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
อาจจะมีรูปแบบตั้งแต่ง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความ
สลับซับซ้อนมาก ๆ 

บุญส่ง หาญพานิช 

(๒๕๔๖, หน้า ๙๒) 

๑. เป็นโครงสร้าง โปรแกรม แบบจ าลอง หรือแบบที่จ าลอง
สภาพความเป็นจริง 

 
 ๒.๑.๒ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
  คุณลักษณะของการสร้างรูปแบบที่ดีนอกจากจะต้องมองถึงบริบทขององค์ประกอบ
หลายส่วนที่จะน าไปประยุกต์ใช้ได้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ควรมอง      
ถึงคุณลักษณะที่ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๑. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง มากกว่าความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ  
              ๒. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นสามารถถูกตรวจสอบได้โดย
การสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
              ๓. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
              ๔. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่  และสร้างความสัมพันธ์       
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา๖ 

                                                           

  ๖ Willer, D., Scientific Sociology: Theory and Method,  (Englewood cliff, NJ.: 
PrenticeHill, 1986), p.560. 



๑๑ 

 

  ส าหรับประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็น
รูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะพ้ืนที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของประชากรรูปแบบที่ใช้ใน   
การอธิบายโดยพ้ืนที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลั กษณะเช่นไร เช่น 
Concentric Zone Model และ Social Area Analysis Model เป็นต้น ส าหรับรูปแบบที่ใช้อธิบาย
คุณลักษณะของประชากรเมืองนั้น เป็นรูปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ       
ของประชากรเมืองต่าง ๆ เช่น Residential Segregation Model เป็นต้น  
  ๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง  ดังนั้นนักเรียนที่คงอยู่ในระบบ        
จึงเท่ากับนักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
              ๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ               
  ๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
              ๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต้น  ส่วนพูลสุข หิงศานนท ์ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของรูปแบบประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 ๑. แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและตัวแปร 
 ๒. น าไปสู่การท างานได้ผลตรงตามท่ีตั้งไว้แล้วโดยความสามารถ 
 ๓. อธิบายถึงโครงสร้างหรือกลไกความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่จะศึกษาอย่าง
ชัดเจน 
 ๔. น าไปส่งการสร้างแนวคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ หรือขยายองค์ความรู้ 

                                                           

   Bardo, J. W., & Hartman, J. J., Urban society: A systematic introduction, (New York: 
F. E. Peacock, 1982), pp. 70-72. 
    Keeves, P. J., Educational research methodology and measurement: An 
international handbook, (Oxford  England : Pergamon Press, 1988), pp. 561-565. 



๑๒ 

 

 ๕. สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องท่ีใช้รูปแบบ๙ 
 จะเห็นว่าคุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ ตามแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีลักษณะที่
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบมีโครงสร้าง ลักษณะที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พยากรณ์ผล และสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถน าไปสู่การสร้างแนวคิด
ใหม่หรือความสัมพันธ์ใหม่ของปรากฏการณ์ที่ท าการวิจัย 
 
ตารางท่ี ๒.๒ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
Willer, D., (1986, p. 560) ลักษณะรูปแบบที่ดีมี ดังนี้ 

๑. มีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ 
๒. ควรใช้เป็นแนวทางผลที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้โดย
การสังเกต ซึ่งทดสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
๓. ต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา 
๔. เป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ ใหม่  และสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ 

Bardo, J. W., & Hartman, J. J., 
(1982, pp. 70-72) 

๑. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง 
๒. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดข้ึน 
๓. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล 
๔. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ 

Keeves, P. J., 
(1988, pp.561-565) 

รูปแบบที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของประชากรเมือง 
๑. Analogue Model 
๒. Semantic Model 
๓. Mathematical Model 
๔. Causal Model 

  

                                                           

  ๙ พูลสุข หิงศานนท์, การพัฒนารูปแบบ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า 
๕๓.  



๑๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี (ต่อ) 

พูลสุข หิงศานนท์,  
(๒๕๔๐, หน้า ๕๓) 

๑. แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและตัวแปร 
๒. น าไปสู่การท างานได้ผลตรงตามท่ีตั้งไว้แล้วโดย 
ความสามารถ 
๓. โครงสร้างหรือกลไกความสัมพันธ์เชิงเหตุผล  
๔. การสร้างแนวคิดใหม่หรือความสัมพันธ์ 
๕. สอดคล้องกับทฤษฎีเรื่องท่ีใช้รูปแบบ 

 
 ๒.๑.๓ การพัฒนารูปแบบ 
 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ มีผู้ศึกษาไว้แล้วสามารถสรุปได้ว่า 
 การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการสร้างหรือพัฒนาแบบจ าลองและ
นอกจากนี้เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนารูปแบบยังพบว่า ไม่สามารถที่จะก าหนดแน่นอนตายตัวได้ แต่
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของปรากฏการณ์ หรือสิ่งที่เราจะพัฒนารูปแบบนั้น ๆ ซึ่งอาจจ าแนกออกเป็น
กลุ่มได้ดังนี้ 
 กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่มีความเห็นสอดคล้องกัน โดยเห็นว่า การพัฒนารูปแบบมี
ขั้นตอน ดังนี้คือ ๑) ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและข้อมูลพ้ืนฐาน และระบุปัญหา และ
ความต้องการจ าเป็นแล้วน าไปสร้างรูปแบบเบื้องต้น ๒) การตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ โดย
ประมวลความคิดเห็นจากการตรวจสอบ และเปรียบเทียบรูปแบบกับองค์ประกอบและภารกิจจริง
หรือทดสอบและ ๓) ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สมบรูณ์ 
 กลุ่มที่สอง คือกลุ่มที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีเพียง ๒ ขั้นตอนหลัก คือ  
๑) การพัฒนารูปแบบ โดยด าเนินการพัฒนารูปแบบ ๒) การตรวจสอบรูปแบบหรือทดสอบรูปแบบ 
ส าหรับผู้วิจัยนั้น มีความคิดเห็นสอดคล้องกับกลุ่มแรก โดยเห็นว่า การพัฒนารูปแบบนั้นควรจะมี
ขั้นตอนอย่างน้อย ๓ ขั้นตอนดังนี้คือ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจ าเป็นแล้วน าไป
สร้างรูปแบบเบื้องต้น 
 ขั้นตอนที่ ๒ การตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ โดยประมวลความคิดเห็นจาก
การตรวจสอบข้อมูลที่ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบกับองค์ประกอบและภารกิจจริงขององค์กรที่ท า
วิจัยหรือทดสอบตามสภาพข้อมูลตามสภาพจริง 



๑๔ 

 

 ขั้นตอนที่ ๓ ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้น จน
สามารถน าไปใช้ในการทดลองใช้ต่อไป๑๐ นอกจากนี้ รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ ได้พัฒนา รูปแบบการ
บริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์การของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสม การศึกษา
มีรายละเอียดในการด าเนินการ ๕ ขั้นตอน คือ 
              ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับเลือกเป็นโครงการน าร่อง
การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และการศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ 
              ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ
โดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนที่  ๑ น ามาสร้างเป็นรูปแบบจ าลองระบบ
บริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ             
แบบเลือกตอบ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
              ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้เทคนิค      
เดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติการใช้รูปแบบจ าลอง    
จากขั้นตอนที่ ๒ น ามาศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วย
เทคนิคเดลฟาย ๓ รอบ 
              ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา 
              ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปและน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรและจัดท าเป็น
รายงานผลการวิจัยต่อไป๑๑ 
 
  

                                                           

  ๑๐ พูลสุข หิงศานนท์, การพัฒนารูปแบบ, หน้า   .  
  ๑๑ รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔ ). 



๑๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ การพัฒนารูปแบบ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
พูลสุข หิงศานนท์, 
( ๒๕๔๐, หน้า   ) 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับหลักการและข้อมูลพื้นฐาน  
และระบุปัญหา และความต้องการจ าเป็นแล้วน าไปสร้าง 
รูปแบบเบื้องต้น 
๒. การตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ โดยประมวล 
ความคิดเห็นจากการตรวจสอบ และเปรียบเทียบรูปแบบ  
กับองค์ประกอบและภารกิจจริงหรือทดสอบ  
๓. ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สมบรูณ์ 

รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ, 
(๒๕๔ ). 
 

  การพัฒนารูปแบบมี ๕ ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ ๑ ศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการบริหารคุณภาพท้ังองค์การ 
ขั้นที่ ๒ สร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การโดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ 
ขั้นที่ ๓ พัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้
เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
ขั้นที่  ๕ สรุปและน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์กรและจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป 

 
 ๒.๑.๔ การตรวจสอบรูปแบบ 
 แนวคิดในการตรวจสอบที่จะใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ได้ศึกษาแนวคิดจากนักวิชาการ
ดังนี้ 
 อุทุมพร จามรมาน  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไป
ได้ในการน ารูปแบบไปใช้ โดยแบ่งการตรวจสอบรูปแบบที่ส าคัญได้เป็น ๒ ลักษณะคือ 
 ๑. การตรวจสอบด้วยมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพอจะใช้ในการทดลองรูปแบบทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 



๑๖ 

 

 ๒. การตรวจสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งอาจทดสอบโดย
วิธีการทางสถิติ หรือการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้๑๒ ทางด้าน Eisner ได้เสนอแนวคิดการ
ตรวจสอบรูปแบบในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณคือการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีความเชื่อว่าการรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รู้และได้เสนอ
แนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้  
  ๑) การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
รูปแบบ การประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-based Model) การตอบสนองความต้องการของ      
ผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือกระบวนการตัดสินใจ 
(Decisions Making Model) อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็น            
การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่  น ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุ 
ประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการพิจารณา  
ต่าง ๆ เข้าดว้ยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน  
  ๒) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (specialization)ในเรื่องที่
จะประเมิน โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อน
ลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่า ที่ไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้และต้องใช้ความรู้ ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการน า
แนวคิดนี้ มาประยุกต์ใช้ ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้น  ในสาขาเฉพาะ         
ที่ต้องอาศัยผู้รู้ผู้เล่นในเรื่องนั้นจริงๆ มาเป็นผู้ประเมินผล จึงจะทราบและเข้าใจลึกซ้ึงจริง ๆ  
  ๓) เป็นรูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความ
เชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมี ดุลยพินิจที่ดีทั้งนี้ มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้น 
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง  
  ๔) เป็นรูปแบบที่ให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย 
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูล         
ที่ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผลการวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ๑๓ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ คือการชี้ชัดให้ทราบความหมาย
ของรูปแบบ คุณลักษณะที่ดีของรูปแบบ การพัฒนาและการตรวจสอบรูปแบบ โดยเป็นสิ่งที่สร้างหรือ

                                                           

 ๑๒
 อุทุมพร จามรมาน, ๙  ขั้นตอนการท าประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครบวงจร, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ฟันนี,่ ๒๕๔๕),  หน้า ๒๓.  
  ๑๓ พิสิฐ เทพไกรวัล, “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔). 



๑  

 

พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่ได้ศึกษาของผู้สร้างเองเพ่ือถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
โดยใช้สื่อที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย กระชับ และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ โดย
มีคุณลักษณะส าคัญในการก าหนดตัวแปรหรือปัจจัยส าคัญต่าง ๆ ที่ศึกษา โดยการเชื่อมโยงและ
ก าหนดทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้นด้วยหลักเหตุผล 
 
ตารางที ่๒.๔ การตรวจสอบรูปแบบ 

 นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
อุทุมพร จามรมาน, 
(๒๕๔๕,  หน้า ๒๓) 

๑. การตรวจสอบด้วยมูลเชิงประจักษ์  
๒. การตรวจสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ 

พิสิฐ เทพไกรวัล,  
(๒๕๕๔) 
 
 
 
 

การตรวจสอบรูปแบบ ๔ ประการ คือ  
๑) การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ 
๒) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
๓) เป็นรูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล  
๔) เป็นรูปแบบที่ให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องของ ความหมาย แนวคิดและ

หลักการท างานเป็นทีม  องค์ประกอบการท างานเป็นทีม ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ และ

กระบวนการและวิธีการท างานเป็นทีม ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ ความหมายของการท างานเป็นทีม 

 การท างานเป็นทีมนั้นมีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการท างานและการ
พัฒนาองค์กรได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมในลักษณะต่าง  ๆ ไว้หลายท่านดังเช่น         
เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมว่า การท างานต่าง ๆ ที่มีผู้ร่วมงานตั้งแต่  
๒ คนขึ้นไปร่วมกันท างาน โดยแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันเข้ามาร่วมกันท างานด้วยการ
ประสานความรู้ ความคิด และความสามารถจนบรรลุตามความมุ่งหมายที่วางไว้  มีการประสาน



๑  

 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง๑๔ ถือว่าการท างานในลักษณะเช่นนี้คือ การท างานเป็นทีม 
สอดคล้องกับ อัจฉรา สังข์สุวรรณ ที่ให้ความหมายว่าเป็นการท างานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกใน
กลุ่มมีการร่วมมือร่วมใจกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพ่ือท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ขณะที่นักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายในเชิงพฤติกรรม๑๕ โดย กวี วงศ์พุฒ ผู้ที่เคยเป็นทั้ง
ผู้บริหารและนักวิชาการในระดับอุดมศึกษาได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมไว้ว่า  เป็น
พฤติกรรมที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การโดยสมาชิกของ
ทีม มีการประสานสัมพันธ์กันอย่างดี ตั้งแต่การก าหนด เป้าหมาย วิธีการท างาน การปฏิบัติงานและ
การประเมินผล๑๖ อีกทั้ง อนันต์ ฉัตรศรัทธา ได้ให้ความหมายเฉพาะของทีมงานไว้เช่นกันว่า ทีมงาน
คือ กลุ่มคนซึ่งสมาชิกร่วมแรงร่วมใจกันท างานโดยมีเป้าหมายร่วมกันและเห็นพ้องต้องกันในแนวทาง
และวิธีปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก าหนด๑  นอกจากนั้น สยาม ปิยะนราธร ได้ให้ความหมายไว้หลาย
ความหมายด้วยกันว่า เป็นการที่บุคคลมากกว่าหนึ่งมารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันบางบทบาท
หน้าที่ มีปฏิสัมพันธ์กันและรับรู้ต่อการรวมตัวกันหรือ เป็นกิจกรรมใดที่สมาชิกของทีมมีส่วนร่วมและ
ประสานงานอย่างราบรื่นโดยสมาชิกแต่ละคนทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนและแสดง
บทบาทหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของทีม หรือกล่าวได้ว่า การที่บุคคลหลาย ๆ 
คนมาท างานด้วยกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกัน ทุกคนในทีมมีใจตรงกันท างานร่วมกันอย่าง
เต็มที่เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันหากพิจารณาตามสายการบังคับ
บัญชาสามารถนิยามได้ว่าเป็นทีมที่ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงร่วมมือกันปฏิบัติงานตาม
หน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย หรืออีกในความหมายหนึ่งคือ การท างานเป็นกลุ่มคณะที่
ปฏิบัติงานด้วยกันตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยแต่ละคนจะต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์นั้น ๆ 
อย่างชัดเจน๑  สอดคล้องกับ ศิณีย์ สังข์รัศม ีได้ให้ความหมายไว้เช่นกันว่า เป็นพฤติกรรมที่กลุ่มบุคคล
เข้ามารวมกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันและทุกคนในกลุ่มมีบทบาทในการด าเนินงาน มีการติดต่อสื่อสาร

                                                           
๑๔ เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง, “การท างานเป็นทีม”, วารสารการศึกษาเอกชน, ปีที่   ฉบับที่ ๖๐, (เมษายน 

๒๕๓๙) : ๔๖ – ๔๙.   
๑๕ อัจฉรา สังข์สุวรรณ, "ผู้น ากับการท างานเป็นทีม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีท่ี 

๖ ฉบับท่ี ๔  (สิงหาคม ๒๕๓๙) : ๑๑ - ๑๖. 
๑๖ กวี วงศ์พุฒ. "การบริหารงานเป็นทีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น", วารสารเพ่ิมผลผลิต,ปีที ่

๓๖ ฉบับท่ี ๕ (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๔๐) : ๓  - ๔ . 
๑  อนันต์ ฉัตรศรัทธา, "สร้างทีมให้แกร่ง Team Work", วารสารเพ่ิมผลผลิต, ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๓       

(มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๔๑) : ๔๓ - ๕๒. 
๑  สยาม ปิยะนราธร, "การพัฒนาทีมงาน", วารสารการศึกษาเอกชน , ปีที่ ๙ ฉบับที่  ๙              

(กันยายน ๒๕๔๒) : ๓๓ - ๓ . 



๑๙ 

 

และประสานงานกันเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่กลุ่มได้ก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์ของทีม 
โดยทุกคนในทีมช่วยกันผลักดันไปในทิศทางเดียวกัน ยอมรับในความสามารถของทุกคน มีการเอาใจ
ใส่ซึ่งกันและกัน และละเว้นจากการท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว แต่ในขณะเดียวกันมีนักวิชาการ 
บางท่านได้ให้ค านิยามของค าว่า กลุ่มและทีมแตกต่างกัน๑๙ ดังที่ สงวน สุทธิเลิศอรุณ กล่าวถึง
ความหมายและความแตกต่างไว้ว่า กลุ่ม หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป โดยมี
การปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายร่วมกัน ส่วนทีม หมายถึง กลุ่มคนที่ท างานร่วมกัน 
ทุกคนมีจิตส านึกถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป้าหมายเพ่ือความส าเร็จร่วมกัน  ซึ่งอาจกล่าวได้ 
ทีมงานต้องเป็นกลุ่มเสมอ เพราะทีมงานจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่รวมเป็นกลุ่ม แต่กลุ่มอาจไม่
จ าเป็นต้องเป็นทีมงานเมื่อขาดการประสานงาน และจิตส านึกถึงการมีส่วนร่วม๒๐ 
 ในขณะที่ วัลลภ ปิยะมโนธรรม ได้พูดถึงการท างานในยุคนี้ไว้ว่า บุคคลจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องท างานแบบเชิงรุก (Proactive) มิใช่ท างานแบบเชิงรับ (Reactive) เหมือนยุคก่อนอีกต่อไป 
นอกจากต้องมีวิสัยทัศน์ คือ รู้จักคิดกว้างไกลแล้ว ยังจ าเป็นที่สุดที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันท า เรียกว่า 
ท างานเป็นทีม หรือ Team Work 
 TEAM ย่อมาจากค าสี่ค า 
 T ย่อมาจากค าว่า Together 
  E ย่อมาจากค าว่า Everyone 
  A ย่อมาจากค าว่า Achievement 
  M ย่อมาจากค าว่า More 
รวมแล้วได้ความหมายว่า Together Everyone Achievement More ซึ่งคล้องกับอีกค ากล่าวที่ว่าไว้ 
อย่างน่าสนใจและควรจดจ า น าไปเป็นข้อคิดในการท างานได้ด้วย 
 One Person can do much 
 People in unison can do more 
 Together we can make a big difference 
แปลเป็นไทยได้ว่า 
 คน ๆ หนึ่ง สามารถท างานได้มากมาย 
 ร่วมด้วยช่วยกันท า สามารถได้งานมากขึ้น 

                                                           
๑๙ ศิณีย์ สังข์รัศมี, "การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ", วารสารพัฒนาชุมชน, ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๔       

(เมษายน ๒๕๔๔) : ๓๒ - ๓๖. 
๒๐ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร  :  โรง

พิมพ์อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔๕), หน้า ๒ ๔. 



๒๐ 

 

 ท าเป็นทีมงาน สามารถสร้างนวัตกรรม ใหม่ ๆ ได้ประจ า ๆ๒๑ 
 จากการศึกษาความหมายของการท างานเป็นทีมซึ่งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาพฤติกรรมการท างานเป็นทีมหลายท่านได้ศึกษาไว้  สรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาในเชิง
ความสัมพันธ์กลุ่มและทีมอาจมีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งหากระดับความสัมพันธ์มาก มีการ
ประสานงานกันในกลุ่ม มีจิตส านึกของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มอาจเรียกได้ว่า การท างานเป็น
ทีม แต่หากมีความสัมพันธ์กันไม่มากนัก มีการท างานตามลักษณะการสั่งงานมากกว่าความพึงพอใจใน
การท างานร่วมกันอาจถือว่าเป็น การท างานกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม การท างานกลุ่มและการท างานเป็น
ทีมสามารถใช้แทนกันได้โดยทั่วไป เพราะอาจกล่าวได้ว่า การท างานเป็นทีมหมายถึง พฤติกรรมที่
เกิดขึ้นจากบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปซึ่งมีพ้ืนฐาน ความรู้ ทัศนคติความสามารถ ที่แตกต่างกันมาร่วม
ท างานด้วยกันภายใต้เป้าหมาย กระบวนการ ทีร่่วมกันก าหนดขึ้นในลักษณะโดยยึดหลักความสัมพันธ์
และจิตส านึกของการมีส่วนร่วมในการท างาน ร่วมกัน เพ่ือสร้างสรรค์ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 
ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายของการท างานเป็นทีม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง,  
(๒๕๓๙, หน้า ๔๖-๔๙) 

๑. มีผู้ร่วมงานตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปร่วมกันท างาน  
๒. มีบทบาทและหน้าที่ต่างกันเข้ามาร่วมกัน
ท างาน 
๓. มีการประสานความรู้ ความคิด และ
ความสามารถ  
๔. มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง 

อัจฉรา สังข์สุวรรณ,  
(๒๕๓๙, หน้า ๑๑-๑๖) 

๑. มีการร่วมมือร่วมใจกัน  
๒. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

  

                                                           
๒๑ วัลลภ ปิยะมโนธรรม, เทคนิคการท างาน : ชีวิตการท างาน สิ่งส าคัญคือทีม,  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   

http://th.jobsdb.com/th-th/articles [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



๒๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ ความหมายของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

กวี วงศ์พุฒ,  
(๒๕๔๐, หน้า ๓ -๔ ) 

๑. มีความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ขององค์การโดยสมาชิก  
๒. มีการประสานสัมพันธ์กันอย่างดี ตั้งแต่การ
ก าหนด เป้าหมาย วิธีการท างาน การปฏิบัติงาน
และการประเมินผล 

อนันต์ ฉัตรศรัทธา,  
(๒๕๔๑, หน้า ๔๓-๕๒) 

๑. มีเป้าหมายร่วมกัน 
๒. เห็นพ้องต้องกันในแนวทางและวิธีปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

สยาม ปิยะนราธร,  
(๒๕๔๒, หน้า ๓๓-๓ ) 

๑. มีเป้าหมายร่วมกันบางบทบาทหน้าที่  
๒. มีปฏิสัมพันธ์กันและรับรู้ต่อการรวมตัวกัน  
๓. การที่บุคคลหลาย ๆ คนมาท างานด้วยกัน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างเดียวกัน  
๔. มีผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
ร่วมมือกันปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ  
๕. การท างานเป็นกลุ่มคณะที่ปฏิบัติงานด้วยกัน
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน  

ศิณีย์ สังข์รัศม,ี  
(๒๕๔๔, หน้า ๓๒-๓๖) 

๑. มีเป้าหมายร่วมกันและทุกคนในกลุ่มมีบทบาท
ในการด าเนินงาน  
๒. มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกัน  
๓. มีการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน  
๔. ละเว้นจากการท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๓๔) 

๑. กลุ่มคนที่ท างานร่วมกัน  
๒. มีจิตส านึกถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและ
เป้าหมายเพื่อความส าเร็จร่วมกัน  

วัลลภ ปิยะมโนธรรม,  
(๒๕๕๙, ออนไลน์) 

ท างานเป็นทีมสามารถได้งานมากขึ้นและสามารถ
สร้างนวัตกรรม ใหม่ ๆ ได้ประจ า ๆ 

 
 ๒.๒.๒ ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
 จากความหมายของการท างานเป็นทีม ตลอดจนแนวคิดในการท างานเป็นทีมท าให้เห็นว่า 
การท างานเป็นทีมมีความส าคัญอย่างมากในการประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์



๒๒ 

 

ของงาน ซึ่งนักวิชาการบางท่าน ได้ให้ความเห็นไว้ว่า สงวน สุทธิเลิศอรุณ๒๒ ให้ความส าคัญของการ
ท างานเป็นทีมว่า จะช่วยให้เกิดความส าเร็จในงานได้โดยง่าย อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสงบสุข ซึ่งตาม
นัยความหมายของมนุษยสัมพันธ์นั้น เป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์ไม่อาจอยู่คนเดียวและไม่อาจท างาน
คนเดียวได้ ต้องมีปฏิสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับเพ่ือนมนุษย์ด้วย จึงจ าเป็นต้องเข้ากลุ่มและท างานเป็น
ทีม ไม่เพียงแต่มนุษย์แต่ละคนเท่านั้น ครอบครัวหรือหน่วยสังคมที่ เล็กที่สุด ก็เข้ากลุ่มกับเพ่ือนบ้าน
การปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นหมู่บ้าน มีคณะกรรมการ หมู่บ้านและ
ท างานร่วมกันเพ่ือบริหารและอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านนั้น ๆ เช่นเดียวกับบริษัท
ธุรกิจหลายประเภทที่มีการรวมตัวกันเข้าเป็นชมรม หรือสมาคมเพ่ือด าเนินการทางธุรกิจและ
ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองสมาชิก ตลอดจนสังคมระดับประเทศ ทวีปและโลก มีการร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ จัดตั้งเป็นกลุ่ม เป็นองค์กร เช่น สหประชาชาติ นาฟต้า เอเปค อาเซียน และไอ เอ็ม 
เอฟ เป็นต้น โดยที ่สมชาติ กิจยรรยง๒๓ ให้ความส าคัญของการเป็นทีมว่า 
  ๑. งานบางชนิดไม่สามารถท าให้ส าเร็จ ด้วยคนเพียงคนเดียวได้ 
  ๒. หน่วยงานมีงานเร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องระดมก าลังคนเพื่อท างานให้ส าเร็จทันตาม 
ก าหนดเวลา 
  ๓. งานที่ต้องท าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถจากบุคลากรที่หลากหลาย 
  ๔. งานบางงาน เป็นงานที่หลาย ๆ หน่วยงานต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
  ๕. งานบางงาน เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
  ๖. หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
เนื่องจากทีมงานมีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายในการแก้ปัญหา 
   . การท างานเป็นทีมส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ และการอภิปรายแนวคิด 
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง การได้มีโอกาสอภิปรายในเรื่องที่เป็นปัญหากับทีมจะท าให้เราเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาแนวคิดของตนเองและของทีมได้อย่างกว้างขวาง 
   . ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการตัดสินใจของทีมเพ่ิมมากขึ้น เพราะสมาชิกได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา ซึ่งสร้างความรู้สึกผูกพัน และความรับผิดชอบต่อ
แนวทางอันเกิดจากการตัดสินใจนั้น เนื่องจากตนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดแนวทางนั้น ๆ ขึ้น 
  ๙. สมาชิกของทีมจะเข้าใจตนเองได้ดีขึ้น ขณะที่ตนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอ่ืน
การท างานเป็นทีมจะช่วยให้เราตระหนักถึงคุณลักษณะของตัวเราที่เรามองไม่เห็นแต่คนอ่ืนจะมองเห็น 

                                                           
๒๒ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิทักษ์, ๒๕๔๓), 

หน้า ๒๕๕. 
๒๓ สมชาติ กิจยรรยง, เกมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคนและองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 

๒๕๔๐), หน้า ๑๙๙. 



๒๓ 

 

 ส่วน วิภาพร มาพบสุข๒๔ ให้ความส าคัญของการท างานเป็นทีมว่า มีความส าคัญต่อบุคคล
และคนในองค์กรดังต่อไปนี้ 
  ๑. เกิดความสามัคคีและความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างสมาชิกในทีมงาน และ
ช่วยเหลือกันท างานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายเดียวกันอีกท้ังเป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีด้วย 
  ๒. ทีมจะเป็นผู้ก่อก าเนิดงานเล็ก ๆ ไปสู่งานใหญ่และงานใหญ่จะประสบความส าเร็จ
ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันท างาน 
  ๓. สมาชิกทุกคนที่ได้โอกาสปรึกษาหารือกันเพ่ือสร้างมาตรฐานของงานใน
ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กับความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าของทีมงาน 
  ๔. มาตรฐานการท างานที่ดีของทีมงานทีมหนึ่งในองค์การจะมีผลดีต่อการก าหนด
มาตรฐานงานแก่ทีมงานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ขององค์การเดียวกัน ซึ่งท าให้มาตรฐานการท างานของ
ภาพรวมทั้งองค์การดีไปด้วย 
  ๕. ท าให้องค์การมีการเจริญเติบโตมีมาตรฐานงานที่ดี มีบรรยากาศในการท างานดี
สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สมาชิกรักใคร่ชอบพอกันและไม่มีความขัดแย้งในการท างานสมาชิก
ของทีมงานมักจะเห็นด้วยกับผู้บริหารระดับสูงมากกว่าคิดด้วยผลประโยชน์เฉพาะตน และสมาชิกทุก
คนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความส าเร็จในประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ กัลยา อรรถวิเวก และคณะ๒๕ ให้ความส าคัญของการท างานเป็นทีมว่ามี
ความส าคัญต่อการท างานในองค์กรเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมจะช่วยให้วัตถุประสงค์ขององค์การ
บรรลุเป้าหมายเท่านั้น ยังช่วยเพ่ิมผลผลิต และสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจนอกจากนี้การท างาน
เป็นทีม ยังมีผลดีต่อสมาชิกในทีมอีกด้วย 
 
ตารางท่ี ๒.๖  ความส าคัญของการท างานเป็นทีม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๕๕) 

๑. ช่วยให้เกิดความส าเร็จในงานได้โดยง่าย  
๒. ก่อให้เกิดความสงบสุข  
๓. มนุษย์ไม่อาจอยู่คนเดียวและไม่อาจท างานคน
เดียวได้ 

                                                           
๒๔ วิภาพร มาพบสุข, มนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๓), หน้า ๓๑๔. 
๒๕ กัลยา อรรถวิเวก และคณะ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๐๐. 



๒๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๖  ความส าคัญของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

สมชาติ กิจยรรยง, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๙๙) 

๑. งานบางชนิดไม่สามารถท าให้ส าเร็จ ด้วยคน
เพียงคนเดียวได้ 
๒. หน่วยงานมีงานเร่งด่วน  
๓. ต้องใช้ความรู้ความสามารถจากบุคลากรที่
หลากหลาย 
๔. หน่วยงานต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
๕. ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
๖. สร้างบรรยากาศของความสามัคคี 
 . การท างานเป็นทีมส่งเสริมให้มีการพัฒนาการ
เรียนรู้ และการอภิปรายแนวคิด 
 . ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการตัดสินใจของ
ทีมเพ่ิมมากข้ึน  
๙. สมาชิกของทีมจะเข้าใจตนเองได้ดีขึ้น  

วิภาพร มาพบสุข, 
(๒๕๔๓, หน้า ๓๑๔) 

๑. เกิดความสามัคคีและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
๒. ทีมจะเป็นผู้ก่อก าเนิดงานเล็ก ๆ ไปสู่งานใหญ่
๓. สมาชิกทุกคนที่ได้โอกาสปรึกษาหารือกัน  
๔. มีมาตรฐานการท างานที่ดีร่วมกัน 
๕. ท าให้องค์การมีการเจริญเติบโต  
๖. มีบรรยากาศในการท างานดี 
 . สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
 . สมาชิกรักใคร่ชอบพอกันและไม่มีความขัดแย้ง
๙. สมาชิกทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

กัลยา อรรถวิเวก และคณะ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๐๐) 

๑. ทีมงานช่วยให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์
ขององค์การ 
๒. ทีมงานช่วยเพิ่มผลผลิต  
๓. สร้างความม่ันใจในการตัดสินใจ 

 
 ๒.๒.๓ ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 
 จากความส าคัญของการท างานเป็นทีม ท าให้เหน็ว่า การท างานเป็นทีมก่อประโยชน์ให้แก่
องค์กรที่มีทีมงานในการท างาน นักวิชาการได้กล่าวประโยชน์ของการท างานเป็นทีมไว้ว่า Scoll and 



๒๕ 

 

Walker๒๖ กล่าวว่า ทีมงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาและมีการพัฒนาอย่างดี จะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การและบุคคลที่เกีย่วข้องดังต่อไปนี้ 
  ๑. ช่วยลดการท างานทีซ้่ าซาก 
  ๒. ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการท างาน 
  ๓. ช่วยให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น 
  ๔. ช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น รอบคอบขึ้น และมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
  ๕. ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่เพ่ือนร่วมงาน 
  ๖. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลและบริการ 
   . ช่วยเพิ่มผลผลิตและผลประโยชน์ 
   . ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง 
  ๙. ช่วยเพิ่มพันธะผูกพันต่อการด าเนินงาน 
  ๑๐. ช่วยลดการขัดแย้งที่น าไปสู่การท าลาย 
  ๑๑. ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน 
  ๑๒. ช่วยเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงขึน้ 
 ส่วน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ๒  กล่าวว่าการสร้างทีมงานมีความมุ่งหมายส าคัญที่
พัฒนาการท างานของบุคคลและกลุ่มให้ศักยภาพสูง ซึ่งจะสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและ
การแข่งขันขององค์การ โดยแต่ละทีมจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สมาชิกต่างร่วมแรงร่มใจ
กันแก้ไขปัญหา และท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งจะช่วยพัฒนาตนเอง และองค์การให้
ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด โดยที่เราอาจจะสรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมจะมีประโยชน์ต่อองค์การใน 
๔ ด้าน ดังนี้ 
  ๑. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับสมาชิก เพราะการท างานเป็นทีมจะ
ช่วยสร้างความไว้วางใจ ช่วยเหลือกัน และบรรยายการท างานที่ดี ท าให้สมาชิกรู้สึกสบายใจ พอใจ
และเพลิดเพลินกับการท างาน ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน และช่วยท าให้เกิดผลงานที่ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ท าให้เป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสมาชิกในทีมจะมี
ความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งทางด้านก าลังความคิด ก าลังกายและก าลังใจโดย
สมาชิกสามารถร่วมมือกัน หรือผนึกก าลังให้เป็นหนึ่ งเดียวในการร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรคต่าง ๆ อย่างราบรื่น 

                                                           
๒๖ บัญชร แก้วส่อง, การพัฒนาองค์การ, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓), หน้า ๕๕. 
๒  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์

เน็ท, ๒๕๔๕), หน้า ๔๓-๔๔. 



๒๖ 

 

  ๒. สร้างความม่ันคงในอาชีพเนื่องจากทีมงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ สามารถเพ่ิมผลผลิตท าให้องค์การมีรายได้และก าไรสูงขึ้น สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะ
ช่วยให้สมาชิกของทีมงานมีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้องค์การต่าง ๆ มักจะปรับ
ระบบประเมินผลและให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่ทีมท าให้สมาชิกในทีมที่ประสบความส าเร็จมี
ความก้าวหน้าทั้งด้านการงาน รายได้ และอาชีพที่มัน่คง 
  ๓. สร้างความสัมพันธ์ในงาน สมาชิกในทีมงานจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยระดม
ก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังความคิด ตลอดจนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ของ
สมาชิกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความผูกพันในฐานะสมาชิกของ
ทีมหรือที่เรียกว่า “One For All, All For One” ท าให้บุคคล ทีมและงานมีความผูกพันใกล้ชิดกัน
และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
  ๔. เพ่ิมพูนการยอมรับนับถือระหว่างกัน เนื่องจากทีมงานจะต้องก าหนดและจัดสรร
ต าแหน่ง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก เช่น หัวหน้าทีม นักวิเคราะห์ผู้ประสานงาน
ของทีม และสมาชิกอ่ืน ๆ โดยสมาชิกที่ร่วมทีมจะรับรู้ ยอมรับและมีความเข้าใจต่อกันว่าเขาจะต้อง
แสดงบทบาท อย่างไร และในช่วงเวลาใดให้เหมาะสม และส่งเสริมการท างานของสมาชิกอ่ืน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อการท างานของทีม และเอกภาพของกลุ่ม 
 
ตารางท่ี ๒.๗  ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
Scoll and Walker, 
อ้างใน บัญชร แก้วส่อง, 
(๒๕๔๓, หน้า ๕๕) 

๑. ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซาก 
๒. ช่วยเพิ่มความร่วมมือในการท างาน 
๓. ช่วยให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ  
๔. ช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น รอบคอบขึ้น  
๕. ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่เพ่ือนร่วมงาน 
๖. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตผลและบริการ 
 . ช่วยเพิ่มผลผลิตและผลประโยชน์ 
 . ช่วยเพิ่มความคล่องตัวต่อสภาพแวดล้อม 
๙. ช่วยเพิ่มพันธะผูกพันต่อการด าเนินงาน 
๑๐. ช่วยลดการขัดแย้งที่น าไปสู่การท าลาย 
๑๑. ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน 
๑๒. ช่วยเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 



๒  

 

ตารางท่ี ๒.๗  ประโยชน์ของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๔๓-๔๔) 

๑. สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับ
สมาชิก 
๒. สร้างความม่ันคงในอาชีพ 
๓. สร้างความสัมพันธ์ในงาน 
๔. เพ่ิมพูนการยอมรับนับถือระหว่างกัน 

 
 ๒.๒.๔ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มงานกับทีมงาน 
 ในการศึกษาเรื่องทีมงานนั้น มีค าที่เกี่ยวข้องและมีความหมายที่คล้ายกันคือ กลุ่ม 
หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ แต่ไม่ได้มีการก าหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ท าให้สมาชิกบางคนในกลุ่มมุ่งมั่น
ท างานของตนเพียงอย่างเดียว แล้วค่อยน าผลงานมาร่วมกัน เป็นผลงานกลุ่ม หรือสมาชิกบางคนใน
กลุ่มจะต้องประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลงานของกลุ่ม การรวมกลุ่มงานจะพิจารณา
ที่ความส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มเป็นส าคัญ แต่จะไม่ตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของสมาชิก  
ทีมงาน หมายถึง การรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีแนวคิดเป้าหมาย พ้ืนฐานด้านความรู้ความสามารถ 
บุคลิกลักษณะโดยรวม และความต้องการที่ใกล้เคียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้รวมกัน บนพ้ืนฐานของความร่วมมือ เกื้อกูลช่วยซึ่งกันเเละกัน 
จากความหมายของกลุ่มและทีมงานพบว่า มีความแตกต่างอยู่ที่บุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือ
ของทีม จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “กลุ่ม” เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมา
รวมตัวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีปฏิสัมพนัธ์กัน พ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละ
คนและกลุ่ม เมื่อพิจารณาในมิติของการที่งานในองค์การ กลุ่มงาน (Group work) คือ กลุ่มที่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานของตนได้ตามเป้าหมาย แต่กลุ่มงานอาจจะไม่มี
ความจ าเป็นต้องท างานที่ต้องใช้ความพยายามของสมาชิกเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นสมาชิกของ
กลุ่มจึงท างานโดยการรวมงานของแต่ละคน แตไ่ม่มีการประสานพลังความสามารถและความพยายาม
รวมกันเหมือนกับการท างานเป็นทีม ซึ่งต้องอาศัยการประสานความพยายามของแต่ละคนในการ
ท างานของกลุ่ม เพ่ือให้ได้ผลงานระดับท่ีมากกว่าการเอาผลงานของแต่ละคนมารวมกัน หรือที่เรียกว่า 
“การรวมพลัง” ความแตกตา่งของกลุ่มและทีมสามารถสรุปไดต้ามตาราง ดังนี้๒  
 
                                                           

๒ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซ์เปอร์

เน็ตจ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐-๑๑. 



๒  

 

ตารางท่ี ๒.๘  ความแตกต่างของกลุ่มและทีมงาน 

ลักษณะ กลุ่ม ทีมงาน 
การก่อตั้ง เกิดการรวมตัวของสมาชิกเพ่ือท างาน

ให้บรรลุเป้าหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ 

สมาชิกรวมตัวเพ่ือท างานให้บรรลุ
เป้าหมายของทีมร่วมกันและพยายามที่
จะเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ 

โครงสร้าง โครงสร้างของกลุ่มไม่ซับซ้อนและ
เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ 

โครงสร้างของทีมมีความเป็นทางการ
และความสัมพันธ์ของสมาชิกอย่าง
ซับซ้อน 

ผู้น า มีการคัดเลือกและยอมรับผู้น าอย่างไม่
เป็นทางการ 

มีการแต่งตั้งผู้น าอย่างเป็นทางการ แต่
อาจจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น าอย่างไม่
เป็นทางการ 

สมาชิกและ
บทบาท 

สมาชิกของกลุ่มจะมาจากพ้ืนฐานความ
สนใจที่ใกล้เคียงกันมารวมตัวในการท า
สิ่งที่สนใจร่วมกัน 
สมาชิกปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ก าหนด
ขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกจะ
ได้รับผลตอบแทนทางจิตใจ เช่น ความ
พอใจ ความภาคภูมิใจ 
สมาชิกจะท างานกันตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ 

สมาชิกในทีมอาจจะมาจากพ้ืนฐานที่
ต่างกันมารวมตัวเพ่ือประสานความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการท างาน
ร่วมกัน  
สมาชิกจะมีบรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ในการ
ท างานร่วมกันสมาชิกจะได้รับรางวัลที่
เป็นทางการและความผูกผันในทีมงาน 
ซึ่งท าให้บุคคลพอใจในทีมและผลงาน 
สมาชิกท างานอย่างเป็นระบบและ 
สัมพันธ์กัน 

การสื่อสาร การติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ 
และขยายตัวตามความสัมพันธ์ทาง
สังคม 

มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

ระยะเวลา ระยะเวลาไม่แน่นอน อาจจะเพียง
ระยะเวลาสั้น ๆ หรือยาวนาน 

ระยะเวลาในการรวมตัวที่แน่นอน และ
ชัดเจน 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ความสามารถส่วนบุคคล ผลงานที่ได้
เกิดจากการน าผลงานของแต่ละคนมา
รวมกัน 

ปฏิสัมพันธ์ในทีมและการน า
ความสามารถของแต่ละบุคคลในทีมมา
รวมกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

 



๒๙ 

 

 นอกจากนี้ Robins๒๙ ได้เปรียบเทียบการท างานระหว่างกลุ่มงานและทีมงานไว้ ดังภาพ
ต่อไปนี้ 
 
          กลุ่มงาน (Work Groups)                ทีมงาน (Work Teams) 
 
 
 
           ประเด็นเปรียบเทียบ 

 -แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย - ท างานร่วมกัน 
 - แต่ละคนท า ผลงานมาจาก - แต่ละคนท าและผลงานร่วมกัน 
 - เฉพาะผลงานรายบุคคล ความรับผิดชอบต่องาน - ผลงานรวมกันของทุกคน 
 - ตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดให ้ ตอบสนองต่อ - ตามที่ทีมงานก าหนด 
 - หลากหลายแบบคละกันโดยบังเอญิ ทักษะ - หลากหลายทักษะเสริมกัน 

 
แผนภาพที่ ๒.๑  ประเด็นเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มงานและทีมงาน 
 
ตารางท่ี ๒.๙ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มงานกับทีมงาน 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๐-๑๑) 
 

๑. กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
มารวมตั วกัน เ พ่ือปฏิบั ติ ง านให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ วางไว้แต่ ไม่ ได้มีการก าหนด
ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 
๒. ทีมงาน หมายถึง การรวมกลุ่มกันของบุคคลที่
มี แ น ว คิ ด เ ป้ า ห ม า ย พ้ื น ฐ า น ด้ า น ค ว า ม รู้
ความสามารถ บุคลิกลักษณะโดยรวม และความ
ต้องการที่ใกล้เคียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้รวมกัน 

  

                                                           
๒๙ Stephen P.Robbins, Organizational Behavior, แปลโดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพียร์สนัเอ็ดดูเคช่ันอินโดไซน่า, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕๙. 



๓๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๙ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มงานกับทีมงาน (ต่อ) 

Stephen P.Robbins, 
(๒๕๕๕, หน้า ๒๕๙) 
 

กลุ่มงาน 
๑. มีเป้าหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
๒. ผลงานมาจากแต่ละคนท า 
๓. ความรับผิดชอบต่องานเกิดได้เฉพาะผลงาน
รายบุคคล 
๔. ตอบสนองต่อฝ่ายบริหารก าหนดให้ 
๕. ทักษะหลากหลายแบบคละกันโดยบังเอิญ 
ทีมงาน 
๑. มีเป้าหมายท างานร่วมกัน 
๒. ผลงานมาจากแต่ละคนท าและผลงานร่วมกัน 
๓. ความรับผิดชอบต่องานมีผลงานรวมกันของ
ทุกคน 
๔. ตอบสนองต่อตามท่ีทีมงานก าหนด 
๕. ทักษะหลากหลายทักษะเสริมกัน 

 
 ๒.๒.๕ แนวคิดการท างานเป็นทีม 
 พฤติกรรมการท างานเป็นทีมนั้นถือได้ว่ามีผู้ที่กล่าวถึงอยู่มากแต่ยังไม่ค่อยนิยมมาใช้ใน
ด้านการบริหารจัดการ เพราะผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ยังยึดติดกับอ านาจสั่งการ แต่ในปัจจุบันเริ่มมี
ความนิยมและให้ความส าคัญมากขึ้น โดยแนวคิดของการท างานเป็นทีมนั้น ได้พัฒนามาจากทฤษฎี
และการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์  และแนวคิดทางจิตวิทยาสังคม ศาสตราจารย์ เมโย จาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษางานวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบของแสงสว่างที่มีผลต่อผลผลิตของงาน 
ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้รับนอกจากตรงกับสมติฐานที่ตั้งไว้ยังพบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการเพ่ิม
ผลผลิตของงาน คือการสร้างความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม การได้รับการสนับสนุนจากสังคมและ
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่เพ่ิมขึ้นรวมถึงพฤติกรรมของผู้น าเป็น
ส่วนที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓๐ สอดคล้องกับ ไลเคิร์ท 
นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งได้ศึกษาผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและหัวหน้างานผู้ที่
ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อศึกษาว่าได้ปฏิบัติงานอะไรบ้างและสาเหตุใดจึงได้รับการยกย่องซึ่งพบว่า ผู้จัดการ

                                                           
๓๐ Mayo, Elton, Human Relation Theory 2005, [Online], from : 

http://www.mftrou.com/eltonmayo.html  [15 January  2016]. 



๓๑ 

 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจะบริหารโดยเน้นงานเป็นหลัก ส่วนผู้จัดการที่มีประสิทธิผล
ต่ าสุดจะยึดพนักงานเป็นหลัก โดยไลเคิร์ท ได้สรุปผลการศึกษารูปแบบการบริหารงาน โดยจ าแนก
เป็น ๔ ระบบ ได้แก่  
  ๑) ระบบเผด็จการแบบสมบูรณ์  
   ๒) ระบบเผด็จการแบบมีศิลป์ 
   ๓) ระบบแบบปรึกษา  
   ๔) ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นระบบที่
มีผลปฏิบัติงานสูงสุด๓๑ 
 นอกจากแนวคิดของการท างานเป็นทีมที่มีพ้ืนฐานจากการศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์
ดังที่กล่าวข้างต้น มีแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดการท างานเป็นทีมในปัจจุบัน
ดังเช่น สยาม ปิยะนราธร กล่าวว่า แนวคิดของการท างานเป็นทีมตราบใดที่มนุษย์ต้องพบปะเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกันเพ่ือความอยู่รอดแล้ว มนุษย์แต่ละคนมีส่วนที่ดีแฝงอยู่ในตัว ถ้ามีการรวมตัวกันท างาน 
จะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากให้กับสังคมนั้น ๆ หากพิจารณาตามความเป็นจริงในด้านการท างาน
อาจพบความจริงที่ว่า งานบางชนิดไม่สามารถท าส าเร็จได้คนเดียว งานเร่งด่วนบางครั้งต้องใช้ก าลังคน
เป็นจ านวนมากเพ่ือให้งานส าเร็จเพราะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง  ๆ ของมนุษย์ท าให้
มนุษย์ต้องเรียนรู้และปรับตัว๓๒ ทั้งนี้ พิษณุ ค ามิ่ง ได้กล่าวถึงพ้ืนฐานของแนวคิดการท างานเป็นทีม
ในทางจิตวิทยาสังคมว่า แนวคิดของการท างานเป็นทีมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า การมีชีวิตอยู่ในสังคม
ปัจจุบันของมนุษย์ต้องอาศัยผู้อื่นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า มนุษย์อาจมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เลย
หากมิได้อยู่ในกลุ่มคนเพราะมนุษย์ไม่อาจท าอะไรได้ดีเพียงล าพังเหมือนในอดีตและความรู้
ความสามารถของแต่ละคนนั้นมีขีดในขณะที่ปัญหาของงานเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นจนเกิน
สติปัญญาของมนุษย์คนเดียวจะท าได้ ดังนั้นมนุษย์จ าเป็นต้องหันมาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือทีม๓๓ 
โดยที่ ชูชัย สมิทธิไกร ได้กล่าวถึงหลักของการท างานเป็นทีมว่าต้องเข้าใจธรรมชาติในการท างาน
ร่วมกันโดยมนุษย์มีธรรมชาติที่ส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ทุกคนต้องการความรักและความเข้าใจ หากยกเว้นความต้องการทางด้านร่างกายและ
ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย ความรัก ความเข้าใจถือว่าเป็นความต้องการพ้ืนฐานของ

                                                           
๓๑ Likert, Rensis, New Patterns of Management, (NewYork : McGraw-Hill Book Company, 

1961), p.63. 
๓๒ สยาม ปิยะนราธร, "การพัฒนาทีมงาน", วารสารการศึกษาเอกชน, ปีที่ ๙ ฉบับที่  ๙                      

(กันยายน ๒๕๔๒) : ๓๓ – ๓ . 
๓๓ พิษณุ  ค ามิ่ง, "แนวทางในการท างานเป็นทีม", วารสารสาส์นรัฐประศาสนศาสตร์, ปีที่ ๓ เล่มที่ ๑๒          

(มกราคม ๒๕๔๕) : ๒๕. 



๓๒ 

 

มนุษย์อาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ห้าของการมีชีวิต มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความรักจากผู้อ่ืนและ
เข้าใจตนเองต้องการมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือทีม และต้องการมีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับผู้ที่ตนเองรัก ในองค์การต่าง ๆ มักพบว่าพนักงานลาออกกันเป็นจ านวนมากหากเข้าใจว่า
ตนเองไม่เป็นที่รักของเพ่ือร่วมงานหรือเจ้านาย ดังนั้นความรักและความเข้าใจเป็นหลักการส าคัญส่วน
แรกในการท างานเป็นทีมที่ทุกคนในทีมต้องเข้าใจเพ่ือการท างานร่วมกันในอนาคต 
 ๒. ทุกคนต้องการยอมรับและความไว้วางใจ จากงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า การลาออกของ
สมาชิกในทีมบางส่วนเกิดจาก ความไม่พอใจในการไม่แสดงพฤติกรรมการยอมรับเมื่อท างานประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้นทุกคนต่างต้องการรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ไว้วางใจได้ของผู้อ่ืน  ซึ่งการแสดง
พฤติกรรมการยอมรับเมื่อเพ่ือนร่วมทีมประสบความส าเร็จในงานบางอย่าง อาจดูไม่ส าคัญส าหรับคน
บางคน แต่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลให้เพื่อร่วมงานมีก าลังใจในการท างานร่วมกันต่อไป 
 ๓. ทุกคนแตกต่างกัน มนุษย์แต่ละคนล้วนมีทัศนะคติ  ค่านิยม บุคลิกภาพ และ
คุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แม้แต่ฝาแฝดแท้ก็มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นส่วนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานร่วมกันเป็นทีมมิใช่ท าให้ทุกคนเหมือนกันหากแต่เป็นการ
ประสานความแตกต่างของแต่ละคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมเพื่อการท างานร่วมกัน๓๔ 
 แมคอินไทร์ และซาลาส ได้กล่าวถึงหลักของการท างานเป็นทีมมีหลัก ๕ ประการดังนี้ 
 ๑. หลักการยอมรับผลสะท้อนหรือผลตอบรับของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในทีม เพราะ
ทีมงานต้องมีบรรยากาศที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่สมาชิกจะให้ปฏิกิริยาตอบรับหรือแสดงความ
คิดเห็น 
  ๒. หลักของการเต็มใจและการเตรียมตัวในการท างานเป็นทีม ซึ่งสมาชิกในทีมต้อง
เต็มใจที่เข้าไปช่วยงานในทีมอย่างกระตือรือร้น 
  ๓. หลักการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกของทีม โดยสมาชิกต้องตระหนักว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของทีม ไม่ยึดติดกับความสามารถของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น 
  ๔. หลักการสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างสมาชิกในทีมหนึ่ง ซึ่งการท างานต้องยึดติดกับ
ค่านิยมของความช่วยเหลือกันเพ่ือให้การท างานด าเนินต่อไปได ้
 ๕. หลักการเป็นผู้น า ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะเป็นตัวก าหนดทิศ
ทางการท างานของทีม ผู้น าควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทีม และเปิดใจรับฟังความคิดเห็น๓๕ 

                                                           
๓๔ ชู ชัย สมิทธิไกร , “จิตวิทยาการท างานเป็นทีม”, วารสารเพ่ิมผลผลิต , ปีที่  ๓๒ ฉบับที่  ๕                  

(กันยายน - ตุลาคม ๒๕๓๖) : ๒  - ๒ . 
๓๕ McIntyre, R.M. & Salas, Measuring and Managing for Team Performance : Lessons 

from Complex Environments, Cited in R.A. Guzzoz, E. Team Effectiveness and Decision Making in 
Organizations. (San Francisco : Lossey – Bass, 1995), p.87. 



๓๓ 

 

 นอกจากนี้ Woodcock๓๖ ได้กล่าวว่าทีมงานที่ดีจะมีรูปแบบพิเศษที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ท างานเป็นทีมให้ประสบความส าเร็จจะต้องมีการฝึกฝนและการท างานเป็นทีมที่ได้ผลซึ่งรูปแบบ
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยการมีบทบาทภายในทีมที่เหมาะสม การมีวัตถุประสงค์และยอมรับ
เป้าหมายเดียวกัน การมีการพบปะภายในทีมอย่างสม่ าเสมอ การให้ความช่วยเหลือมีความเชื่อใจ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน การประสานงานภายในทีมงานเพ่ือลดการขัดแย้ง การมีขั้นตอนปฏิบัติงานที่
ชัดเจน พร้อมกับมีผู้น าทีมงานที่ดี มีการทบทวนการปฏิบัติงานในทีมงานอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนา
สมาชิกภายใน ทีมงานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันน าไปสู่การสื่อสารที่ดีในทีมงานตามที่  Jay๓  ได้
กล่าวว่าการที่ต้องการจะประสบความส าเร็จในการด าเนินการจะต้องมีทีมงานที่ดี  สมาชิกมี
ความสามารถที่จะด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  จะต้องมีโครงสร้างของทีมงานที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายของการท างาน ตามที่ 
Herrenkohl๓  ได้กล่าวว่าการท างานเป็นทีมที่จะบรรลุตามเป้าหมายนั้นจะต้องมีการสร้างทีมงานซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภาระงานและทักษะในการปฏิบัติงาน รูปแบบพฤติกรรมทางสังคม 
และผู้น าทีม ที่จะท างานเป็นทีมภายใต้การวางแผน การด าเนินการตามแผน การประสานกิจกรรมการ
ท างาน ความพึงพอใจ สภาวะแวดล้อมภายในทีมงาน และการประเมินผลการท างานเป็นทีมซึ่งจ าเป็น
ที่จะต้องอาศัยการท างานร่วมกันตามที่ Edgar๓๙ ได้กล่าวถึงทีมงานจะต้องเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วย
บุคคลที่มีเป้าหมายการท างานร่วมกัน มีหน้าที่สัมพันธ์กันมาร่วมปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ McGowrty & Meuse๔๐ ที่กล่าวถึงการท างานเป็นทีมจะต้องมีปัจจัยพร้อมที่จะส่งเสริม
ให้ทีมงานบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ได้แก่ การบริหารทีมงานที่ดี มีการสื่อสารในทีมงาน มีการ
ตัดสินใจในทีมงาน มีการร่วมมือในทีมงานและ Robbins๔๑ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็น
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพว่าจะต้องมีการออกแบบงาน (Work design) การท างานเป็นทีม ซึ่งแบบของการ

                                                           
๓๖ Woodcock, Team Development, (Manual : Anchor Press Ltd., 1989), p.13. 
๓  Jay, Ros, How to Build A Great Team, (London : Prentice Hall Business, 2003),  

pp.11-14. 
๓  Herrenkohl, Becoming A Team, (Ohio : Library of congress Control, 2004), p.18. 
๓๙

 Edgar, Huse. R., Team Building.citing Daniel Robery and Steven Altman 
Organization Development : Progress and Perspective, (New York : McMillanPublishing Ltd., 
1982), p.199. 

๔๐ McGowrty and Meuse,The Team Developer, (New York : Branford and Bigelow, 2001), 
pp. 50-53. 

๔๑
 Robbins. P Stephen,Organization Behavior, 9th ed, (New Jersey :Prentice – Hall, 

2001), p.264. 



๓๔ 

 

ท างานนี้เปิดโอกาสให้บุคคลในทีมทุกคนมีอิสระแห่งตน (Autonomy) มีทักษะและความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีนัยส าคัญต่อทีมงานที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานอีก
ทั้งการออกแบบงานเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ก าลังท างานด้วยกันให้ได้
เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในขณะเดียวกัน แนวทางที่จะท าให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจที่จะท างานเป็นทีมจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ือให้บุคคลเข้าใจขั้นตอนการท างานจน
เกิดความช านาญที่ได้ตกลงร่วมกัน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและทักษะของบุคคลในทีมงาน 
นอกจากนี้การประชุมประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นเท่ากับว่าเป็นการรักษาทีมงานให้
คงอยู่ตลอดไป การขัดแย้งหรืออุปสรรคในการท างานย่อมมีโอกาสบั่นทอนความคิดและพลังใจ ดังนั้น
บุคคลในทีมงานจะต้องเข้าใจถึงปรากฏการณ์ของทีม และ Robbins ยังได้มองว่าผู้น าทีมเป็นบุคคลที่
มีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้กลุ่มสามารถท างานได้และสร้างคุณสมบัติการท างานเป็นทีมให้แข็งแกร่ง  
ผู้น าทีมควรด าเนินการส่งเสริม กระตุ้น ก ากับ จูงใจให้สมาชิกท างานเป็นทีม มีความคิดร่วมกัน เกิด
ทัศนคติที่ดี เชื่อมั่นในการท างานร่วมกัน ส่วนสมาชิกจะต้องมีเจตนาดี ตั้งใจในการท างาน มีความ
เข้าใจและเพ่ิมคุณค่าหรือให้ความส าคัญในการท างานเป็นทีม 
 จากการศึกษาถึงแนวคิดและหลักการที่มีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ศึกษาไว้ท าให้ทราบว่า 

แนวคิดของการท างานเป็นทีมจากนักวิชาการนั้นยึดหลักการอธิบายทางพฤติกรรมศาสตร์และ

จิตวิทยาสังคมเป็นส่วนช่วยในการอธิบายกล่าวคือ การท างานเป็นทีมนั้นมีแนวคิดจากการทดลองทาง

พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การ ซึ่งพบว่าการท างานเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ

บริหารงานสูงสุดจนมีการขยายความรู้และมีการทดลองต่าง ๆ จนเป็นแนวคิดเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ในทางจิตวิทยาสังคม อาจกล่าวได้ว่า การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวคนเดียว 

อันเนื่องจากความจ ากัดในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จะท าให้สามารถอยู่

รอดในสังคมได้ดังนั้น มนุษย์จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นกลุ่ม เพ่ือท างานร่วมกัน ผลของ

การท างานก็จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกในกลุ่มทุกคน และในการท างานเป็นทีมของมนุษย์

นั้นมีความจ าเป็นที่ต้องยึดหลักการทางด้านจิตวิทยามาช่วยในการก าหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของ

สมาชิกอันได้แก่ ความต้องการความรักและความเข้าใจของสมาชิกในทีมและตนเอง ความต้องการ

ยอมรับและความไว้วางใจจากสมาชิกในทีม และประการสุดท้ายคือ การตระหนักถึงความแตกต่างใน

ด้านความรู้ความสามารถ ทัศนคติ ของสมาชิกในทีมเพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการท างานร่วมกันของ

สมาชิกในทีม 

 
 



๓๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แนวคิดการท างานเป็นทีม 
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๑. การสร้างความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ๒. 
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๔. พฤติกรรมของผู้น าเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Likert,  

(1961, p.63) 
๑. ระบบเผด็จการแบบสมบูรณ์  
๒. ระบบเผด็จการแบบมีศิลป์ 
๓. ระบบแบบปรึกษา  
๔. ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

สยาม ปิยะนราธร,  
(๒๕๔๒, หน้า ๓๓-๓ ) 

๑. มีการรวมตัวกันท างาน 
๒. ต้องเรียนรู้และปรับตัว  

พิษณุ ค าม่ิง,  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๕) 

๑. มนุษย์ต้องอาศัยผู้อื่นอย่างมาก  
๒. ปัญหาของงานเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นจน
เกินสติปัญญาของมนุษย์คนเดียวจะท าได้  

ชูชัย สมิทธิไกร,  
(๒๕๓๖, หน้า ๒ -๒ ) 

๑. ทุกคนต้องการความรักและความเข้าใจ 
๒. ทุกคนต้องการยอมรับและความไว้วางใจ 
๓. ทุกคนแตกต่างกัน 

McIntyre, R.M. & Salas,  
(1995, p.87) 

๑. หลักการยอมรับผลสะท้อนหรือผลตอบรับของ
สมาชิกคนอื่น ๆ ในทีม 
๒. หลักของการเต็มใจและการเตรียมตัวในการ
ท างานเป็นทีม 
๓. หลักการรวบรวมความคิดเห็นสมาชิกของทีม 
๔. หลักการสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างสมาชิกใน
ทีมหนึ่ง 
๕. หลักการเป็นผู้น า 

  



๓๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แนวคิดการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

Woodcock,  
(1989, p.13) 
 

๑. การฝึกฝน 
๒. บทบาทภายในทีมที่เหมาะสม  
๓. การมีวัตถุประสงค์และยอมรับเป้าหมาย
เดียวกัน  
๔. การมีการพบปะภายในทีมอย่างสม่ าเสมอ  
๕. การให้ความช่วยเหลือมีความเชื่อใจไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน  
๖. การประสานงานภายในทีมงานเพ่ือลดการ
ขัดแย้ง  
 . การมีข้ันตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
 . ผู้น าทีมงานที่ดี  
๙. การทบทวนการปฏิบัติงานในทีมงานอย่าง
สม่ าเสมอ  
๑๐. การพัฒนาสมาชิกภายในทีมงาน 
๑๑. การสื่อสารที่ดีในทีมงาน 

 Jay,  
(2003, pp.11-14) 

๑. มีโครงสร้างของทีมงานที่ชัดเจน 
๒. มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๓. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างชัดเจน 
๔. มีเป้าหมายของการท างาน 

 Herrenkohl,  
(2004, p.18) 
 

๑. เป้าหมาย  
๒. วิสัยทัศน์  
๓. ภาระงานและทักษะในการปฏิบัติงาน  
๔. รูปแบบพฤติกรรมทางสังคม  
๕. การวางแผน  
๖. การด าเนินการตามแผน  
๗. การประสานกิจกรรมการท างาน  
๘. ความพึงพอใจ  
๙. สภาวะแวดล้อมภายในทีมงาน  
๑๐. การประเมินผลการท างาน 

  



๓  

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แนวคิดการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

 Edgar,  
(1982, p.199) 

๑. มีเป้าหมายการท างานร่วมกัน  
๒. มีหน้าที่สัมพันธ์กัน 
๓. ร่วมปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

McGowrty&Mease,  
(2001, pp. 50-53) 

๑. การบริหารทีมงานที่ดี  
๒. การสื่อสารในทีมงาน  
๓. การตัดสินใจในทีมงาน  
๔. การร่วมมือในทีมงาน 

Robbins,  
(2001, p.264) 

๑. การออกแบบงาน (Work design)  
๒. บุคคลในทีมทุกคนมีอิสระแห่งตน 
(Autonomy) 
๓. มีทักษะและความรับผิดชอบในหน้าที่  
๔. การออกแบบงานเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐาน 
๕. เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร  
๖. ผู้น าทีมควรด าเนินการส่งเสริม กระตุ้น ก ากับ 
จูงใจให้สมาชิกท างานเป็นทีม  
๗. สมาชิกจะต้องมีเจตนาดี  

 
  ๒.๒.๖ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
 ในการท างานเป็นทีมเพ่ือให้ประสบความส าเร็จนั้นสมาชิกของทีมและผู้น าของทีมต้อง
เข้าใจถึงองค์ประกอบของทีมงาน เมื่อบุคคลมารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือทีม เมื่อมีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อ
กัน ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นฐานก่อเกิดโครงสร้างของทีม ก่อให้เกิดแบบแผน
ของความสัมพันธ์  
 ไพบูรณ์ ตั้งมีลาภ๔๒ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมว่า การท างานเป็นทีม
เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนื่องจากประการแรกคือ ต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันเมื่อ
ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเมื่อถึงเวลาแข่งขันก็ต้องเล่นแบบเชิงรุกโดยช่วยเหลือกันท างานเพ่ือให้งาน
ประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาตั้งรับ สมาชิกของทีมต้องช่วยกันอย่างสุดก าลัง เพ่ือ
ป้องกันคู่แข่งไม่ให้ท าประตู ประการที่สองคือ มีการวางแผนเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะการ
วางแผนเป็นลักษณะที่ส าคัญของการท างานเป็นทีมโดยต้องเริ่มการวางแผนก่อนที่จะถึงกระบวนการ
สร้างทีมโดยการวางแผนมีทั้งการวางแผนระยะยาวและระยะสั้นหรือวางแผนเชิงรุกและเชิงรับ  
                                                           

๔๒ ไพบูลย์ ตั้งมีลาภ, "ท างานเป็นทีมอย่างไร", วารสารพัฒนาชุมชน , ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๔                   

(เมษายน ๒๕๔๖) : ๒๙ - ๓๐. 



๓  

 

ประการที่สามคือ มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ทุกประการ โดยสมาชิกในทีมต้องร่วมมือกันปฏิบัติ
เพราะทีมไม่สามารถได้รับชัยชนะจากคนเก่งเพียงคนเดียว ประการที่ส าคัญคือ มีการติดตามและ
ประเมินผลงาน เพ่ือดูทีมมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดโดยสมาชิกในทีมต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน เปิดใจคุยกัน ปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และประการสุดท้ายคือมี
น้ าใจนักกีฬา ยอมเคารพกฎ กติกามารยาท ยอมรับมติเสียงข้างมาก ยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิกในทีม เมื่อระหว่างการท างานย่อมมีการกระทบกระทั่งกัน  ต้องรู้จักให้อภัยกันนอกจาก
องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมดังกล่าว ศิณีย์ สังข์รัศมี๔๓  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑. เป้าหมายทีม เพราะต้องให้สมาชิกทุกคนรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
ทีมอย่างชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือให้สมาชิกทุกคนรู้สึกว่า มีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติหรือด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้อง โดยเป้าหมายทีมงานต้องมีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ลดความขัดแย้ง เพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ และลดการควบคุม
การลงโทษท าให้สมาชิกทีมใช้เวลาและพลังงานอย่างเป็นประโยชน์ 
 ๒. บทบาท เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าใครต้องท าอะไรและมีความรับผิดชอบเบื้องต้น
เพียงใดเพ่ือปฏิบัติภารกิจนั้นให้ส าเร็จ บางครั้งอาจก าหนดให้สมาชิกในทีมแสดงบทบาทหน้าที่ของตน
อย่างเหมาะสม โดยมีทั้งที่มุ่งสนองความต้องการเฉพาะของตนเองและบทบาทตามต าแหน่งงานที่
ได้รับมอบหมายเพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการท างานให้แก่กลุ่ม 
 ๓. กระบวนการท างาน เพ่ือก าหนดวิธีการท างานในกลุ่มโดยวิธีการต้องง่ายต่อการ
น าไปปฏิบัติตมสภาวการณ์โดยค านึงถึงการประหยัดทรัพยากรและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือ
สามารถแสวงหาทรัพยากรมาใช้ปฏิบัติได้  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมและผู้น าต้องมี
ความสัมพันธ์ที่ดี มีความเชื่อม่ัน และความสามัคคี รักใคร่และเต็มใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 อนันต์ ฉัตรศรัทธา๔๔  ได้กล่าวถึง องค์ประกอบส าคัญ ๆ ของทีมและสมาชิกว่าการท างาน
เป็นทีมต้องมีเป้าหมายชัดเจน และสมาชิกทุกคนเข้าใจและยอมรับในเป้าหมายของทีมร่วมกัน สมาชิก
ของทีมต้องมีความหลากหลายทั้งบุคลิกภาพและความสามารถเพ่ือง่ายต่อการก าหนดบทบาท
นอกจากนั้น ในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบร่วมกันต้องมีความชัดเจน บรรยากาศในการ
ท างานต้องเป็นกันเองเพ่ือให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างเปิดเผย สมาชิกของทีมทุกคนต้องสนับสนุน
และช่วยเหลือกัน ช่วยคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ทีมบรรลุเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยไม่
                                                           

๔๓ ศิณีย์ สังข์รัศมี, "การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ", วารสารพัฒนาชุมชน, ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๔                     

(เมษายน ๒๕๔๔) : ๓๒ - ๓๖. 
๔๔ อนันต์ ฉัตรศรัทธา, "สร้างทีมให้แกร่ง Team Work", วารสารเพ่ิมผลผลิต, ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๓            

(มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๔๑) : ๔๓ - ๕๒. 



๓๙ 

 

น าเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง มีการกระจายบทบาทความเป็นผู้น า เพราะการท างานเป็นทีมถ้าเกิด
ความล้มเหลวแล้ว  ทุกคนในทีมต่างก็ล้มเหลวไปด้วย และสุดท้ายต้องมีการประเมินตนเองโดย
สามารถ ประเมินประสิทธิภาพของตนเองทั้งในแบบเป็นทางการและไม่ เป็นทางการได้ซึ่ ง                                                
เรวัตร ชาตรีศิษฏ์ และ ธีรยุทธ เกียรติพิริยะวงศ์๔๕ กล่าวว่า ทีมงานที่ดีต้องมีองค์ประกอบทั้งที่เป็น
ทางการและที่ไม่เป็นทางการดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีเป้าหมายร่วมของกลุ่มเป็นที่แน่ชัด ทุกคนในทีมเข้าใจชัดเจนและเต็มใจที่จะ
ยอมรับโดยยอมเอาตนเองเข้าผูกพันกับเป้าหมายร่วมนั้น ๆ อย่างแท้จริง 
 ๒. แต่ละคนในทีมต้องมีความเข้าใจในขอบเขตของบทบาท ตลอดจนอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ตนเองด ารงอยู่ 
 ๓. แต่ละคนจะต้องเข้าใจในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของงานของตนกับผู้อ่ืนในทีม 
และพร้อมที่จะให้หรือรับความช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ 
 ๔. สมาชิกของทีมจะท างานแบบยืดหยุ่นโดยมีทัศนคติที่ว่า ลักษณะหน้าที่การท างาน
ที่ปฏิบัติจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบ (Forms follows function) มิใช่รูปแบบเป็นตัวก าหนดลักษณะ
หน้าที่การท างานที่ปฏิบัติ (Function follows forms) 
 ๕. มีพฤติกรรมการท างานในระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา เป็นไปใน
ลักษณะการท างานร่วมกัน (Work with people) มิใช่เป็นแบบสั่งการ (Work on people) 
 ๖. สมาชิกแต่ละคนในทีมรู้จักตัวเองได้อย่างเพียงพอต่อการเข้าใจเกี่ยวกับตนเองได้
อย่างแท้จริง 
  . นอกจากแต่ละคนจะรู้จักเข้าใจตัวเองได้ดีเพียงพอแล้ว จะต้องรู้จัก และเข้าใจ
เพ่ือนร่วมทีมได้อย่างเพียงพออีกด้วย 
  . การวางแผนตลอดจนการด าเนินงานใด ๆ ภายในทีม จะเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
ทีมได้มีส่วนร่วมในการท างานนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที ่นอกจากยังมีการเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของเสียงส่วนน้อยอีกประการหนึ่ง 
 เปรมวดี คฤหเดช กล่าวถึง องค์ประกอบของการท างานเป็นทีมว่ามี ๔ ส่วนส าคัญ ดังนี้ 
ส่วนแรก ได้แก่ เป้าหมายที่สมาชิกในทีมทุกคนรับรู้และวางแผนร่วมกัน ส่วนที่สองได้แก่ บทบาท
ชัดเจนและสมาชิกในทีมเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองเข้าใจบทบาทผู้น าและผู้ตามที่ดี  
ส่วนที่สาม ได้แก่กระบวนการท างาน คือ การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการสื่อสาร 
การปรึกษาหารือกัน และส่วนสุดท้าย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงานคือ การให้ความ
ไว้วางใจ ยอมรับความสามารถของเพ่ือนสมาชิก การเสียสละ การให้ผลตอบแทนแก่สมาชิก และมี
                                                           

๔๕ เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ์ และ ธีรยุทธ เกียรติพิริยะวงศ์, "การท างานเป็นทีม", วารสารกฎหมายธุรกิจ,         

ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๖ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๒๐ - ๒๖. 



๔๐ 

 

การกระจายความรับผิดชอบกันอย่างเป็นธรรมเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบการท างานเป็นทีมแล้ว 
เห็นได้ว่า การท างานร่วมกันในทีมนั้นมีพฤติกรรมที่หลากหลาย แต่ในพฤติกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น
ขึ้นอยู่กับ บทบาทของบุคคลในทีมซึ่งแต่ละบุคคลในทีมต้องมีหน้าที่และบทบาทของตนเองเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ในทีม มีการแบ่งสรรภาระงาน และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
ดังที ่ศรศร ีพิเศษกุล กล่าวถึงการแบ่งประเภทบทบาท โดยทั่วไปแบ่งบทบาทของบุคคลในการท างาน
ร่วมกันได้เป็น ๓ กลุ่มดังนี ้
 ๑. กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา มีบทบาทในการท างานร่วมกัน โดยให้ความเคารพ 
นับถือ ยกย่องให้เกียรติผู้อาวุโสตามแต่โอกาส ท าให้ไม้เกิดความรู้สึกแตกแยกในทีมงาน ไม่นินทา 
กล่าวร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สมาชิกในทีมในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาควร
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยัน อดทน และตั้งใจท าอยู่เสมอ แม้งานนั้นอาจจะไม่ชอบ 
นอกจากนั้นต้องพยายามศึกษาเรียนรู้งานจากผู้น า ทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
 ๒. กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา มีบทบาทในการยอมรับฟังความคิดเห็น รู้จักยกย่องชมเชย 
และแก้ไขจุดบกพร่องของทีม ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ สนใจและให้ความส าคัญกับสมาชิกใน
ทีมมอบหมายงานตามความสามารถของสมาชิกในทีมแต่ละคน เพราะไม่มีใครสามารถท างานทุกอย่าง
ได้เพียงคนเดียว นอกจากนั้นต้องให้เกียรติสมาชิกในทีมเสมือนเพ่ือร่วมงาน 
 ๓. กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน มีบทบาทในการช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ เสมือนเป็น
การท างานของตนเอง รับฟังความคิดเห็น ไม่ท าตนเป็นผู้น าทีมเอง นอกจากนั้นต้องไม่อิจฉาริษยา 
และชิงดีชิงเด่นกันเอง เพราะเป็นการให้เกิดความแตกแยกในทีมขึ้น เมื่อมีความขัดแย้งต้องรู้จักใช้วิธี
ประนีประนอมเพ่ือรักษาน้ าใจซึ่งกันและกัน๔๖ 
 ขณะที่ ชารีรัตน์ จ ารัสพร๔  กล่าวว่า บุคคลในทีมงานนั้นหากพิจารณาตามลักษณะของ
บทบาทการท างานแล้วอาจแบ่งพฤติกรรมของกลุ่มได้   ประเภท ได้แก่ 
  ๑. Chair man เป็นบุคคลที่มีลักษณะมั่นคง แสดงพฤติกรรมความเป็นผู้น าและ
ประสานความร่วมมือในทีมได้ดี มีบทบาทในการสื่อสาร วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของทีมได้อย่างดี 
 ๒. Shaper มีลักษณะที่ส าคัญ คือ กระวนกระวายใจอยู่เสมอ มีอิทธิพลต่อสมาชิกใน
ทีม ในขณะที่ผู้น าท าหน้าที่สมาชิก แต่บุคคลประเภทนี้จะมีบทบาทในการปฏิบัติการ ชอบสังคมแต่
เจ้าอารมณ์ ขาดความอดทน 

                                                           
๔๖ เปรมวดี คฤหเดช, "การพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีมส าหรับ

นักศึกษาพยาบาล", ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๔๐), หน้า  ๙. 

๔  ชารีรัตน์  จ ารัสพร, "การท างานเป็นทีม", วารสารศิรลิน, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๓) 

: ๑๒ - ๑๓. 



๔๑ 

 

 ๓. Plant มีลักษณะที่เด่นคือ มีสติปัญญาสูง และเป็นคนเก็บตัว มีบทบาทในด้าน
ความคิดริเริ่ม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดี บางครั้งวิจารณ์สมาชิกในทีมมากเกินไป อาจท าให้
สมาชิกในทีมโกธร และหากความคิดเห็นของบุคคลประเภทนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง จะแสดง
พฤติกรรมโดยไม่เสนอความคิดเห็นใด ๆ 
 ๔. Monitor evaluator เป็นกลุ่มที่มีสติปัญญาดีเช่นกัน แต่เป็นคนเอาจริงเอาจังกับ
การท างาน มีบทบาทและความถนัดในการวิเคราะห์มากกว่าความคิดสร้างสรรค์  มีการตัดสินใจ
ค่อนข้างช้าเพราะใช้เวลาในการคิดปัญหามาก 
 ๕. Company worker เป็นคนมั่นคง มีบทบาทในการแปรผลที่มีการตัดสินใจจาก
หลักการร่วมมือมาเป็นการปฏิบัติ รู้ขั้นตอนการท างาน และจักระบบงานได้เป็นอย่างดี ไม่เสียก าลังใจ
ในการท างานง่าย มีระบบมีขั้นตอนในการท างาน 
 ๖. Resource investigator มีลักษณะที่เปิดเผย สมาชิกในทีมชื่นชอบ เพราะสนใจ
ทุกเรื่องด้วยความกระตือรือร้น มีบทบาทในการเสาะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงาน มักเบื่อง่าย
และบางครั้งก็เล่นเกินไปจนลืมเป้าหมายของทีม 
  . Team work มีลักษณะมั่นคง เปิดเผย แต่ไม่โดดเด่น แต่บุคคลประเภทนี้รู้เรื่อง
ของสมาชิกในทีมดีกว่าบุคคลประเภทอ่ืน ๆ มีบทบาทในการสื่อสาร และสนับสนุนความคิดเห็น
สมาชิกในทีมมากกว่าจะเสนอความคิด ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ บางครั้งดูเหมือนเป็นคน
อ่อนแอเพราะไม่ค่อยต่อต้านใครแต่เป็นประโยชน์ในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมได้อย่างดี 
  . Finisher มีลักษณะท่าทีกระวนกระวาย เก็บตัว และกังวลเสมอเมื่อมีความ
ผิดพลาด มีบทบาทในการก าหนดกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ เพราะเป็นบุคคลประเภทมีวินัยในตนเองสูง 
ซึ่งลักษณะเฉพาะที่กล่าวมา หากการท างานเป็นทีมมีกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงอย่างเดียวการ
ท างานจะไม่ประสบผลส าเร็จเพราะบทบาทของแต่ละบุคคลควรมีความแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลายในการท างานเป็นทีม 
 นอกจากนี้ Herrenkohl๔  ได้กล่าวว่าการท างานเป็นทีมที่บรรลุตามเป้าหมายนั้นจะต้อง
มีการสร้างทีมงานซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภาระงานและทักษะในการปฏิบัติงานรูปแบบ
พฤติกรรมทางสังคม และผู้น าทีมท่ีจะท างานเป็นทีมภายใต้การวางแผน การด าเนินการตามแผน การ
ประสานกิจกรรมการท างาน ความพึงพอใจ สภาพแวดล้อมภายในทีมงาน และการประเมินผลการ
ท างานเป็นทีมและเลน Lenhardt๔๙ ได้กล่าวถึงการท างานเป็นทีม ว่าเป็นกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน มีการติดต่อภายในระหว่างสมาชิกในทีมงาน เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันมีการพ่ึงพา

                                                           
๔  Herrenkohl, Becoming A Team,  (Ohio : Library of congress Control, 2004), p.3. 
๔๙ Lenhardt, Vincent, Coaching for Meaning : The Culture and Practice of Coaching 

and Team Building, (New York : Creative Print and Design, 2004), p.184. 



๔๒ 

 

อาศัยภายใต้สัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกแต่ละคนในทีม เพ่ือเสริมสร้างที่จะให้ทีมงานมีความแข็งแกร่ง
สามารถที่จะบูรณาการตามความต้องการของกลุ่มให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยที่  เรียม  
ศรีทอง๕๐ กล่าวว่า การท างานเป็นทีม หมายถึงกระบวนการท างานของกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดผลงาน
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยผู้ท างานมีความพึงพอใจในงานและต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 ขณะเดียวกัน สุรชัย โฆษิตบวรชัย๕๑ ได้กล่าวว่าถ้าองค์กรมีทีมงานที่ดีจะเป็นตัวช่วยที่
ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สมาชิกทุกคนในทีมงานจะมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาองค์กรและมีความกังวลถ้าองค์กรก าลังอยู่ในสภาวะที่ตกต่ าการรวม
ใจกันในการสร้างทีมงานเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรโดยมีปัจจัย   ประการ คือ  
   ๑) การมีจุดหมายที่ชัดเจน  
   ๒) การมีส่วนร่วมในกลุ่มสมาชิก  
   ๓) ความไว้วางใจ  
   ๔) ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ  
   ๕) การมีความคิดในเชิงบวก  
   ๖) การสื่อสารที่ดี   
    ) บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นจะต้องเห็นความส าคัญกับ
ทีมงาน ซ่ึง เนตร์พัณณา ยาวิราช๕๒ กล่าวว่าการท างานเป็นทีม หมายถึงความส าเร็จ ของผู้บริหารใน
การประสานงานการท างานของบุคลากรหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน  ให้บรรลุผลส าเร็จ และ สุรพล  
พยอมแย้ม๕๓ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ท าให้ทีมงานนั้นประสบผลส าเร็จ มีดังนี ้
 ๑. การตั้งเป้าหมายการท างานร่วมกัน ทุกคนรู้อย่างแน่ชัดว่าผลงานที่ต้องการให้
เกิดข้ึนจากทีมงานนั้นคืออะไร 
 ๒. การวางแผนการด าเนินงานโดยมีรายละเอียดหรือขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๓. แบ่งงานและจ่ายงานให้เหมาะสมกับสมาชิก ตามความรู้ ความสามารถและ
บทบาทแต่ละคน 

                                                           
๕๐ เรียม ศรีทอง,พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน การท างานเป็นทีม, (กรุงเทพมหานคร : เอิร์ดไวท์ 

เอดดูเคชั่น, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓. 
๕๑ สุรชัย  โฆษิตบวรชัย, เหนือชั้นการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ฐานการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐-๒๑. 
๕๒ เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เซ็นทรัลเอ๊กเพลส,๒๕๔๖), หน้า 

๒๓๓. 
๕๓ สุรพล  พยอมแย้ม, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โครงการส่งเสริมการผลิตต าราและ

เอกสารการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๓. 



๔๓ 

 

 ๔. ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนและขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและ
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. มีการติดตามผลการท างานในแต่ละส่วนอย่างสม่ าเสมอ เมื่อมีข้อบกพร่องต้องรีบ
หาทางช่วยเหลือแก้ไข และใช้หลักการแก้ไขปัญหาของงานมากกว่าการค้นหาว่าผู้ใดถูกผู้ใดผิด 
 ๖. สร้างความรู้สึกส านึกและตระหนักอยู่เสมอว่า ความรู้และเทคนิคการท างานที่ใช้
อยู่นั้นมีโอกาสที่จะล้าหลังและอาจขาดประสิทธิภาพได้เสมอ การแสวงหาความรู้ แสวงหาเทคนิค
ตลอดจนวิธีการใหม่เป็นสิ่งที่สมาชิกพึงปฏิบัติอยู่เสมอ 
 ส่วน สุพัตรา สุภาพ๕๔ ได้กล่าวถึง กระบวนการในการท างานเป็นทีมไว้ดังนี้ 
  ๑. สมาชิกมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ 
ทีม 
  ๒. มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกรู้ว่าจะท างานตามขั้นตอนอย่างไร 
  ๓. สมาชิกทุกคนเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและใช้
ความพยายามร่วมกันเพื่อให้เป้าหมายของหน่วยงานสัมฤทธิ์ผล 
  ๔. มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก 
  ๕. แบ่งงานให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบเพื่อไม่ใช้งานซ้ าซ้อนกัน 
  ๖. ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความผูกพันและความ
รับผิดชอบร่วมกัน 
   . ทีมมีความผูกพัน ยึดเหนี่ยว สมาชิกมีความรู้สึกเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
   . แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
  ๙. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ไข
กับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  ๑๐. ให้คนมีอารมณ์คล้าย ๆ กันอยู่ในทีมเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างพลังของทีม 
  ๑๑. เลือกสรรสมาชิกที่มีความสามารถ เพื่อจะได้ช่วยกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๒. สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในทีมอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท างาน เพ่ือ
ความพอใจหรือเพ่ือความมั่นคง 
  ๑๓. เข้าใจบทบาทของตนว่าจะต้องท าอะไรบ้างที่กระทบกระเทือนหรือก้าวก่าย
ผู้อืน่ 
  ๑๔. สามารถใช้ข้อโต้แย้งในเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการท าลาย 
  ๑๕. ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถท างานร่วมกับทีมงานอื่น ๆ ได้ 
                                                           

๕๔ สุพัตรา สุภาพ, เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยุคใหม่ : เน้นพฤติกรรมมนุษย์, 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ, ๒๕๓ ), หน้า ๑๐๒-๑๐๓. 



๔๔ 

 

  ๑๖. สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในทีม โดยไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกัน 
 ซ่ึง วิภาพร มาพบสุข๕๕ ได้กล่าวถึง กระบวนการในการท างานเป็นทีมมี ๕ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดเป้าหมาย ทีมงานจะต้องก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
  ๒. ก าหนดกิจกรรม คือ การก าหนดงานให้สมาชิกท า ว่าใครควรท าอะไร และใช้คน 
จ านวนเท่าใดให้ชัดเจน 
  ๓. การก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม คือ การพิจารณาว่า 
ใครควรท าหน้าที่อะไร แสดงบทบาทอะไร 
  ๔. ก าหนดกระบวนการท างาน คือ ก าหนดว่าสมาชิกในทีมงานท างานกันโดยวิธีใด 
  ๕. ก าหนดสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในทีม คือการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานที่ดี 
 ส่วน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา๕๖ ได้กล่าวถึงกระบวนการในการท างานเป็นทีม
ไว้ ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  ๑. มีการเตรียมการ 
  ๒. ก าหนดเป้าประสงค์ร่วมกัน 
  ๓. ก าหนดเวลาไว้ชัดเจน 
  ๔. สร้างสรรค์ความเข้าใจที่ดี 
  ๕. ยึดมั่นในหลักการ 
  ๖. ใช้ทักษะและประสบการณ์ที่ดีอยู่มาใช้ 
   . หาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
   . ตรวจสอบข้อตกลงของทีมงาน 
  ๙. บทบาทการท างานของทีม 
  ๑๐. บทบาทของสมาชิกชัดเจน 
 ส าหรับ วิชัย โถสุวรรณจินดา๕  ได้กล่าวถึง กระบวนการในการท างานเป็นทีมไว้ดังนี้ 
  ๑. ทีมจะต้องมีอุดมการณ์ที่แน่นอน ซึ่งสมาชิกทุกคนยอมรับ 
  ๒. ความถูกต้องที่ไม่จ าเป็นต้องถูกใจ 
  ๓. ประนีประนอม โดยน้ าใจของความช่วยเหลือ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
  ๔. อภัยซึ่งกันและกัน 

                                                           
๕๕ วิภาพร มาพบสุข, มนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๓), หน้า ๓๑๔-๓๑๕. 
๕๖ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา การพัฒนาการบริหาร

สถาบันการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๒-๑๖๓. 
๕  วิชัย โถสุวรรณจินดา, หัวหน้างานยุคใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ, ๒๕๓๙), หน้า 

๓ -๔๐. 



๔๕ 

 

  ๕. ไม่เอาเปรียบกัน 
  ๖. ถือว่าทุกคนมีความส าคัญเท่ากัน 
   . เคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนตัวของผู้อื่น 
   . อย่าเด่นแต่คนเดียว ต้องเด่นทั้งทีม 
  ๙. ถือว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นของธรรมชาติ 
  ๑๐. เมื่อมีปัญหาหรือไม่พอใจอย่าเก็บไว้หรืออย่าไปพูดลับหลัง แต่ควรน าปัญหามา
พูดจาให้เข้าใจ 
  ๑๑. รู้จักแบ่งงานกันท าและมีการประสานงานกัน 
  ๑๒. มีความเป็นอิสระในการท างานพอสมควร 
  ๑๓. สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของทีมอย่างเคร่งครัด 
  ๑๔. สมาชิกทุกคนต้องยอมรับผิดเมื่อท าผิด 
  ๑๕. เมื่อเกิดการขัดแย้งในทีมให้ถือว่าเป็นการมองปัญหาคนละด้าน 
 นอกจากนี้ เจษฎา บุญมาโฮม๕  ได้กล่าวถึง กระบวนการในการท างานเป็นทีมไว้ ๕ 
ประการ 
  ๑. สมาชิกในทีมต้องมีการตอบรับและยอมรับผลสะท้อนหรือการตอบรับของสมาชิก
อ่ืน ๆ ในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะให้การตอบรับนั่นเองคือ 
บรรยากาศของการท างานต้องไม่เป็นอุปสรรค ผู้น ายอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์ของ
สมาชิกในทีม ก็จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการท างาน 
  ๒. การท างานเป็นทีมต้องมีความเต็มใจ การเตรียมตัวและการ เตรียมใจที่จะ
สนับสนุนสมาชิกในทีมด้วยกันระหว่างการด าเนินงาน การท างานเป็นทีมที่ดี สมาชิกในทีมต้องแสดง
ความเต็มใจพร้อมที่จะรีบเข้าไปช่วยสมาชิกในทีมงาน เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นสมาชิกใน
ทีมต้องแสดงความสามารถไม่เพียงเฉพาะในเรื่องด้านที่เขาถนัดและด าเนินงานอยู่ แต่ในเรื่องที่สมาชิก
คนอ่ืนในทีมรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน 
  ๓. การท างานเป็นทีมต้องมีการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกในทีม ทั้งนี้การ
ประสบความส าเร็จของทีมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานด้วยกัน สมาชิกในทีมต้องมีการ
ตระหนักถึงความเห็นส่วนหนึ่งของทีม เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือกันท างาน ให้ความส าคัญต่อทีมงาน
ในอันดับแรกก่อน สมาชิกของทีมต้องคิดว่าตนและทุกคนในทีมส่วนหนึ่งแยกจากกันไม่ได้ไม่ใช่แต่ละ
คนมาท างานร่วมกับคนอ่ืน ๆ และต้องตระหนักว่าประสิทธิภาพของพวกเขาคือประสิทธิภาพของทีม 
งานขึ้นอยู่กับผลรวมของผลงานของสมาชิกท้ังหมดในทีมรวมกัน 
                                                           

๕  เจษฎา บุญมาโฮม, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน, (นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๑๙. 



๔๖ 

 

  ๔. การท างานเป็นทีม รวมถึงการสนับสนุนเกื้อกูลระหว่างกันและกันการท างานเป็น
ทีมต้องมีค่านิยมประการหนึ่งว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับสมาชิกทุกคน ๆ ที่จะต้อง
ด าเนินงานให้เป็นไปตามปรัชญาของทีม 
  ๕. ผู้น าทีมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การด าเนินงานของทีมเป็นไปใน
ลักษณะใด ผู้น าในทีมเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในทีม ถ้าผู้น าทีมผูกพันต่อทีม เปิดใจรับฟัง 
ร่วมมือ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในทีมก็มีแนวโน้มจะปฏิบัติตนในทางเดียวกับผู้น าทีม 
ถ้าผู้น าทีมอ่อนแอในเรื่องการปฏิบัติก็จะท าให้การด าเนินงานในทีมออกมาในลักษณะนั้นด้วย 
 เมื่อพิจารณาแล้วอาจกล่าวได้ว่า บทบาทของสมาชิกแต่ละคนมีความส าคัญต่อการท างาน
เป็นทีมมากโดยเฉพาะบทบาทผู้น าถือเป็นหัวใจส าคัญในองค์กรทุกระดับ นักคิดและนักทฤษฎีต่างเห็น
สอดคล้องตรงกันว่า ภาวะผู้น า (Team leadership) เป็นส่วนที่มีความส าคัญที่มีบทบาทต่อการ
ท างานร่วมกัน ดังที่ อนันต์ ฉัตรศรัทธา กล่าวว่า ผู้น าต้องมีบทบาทในการเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วม
ทีม หากปฏิบัติตามอย่างที่พูดแล้ว สมาชิกในทีมก็จะท าตามอย่าง มีบทบาทในการน าพฤติกรรมและ
บรรทัดฐานบางอย่างท่ีเห็นว่าส าคัญและเป็นประโยชน์มาใช้ในทีมงาน นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการ
สนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการท างานให้แก่สมาชิกในทีม๕๙ ขณะที่ มารศรี สุธานิธิ 
กล่าวว่า ผู้น าต้องมีความสามารถในการจัดการโครงสร้างของทีมงานให้เกิดความชัดเจน ได้แก่ การ
แบ่งงานตามความสามารถของสมาชิกในทีมแต่ละคน การก าหนดความรับผิดชอบในการท างาน การ
ประสานงานในทีม มีความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสมาชิก เพ่ือสามารถแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความสามารถได้อย่างเหมาะสม มีบทบาทในการจัดการสื่อสารที่เปิดเผย สร้าง
บรรยากาศของการท างานร่วมกันในทีมได้ โดยมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม สร้าง
ความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของการท างานร่วมกัน สร้างความคุ้นเคยกันในทีมนอกจากนั้นมีบทบาท
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีม โดยการเรียนรู้ร่วมกัน จัดอภิปรายเพ่ือฝึกการแสดงความ
คิดเห็น ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีม 
และสุดท้ายคือ การมีบทบาทในส่วนของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ตามหลักของการแก้ไขความ
ขัดแย้ง ซึ่งผู้น าเองต้องรู้จักฝึกฝนทักษะในการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ เพ่ือท าให้เป้าหมายของการท างาน
ร่วมกันบรรลุผลส าเร็จ นอกจากนั้นบทบาทของผู้น าที่ต้องปฏิบัติในการท างานเป็นทีมแล้วผู้น าควร
เลือกใช้อ านาจการบริหารจัดการให้ดีด้วย โดยอ านาจในการบริหารนั้น แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ 
อ านาจจากการบังคับ (Coercive power) วิธีการใช้อ านาจนี้เป็นการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ ซึ่ง
อ านาจแบบนี้อาจใช้ได้บางโอกาส มีผลแบบชั่วคราวเท่านั้นอ านาจจากผลประโยชน์ (Utility power ) 
เป็นอ านาจที่ได้จากการมีทรัพยากรหรือผลประโยชน์ความรู้  ความสามารถที่มากกว่าผู้อ่ืน ๆ อ านาจ
                                                           

๕๙ อนันต์ ฉัตรศรัทธา, "สร้างทีมให้แกร่ง Team Work", วารสารเพ่ิมผลผลิต. ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๓ 

(มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๔๑) : ๔๓ - ๕๒. 



๔  

 

แบบนี้ไม่ยั่งยืนเช่นเดียวกัน เพราะหากไม่มีทรัพยากรหรือ ข้อมูลความรู้ ก็จะเสียอ านาจไป และ
อ านาจจากการมีหลักการเป็นศูนย์กลาง (Principle centered power) เป็นอ านาจที่ได้มาจากการ
พัฒนาคุณลักษณะและความรู้ความสามารถของตนเอง ได้รับการยกย่องและเคารพของสมาชิกในทีม 
อ านาจแบบนี้เป็นอ านาจที่ผู้น าควรมีไว้ใช้และใช้ในการบริหารงาน๖๐  

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ไพบูรณ ์ตั้งมีลาภ,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๙-๓๐) 

๑. มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  
๒. มีการวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
๓. มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ทุกประการ  
๔. มีน้ าใจนักกีฬา ยอมเคารพกฎ กติกามารยาท 
ยอมรับมติเสียงข้างมาก ยอมรับฟังความคิดเห็น 

ศิณีย์ สังข์รัศม,ี  
(๒๕๔๔, หน้า ๓๒-๓๖)  

๑. มีเป้าหมายทีม 
๒. ทุกคนต้องมีบทบาท 
๓. มีกระบวนการท างาน 

อนันต์ ฉัตรศรัทธา,  
(๒๕๔๑, หน้า ๔๓-๕๒) 

๑. ต้องมีเป้าหมายชัดเจน และสมาชิกทุกคน
เข้าใจและยอมรับในเป้าหมายของทีมร่วมกัน  
๒. สมาชิกของทีมต้องมีความหลากหลายมีความ
ชัดเจน  
๓. บรรยากาศในการท างานต้องเป็นกันเอง 
๔. ทุกคนต้องสนับสนุนและช่วยเหลือกัน  
๕. มีการกระจายบทบาทความเป็นผู้น า  
๖. มีการประเมินตนเอง 

  

                                                           
๖๐ มารศรี สุธานิธิ, “การสร้างทีมงาน : สถานศึกษา”, วารสารบริหารการศึกษา มศว., ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓                             

(กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๔๕) : ๒ - ๔. 



๔  

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

เรวัตร ชาตรีศิษฏ์ และ ธีรยุทธ เกียรติพิริยะวงศ์, 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๐-๒๖) 

๑. มีเป้าหมายร่วมของกลุ่มเป็นที่แน่ชัด  
๒. มีความเข้าใจในขอบเขตของบทบาท อ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๓. เข้าใจในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของงาน
ของตนกับผู้อื่นในทีม  
๔. ท างานแบบยืดหยุ่น  
๕. มีการท างานร่วมกัน มิใช่เป็นแบบสั่งการ 
๖. รู้จักตัวเองได้อย่างเพียงพอ  
 . ต้องรู้จัก และเข้าใจเพ่ือนร่วมทีมได้อย่าง
เพียงพออีก 
 . มีการวางแผนตลอดจนการด าเนินงานใด ๆ 
ภายในทีม  

เปรมวดี คฤหเดช,  
(๒๕๔๐, หน้า ๓๙) 

๑. มีเป้าหมายที่สมาชิกในทีมทุกคนรับรู้และ
วางแผนร่วมกัน  
๒. มีบทบาทชัดเจนและสมาชิกในทีมเข้าใจและ
ตระหนักถึงบทบาทของตนเอง  
๓. มีกระบวนการท างาน  
๔. มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมงาน 

ศรศร ีพิเศษกุล,  
(๒๕๔๓, หน้า ๒๐-๒๔) 

๑. กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา มีบทบาทในการท างาน
ร่วมกัน 
๒. กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา มีบทบาทในการยอมรับ
ฟังความคิดเห็น  
๓. กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน มีบทบาทในการช่วยเหลือ
เพ่ือนสมาชิกคนอื่น ๆ  

ชารีรัตน์ จ ารัสพร,  
(๒๕๔๓, หน้า ๑๒-๑๓) 

๑. Chair man มีความเป็นผู้น าและประสาน
ความร่วมมือในทีมได้ดี  
๒. Shaper มีอิทธิพลต่อสมาชิกในทีม  
๓. Plant มีสติปัญญาสูง  
๔. Monitor evaluator เป็นคนเอาจริงเอาจังกับ
การท างาน 



๔๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

 ๕. Company worker มีบทบาทในการแปรผลที่
มีการตัดสินใจจากหลักการร่วมมือมาเป็นการ
ปฏิบัติ  
๖. Resource investigator มีลักษณะที่เปิดเผย 
สมาชิกในทีมชื่นชอบ  
 . Team work มีลักษณะมั่นคง เปิดเผย แต่ไม่
โดดเด่น  
 . Finisher มีบทบาทในการก าหนดกฎเกณฑ์
ระเบียบต่าง ๆ  

Herrenkohl,  
(2004, p.3) 
 

๑. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภาระงาน 
๒. ทักษะในการปฏิบัติงาน 
๓. การวางแผน การด าเนินการตามแผน  
๔. การประสานกิจกรรมการท างาน  
๕. ความพึงพอใจ  
๖. สภาพแวดล้อมภายในทีมงาน  
 . การประเมินผลการท างานเป็นทีม 

Lenhardt,  
(2004, p.184) 
 

๑. กระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
๒. การติดต่อภายในระหว่างสมาชิกในทีมงาน  
๓. การยอมรับซึ่งกันและกัน 
๔. การพ่ึงพาอาศัยภายใต้สัมพันธภาพที่ดี 

เรียม ศรีทอง,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๓) 
 

๑. กระบวนการท างานของกลุ่มบุคคล 
๒. การท าให้เกิดผลงานสูงสุดตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  
๓. ความพึงพอใจในงานและต่อเพ่ือนร่วมงาน 

สุรชัย โฆษิตบวรชัย,  
(๒๕๔ , หน้า ๒๐-๒๑) 
 

๑. การมีจุดหมายที่ชัดเจน  
๒. การมีส่วนร่วมในกลุ่มสมาชิก  
๓. ความไว้วางใจ  
๔. ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ  
๕. การมีความคิดในเชิงบวก  

  



๕๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

 ๖. การสื่อสารที่ดี  
 . บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๓๓) 

๑. ความส าเร็จของผู้บริหาร 
๒. การประสานงานการท างาน 
๓. บรรลุผลส าเร็จ 

สุรพล พยอมแย้ม,  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๖๓) 
 

๑. การตั้งเป้าหมายการท างานร่วมกัน  
๒. การวางแผนการด าเนินงาน 
๓. แบ่งงานและจ่ายงาน 
๔. ด าเนินการปฏิบัติงานตามแผนและขั้นตอน 
๕. มีการติดตามผลการท างาน 
๖. สร้างความรู้สึกส านึกและตระหนักอยู่เสมอ  

สุพัตรา สุภาพ,  
(๒๕๓ , หน้า ๑๐๒-๑๐๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สมาชิกมีส่วนร่วม  
๒. มีการวางแผนล่วงหน้า 
๓. ทุกคนเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน   
๔. มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิก 
๕. แบ่งงานให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ  
๖. ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
 . ทีมมีความผูกพัน ยึดเหนี่ยว   
 . แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
๙. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๑๐. ให้คนมีอารมณ์คล้าย ๆ กันอยู่ในทีมเดียวกัน  
๑๑. เลือกสรรสมาชิกที่มีความสามารถ  
๑๒. สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในทีมอย่างถูกต้อง 
๑๓. เข้าใจบทบาทของตน 
๑๔. สามารถใช้ข้อโต้แย้งในเชิงสร้างสรรค์ 
๑๕. ส่งเสริมให้ทีมงานสามารถท างานร่วมกับ
ทีมงานอ่ืน ๆ ได้ 
๑๖. สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในทีม 
โดยไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกัน 



๕๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

วิภาพร มาพบสุข,  
(๒๕๔๓, หน้า ๓๑๔-๓๑๕) 

๑. ก าหนดเป้าหมาย 
๒. ก าหนดกิจกรรม  
๓. การก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔. ก าหนดกระบวนการท างาน   
๕. ก าหนดสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในทีม 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๖๒-๑๖๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีการเตรียมการ 
๒. ก าหนดเป้าประสงค์ร่วมกัน 
๓. ก าหนดเวลาไว้ชัดเจน 
๔. สร้างสรรค์ความเข้าใจที่ดี 
๕. ยึดมั่นในหลักการ 
๖. ใช้ทักษะและประสบการณ์ที่ดีอยู่มาใช้ 
 . หาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
 . ตรวจสอบข้อตกลงของทีมงาน 
๙. บทบาทการท างานของทีม 
๑๐. บทบาทของสมาชิกชัดเจน 

วิชัย โถสุวรรณจินดา,  
(๒๕๓๙, หน้า ๓ -๔๐) 

๑. ทีมจะต้องมีอุดมการณ์ท่ีแน่นอน  
๒. ความถูกต้องที่ไม่จ าเป็นต้องถูกใจ 
๓. ประนีประนอมโดยน้ าใจ   
๔. อภัยซึ่งกันและกัน 
๕. ไม่เอาเปรียบกัน 
๖. ถือว่าทุกคนมีความส าคัญเท่ากัน 
 . เคารพในสิทธิเสรีภาพส่วนตัวของผู้อื่น 
 . อย่าเด่นแต่คนเดียว ต้องเด่นทั้งทีม 
๙. ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นของธรรมชาติ 
๑๐. เมื่อมีปัญหาหรือไม่พอใจอย่าเก็บไว้ 
๑๑. รู้จักแบ่งงานกันท าและมีการประสานงานกัน 
๑๒. มีความเป็นอิสระในการท างานพอสมควร 
๑๓. ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของทีมอย่าง
เคร่งครัด 

  



๕๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

 ๑๔. สมาชิกทุกคนต้องยอมรับผิดเมื่อท าผิด 
๑๕. การขัดแย้งในทีมให้ถือว่าเป็นการมองปัญหา
คนละด้าน 

เจษฎา บุญมาโฮม,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๑๙) 

๑. สมาชิกในทีมต้องมีการตอบรับและยอมรับผล
สะท้อนหรือการตอบรับของสมาชิกอ่ืน ๆ  
๒. มีความเต็มใจในการท างานเป็นทีม  
๓. รับฟังความคิดเห็นของทีม  
๔. ด าเนินตามปรัชญาของทีม 
๕. ผู้น าทีมเป็นบุคคลผู้ส าคัญ 

อนันต์ ฉัตรศรัทธา,  
(๒๕๔๑, หน้า ๔๓-๕๒) 

๑. ผู้น าต้องมีบทบาทในการเป็นตัวอย่างที่ดี  
๒. ผู้น าต้องมีบทบาทในการน าพฤติกรรมและ
บรรทัดฐานบางอย่างที่เห็นว่าส าคัญและเป็น
ประโยชน์มาใช้ในทีมงาน  
๓. ผู้น าต้องมบีทบาทในการสนับสนุนการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการท างานให้แก่สมาชิกใน
ทีม 

มารศร ีสุธานิธิ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒-๔) 

๑. มีความสามารถในการจัดการโครงสร้างของ
ทีมงาน 
๒. มีบทบาทในการจัดการสื่อสารที่เปิดเผย  
๓. ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม  
๔. สร้างความภาคภูมิใจในผลส าเร็จของการ
ท างานร่วมกัน  
๕. สร้างความคุ้นเคยกันในทีม 
๖. มีบทบาทการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก  
 . มีบทบาทในส่วนของการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง  
 . ใช้อ านาจในการบริหาร คือ อ านาจจากการ
บังคับ, อ านาจจากผลประโยชน์ และอ านาจจาก
การมีหลักการเป็นศูนย์กลาง  
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     ๒.๒.๗ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ 
 ลักษณะที่ส าคัญของทีมมีความส าคัญ ในทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี  และประกอบด้วย 
๔ ประการ ได้แก่ 
 ๑. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที่สมาชิกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปมี
ความเกี่ยวข้องกันในกิจการของกลุ่ม/ทีม ตระหนักในความส าคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการ
ยอมรับ การให้เกียรติกัน ส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่มักมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายมากกว่าการ
ติดต่อกันตัวต่อตัว 
 ๒. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุ้น
ให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของทีม/กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์การ 
มักจะน ามาซึ่งความส าเร็จของการท างานได้ง่าย 
 ๓. การมีโครงสร้างของทีม/กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซ่ึงเป็นแบบแผนเฉพาะ
กลุ่มสมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุ่ม ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal 
Group) หรือกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับ
และปฏิบัติตามเป็นอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อย อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนม
กันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
 ๔. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน การรักษาบทบาทที่มั่นคงในแต่ละ ทีม/
กลุ่ม จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก โดยจีการ
จัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด
ของสมาชิก           
 ส่วน ฮัมดี  ยาเซ็ง๖๑ กล่าวว่า จากการที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีสิ่งที่ต้องค านึงถึง ๒ ประการคือ การท างานเป็นทีมนั้นมีความแตกต่างกันทั้งใน
รูปแบบและโครงสร้าง Model นี้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า การท างานเป็นทีมดีกว่าการท างานคนเดียว
องค์ประกอบหลัก ๆ ที่จะท าให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ มี ๔ ประเภท  ได้แก่ 
 ๑. การออกแบบลักษณะงาน (work design) 
 ๒. องค์ประกอบ (composition) ของการท างานเป็นทีม 
 ๓. ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ (contextual) ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ของทีมงาน 
                                                           

๖๑ ฮัมดี ยาเซ็ง, การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : 

https://sites.google.com/site/prachidtinnabutr [๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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 ๔. กระบวนการ (process) ที่เป็นตัวแปรสะท้อนสิ่งต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการท างาน
เป็นทีม 
 และยังกล่าวอีกว่าการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ควรมีดังต่อไปนี้ 
 ๑. การออกแบบลักษณะงาน (Work design) 
 ทีมที่มีประสิทธิภาพต้องท างานร่วมกันและร่วมรับผิดชอบให้งานเสร็จอย่างสมบูรณ์ 
สมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกันท างานมากกว่า "การมีเพียงชื่ออยู่ในทีม" การออกแบบลักษณะงานนี้ต้อง
ค านึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ด้วยเช่น ความเป็นอิสระ (freedom) การมีอิสระในการท างาน (autonomy) 
โอกาสที่จะใช้ทักษะและความสามารถพิเศษที่มีอยู่  ความสามารถโดยรวมซึ่งต้องระบุงานหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการท าให้ส าเร็จ และการท างานในหน้าที่หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อผู้อ่ืนด้วย มี
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าลักษณะที่กล่าวมานี้มีผลต่อการเพ่ิมแรงจูงใจของสมาชิกในทีมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทีมงาน การออกแบบลักษณะงานให้จูงใจนี้ก็เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบและมีความเป็นเจ้าของงานนั้น และจะท าให้เขาปฏิบัติงานนั้นด้วยความเอาใจใส่มากขึ้น  
 ๒. องค์ประกอบของงาน (Composition) 
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการท างานเป็นทีมได้แก่  ความสามารถ (ability) 
บุคลิกภาพ ของสมาชิกในทีม (personality) การก าหนดบทบาทและภาระหน้าที่ต่าง ๆ (roles and 
diversity) ขนาดของทีม (size of the team) ความชอบ (preference) และความยืดหยุ่น 
(flexibility) ของสมาชิกในการท างานเป็นทีม  
 ๓. ความสามารถของสมาชิก (Abilities of member) การท างานเป็นทีม
จ าเป็นต้องมีทักษะที่ส าคัญ ๓ ประการดังนี้  
  ๑) มีสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (technical expertise)  
 ๒) มีสมาชิกที่มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ โดยสามารถระบุปัญหา 
แสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
แก้ปัญหา  
 ๓) ทีมต้องมีบุคคลที่มีทักษะการฟัง การให้ข้อมูลย้อนกลับ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งตลอดจนทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดี (interpersonal skills)  
 ๔. บุคลิกภาพ (Personality)  
 บุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลและจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของทีม ตามทฤษฎีบุคลิกภาพ Big five model ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
บุคลิกภาพกับการท างานเป็นทีมว่าลักษณะของทีมที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยสมาชิกที่มีบุคลิกภาพแบบ
เปิดเผย ประนีประนอม รอบคอบระมัดระวัง และอารมณ์มั่นคง ทีมที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มี แนวโน้มที่
จะมีผลงานของทีมที่ดีด้วย  
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 ๕. การก าหนดบทบาทและภาระหน้าที่ต่าง ๆ (Allocating Roles and Diversity) 
การท างานเป็นทีม สมาชิกในทีมมีความต้องการที่แตกต่างกัน และสมาชิกในทีมควรคัดเลือกมาเพ่ือให้
มั่นใจว่ามีความหลากหลายในหน้าที่การงานและก าหนดบทบาทที่แตกต่างกัน  
 เราสามารถจ าแนกบทบาทของสมาชิกในทีมท่ีมีศักยภาพได้ ๙ ประการดังนี้  
 ๑) ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creator) เป็นผู้ที่มีหน้าที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ  
 ๒) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน  (Promoter)  เป็นผู้สามารถน าความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  
 ๓) ผู้ประเมิน (Assessor) เป็นผู้ที่คอยวิเคราะห์ข้อเสนอต่าง ๆเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการประเมินก่อนตัดสินใจ  
 ๔) ผู้จัดการระบบ (Organizer) เป็นผู้ที่วางโครงสร้างและจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในการท างาน  
 ๕) ผู้ผลิต (Producer) เป็นผู้ที่ก าหนดทิศทางการท างานและติดตามผลการ
ท างานของทีม  
 ๖) ผู้ควบคุม (Controller) เป็นผู้ที่คอยตรวจสอบรายละเอียดและดูแลว่าเป็นไป
ตามกฎเกณฑ ์ที่ก าหนดไว้หรือไม ่อย่างไร  
  ) ผู้บ ารุงรักษา (Maintainer) เป็นผู้ที่คอยปกป้องและ เผชิญ/ต่อสู้กับปัจจัย
ภายนอก  
  ) ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า (Advisor) เป็นผู้สนับสนุนในการแสวงหาข้อมูล 
ต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ภายในทีม  
 ๙) ผู้เชื่อมโยง (Linkers) เป็นผู้ประสานงานและบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
ทีม 
 ๖. ขนาดของทีม (Size of Teams)  
 ทีมงานที่ดีควรมีสมาชิกประมาณ  -๙ คน ทีมที่มีประสิทธิภาพควรมีสมาชิกน้อย
กว่า ๑๐ คน ถ้ามีสมาชิกที่มากกว่านี้หัวหน้าก็อาจจะมีความยุ่งยากและพบปัญหาในการบริหารทีม 
ทีมงานไม่ควรมีสมาชิกน้อยกว่า ๔-๕ คน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้มีมุมมองและทักษะที่หลากหลาย ดังนั้นทีมที่มี
ประสิทธิภาพควรมีสมาชิกไม่เกิน ๑๐ คน หากหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่และต้องการให้พนักงานท างาน
เป็นทีมก็ควรมีการแบ่งเป็นทีมย่อย ๆ  
  . ความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม (Member Flexibility)  
 การสร้างทีมให้มีความยืดหยุ่นในการท างานจะท าให้สมาชิกสามารถท างานแทนกัน
ได ้ซึ่งจะท าให้มีการ พ่ึงพิงสมาชิกคนใดคนหนึ่งน้อยลง ดังนั้นจึงควรพัฒนาสมาชิกที่จะท าให้เกิดความ
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ยืดหยุ่นด้วยการฝึกให้เขาสามารถท างานในหน้าที่อ่ืนของเพ่ือนร่วมงานได้  ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานของ
ทีมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
  . ความชอบของสมาชิก (Member Preference)  
 พนักงานบางคนอาจไม่ชอบการท างานเป็นทีม เมื่อถูกเลือกให้มาท างานเป็นทีม
หัวหน้าทีมจ าเป็นต้องสร้าง ขวัญและความพึงพอใจให้กับสมาชิกแต่ละคน มีข้อเสนอแนะว่าหากมีการ
คัดเลือกสมาชิกเข้าทีม ควรพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถ ความชอบ บุคลิกภาพและทักษะของ 
แต่ละบุคคลด้วย ทั้งนี้เพราะทีมที่มีผลงานอย่างยอดเยี่ยมมักจะประกอบด้วยบุคคลที่ชอบการท างาน
เป็นทีม  
 ๙. สภาพแวดล้อม (Context)   
 ปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับผลการปฏิบัติงาน
ของทีมม ี๔ ประการดังนี้ 
 ๑) การมีทรัพยากรที่เพียงพอ (Adequate Resources) เพ่ือให้การท างานเป็น
ทีมมีประสิทธิภาพนั้นควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยเช่น ข้อมูลที่ทันสมัย เทคโนโลยี ก าลังพลที่
เพียงพอ การช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดจนผู้ช่วยบริหารทีมงาน ทีมงานต้องได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการท างานจากผู้บริหาร 
 ๒) ผู้น าและโครงสร้าง (Leadership and Structure) ภายในทีมจ าเป็นต้องมี
ผู้น าและโครงสร้างการท างานของทีม เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนทราบบทบาทหน้าที่และขอบเขตงานที่
ตนเองรับผิดชอบและมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ทีมต้องก าหนดแผนการท างาน พัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานให้กับสมาชิก มีผู้น าคอยแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในทีม เป็นต้น ผู้น า
นั้นในบางครั้งอาจไม่จ าเป็น หลายครั้งเราอาจพบว่าการท างานเป็นทีมที่ดีอาจไม่มีผู้น าที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็ได้ ผู้น าที่ดคีือคนที่สามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓) บรรยากาศของความไว้วางใจ (Climate and Trust) สมาชิกของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพมักมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเขามักแสดงออกถึงความไว้วางใจในตัวผู้น าทีมด้วย 
ความไว้วางใจกันของสมาชิกภายในทีมจะเอ้ือให้เกิดความร่วมมือกัน ลดความจ าเป็นที่ต้องมีการ
ควบคุมพฤติกรรมโดยบุคคลอ่ืน และสมาชิกจะมีความเชื่อว่าไม่มีใครในทีมที่เอาเปรียบ ความไว้วางใจ
เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้น า ความไว้วางใจในตัวผู้น าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สมาชิกในทีมเต็มใจที่จะ
ยอมรับและมีความผูกพันต่อเป้าหมายและการตัดสินใจของผู้น า  
 ๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการให้รางวัล  (Performance 
Evaluation and Reward systems) การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลเพ่ือจ่ายค่าจ้างต่อ
ชั่วโมง หรือแรงกระตุ้นส่วนบุคคล (Individual incentives) ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอส าหรับการ
พัฒนาผลงานของทีมให้สูงขึ้น ดังนั้นการประเมินผลหรือระบบการให้รางวัลควรพิจารณาเป็นกลุ่ม 



๕  

 

เช่น การแบ่งปันผลประโยชน์ การแบ่งปันสิ่งที่ได้รับ แรงกระตุ้นส าหรับกลุ่มย่อย และระบบการ
เสริมแรงอ่ืน ๆ ควรให้เป็นทีมมากกว่าการให้เป็นรายบุคคล  
 ๑๐. กระบวนการ (Process) กระบวนการในการท างานก็เป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของทีม โดยสมาชิกในทีมต้องมีความผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ 
 ๑) วัตถุประสงค์ทั่วไป (Common Purpose) การท างานเป็นที่มีประสิทธิภาพ
นั้นสมาชิกในทีมต้องร่วมกันตั้งวัตถุประสงค์ในการท างานเพ่ือก าหนดทิศทาง การทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
และความผูกพันของสมาชิก ซึ่งวัตถุประสงค์นี้ก็คือ วิสัยทัศน์ (vision) นั่นเองซึ่งมีความหมายกว้าง
กว่าค าว่า "เป้าหมาย" 
 ๒) เป้าหมายเฉพาะ (Specific Goals) ทีมที่ประสบความส าเร็จจะแปลง
วัตถุประสงค์ทั่วไปมาเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (specific) สามารถวัดได้ (measurable) และมี
ความเป็นไปได้จริง (realistic) การตั้งเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงนี้จะช่วยให้การสื่อสารภายในทีมมี
ความชัดเจนขึ้น และท าให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย จากผลการวิจัยพบว่าการ
ตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล หรือเป้าหมายของทีมควรมีความท้าทาย (challenging) การตั้งเป้าหมายที่
ยากพบว่ามีผลต่อการเพ่ิมผลงานของทีมให้สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับคุณภาพ มี
แนวโน้มท าให้คุณภาพสูงขึ้น การตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับความเร็ว มีแนวโน้มท าให้มีความเร็วเพ่ิมขึ้น 
การตั้งเป้าหมายเก่ียวกับความถูกต้องมีแนวโน้มท าให้ความถูกต้องเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  
 ๓) ความเชื่อในศักยภาพของทีม (Efficacy)  ทีมที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความ
เชื่อมั่นในทีมของตนเอง สมาชิกในทีมจะมีความเชื่อว่าทีมของเขาสามารถประสบความส าเร็จได้  เรา
เรียกสิ่งนี้ว่า "Team efficacy" ทีมที่เคยท างานประสบความส าเร็จจะมีความเชื่อว่าการท างานใน
อนาคตจะประสบความส าเร็จเช่นกัน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจท าให้เขาท างานหนักขึ้น มีความพยายามมาก
ขึ้น การที่จะท าให้ทีมมี Team efficacy สูงขึ้นนั้นสามารถสร้างได้โดยการท าให้ทีมประสบ
ความส าเร็จทีละเล็กทีละน้อยหลาย ๆ ครั้ง และการฝึกฝนทักษะภายในทีมให้เพ่ิมพูนขึ้นก็จะท าให้ทีม
มั่นใจเพ่ิมข้ึนมี Team efficacy สูงขึ้น 
 ๔) ระดับความขัดแย้ง (Conflict Level) ความขัดแย้งภายในทีมมิใช่เป็นสิ่งที่
เลวร้ายเสมอไป ในทางตรงกันข้ามทีมที่หลีกหนีความขัดแย้งจะเริ่มกลายเป็นทีมที่เงียบเหงา หยุดนิ่ง
ไม่มีการพัฒนา ความขัดแย้งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม และท าให้ไม่เกิดลักษณะของ 
groupthink (พวกมากลากไป) ความขัดแย้งในงานจะเป็นสิ่งเร้าท าให้ทุกคนช่วยกันอภิปราย ส่งเสริม
การประเมินเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปัญหาซึ่งจะน าไปสู่แนวทางการตัดสินใจที่ดีของทีม  ดังนั้นทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพจะมีลักษณะที่มีระดับความขัดแย้งท่ีเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป  
 ๕) การกินแรงเพ่ือน (Social Loafing) ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่าสมาชิกบางคน
สามารถแอบแฝง/ซ่อนเร้นอยู่ภายในกลุ่มได้ เขาจะมีพฤติกรรมกินแรงเพ่ือนและพยายามอยู่ภายใน
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กลุ่มโดยไม่ท างาน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะให้การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันทั้งระดับ
รายบุคคลและทีม สมาชิกจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และหลักการร่วมกัน 
สมาชิกจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรและมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง  ฉะนั้น
พฤติกรรมการกินแรงเพ่ือนจะได้ไม่เกิด 
 ส่วน เนตร์พัณณา ยาวิราช๖๒ กล่าวว่า การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ คือ ทีมที่
สามารถท างานได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการน าความคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุงการท างานเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ จึงมีลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. สมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในทีม 
 ๒. มีความเชื่อถือไว้วางใจกันระหว่างสมาชิกในทีมและผู้บริหาร 
 ๓. สมาชิกมีการสื่อสารที่ดี 
 ๔. มีความขัดแย้งกันน้อย 
 ๕. มีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. เสริมสร้างการรับรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม 
 นอกจากนี้ รัตนาภรณ์ แววกระโทก๖๓ กล่าวไว้ว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานเป็น
ทีม คือ 
           ๑. บรรยากาศของการท างานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และ
สร้างสรรค์ ทุกคนช่วยกันท างานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย 
            ๒. ความไว้วางใจกัน (trust) เป็นหัวใจส าคัญของการท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคน
ในทีมควรไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน 
            ๓. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน 
            ๔. บทบาท (role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้
เข้าใจในบทบาทของผู้อ่ืนในทีม ทุกบทบาทมีความส าคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็น
ทีมงานให้มั่นคง เช่น การประนีประนอม การอ านวยความสะดวก การให้ก าลังใจ เป็นต้น 
            ๕. วิธีการท างาน (work procedure) สิ่งส าคัญท่ีควรพิจารณา คือ 

                                                           
๖๒ เนตร์พัณณา ยาวริาช, การจัดการสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, 

๒๕๔๕), หน้า ๒๑๕.  
๖๓ รัตนาภรณ์  แววกระโทก, ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานเป็นทีม , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

https://www.gotoknow.org/posts/456320 [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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                  ๑) การสื่อความ (communication) การท างานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ 
การสื่อความที่ชัดเจนเหมาะสมซึ่งจะท าให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
                  ๒) การตัดสินใจ (decision making) การท างานเป็นทีมต้องใช้การ
ตัดสินใจร่วมกัน เมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อม
เกิดความผูกพันที่จะท าในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 
                  ๓) ภาวะผู้น า (leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน การ
ท างานเป็นทีมควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้น า (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) 
เพ่ือให้ทุกคนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการท างานเป็นทีมนั้นมีความหมาย 
ปรารถนาที่จะท าอีก 
                  ๔) การก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอ้ือต่อการท างานร่วมกันให้
บรรลุเป้าหมาย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ที่จะ
น ามาใช้ร่วมกัน 
            ๖. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผล
การท างาน เป็นระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลงาน ท าให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
พัฒนากระบวนการท างาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงาน
บรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
             . การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง 
                  ๑) พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
                  ๒) การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่
เอ้ือต่อการท างานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการท างานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอ้ือ
ต่อการท างานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัล
แก่การท างานเป็นทีมในลักษณะที่ว่างอยู่บนพ้ืนฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (group base reward 
system) 
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 ส าหรับ สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์๖๔  ได้ให้รูปแบบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพพอที่จะสรุปได้
ดังนี้ 
  ๑. ด้านการจัดรูปแบบงาน ต้องมีการปฏิบัติงานและรับผิดชอบร่วมกันในการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 
  ๒. การจัดองค์ประกอบ สมาชิกต้องมีความสามารถ สมาชิกในทีมงานต้องมีทักษะ ๓
ประเภท ได้แก่ ความช านาญของเทคนิค การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทักษะความสัมพันธ์
นอกจากนี้แล้วสมาชิกในทีมงานต้องมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย มีความประนีประนอมยึดมั่นใน
หลักการมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีความยืดหยุ่นสูง 
  ๓. การจัดบริบท มีองค์ประกอบด้านบริบท ๓ ประการที่ส่งผลในการท างานเป็นทีม
ประสิทธิผล คือ มีทรัพยากรเพียงพอ ภาวะผู้น าที่ดี และมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนที่ด ี
  ๔. การจัดกระบวนการ ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานเป็นทีมด้านนี้ได้แก่สมาชิกมีความ
ผูกพันต่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน การก าหนดเป้ าหมายเฉพาะทีม ความเชื่อมั่น ในความสามารถของทีม
การบริหารความขัดแย้งและการลดการออกแรงหรือเอาเปรียบในการท างานของสมาชิกบางคน 
 ส าหรับ สุเมธ แสงนิ่มนวล ได้กล่าวถึงลักษณะทีมท่ีดีสังเกตได้จากลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส สดชื่นเป็นธรรมชาติ 
  ๒. สมาชิกมีความพึงพอใจในงานและท างานอย่างมีความสุข 
  ๓. สมาชิกมีความเชื่อมั่นในตนเองและทีมงาน 
  ๔. ทุกคนรักและสามัคคีกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
  ๕. มีความเป็นมิตรและไม่มุ่งร้ายต่อกัน 
  ๖. สมาชิกมีวิสัยทัศน์ในการท างาน 
   . สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   . สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๙. สมาชิกรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน 
 นอกจากนี้ Douglas McGregor๖๕ ได้กล่าวถึงลักษณะทีมงานทีมมีประสิทธิภาพ มี
ลักษณะพอที่จะสรุปได้ดังนี้ 

                                                           
๖๔ สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ, (เชียงราย : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏ

เชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๑ ๒-๑  . 

๖๕ สุนันทา เลาหนันทน,์ การพัฒนาองค์การ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ด ีด ี บุ๊คสโตร์, ๒๕๔๔), 
หน้า ๑๔๓. 



๖๑ 

 

  ๑. บรรยากาศของการท างานไม่เป็นทางการ 
  ๒. มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง 
  ๓. สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
  ๔. สมาชิกทีมงานรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน 
  ๕. เมื่อมีการขัดแย้งกัน กลุ่มจะใช้เหตุและผลในการยุติปัญหาและจะร่วมกัน
แก้ปัญหา 
  ๖. มีการตัดสินใจโดยความเห็นพ้องต้องกัน 
   . การวิพากษ์วิจารณ์เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา 
   . สมาชิกมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน 
  ๙. มีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจน สมาชิกยอมรับภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มใจ 
  ๑๐. หัวหน้าไม่ใช้อ านาจครอบง า 
  ๑๑. มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 
 ส าหรับการท างานเป็นทีมท่ีดีมีประสิทธิภาพ Glenn H. Varney๖๖  ได้ให้ทัศนะไว้ว่า 
ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
  ๑. การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
  ๒. การมีบรรยากาศการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  ๓. การติดต่อสื่อสารที่ดี 
  ๔. วัตถุประสงค์ของทีม 
  ๕. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
  ๖. การใช้ทรัพยากรของแต่ละคนในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   . มีวิธีการที่ดีในการควบคุมทีมงาน 
   . สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การสนับสนุน ได้แก่ ความเป็นอิสระการสนับสนุนนับถือ 
ความแตกต่างกันส่วนบุคคล 
 ส่วน Christ Argyris๖  มีความเชื่อว่าประสิทธิผลขององค์การเกิดจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในทีมงานและปทัสถานในทางบวกของทีมงาน ซึ่งทีมงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สมาชิกมีความจริงใจในการแสดงความรู้สึกต่าง ๆ 
  ๒. สมาชิกมีความไว้วางใจต่อกัน 

                                                           
๖๖ อรุณ  รักธรรม, การพัฒนาองค์การ : การสร้างและพัฒนาการท างานเป็นทีม, (กรุงเทพมหานคร :  

โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓. 
๖  สุนันทา เลาหนันทน,์ การสร้างทีมงาน, (กรุงเทพมหานคร : ด ีดี  บุ๊คสโตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๔๕. 



๖๒ 

 

  ๓. มีวิธีการท างานใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม 
  ๔. สนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีความจริงในการแสดงความคิด ความรู้สึก 
  ๕. สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเปิดเผย 
  ๖. สนับสนุนให้สมาชิกทดลองวิธีการท างานใหม่ ๆ 
   . สมาชิกมีความเป็นเอกัตบุคล 
   . สมาชิกกล้าเสนอความคิดเห็น 
  ๙. สมาชิกมีความห่วงใย เอื้ออาทรต่อกัน 
  ๑๐. สมาชิกมีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ 
 ส าหรับ Larson and Lafasto๖  ได้ให้ทัศนะไว้ว่า ทีมงานที่มีความเป็นเลิศควรมีลักษณะ 
  ประการ สามารถที่จะสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. มีเป้าหมายและความชัดเจน 
  ๒. มีโครงสร้างงานที่มุ่งผลชัดเจน 
  ๓. มีสมาชิกทีมงานที่มีความสามารถ 
  ๔. มีความผูกพันในงานอย่างมีเอกภาพ 
  ๕. มีบรรยากาศท่ีดีของการท างานร่วมกัน 
  ๖. มีมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ 
   . มีการสนับสนุนและการยอมรับจากภายนอกทีมงาน 
   . มีผู้ที่ยึดหลักการ 
 ส าหรับ Woodcock๖๙ ได้กล่าวว่าลักษณะของทีมการท างานที่มีประสิทธิภาพไว้ ๑๑ 
คือ ความสมดุลในบทบาท เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การเปิดเผย และ
เผชิญหน้า การสนับสนุนและการไว้วางใจ ความร่วมมือและขัดแย้ง วิธีปฏิบัติงานชัดเจน ภาวะผู้น าที่
เหมาะสม ทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนาบุคลากร สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี และ
การติดตอ่สื่อสารที่ดี มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ความสมดุลในบทบาท (Balanced roles) คือ ในทีมการท างานจะผสมผสาน
ทักษะความรู้ ความสามารถ ที่แตกต่างกันของบุคคล และใช้ความแตกต่างด าเนินบทบาทของแต่ละ
งานได้อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป 

                                                           
๖  กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการเสริมสร้างความเข็มแข็งการด าเนินงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. (กรุงเทพเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), หน้า 
๔๑๖. 

๖๙ Woodcock, M., Team development manual, 2nded, (Varmant : Gower, 1989), pp.75-
116. 



๖๓ 

 

  ๒. เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Clear objectives and 
agreed goals) คือ ทีมการท างานมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกัน สมาชิกทุกคน
ในทีมรับรู้และยอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้น 
  ๓. การเปิดเผยและเผชิญหน้า (Openness and confrontation) คือ บรรยากาศ
ในการท างานเป็นทีม เป็นไปอย่างเปิดเผย สมาชิกสามารถที่จะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตนต่อ
การท างานได้ มีการสื่อสารโดยตรง หันหน้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจกัน 
  ๔. การสนับสนุนและการไว้วางใจ (Support and trust) คือ สมาชิกทุกคนได้รับ
การช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความจริงใจต่อกัน สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน พร้อมที่จะร่วมมือในการแก้ปัญหา 
  ๕. ความร่วมมือและขัดแย้ง (Co-operation and conflict) คือ สมาชิกในทีมให้
ความร่วมมือกันในการท างาน พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุน ช่ว ยเสริมสร้างทักษะ ความรู้ 
ความสามารถให้แก่กันรวมทั้งการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท างาน มี
การใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
  ๖. วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน (Sound procedures) คือ การท างานของทีมมีการ
ประชุมปรึกษาหารือและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน การตัดสินใจจะใช้ข้อมูลและความเห็นของสมาชิก
ทีมทุกคน 
   . ภาวะผู้น าที่เหมาะสม (Appropriate leadership) การท างานในทีม จะต้องมี
ผู้น าที่มีความสามารถและเหมาะสมในสถานการณ์นั้น ๆ โดยสมาชิกทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้น าทีมได้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น 
   . ทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ (Regular review) คือ การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของทีมอย่างสม่ าเสมอ ว่ามีปัญหาใดที่จะต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไข 
  ๙. การพัฒนาบุคลากร (Individual development) คือการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของสมาชิกทีม ให้โอกาสให้สมาชิกได้ใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีในการท างาน
อย่างเต็มที ่
  ๑๐. สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี (Sound inter-group relations) คือ การท างาน
ทีมีสัมพันธภาพที่ดี มีการร่วมมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๑๑. การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good communications) คือ การติดต่อสื่อสารในทีม
เป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจน เหมาะสม สื่อสารกันทางตรง สมาชิกในทีมมีการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ที่จ าเป็นต่อการท างาน 



๖๔ 

 

 ส่วน Rensis Likert ๐ ได้กล่าวถึงลักษณะของทีมที่มีประสิทธิผล มีจุดเน้นคล้ายกับ
แนวคิดของแมคเกรเกอร์ ซึ่งเป็นการเน้นกระบวนการและปฏิสัมพันธ์ภายในของทีมงาน พอที่จะสรุป
ได้ดังนี ้
  ๑. สมาชิกมีความช านาญในการปฏิบัติงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน 
  ๒. สภาพการปฏิบัติงานมีความเป็นกันเองและไม่ตึงเครียด 
  ๓. สมาชิกมีความสนใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกัน 
  ๔. มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสูง 
  ๕. สมาชิกมีส่วนในการก าหนดค่านิยม ความต้องการและเป้าหมายต่าง ๆ 
  ๖. สมาชิกมีการประสานงานที่ดี 
   . สมาชิกยอมรับและให้ความส าคัญต่อค่านิยมของทีมงาน 
   . สมาชิกมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของทีมร่วมกัน 
  ๙. บรรยากาศของการท างานสนับสนุนเกื้อกูลกัน 
  ๑๐. หัวหน้าทีมมีการส่งเสริมบรรยากาศของร่วมมือประสานงานกัน 
  ๑๑. สมาชิกกระตือรือร้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๑๒. สมาชิกยอมรับเป้าหมายและความคาดหวังของทีมงานด้วยความเต็มใจ 
  ๑๓. สมาชิกมีความมั่นใจในความสามารถของทีมงาน 
  ๑๔. สมาชิกให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๑๕. บรรยากาศการท างานส่งเสริมให้มีการใช้ความคิดสร้างสร้างสรรค์ 
  ๑๖. ทีมงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ๑ . มีการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 
  ๑ . มีการสื่อสารเรื่องราวที่ส าคัญทุกเรื่อง และไม่เสียเวลาสื่อสารกับเรื่องที่ไม่ส าคัญ 
  ๑๙. สมาชิกมีความสนใจในข่าวสารข้อมูลที่ได้รับฟังและรับฟังโดยปราศจากความ
แคลงใจ 
  ๒๐. มีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง 
  ๒๑. สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและทุกคนสามารถท างานโดย
กระบวนการกลุ่ม 
  ๒๒. มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
  ๒๓. สมาชิกเข้าใจเป้าหมายและปรัชญาในการท างานส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วน Skopec and Smith ๑ ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ดังนี้ 
                                                           

 ๐ สุนันทา เลาหนันทน,์ การสร้างทีมงาน, (กรุงเทพมหานคร : ด ีดี  บุ๊คสโตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๔๒-๔๕. 



๖๕ 

 

  ๑. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 
  ๒. ใจกว้างต่อความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน 
  ๓. มีความรู้สึกที่ดีและมีความสุขในการท างาน 
  ๔. การมีส่วนร่วมในการท างาน 
  ๕. มีความเคารพซึ่งกันและกัน 
  ๖. มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง 
   . มีความมุ่งมั่นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกันและร่วมกันตัดสินใจ 
 ส่วน สงวน ช้างฉัตร ๒ ได้สรุปแนวทางในการท างานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพหัวหน้างาน
หรือผู้บริหารต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑. การติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย 
  ๒. สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  ๓. สมาชิกมีการยอมรับนับถือ 
  ๔. มีการก าจัดอุปสรรค 
  ๕. การใช้วินัยในทางสร้างสรรค์ 
  ๖. การเป็นผู้รับรู้ความต้องการของแต่ละบุคคล 
   . การเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่เปลี่ยนแปลง 
   . การพยายามจัดหารางวัลตอบแทน 
  ๙. สนับสนุนการท างานของกลุ่มเมื่อสามารถท างานได้ส าเร็จ 
  ๑๐. การตัง้จุดมุ่งหมายที่สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้ 
 ส่วน หลุยส์ จ าปาเทศ ๓ ได้ให้ทัศนะไว้ว่าองค์ประกอบส าคัญของการท างานเป็นทีมให้มี
ประสิทธิภาพ ๓ องค์ประกอบหลัก ๆ คือ 
  ๑. องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของกลุ่ม ได้แก่ การมีเป้าหมายและขั้นตอน
ที่ชัดเจนการจัดให้มีการประสานงานกันเป็นทีม มีขนาดกลุ่มที่พอเหมาะ 
  ๒. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับผู้น ากลุ่มได้แก่ มีความรู้ในการวางแผนงานมีเทคนิคการ
เสริมแรงและสร้างพลังใจ มีเทคนิคเผชิญต่อการขัดแย้ง 

                                                                                                                                                                      
 ๑ บัญชร แก้วส่อง, การพัฒนาองค์การ, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓) หน้า ๒ ๒. 
 ๒ สงวน ช้างฉัตร, พฤติกรรมองค์การ, (พิษณุโลก : ภาควิชาบริหารธรุกิจและสหกรณ์ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๑-๑๑๓. 
 ๓ หลุยส์ จ าปาเทศ,  จิตวิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า 

๑๑๑-๑๑๔. 



๖๖ 

 

  ๓. องค์ประกอบเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ มีความตั้งใจที่จะท างาน มีความรู้ความ
ช านาญในงานนั้น มีความร่วมมือและตระหนักในการท างานเป็นทีม 
 ส าหรับเนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ ๔ ได้ให้ทัศนะไว้ว่า ลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพควรมี
ลักษณะดังนี้ 
  ๑. สมาชิกมีความเข้าใจบทบาทของแต่ละคนในกลุ่ม 
  ๒. สมาชิกมีการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงกัน 
  ๓. สมาชิกมีความเคารพในหน้าที่ของแต่ละคน 
  ๔. สมาชิกทุกคนต่างสนับสนุนและช่วยเหลือกันและกัน 
  ๕. มีความขัดแย้งเฉพาะเรื่องงาน ไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 
  ๖. บรรยากาศของการท างานไม่ตึงเครียด 
   . ค านึงถึงผลประโยชน์ของทีมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
 ส าหรับ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ ๕ กล่าวว่า หัวใจของทีมไม่ได้อยู่ที่สมาชิกเพียง
อย่างเดียวแต่จะต้องอยู่ที่ความร่วมมือและพร้อมใจของสมาชิกในทีมที่ช่วยกันท าให้ทีมของตนมี
ศักยภาพเหนือกว่าคู่แข่งทีมงานที่ประสบความส าเร็จควรมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. เป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในทุกทีมเพราะ
เป้าหมายที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Shared goals) จะท าให้เกิดพัฒนาการของทีมงานที่มีน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันโดยที่สมาชิกแต่ละคนในทีมจะต้องทุมเทความพยายามในการท างานเพือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามท่ีทีมต้องการ 
  ๒. การแสดงออก (Expression) สมาชิกทุกคนในทีมงาน มีสิทธิที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนได้อย่างเสรี แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนในทีมต่างก็มี
หน้าที่จะต้องรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
การสื่อสารในทีมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และสมาชิกทุกคนเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งท าให้
ทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยการแสดงออกของสมาชิกจะเกิดความเข้าใจ
ในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนและทีมงานอย่างชัดเจน 
  ๓. ความเป็นผู้น า (Leadership) การท างานเป็นทีมจะมีจุดเด่นที่ส าคัญ คือ ทีมงาน
จะมีความยืดหยุ่นกว่าการท างานในรูปแบบอ่ืน ถึงแม้ว่าทีมงานบางทีมอาจจะมีหัวหน้าทีม (Team 

                                                           
 ๔ เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์, แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์กร, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๑ . 
 ๕ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ, กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์

เน็ท, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๒๖. 



๖  

 

leader) ที่เป็นทางการ แต่สมาชิกอาจจะสับสนเปลี่ยนต าแหน่งและบทบาทระหว่างกันได้ตลอดเวลา
โดยสมาชิกแต่ละคนในทีมงานจะต้องเต็มใจรับหน้าที่เป็นผู้น าตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
และตามความสามารถของตน ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานใช้ทักษะและความสามารถของสมาชิกทุกคนได้
อย่างเต็มที่จะท าให้ทีมงานสามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างสมบูรณ์ 
  ๔. แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องและเป็นเอกฉันท์ (Consensus) โดยหัวหน้าทีมจะ
พยายามให้สมาชิกทุกคนต่างแสดงความเห็นโต้ตอบและลงมติร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดส าหรับ
แก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน โดยไม่สร้างความกดดันหรือบังคับให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งจ าใจต้อง
ยอมรับในเสียงส่วนใหญ่อย่างไม่เต็มใจ เพ่ือให้การท างานบรรลุเป้าหมายโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ตลอดจนช่วยให้สมาชิกมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน และไม่มีอคติต่อกลุ่ม 
  ๕. ความไว้วางใจ (Trust) เป็นพ้ืนฐานส าคัญของความรักและความสามัคคีระหว่าง
หมู่คณะ ดังนั้นสมาชิกในทีมงานจะต้องเชื่อใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันเพ่ือจะได้ทุ่มเทให้กับการ
ท างานเต็มที่ เพราะสมาชิกทุกคนต่างแน่ใจและมั่นใจว่าเขาจะมีเพ่ือนร่วมทีมคอยให้การสนับสนุนใน
การตัดสินใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานมีผลงานความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาการที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 
  ๖. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันท าให้ทีมงาน
ต้องหาวิธีปฏิบัติหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ โดยระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา
และหาทางมองอย่างสร้างสรรค์ให้แตกต่างและดีกว่าเดิมหรือที่เรียกว่า “คิดใหม่ท าใหม่” นั่นเอง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์โดยอาศัยพลังความคิดและความสามารถ
ของสมาชิกแต่ละคนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าแก่ทีมงาน ซึ่งจะช่วยให้ทีมงาน
โอกาสและความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 
 ขณะที่ ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู ๖ ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การท างานเป็นทีมเป็นความร่วมมือ
ร่วมใจกันท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 
  ๑. มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและมีเป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกัน 
  ๒. สมาชิกเปิดใจและร่วมมือกันแก้ปัญหา 
  ๓. มีการสนับสนุนและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
  ๔. สมาชิกร่วมกันและใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 
  ๕. ใช้กระบวนการท างานและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 
  ๖. ใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
                                                           

 ๖ ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู, เอกสารสาระการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาหลักเทคนิคการบริหารและการ
วางแผน, (ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏราชนนครินทร์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๑-๑๖๒. 



๖  

 

   . มีการทบทวนผลงานและวิธีการท างาน 
   . มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  ๙. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงาน 
 ส่วน นพ ศรีบุญนาค   ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับทีมงานที่มีสมรรถนะสูงมีปัจจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  ๑. มีขนาดของทีมที่เหมาะสม 
  ๒. สมาชิกในทีมงานมีความสามารถ 
  ๓. บทบาทและความหลากหลายของสมาชิก 
  ๔. การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
  ๕. มีเป้าหมายที่เด่นชัดและเฉพาะเจาะจง 
  ๖. สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกัน 
   . มีการประเมินผลและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 ส าหรับ ทิศนา แขมมณี   ได้กล่าวถึง หลักการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 
  ๑. การมีเป้าหมายร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลที่จะมาร่วมกันท า งานนั้นจะต้องมี
วัตถุประสงค์ในการมาร่วมกันคือจะต้องมีการรับรู้และเข้าใจเป้าหมายร่วมกันจะท าอะไรให้เป็น
ผลส าเร็จ 
  ๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้องมี
บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของกลุ่มในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
  ๓. การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้องมีการ
สื่อความหมายต่อกันและกันเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในการท างานร่วมกัน 
  ๔. การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้น จะต้อง
มีการประสานงานกันเพื่อให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 
  ๕. การตัดสินใจร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้องมีโอกาสร่วมกัน 
ที่จะตัดสินใจในงานที่ท าในระดับใดระดับหนึ่ง 
  ๖. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลที่มาร่วมกันท างานนั้นจะต้องได้รับการ 
จัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนจากผลที่เกิดจากการท างานร่วมกัน 
 นอกจากนี้ สุเมธ แสงนิ่มนวล ๙ ได้กล่าวถึง หลักของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ดังนี้ 

                                                           
   นพ ศรีบุญนาค, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), หน้า ๖๙. 
   ทิศนา แขมมณี, กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือการท างานเป็นทีม และการจัดการเรียนการสอน, 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐. 



๖๙ 

 

  ๑. มีผู้น าทีมที่ด ี
  ๒. มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
  ๓. มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
  ๔. มีการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ 
  ๕. มีการสื่อสารแบบเปิด 
  ๖. มีการเสียสละของสมาชิกทีมงาน 
   . มีการให้ผลตอบแทนเป็นกลุ่ม 
   . สร้างค่านิยมให้ท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของกลุ่ม 
  ๙. มีการประสานงานที่ดี 
 ดังนั้น การท างานเป็นทีมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ก าหนดไว้โดยมีคุณลักษณะ   ด้าน ดังนี้ 
  ๑. ภาวะผู้น า หมายถึง ความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานเป็นทีมที่เหมาะสมมีความ
รับผิดชอบ มีหน้าที่และบทบาทความเป็นผู้น าที่สมบูรณ์ สามารถมอบหมายงานและแบ่งสรรงานให้
ผู้อื่นด าเนินการโดยท างานเป็นทีม ต้องมีทักษะด้านการงานขจัดปัญหาความขัดแย้ง สร้างแรงจูงใจ มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือปรับองค์กรให้เปลี่ยนแปลง มีศักยภาพการเพ่ิม 
ผลผลิต 
  ๒. การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง การที่มีความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและ
การด าเนินการตามนโยบายและการวางแผนการประเมินผลงาน ให้บรรลุเป้าหมายซึ่งถือเป็นเครื่อง 
ชี้วัดความสามารถของผู้น าและทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพท าความส าเร็จให้กับโรงเรียนผู้น าทีมต้องการ
วางแผนก าหนดเป้าหมายเพ่ือการด าเนินนโยบายและประเมินการวางแผนมีองค์ประกอบส าคัญ ๒ 
ประการ คือ 
    ๑) การก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้งานส าเร็จโดยมีเงื่อนไข
ข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะเวลา ปริมาณและคุณภาพ เป็นต้น 
    ๒) การตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับทางเลือกหรือกิจกรรมที่จะน าไปสู่
วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ได้แก่ มีทางเลือกอะไร มีข้อเสียอะไร มีขั้นตอนวิธีการอย่างไร จะ
ท าเมื่อใครรับผิดชอบ ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพยากรอะไรและเลือกทางใด โดยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย เป็นเครื่องชี้ชัดความสามารถของผู้น าและทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ความสามัคคี หมายถึง เป็นสมาชิกทีมงานมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันไม่มี
คิดเห็นและความส านึกที่เห็นแก่ตัว ทีมงานยึดเหนี่ยวแน่นด้วยเหตุผล เกิดความรู้สึกยินดีและมีส่วน
                                                                                                                                                                      

 ๙ สุเมธ แสงนิ่มนวล, ท าอย่างไรจึงจะเป็นนักบริหารชั้นยอด, (กรุงเทพมหานคร : ก. พลพิมพ,์ ๒๕๔๔), 
หน้า  ๓. 



 ๐ 

 

ร่วมกับความส าเร็จของโรงเรียน มีแรงร่วมใจและต้องการให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ 
  ๔. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี หมายถึง ผู้น าต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงานโดยเริ่ม
จากผู้น า เช่น ให้ความเอาใจใส่ทุกข์สุข ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจพฤติกรรมผู้น าดังกล่าว
สามารถเอาชนะจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นตัวอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสมาชิกทีมงานปฏิบัติ
ตาม เพ่ิมความสัมพันธ์ภายในทีมงาน จูงใจสมาชิกทีมงานร่วมใจกันท างานในที่สุดจะได้ผลงานและ
น้ าใจคนและเพ่ิมความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน 
  ๕. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดแปลกใหม่และสามารถปฏิบัติได้ให้
ประโยชน์การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพ่ิมคุณภาพชีวิต 
แก้ปัญหาต่าง ๆ หมดสิ้นไป ส่งเสริมเจตคติ วิสัยทัศน์และการยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ ควบคู่กับ
ประสิทธิภาพ และศักยภาพบุคลากรเทคนิคที่นิยมใช้คือการระดมสมองกระตุ้นให้สมาชิกทีมงานเสนอ
ความคิดใหม่ ๆ โดยไม่ปิดกั้น ยึดหลักการความคิดสร้างสรรค์จากหลายหัวดีกว่าหัวเดียว มุมมองข้อดี
ข้อเสีย อนาคตกว้างไกลกว่าความคิดเพียงคนเดียว 
  ๖. แรงจูงใจ หมายถึง ผู้น าต้องท าหน้าที่ชักจูงให้สมาชิกทีมงานทุ่มเทจิตใจและพลัง
กายด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น ผลส าเร็จของการสร้างแรงจูงใจคือ เกิดพฤติกรรมร่วม ช่วยให้
สมาชิกทีมงานร่วมกันท างานด้วยความพึงพอใจ และมีความสุขกับการท างาน พฤติกรรมทางบวกของ
สมาชิกทีมงานเพ่ิมขึ้น ให้ความสนใจงาน มีความสามัคคีร่วมกันตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย 
   . การพัฒนาทักษะและเพ่ิมความรู้ หมายถึง ผู้น าต้องสามารถสอนงานหรือแนะน า
วิธีการท างาน การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรู้บุคลากรองค์การช่วยให้ทีมงานต่าง ๆ
เพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด ลดต้นทุนและมีศักยภาพด้านการแข่งขันสูง เนื่องจากในโลกปัจจุบัน
อิทธิพลของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายท าให้สภาวะแวดล้อมขององค์การทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นับเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารและ
การท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ฮัมดี ยาเส็ง,  
(๒๕๕ , ออนไลน์) 

๑. การออกแบบลักษณะงาน 
๒. องค์ประกอบของงาน 
๓. ความสามารถของสมาชิก 
๔. ทีมท่ีมบีุคลิกภาพที่ด ี



 ๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 ๕. การก าหนดบทบาทและภาระหน้าที่ต่าง ๆ 
๖. ขนาดของทีม 
 . ความยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม 
 . ความชอบของสมาชิก 
๙. ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
๑๐. กระบวนการในการท างาน 

เนตร์พัณณา ยาวิราช, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๑๕) 

๑. สมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในทีม 
๒. มีความเชื่อถือไว้วางใจกันระหว่างสมาชิกใน
ทีมและผู้บริหาร 
๓. สมาชิกมีการสื่อสารที่ดี 
๔. มีความขัดแย้งกันน้อย 
๕.  มีการแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๖. เสริมสร้างการรับรู้ ในการท างานร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในทีม 

รัตนาภรณ์  แววกระโทก,  
(๒๕๕๙, ออนไลน์) 

๑. บรรยากาศการท างาน 
๒. ความไว้วางใจกัน 
๓. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
๔. บทบาทของสมาชิก 
๕. วิธีการท างาน 
๖. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างาน 
 . การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง 

สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์,  
(๒๕๔๕, หน้า ๑ ๒-๑  ) 

๑. ด้านการจัดรูปแบบงาน  
๒. การจัดองค์ประกอบ  
๓. การจัดบริบท  
๔. การจัดกระบวนการ 

  



 ๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

Douglas McGregor,  
อ้างใน สุนันทา เลาหนันทน์, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๔๓) 

๑. บรรยากาศของการท างานไม่เป็นทางการ 
๒. มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง 
๓. สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
๔. สมาชิกทีมงานรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน 
๕. ใช้เหตุผลแก้ไขการขัดแย้งกัน 
๖. มีการตัดสินใจโดยความเห็นพ้องต้องกัน 
 . การวิพากษ์วิจารณ์เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา 
 . สมาชิกมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
๙. มีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจน  
๑๐. หวัหน้าไม่ใช้อ านาจครอบง า 
๑๑. มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็น 
ระยะ ๆ 

Glenn H. Varney,  
อ้างใน อรุณ รักธรรม, 
(๒๕๒๔, หน้า ๖๓) 

๑. การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
๒. การมีบรรยากาศการสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
๓. การติดต่อสื่อสารที่ดี 
๔. วัตถุประสงค์ของทีม 
๕. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
๖. การใช้ทรัพยากรของแต่ละคนในกลุ่มให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 . มีวิธีการทีด่ีในการควบคุมทีมงาน 
 . สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การสนับสนุน 

Christ Argyris,  
อ้างใน สุนันทา เลาหนันทน์, 
(๒๕๔๐, หน้า ๔๕) 

๑. สมาชิกมีความจริงใจในการแสดงความรู้สึก
ต่าง ๆ 
๒. สมาชิกมีความไว้วางใจต่อกัน 
๓. มีวิธีการท างานใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม 
๔. สนับสนุนให้ผู้ อ่ืนมีความจริงในการแสดง
ความคิด ความรู้สึก 
๕. สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเปิดเผย 
๖. สนับสนุนสมาชิกทดลองวิธีการท างานใหม่ ๆ 



 ๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

  . สมาชิกมีความเป็นเอกัตบุคล 
 . สมาชิกกล้าเสนอความคิดเห็น 
๙. สมาชิกมีความห่วงใย เอื้ออาทรต่อกัน 
๑๐. สมาชิกมีความผูกพันและจงรักภักดีต่อ
องค์การ 

Larson and Lafasto,  
อ้างใน กระทรวงศึกษาธิการ, 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๑๖) 

๑. มีเป้าหมายและความชัดเจน 
๒. มีโครงสร้างงานที่มุ่งผลชัดเจน 
๓. มีสมาชิกทีมงานที่มีความสามารถ 
๔. มีความผูกพันในงานอย่างมีเอกภาพ 
๕. มีบรรยากาศท่ีดีของการท างานร่วมกัน 
๖. มีมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ 
 . มีการสนับสนุนและการยอมรับจากภายนอก
ทีมงาน 
 . มีผู้ทีย่ึดหลักการ 

Woodcock,  
(1989, p.75-116) 

๑. ความสมดุลในบทบาท  
๒. เป้าหมายทีช่ัดเจนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
๓. การเปิดเผยและเผชิญหน้า   
๔. การสนับสนุนและการไว้วางใจ   
๕. ความร่วมมือและขัดแย้ง   
๖. วิธีการปฏิบัติงานชัดเจน   
 . ภาวะผู้น าที่เหมาะสม   
 . ทบทวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ  
๙. การพัฒนาบุคลากร  
๑๐. สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มที่ดี  
๑๑. การติดต่อสื่อสารทีดี่  

Rensis Likert,  
อ้างใน สุนันทา เลาหนันทน์, 
(๒๕๔๐, หน้า ๔๒-๔๕) 

๑. สมาชิกมีความช านาญในการปฏิบัติงานและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน 
๒. สภาพการปฏิบัติงานมีความเป็นกันเองและไม่
ตึงเครียด 



 ๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 ๓. สมาชิกมีความสนใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกัน 
๔. มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึง่กันและกันสูง 
๕. สมาชิกมีส่วนในการก าหนดค่านิยม ความ
ต้องการและเป้าหมายต่าง ๆ 
๖. สมาชิกมีการประสานงานที่ดี 
 . สมาชิกยอมรับและให้ความส าคัญต่อค่านิยม
ของทีมงาน 
 . สมาชิกมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายของทีมร่วมกัน 
๙. บรรยากาศของการท างานสนับสนุนเกื้อกูลกัน 
๑๐. หัวหน้าทีมมีการส่งเสริมบรรยากาศของ
ร่วมมือประสานงานกัน 
๑๑. สมาชิกกระตือรือร้นทีช่่วยเหลือกันและกัน 
๑๒. สมาชิกยอมรับเป้าหมายและความคาดหวัง
ของทีมงานด้วยความเต็มใจ 
๑๓. สมาชิกมีความมั่นใจในความสามารถของ
ทีมงาน 
๑๔. สมาชิกให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๑๕. บรรยากาศการท างานส่งเสริมให้มีการใช้
ความคิดสร้างสร้างสรรค์ 
๑๖. ทีมงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑ . มีการสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 
๑ . มีการสื่อสารเรื่องราวที่ส าคัญทุกเรื่อง และ
ไม่เสียเวลาสื่อสารกับเรื่องทีไ่ม่ส าคัญ 
๑๙. สมาชิกมีความสนใจข่าวสารข้อมูลที่ได้รับผัง
และรับฟังโดยปราศจากความแคลงใจ 
๒๐. มีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง 
๒๑. สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และทุกคนท างานโดยกระบวนการกลุ่ม 



 ๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 ๒๒. มีความยืดหยุ่นในการท างาน 
๒๓. สมาชิกเข้าเป้าหมายและปรัชญาในการ
ท างานส่ งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Skopec and Smith,  
อ้างใน บัญชร  แก้วส่อง, 
(๒๕๔๓, หน้า ๒ ๒) 

๑. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป้าหมาย 
๒. ใจกว้างต่อความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน 
๓. มีความรู้สึกที่ดีและมีความสุขในการท างาน 
๔. การมีส่วนร่วมในการท างาน 
๕. มีความเคารพซึ่งกันและกัน 
๖. มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง 
 . มีความมุ่งมั่นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและ
ร่วมกันตัดสินใจ 

สงวน  ช้างฉัตร, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑๑-๑๑๓) 

๑. การติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย 
๒. สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๓. สมาชิกมีการยอมรับนับถือ 
๔. มีการก าจัดอุปสรรค 
๕. การใช้วินัยในทางสร้างสรรค์ 
๖. การเป็นผู้รับรู้ความต้องการของแต่ละบุคคล 
 . การเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่เปลี่ยนแปลง 
 . การพยายามจัดหารางวัลตอบแทน 
๙. สนับสนุนการท างานของกลุ่มเมื่อสามารถ
ท างานได้ส าเร็จ 
๑๐. การตั้งจุดมุ่งหมายที่สามารถด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จได้ 

หลุยส์  จ าปาเทศ, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๑๑-๑๑๔) 

๑. องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของกลุ่ม  
๒. องค์ประกอบที่เกีย่วกับผู้น ากลุ่ม  
๓. องค์ประกอบเกี่ยวกับสมาชิกกลุ่ม  

เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑ ) 

๑. สมาชิกมีความเข้าใจบทบาท 
๒. สมาชิกมีการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงกัน 
๓. สมาชิกมีความเคารพในหน้าที่ของแต่ละคน 



 ๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 ๔. สมาชิกทุกคนต่างสนับสนุนและช่วยเหลือกัน
และกัน 
๕. มีความขัดแย้งเฉพาะเรื่องงาน 
๖. บรรยากาศของการท างานไม่ตึงเครียด 
 . ค านึงถึงผลประโยชน์ของทีม 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๒-๒๖) 

๑. เป้าหมาย 
๒. การแสดงออก  
๓. ความเป็นผู้น า   
๔. แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องและเป็น 
เอกฉันท์   
๕. ความไว้วางใจ  
๖. ความคิดสร้างสรรค์  

ส านักพัฒนาการฝึกหัดครู, 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๖๑-๑๖๒) 

๑. มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและมีเป้าหมายร่วมกัน 
สอดคล้องกัน 
๒. สมาชิกเปิดใจและร่วมมือกันแก้ปัญหา 
๓. มีการสนับสนุนและมีความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน 
๔. สมาชิกร่วมกันและใช้ความขัดแย้งในทาง
สร้างสรรค ์
๕. ใช้กระบวนการท างานและการตัดสินใจที่
ถูกต้องเหมาะสม 
๖. ใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
 . มีการทบทวนผลงานและวิธีการท างาน 
 . มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๙. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงาน 

นพ ศรีบุญนาค, 
(๒๕๔๕, หน้า ๖๙) 

๑. มีขนาดของทีมที่เหมาะสม 
๒. สมาชิกในทีมงานมีความสามารถ 
๓. บทบาทและความหลากหลายของสมาชิก 
๔. การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
๕. มีเป้าหมายที่เด่นชัดและเฉพาะเจาะจง 



   

 

ตารางท่ี ๒.๑๒ ลักษณะที่ส าคัญของทีมที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 ๖. สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกัน 
 .  มีการประเมินผลและให้ค่ าตอบแทนที่
เหมาะสม 

ทิศนา แขมมณ,ี 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๐) 

๑. การมีเป้าหมายร่วมกัน   
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   
๓. การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม   
๔. การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม  
๕. การตัดสินใจร่วมกัน   
๖. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

สุเมธ  แสงนิ่มนวล, 
(๒๕๔๔, หน้า  ๓) 

๑. มีผู้น าทีมที่ด ี
๒. มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
๓. มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
๔. มีการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ 
๕. มีการสื่อสารแบบเปิด 
๖. มีการเสียสละของสมาชิกทีมงาน 
 . มีการให้ผลตอบแทนเป็นกลุ่ม 
 . สร้างค่านิยมให้ท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจของกลุ่ม 
๙. มีการประสานงานที่ดี 

 
 ๒.๒.๘ กระบวนการท างานเป็นทีม  
 กระบวนการท างานเป็นทีม เป็นขั้นตอนของการท างานทีมงานซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึง 
ดังนี้  ศุภโชค ชุนอิ๋ว ๐ ได้กล่าวถึง กระบวนการท างานเป็นทีมว่า  
  ๑. ต้องเริ่มจากการค้นหาปัญหา เป็นอันดับแรก เพราะสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น
มีผลท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กรนั้นลดน้อยลง  จึงมีความ
จ าเป็นต้องค้นหาปัญหาเพ่ือน ามาแก้ไข  

                                                           
 ๐ ศุภโชค ชุนอ๋ิว. "การสร้างทีม", วารสารข้าราชการ. ปีท่ี ๔  ฉบับท่ี ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 

๒๕๔๕) : ๕๐ - ๕๕. 



   

 

  ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการหาเหตุของปัญหาที่เกิดโดยต้องท าอย่างถูกต้อง 
เที่ยงตรง ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีอะไรเป็นอุปสรรค์ในการท างาน และควรหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างไร  
  ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลจากวิธีการเก็บข้อมูลแล้วต้องน ามาจัดล าดับ
ความส าคัญและแปลผลเพ่ือหาข้อสรุปและก าหนดวัตถุประสงค์ของการท างาน มีการวางแผนและน า
แผนที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติจริง ท้ายที่สุดต้องมีการประเมินร่วมกัน  
 สยาม ปิยะนธาธร กล่าวว่า องค์กรต้องมีกระบวนการท างานเป็นทีมอย่างเป็นล าดับได้แก่ 
สร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้สมาชิกของทีมรู้สึกว่าแต่ละคนมีความส าคัญ และเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรโดยต้องก าหนดขั้นตอนคือ มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันมีการจัดประชุม แบ่ง
งานตามความเหมาะสม ลงมือปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล จากนั้นสรุปผลการด าเนินงาน
ร่วมกัน สร้างความร่วมมือร่วมใจ โดยเน้นการประสานใจ สมาชิกทุกคนมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจโดยมีแนวทางคือ การส ารวจตนเอง รู้จักลักษณะการเรียนรู้คน รู้วิธีการบริหารผู้น า มี
การตัดสินใจร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันเพียงแค่รู้จักและท างานร่วมกัน
นั้นไม่เพียงพอควรรู้จักกันอย่างลึกซึ้ง มีบรรยากาศเป็นมิตรโดยเสริมสร้างตนเองด้วยการยิ้มแย้ม ใช้
ค าพูดสร้างไมตรี เป็นนักฟังที่ดี อดทน สนใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะ สร้างกิจกรรมและท างานร่วมกัน 
เพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคย ท าให้มีทักษะและความรู้ในการท างานได้ดีและต้องสร้างความคิดเห็น
ร่วมกัน ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพราะความคิดของคนเพียงคนเดียวอาจไม่
สมบูรณ์พอในการตัดสินใจ 
 นอกจากกระบวนการท างานเป็นทีมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กระบวนการท างานเป็นทีมที่ดี
ต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีลักษณะและภาวะผู้น าที่เหมาะสม โดยผู้น าต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
บทบาทผู้น าที่สมบูรณ์ คือ สามารถมอบหมายงานและแบ่งสรรงานให้ผู้อ่ืนด าเนินการโดยการท างาน
เป็นทีมได้ต้องมีทักษะในการท างาน ขจัดปัญหาความขัดแย้งและสร้างแรงจูงใจในการท างานได้เป็น
อย่างดี 
 ๒. มีเป้าหมาย โดยผู้น าต้องวางแผน ก าหนดเป้าหมายเพ่ือการด าเนินนโยบายโดยมี
องค์ประกอบส าคัญ ๒ ประการคือ การก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้งานส าเร็จโดยมี
เงื่อนไขข้อก าหนดเกี่ยวกับเวลา ปริมาณและคุณภาพและอีกประการคือ การตัดสินใจล่วงหน้าที่
เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะน าไปสู่วัตถุประสงค์ 
 ๓. มีความสามัคคีจะช่วยให้สมาชิกทีมงานมีความเป็นพวกเดียวกันไม่มีความคิดเห็น
และส านึกที่เห็นแก่ตัว ทีมงานยึดเหนี่ยวด้วยเหตุผล ท าให้สมาชิกทีมรู้สึกยินดีและมีส่วนร่วมกับ



 ๙ 

 

ความส าเร็จขององค์การ และอีกประการหนึ่ง สมาชิกงานจะมีแรงร่วมใจและความต้องการให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมายองค์การที่ก าหนดไว้ 
 ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทีมงานที่มีประสิทธิภาพต้องมีการสร้างความเป็นมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีภายในทีม โดยเริ่มจากผู้น าทีมต้องเอาใจใส่ความทุกข์ของสมาชิกในทีม ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวอาจท าให้บทบาทผู้น าเป็นส่วนช่วยให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 ๕. มีความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นความคิดที่แปลกใหม่และสามารถน ามาใช้ในทาง
ปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทีมงานได้ เช่น ช่วยแก้ไขปัญหาทีมงาน เพ่ิมคุณภาพให้แก่ทีมงานและการ
ท างานส่งเสริมทัศนคติและวิสัยทัศน์ให้แก่ทีมงาน 
 ๖. มีแรงจูงใจ การจูงใจเป็นสิ่งที่ท าให้การสร้างทีมมีประสิทธิภาพท าให้สมาชิก
กระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกันภายใต้ความพึงพอใจและความสนใจร่วมกัน 
  . มีการพัฒนาทักษะและเพ่ิมความรู้  เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีก่อให้เกิดการบริหารเพื่อความอยู่รอดขององค์กรเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ทักษะและเพ่ิมความรู้แก่สมาชิกในทีมจึงเป็นเรื่องส าคัญเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างานเป็นทีม ๑ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ฮาเวย์ ๒ ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะทีมท่ีมีประสิทธิภาพว่า ต้องประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. เป้าหมายที่ชัดเจน ทีมที่มีประสิทธิภาพต้องมีเป้าหมาย ซึ่งในเป้าหมายนั้นต้อง
ระบุภารกิจต่าง ๆ ที่สมาชิกทีมต้องปฏิบัติ และต้องเชื่อมั่นว่า เป้าหมายนั้นสามารถท าให้ประสบ
ความส าเร็จได้ 
 ๒. องค์ประกอบของทีม ทีมต้องมีความชัดเจนในลักษณะของการท างานเป็นทีม 
และต้องมีการก าหนดบทบาทของสมาชิกทีมตามทักษะและความสามารถที่มี  นอกจากนั้นต้องมี
บทบาทมีความสมดุลกันระหว่างสมาชิกในทีมด้วย 
 ๓. ปฏิสัมพันธ์ ทีมต้องมีความเชื่อใจกัน มีการประสานความสัมพันธ์ เปิดรับความ
ขัดแย้งโดยยึดหลักของข้อเท็จจริง มีการอภิปรายซักถามและรับฟังสมาชิกทุกคน อดทนต่อความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นต้องมีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกันด้วย 
 ๔. โครงสร้างและเนื้อหาสาระ ต้องมีความชัดเจน จนสมาชิกทีมเข้าใจ และยอมรับ
ได้มีผู้น าที่ดีซึ่งเข้าใจข้อจ ากัดในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในการน ามาใช้บริหารทีม 

                                                           
 ๑ สยาม ปิยะนราธร, "การพัฒนาทีมงาน", วารสารการศึกษาเอกชน, ปีที่ ๙ ฉบับที่  ๙                     

(กันยายน ๒๕๔๒) : ๓๓ – ๓ . 
 ๒ Harvey, R. Thomas, Building Teams Building People, (U.S.A. : Technomic, 1998), p.45. 



 ๐ 

 

 นอกจากนี้ รัตนาภรณ์  แววกระโทก ๓ ยังกล่าวว่า โดยแนวความคิดแล้วท่านและเพ่ือน
ร่วมทีมย่อมต้องการเป็นทีมที่ประสบความส าเร็จในการท างาน โดยมีท่านเป็นผู้น าทีม มีขั้นตอนหลาย 
ขั้นตอนที่ควรน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุกระบวนการ อันได้แก่ 
  ๑. สร้างทีมย่อย ๆ ขึ้นมา  
          เห็นได้ชัดว่าท่านสามารถช่วยได้ในการกระตุ้นให้ทีมที่ประสบความส าเร็จสามารถ
พัฒนาสมาชิกอันมีจ ากัดได้เมื่อต้องการ บางทีก็สัก ๕ คน ซึ่งอาจเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดส าหรับ
สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ท่านจ าเป็นต้องคิดถึงบุคคลซึ่งประกอบกันเข้าเป็นทีม คงไม่เหมาะสมนักที่จะ
ให้มีพนักงานสองคนซึ่งเป็นนักคิดเข้าร่วมทีมจะท าให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นภายในทีมเพราะการริเริ่มและ
ทัศนะที่ไม่สอดคล้องกัน ฉันใดก็ฉันนั้นเราไม่ควรมีนักปฏิบัติการมากนัก เพราะแต่ละคนจะท างานไป
คนละทางสองทาง ดังนั้น จึงควรน าเอาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการสร้างทีม ให้มี นักคิด 
นักจัดองค์กร นักปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ ซึ่งจะสนับสนุนซึ่งกันและกันและตรวจสอบกันเองเป็นไปตาม
ความเหมาะสม  
  ๒. เห็นชอบในเป้าหมาย  
          ให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนรู้ว่างานของตนคืออะไร มาตรฐานและเป้าหมายคืออะไร 
และจะก้าวไปในทิศทางใด บุคลากรแต่ละหน่วยงานจะต้องพยายามรวมกลุ่มเข้าด้วยกันเพ่ือท างานใน
หน้าที่อย่างดีที่สุดและให้อยู่ในทีมเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนจัดรูปงานของตนเข้า
กับงานของคนอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ต้องให้สมาชิกทุกคน
เห็นด้วยกับสิ่งที่ตนกระท าอยู่ว่าก าลังท าอะไร ท าเมื่อใด ท าอย่างไร เพราะจะช่วยให้เกิดการ
ประสานงานและท างานด้วยกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว  
  ๓. รู้จักสมาชิกเป็นรายตัว  
          เป็นที่กระจ่างชัดว่าท่านจะต้องรู้จักสมาชิกแต่ละคนในทีมเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ เพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าสมาชิกแต่ละคนมีลักษณะส าคัญและองค์ประกอบอย่างใด ทราบ
จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน ท่านจะต้องติดต่อกับแต่ละคนในลักษณะที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง
เช่น นักปฏิบัติการจะต้องถูกกระตุ้นให้ท างานช้าลง รอคอย คิดและรับฟังคนอ่ืนก่อนที่จะท างานต่อ 
ในบางครั้งท่านจะต้องเขา้ไปไกล่เกลี่ยสมาชิกของท่าน เช่น ระหว่างนักปฏิบัติการกับนักตรวจสอบ ให้
ทั้งสองฝ่ายนั่งลงเจรจากัน รับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายและยอมรับทัศนะของอีกฝ่ายหนึ่งบ้าง  
  ๔. รักษาไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ดี  
          การติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและทีมงานและระหว่างทีมด้วยกันเองมีความส าคัญใน
การพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเป็นทีมที่จะประสบความส าเร็จในการท างาน การติดต่อสื่อสารสองทาง
                                                           

 ๓ รั ตนาภรณ์   แววกระ โทก ,  กลยุทธ์ ในการท า งาน เป็นที ม ,  [ออนไลน์ ],  แหล่ งที่ ม า  : 
https://www.gotoknow.org/posts/456320 [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 



 ๑ 

 

อย่างต่อเนื่องและผลที่ได้รับกลับมาจะช่วยหยุดการซุบซิบนินทา ลดความสับสน ระงับปัญหาต่าง ๆ 
ได้อย่างรวดเร็วและฟ้ืนฟูสัมพันธภาพโดยรวม นับเป็นความจ าเป็นที่ทุกคนในองค์กรจะต้องพูดจากับ
คนอ่ืน ๆ ทั้งในการประชุมปกติที่เป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือก้าวไปข้างหน้า ยอมรับ
ค าแนะน าต่าง ๆ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน แบบสอบถามต่อไปนี้จะช่วยให้ท่าน
ตัดสินใจได้ว่าท่านและทีมงานมีการติดต่อสื่อสารกันดีพอหรือไม่ อย่างใดที่จะต้องปรับปรุงบ้าง 
 สรุปความว่า ทีมงาน หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นมาร่วมกันท างานเพ่ือให้วัตถุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ ผ่านแนวคิดท่ีว่าแต่ละคนมีส่วนที่ดีแฝงอยู่ในตัว ถ้ามีการรวมตัวกันท างาน จะ
สามารถสร้างประโยชน์ได้มากให้กับสังคมนั้น ๆ เพราะงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ผ่านมา
ประสบความส าเร็จได้เพราะความพร้อมเพรียงกันเป็นทีม มากกว่าเกิดจากความสามารถของคนเพียง
คนเดียว โดยองค์ประกอบของทีมต้องมีผู้น าเป็นแกนส าคัญ สมาชิกมีส่วนช่วยในการท างานตาม
บทบาท เป้าหมาย ผ่านลักษณะของการท างานเป็นทีมอันมีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกแบบ
ลักษณะงาน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในการท างาน ผ่านกระบวนการที่เป็นตัวแปรสะท้อนสิ่ง 
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม 
 
 ตารางท่ี ๒.๑๓ กระบวนการท างานเป็นทีม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ศุภโชค ชุนอิ๋ว,  
(๒๕๔๕, หน้า ๕๐-๕๕) 

๑. การค้นหาปัญหา  
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล  
๔. มีการวางแผนและน าแผนที่วางไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ท้ายที่สุดต้องมีการประเมินร่วมกัน 

สยาม ปิยะนธาธร,  
(๒๕๔๒, หน้า ๓๓-๓ ) 

๑. มีลักษณะและภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
๒. มีเป้าหมาย 
๓. มีความสามัคคี 
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๕. มีความคิดสร้างสรรค์ 
๖. มีแรงจูงใจ 
 . มีการพัฒนาทักษะและเพ่ิมความรู้ 
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ตารางท่ี ๒.๑๓ กระบวนการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

Harvey,  
(1998) 

๑. มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
๒. มีองค์ประกอบของทีม 
๓. มีการปฏิสัมพันธ์กัน 
๔. มีโครงสร้างและเนื้อหาสาระ 

รัตนาภรณ์  แววกระโทก,  
(๒๕๕๙, ออนไลน์) 

๑. สร้างทีมย่อย ๆ ขึ้นมา  
๒. เห็นชอบในเป้าหมาย 
๓. รู้จักสมาชิกเป็นรายตัว 
๔. รักษาไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ดี 

 
 ๒.๒.๙  ขั้นตอนการสร้างทีมงาน 
 ทีมงานจะต้องมีพัฒนาการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในวงจรชีวิตของทีม ซึ่งแต่ละทีมงานจะใช้
ระยะเวลาแตกต่างในแต่ละขั้นตอน บางทีมสามารถรวมตัวและปฎิบัติงานอย่างรวดเร็วขณะที่ทีม 
อ่ืน ๆ อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัว และเรียนรู้งานนาน ผู้บริหารจึงต้องเข้าใจธรรมชาติของทีมงาน 
เพ่ือที่จะบริหารทีมงานให้มีพัฒนาการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนา
ความสัมพันธ์ของสมาชิกให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลงานของทีม เครื่องมือที่จะช่วยให้
ทึมงานสามารถพัฒนา และผ่านปัญหาต่าง ๆ ไปได้คือ “การสร้างทีม” (Team Building) ซึ่งหมายถึง 
รูปแบบการท ากิจกรรมร่วมกัน เริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่มเพ่ือน าไป 
ปรับ เปลี่ยนและปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  ซึ่ง รัตนาภรณ์ แววกระโทก ๔ กล่าวว่า 
เราควรรู้จักคนแต่ละคนเป็นอย่างด ีโดยสมาชิกของทีมมักจะเป็นดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นนักคิด 
           สมาชิกประเภทนี้อาจเรียกว่าเป็น "คนเจ้าความคิด" เขามักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้อง
กระท าและมักจะมีความคิดความอ่านและมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากมาย นักคิดมักไม่ค่อยสนใจใน
รายละเอียดมากนัก โดยปกติแล้วสมาชิกของทีมประเภทนี้จะต้องถูกจัดการอย่างระมัดระวัง ให้เกียรติ 
ให้ก าลังใจและแม้แต่การยกย่องให้เกิดความภาคภูมิใจ เพ่ือป้องกันไม่ให้เขาถอนตัวออกไปจากทีม
เสียก่อน  
 ๒. เป็นนักจัดองค์กร  

                                                           
 ๔ รัตนาภรณ์  แววกระโทก, สมาชิกของทีม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org/ 

posts/456320 [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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          การท างานร่วมกับนักคิดที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นนักจัดองค์กร ผู้ซึ่งชอบเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับการท างานของทีมงานเสมอ เพ่ือไปจัดการและจัดสรรงานและหน้าที่ต่าง ๆ เป็นคนเจ้า
หลักการและเจ้าระเบียบ แต่ก็เป็นผู้ท างานที่มีประสิทธิภาพดี นักจัดองค์กรบางครั้งก็ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นผู้มีความคิดกว้างไกล แต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นนัก ในการท างานเขามักจะประสบกับปัญหา
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและและมีความไม่แน่นอน ท่านจะต้องมีแผนการฏิบัติงานที่ชัดเจนเพ่ือ
ประสานงานกับเขาอย่างสม่ าเสมอ  
 ๓. เป็นนักปฏิบัติการ  
          สมาชิกประเภทนี้เป็นนักสร้างงาน และมีทัศนคติที่จะตั้งใจท างานเพ่ือให้มีผลงานเกิดขึ้น
เป็นคนเปิดเผยหุนหันพลันแล่น ไม่อดทนหากการตัดสินใจล่าช้าหรือถูกดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน
อย่างใกล้ชิด และมักจะผิดหวังเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ท่านจะต้องใช้ความพยายาม
ควบคุมหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เพ่ือไม่ให้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น  
 ๔. เป็นสมาชิกของทีม  
          ไม่น่าแปลกใจนักที่สมาชิกของทีมจะเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการท างานเพ่ือให้ทีมงาน
ประสบความส าเร็จ และมีการกระท าที่สนับสนุนและสามัคคีกลมเกลียวต่อเพ่ือนร่วมทีมเป็นอันดี 
พยายามที่จะพัฒนาและเสนอแนวความคิดของกลุ่มมากกว่าแนวความคิดของตัวเอง สมาชิกของทีม
มักไม่ชอบการเผชิญหน้าและการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ต้องการต่อต้านใครคนใดคนหนึ่ง บางครั้ง
สมาชิกของทีมก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรจึงพยายามปลีกตนเองออกจากคนอ่ืน ๆ ท่าน
จะต้องกระตุ้นและชักจูงให้เขาเสนอความคิดเห็น หรือให้ข้อแนะน าและมองในด้านบวกอยู่เสมอ  
 ๕. เป็นนักตรวจสอบ  
          ก็เป็นไปตามชื่อนั่นแหละ นักตรวจสอบหรือนักตรวจซ้ า มักชอบจับตาดูว่ามีงานอะไรบ้าง
ที่ก้าวหน้า เขามักคิดว่าตนเองเป็นคนยุติธรรมและมีความพิถีพิถัน แต่คนอ่ืน ๆ อาจมองว่าเขาเป็นคน
ชอบใช้อ านาจและและเป็นพวกเผด็จการ นักตรวจสอบมีบทบาทที่ต้องคอยเตือนให้ทีมงานรู้สึกถึง
ความจ าเป็นต้องใช้ความรีบด่วนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพ่ือให้งานก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย
ทันเวลา ท่านอาจต้องเข้าไปประสานกับนักตรวจสอบหรือท าหน้าที่ประนีประนอมเมื่อเขามีความ
ขัดแย้งกับเพ่ือนร่วมทีมคนอ่ืน ๆ  
 ๖. เป็นนักประเมินผล  
          สมาชิกประเภทนี้เป็นผู้ที่สร้างสมดุลอย่างดียิ่งระหว่างนักคิดและนักปฏิบัติการ ชอบความ
เป็นอิสระและมักจะแยกตัวออกจากทีม มีความระมัดระวังและรอบคอบในการเข้าไปประเมินหรือ
วิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ ถึงแม้ว่านักประเมินผลจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของสมาชิกบางคน แต่
ทัศนะของเขาก็ได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกร่วมทีมคนอ่ืน ๆ    
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 ส าหรับ Skopec and Smit ๕ กล่าวว่าขั้นตอนของการสร้างทีมงานอาจแบ่งเป็น ๔ ช่วง 
คือ 
  ๑. ระยะก่อสร้าง (Forming) ผู้น าในขณะเป็นระยะที่สมาชิกในทีมยังคงพึงพาผู้น า
ในขณะเดียวกันก็ยังมีการแสวงหาทิศทางที่แท้จริงในทุกด้านและการน าไปสู่เป้าหมายนั้น ๆ การ
เตรียมการประชุมและการกระตุ้นให้เป็นสมาชิกของทีม 
  ๒. ระยะระดมความคิด (Storming) เพ่ือรวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น 
สมาชิกงานเป้าหมาย รวมทั้งอุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ 
  ๓. ระยะสร้างบรรทัดฐานร่วมกัน (Forming) ระยะที่สมาชิกต่างเริ่มแสดงความ
คิดเห็นและต้องการยอมรับ สนับสนุนและปกป้อง ต้องมีความจริงใจและการร่วมมือ ซึ่งเมื่อมาถึง
ระยะนี้ก็เริ่มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น 
  ๔. ระยะปฏิบัติ (Performing) เป็นระยะที่เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันของ 
สมาชิก 
 ส่วน ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี ๖ กล่าวถึงการท างานเป็นทีม ในเรื่องการสร้างทีมไว้ ๓ วิธีด้วยกัน
คือ 
  ๑. สร้างจากผู้น าทีม วิธีการนี้ก็โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในองค์การขึ้น
มาแล้วมอบหมายภาระหน้าที่ให้ด าเนินการต่อโดยก าหนดวัตถุประสงค์ของทีมงานให้ชัดเจนว่ามี
เป้าหมายวัตถุประสงค์ในการท างานอย่างไร แค่ไหน เพ่ือผู้ที่รับภาระหน้าที่นั้นจะได้จัดหาสมาชิกทีมที่
เหมาะสมต่อไป ที่พบเห็นกันมากในองค์การต่าง ๆ คือ การตั้งคณะท างานหรือ คณะกรรมการขึ้นมา
เพ่ือด าเนินการในบ้างเรื่อง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้โดยแต่งตั้งเฉพาะหัวหน้าคณะหรือประธาน
คณะท างาน แล้วให้ไปจัดหาคณะท างานเองนั้นคือการสร้างทีมงานจากการตั้งหัวหน้าทีมขึ้นมา
ด าเนินการ 
  ๒. สร้างโดยการจัดการ การจัดการในที่นี้เป็นความหมายอย่างกว้าง จะใช้การ
จัดการอย่างใดมาเป็นปัจจัยในการสร้างทีมงานก็ได้สามารถท าได้ทั้งสิ้น ตัวอย่าง เช่น อาจจะจัด
โครงสร้างการบริการงานของบริษัทให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้วยกันเป็นทีมโดยให้แต่ละส่วนของงาน
นั้นมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือทราบปัญหาร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกัน
มีการวางแผนร่วมกัน ติดตามผลร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกันซึ่งนั้นคือการสร้างทีมงานโดยใช้การจัดการ
เข้ามาเป็นคู่มอืในการสร้างทีมท่ีจะเกิดขึ้นในองค์การได้อีกวิธีหนึ่ง 

                                                           
 ๕ บัญชร แก้วส่อง, การพัฒนาองค์การ, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓), หน้า ๒ -๒๙. 
 ๖ ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี, ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๐), หน้า 

๔๑. 
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  ๓. สร้างจากสมาชิก วิธีการนี้จะต้องเลือกจ านวนสมาชิกส าหรับนั้นว่าควรจะเป็น
จ านวนเท่าไร จากนั้นสร้างแรงจูงใจในการที่จะให้สมาชิกที่เลือกมาเลือกมานั้นตระหนักในภาระที่
มอบหมายให้ร่วมกัน ซึ่งแรงจูงใจที่ว่านั้นอาจจะเป็นแรงจูงใจในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น องค์การขณะนี้มี
งานส าคัญอย่างยิ่งที่องค์การต้องอาศัยความสามารถจากสมาชิก ซึ่งองค์จะการขอมอบความหวังต่อ
งานชิ้นนี้ไว้กับสมาชิกทุกคน ตัวอย่างเช่น ขณะนี้องค์การของเราก าลังประสบปัญหาอย่างมากขอให้
สมาชิกช่วยกันท างานชิ้นนี้ให้ส าเร็จ ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับสถานการณ์ได้
ต่อไป เป็นต้น นั้น คือ การสร้างทีมจากสมาชิก จากนั้นสมาชิกจะไปด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
ต่อไป 
 โดยทั้งนี้รูปแบบการสร้างทีมงาน (Team Building process) ที่ส าคัญ ๆ มี ๕ ขั้นตอน 
โดยเป็นการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสร้างทีมงานของ Dyer    ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การรับรู้ปัญูหา (Problem Awareness) เป็นขั้นตอนแรกในรูปแบบสร้าง
ทีมงาน ซึ่งจะใช้ได้กับทีมงานทั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่และทีมงานที่ด าเนินงานมานานแล้ว โดยหัวหน้า
ทีมงานหรือสมาชิกจะตระหนักถึงปัญหาและต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดโดยพยายามหาทางออก
อย่างสร้างสรรค์ จึงรวบรวมสมาชิกในทีมมาร่วมกันศึกษา และก าหนดปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ขั้นตอนนี้อาจใช้เเบบฟอร์มในการค้นหาปัญหาในการพัฒนาทีมงานได้  
 ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Gathering and Analysis) ขั้นตอน
นี้ได้แยกการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวินิจฉัยข้อมูลออกจากกัน  แต่เนื่องจากกิจกรรมทั้งสองต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องกับ จึงน ามาไว้ในขั้นตอนเดียวกัน ขั้นตอนนี้สมาชิกในทีมจะร่วมกันก าหนด
แนวทางในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะได้ข้อเท็จจริงมาท าการวิเคราะห์และ
ประมวลผล เพ่ือก าหนดทางเลีอกในการแก้ปัญหาและเลือกแนวทางปฏิบัติ ซึ่งอาจจะใช้การส่ง
แบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ์ (Interview) หรือการสังเกต (Observation) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหรือเหตุการณ์จริง แล้วจึงน ามาศึกษารายละเอียดทั้งผู้บริหารและที่ปรึกษา
จะร่วมกับสมาชิกในทีมวิเคราะห์ด้วยการระดมความคิด (Brainstorm) ร่วมกัน เพ่ือช่วยให้สมาชิก
กลุ่มเกิดความเข้าใจในปัญหา และมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นจึงจัดล าดับ
ความส าคัญและค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยการวิเคราะห์สาเหตุอย่างถี่ถ้วนและเชื่อมโยงไปสู่ปัญหา
อ่ืน ๆ 
 ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning) สมาชิกในทีมระดมความคิด 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ป้ญหามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการแก้ป้ญหา และเเผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ทีเ่ป็นรูปธรรมโดยอาจจะต้องขอความร่วมมือและความคิดเห็นจากภายนอกกลุ่ม
                                                           

   Dyer, W. G., Team Building : Curren_LIssues and New Alternatives, 3rded, Reading, 
(Massachusetts : Addison-Wesley, 1995), pp.46-49. 



 ๖ 

 

หรือที่ปรึกษา ขั้นตอนนี้ผู้ให้ค าปรึกษาจะคอยช่วยเหลีอให้ค าปรึกษาด้านรูปแบบ ตลอดจนอาจจะ
รวบรวมข้อมูลเพื่อท าการศึกษาเพ่ิมเติมก่อนที่จะก าหนดแผนที่สมบูรณได้ 
 ขั้นตอนที่ ๔ การน าเเผนไปปฎิบัติ (Action lmplementation) ในขั้นตอนนี้ผู้น ามี
บทบาทส าคัญในการท าให้แผนทีว่างไว้บรรลุความส าเร็จ โดยต้องคอยดูแลให้แผนปฏิบัติงานด าเนินไป
อย่างราบรี่น และมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ บทบาทสมาชิกคือร่วมมือกันในการน า แผนงานไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม การน าแผนไปปฏิบัติจะช่วยให้สมาชิกมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญูหา เเละเป็นการ
ฝึกฝนการท างานรวมกันเป็นทีมในสถานการณ์จริงอีกด้วย 
 ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (Evaluation of Results) สมาชิก
ในทีมร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เเละเสนอแนะแนวทางแก้ไขป้ญหาหรือพัฒนาการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยร่วมมือรวมใจและระดมความคิดในการประเมินผลการท างาน และ
ประสิทธิภาพของทีมงานว่าการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ จะต้องพัฒนาตนเองอย่างไร
เพ่ือให้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ รูปแบบสร้างทีมสามารถสรุปได้ดังภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๒  แสดงขั้นตอนการสร้างทีมของ Dyer 
 
ตารางท่ี ๒.๑๔  ขั้นตอนและรูปแบบการสร้างทีม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
รัตนาภรณ์  แววกระโทก,  
(๒๕๕๙, ออนไลน์) 

๑. เป็นนักคิด 
๒. เป็นนักจัดองค์กร  
๓. เป็นนักปฏิบัติการ  
๔. เป็นสมาชิกของทีม  
๕. เป็นนักตรวจสอบ 

การรับรู้ปัญหา 

การประเมินผล 

การด าเนินงาน การวางแผนปฏิบัติการ 

การรวบรวมและวิเคราะห์ 



   

 

ตารางท่ี ๒.๑๔  ขั้นตอนและรูปแบบการสร้างทีม (ต่อ) 

 ๖. เป็นนักประเมินผล 
Skopec and Smit, 
อ้างใน บัญชร แก้วส่อง, 
(๒๕๔๓, หน้า ๒ -๒๙) 

๑. ระยะก่อสร้าง  
๒. ระยะระดมความคิด  
๓. ระยะสร้างบรรทัดฐานร่วมกัน  
๔. ระยะปฏิบัติ 

ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี, 
(๒๕๔๐, หน้า ๔๑) 

๑. สร้างจากผู้น าทีม 
๒. สร้างโดยการจัดการ 
๓. สร้างจากสมาชิก 

Dyer, 
(1995, p.46-49) 
 

๑. การรับรู้ปัญหา  
๒. การรวบรวมและวิเคราะห์  
๓. การวางแผนปฏิบัติการ  
๔. การด าเนินงาน 
๕. การประเมินผล  

 
 ๒.๒.๑๐ ประเภทของทีมงาน  
 ประเภทของทีมงาน ได้มีนักวิชาการแบ่งได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับหลักในการแบ่ง 
ซึ่ง Robbins   กล่าวว่า ทีมสามารถแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ออกได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่  
ทีมแก้ปัญหา (Problem-solving Teams) ทีมงานบริหารตนเอง (Self-managed Work Teams) 
ทีมประสานข้ามสายงาน (Cross-functional Teams) และทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) ดังนี้ 
 ๑. ทีมแก้ปัญหา (Problem-solving Teams) เป็นลักษณะของการร่วมกันท างานของ
กลุ่มบุคคลเพ่ีออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบท างาน 
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพเเละสภาพแวดล้อมในการท างาน เเต่ทีมเหล่านี้มัก
ไม่ค่อยได้รับอ านาจในการน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ Woodcock and Francis ๙ ได้
กล่าวว่า ต้องมีทีมท่ีรับผิดชอบด้านการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย โครงสร้าง และการจัดสรรทรัพยากร
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เป็นการมองไปข้างหน้า ท าหน้าที่วางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  

                                                           
   Stephen P.Robbins, Organizational Behavior, แปลโดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพียร์สันเอ็ดดูเคช่ันอินโดไซน่า, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕๙-๒๖๑.  
 ๙ Woodcock, M. and Dave Francis, Organization Development Through Team, 

Building, (New York : John Wiley and Sons, 1994), p.34.  



   

 

 ๒. ทีมงานบริหารตนเอง (Self-managed Work Teams) เป็นลักษณะของทีมที่มีอิสระ
ในการด าเนินการในความรับผิดชอบของตนเอง เช่น การตัดสินใจ การก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน การเลือกสมาชิกเข้ามาร่วมทีม การก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายตลอดจนการประเมินผลงานด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับ Woodcock and Francis๙๐ ได้กล่าวว่า ทีมที่เป็นคณะท างานที่แต่งตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีลักษณะเป็นทีมเฉพาะกิจหรือทีมชั่วคราว 
 ๓. ทีมประสานข้ามสายงาน (Cross-FunctionaI Teams) ทีมลักษณะนี้เน้นความส าคัญ
ของการประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน โดยการน าบุคคลในระดับเดียวกัน 
(The same HierarchicaI Level) แต่มาจากคนละฝ่าย คนละเเผนกหรือคนละสายงาน มา
ปฏิบัติการร่วมกัน เพ่ือที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนา
แนวความคิดใหม่ ๆ และแก้ปัญหา รวมถึงการประสานงานเพ่ือด าเนินโครงการที่มีความซับซ้อน
ร่วมกัน ในระยะเริ่มต้นทีมงานลักษณะนี้จะใช้เวลาเพื่อให้สมาชิกได้ปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้ซึ่งกันและ
กันสักระยะหนึ่ง เพราะแต่ละคนมีพ้ืนฐานทีมาที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สุนันทา เลาหนันทน์๙๑ ที่
ได้กล่าวว่า ทีมงานที่สมาชิกอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือทีมงานที่สมาชิกมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละทีมมีกลุ่มย่อย ๒-๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มย่อยมี
สมาชิกท่ีเกี่ยวข้องด้านการงาน แตไ่ม่มีความสัมพันธ์ด้านสายบังคับบัญชา 
  ๔. ทีมเสมือนจริง (VirtuaI Teams) ทีมในลักษณะนี้จะเป็นการรวมตัวของสมาชิกในด้าน
ความคิด และแนวปฏิบัติ โดยเน้นที่ประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน แต่ไม่เน้นการพบปะพูดคุยกัน
โดยตรง ขาดการรับรู้ด้านความรู้สึก ด้านอารมณ์ โดยตรงจากเพ่ือนร่วมทีม ส่วนใหญ่อาศัยการติดต่อ
ประสานงานระหว่างสมาชิกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลักษณะของทีมเสมือนจริง (Virtual 
Teams) ที่แตกต่างทีมลักษณะอ่ืน คือ การติดต่อประสานงานไม่สามารถใช้อวจนะภาษาได้ บริบท
ทางสังคมถูกจ ากัด (Limited Social Context) และไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาเเละสถานที่ ทีมลักษณะนี้
เหมาะสมกับการรวมทีมที่มีสมาชิกอยู่ห่างไกลกัน มีเวลาว่าง หรือมีเวลาน้อยในการที่มาร่วมกันท างาน 
พร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Richard Luecke และ Jeff Polzer๙๒ ที่กล่าวว่า ทีมเสมือนจริง (Virtual 
Teams) หมายถึง ทีมท่ีมีสมาชิกจะติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อ โดยไม่ได้พบหน้ากันโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น

                                                           
๙๐ Woodcock, M. and Dave Francis, Organization Development Through Team, 

Building, p.34.  
๙๑ สุนันทา เลาหนันทน์, การสร้างทีมงาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : แฮนด์เมดสติกเกอร์แอนด์

ดีไซน์, ๒๕๕๔), หน้า ๖๙- ๐. 
๙๒ Richard Luecke and Jeff Polzer, Creating Teams with an Edge, แปลโดย  

สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๓), หน้า ๑  . 



 ๙ 

 

การสื่อสารผ่านทางอีเมล์ การฝากข้อความทางเสียง การสนทนาทางโทรศัพท์ ทางอุปกรณ์สื่อสาร
ภายในกลุ่ม และการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ในปัจจุบันทีมจ านวนมากมีลักษณะกึ่งทีมเสมือนจริงคือ 
สมาชิกส่วนหนึ่งของทีมไม่ได้ท างานอยู่ในสถานทีแห่งเดียวกับเพ่ือนร่วมทีมคนอ่ืน ๆ โดยอาจจะเป็น
หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่ประจ าอยู่ในภูมิภาคอ่ืน หรือเป็นพนักงานของบริษัทพันธมิตร ตัวแทน
ขายของผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ของบริษัท หรืออาจเป็นลูกค้าคนส าคัญของบริษัท นอกจากนี้ยัง
มีทีมส่วนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นทีมงานเสมือนจริงอย่างแท้จริง นั่นย่อมหมายถึงว่า สมาชิกของทีมแทบ
ไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันโดยตรงเลย แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงานเสมือนจริงนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่แท้จริง
ด้วยเช่นกัน และทีมเสมือนจริงจ านวนมากก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๓  แสดงประเภทของทีมงาน 
 
ตารางท่ี ๒.๑๕ ประเภทของทีมงาน 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
Stephen P.Robbins,  
(2555, pp. 259-261) 

๑. ทีมแก้ปัญหา  
๒. ทีมงานบริหารตนเอง  
๓. ทีมประสานข้ามสายงาน  
๔. ทีมเสมือนจริง  

Richard Luecke and Jeff Polzer, 
(2553, p. 188) 

ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) หมายถึง ทีมที่มี
สมาชิกจะติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อ โดยไม่ได้พบ
หน้ากันโดยตรง 

Woodcock and Francis, 
(1994, p.34) 

ทีมรับผิดชอบด้านการก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย 
โครงสร้าง และการจัดสรรทรัพยากร และทีมที่มี
ลักษณะเป็นทีมเฉพาะกิจหรือทีมชั่วคราว 

  



๙๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ ประเภทของทีมงาน (ต่อ) 

สุนันทา เลาหนันท์, 
(๒๕๕๔, หน้า ๖๙- ๐) 
 

ทีมงานที่ สมาชิกอยู่ ในหน่ วยงาน เดี ยวกัน 
ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือทีมงานที่สมาชิกมาจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 
๒.๓ หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม 
 หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีมนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
ในเรื่องของ หลักค าสอนที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีม ไว้ดังนี้ 
 จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในอังคุตตรนิกาย  
ทุกนิบาต ได้กล่าวถึง อิทธิบาท ในอิทธิปาทสูตร ดังนี้ 
 อิทธิบาท๙๓ (คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ) ๔ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  
 ๑. เจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วย ฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะ 
และความเพียรสร้างสรรค์)  
 ๒. เจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและ
ความเพียรสร้างสรรค์)  
 ๓. เจริญอิทธิบาท ที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 
 ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา
และความเพียรสร้างสรรค์)  
 อิทธิบาท ๔ คือ คุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง๙๔  
  ๑) ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ๒) วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น ๓) จิตตะ เอาใจฝักใฝ่
ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ ๔) วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล 
 ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่าง ๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน  
  ฉันทะ คือ ความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้ 
เป็นก าลังใจ อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 
  วิริยะ คือ ความพากเพียร การกระท าที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบ
ความส าเร็จ ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 

                                                           

 ๙๓ ที.ปา. (ไทย). ๑๑/๓๐๖/๒  .  
 ๙๔ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๐๕/๒๙๒. 



๙๑ 

 

  จิตตะ คือ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้น ไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ 
นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี ้รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
  วิมังสา คือ ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้
ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่ 
 บุคคลเมื่อประกอบด้วย คุณธรรม ๔ อย่างนี้แล้ว ย่อมประสบความส าเร็จ ในสิ่งที่ไม่
เหลือวิสัยของมนุษย์ ซึ่งโดยตรงทางหมายถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่า นิพพาน ส่วนเรื่องอ่ืน 
นอกนั้นไป ถือว่าเป็น เรื่องพิเศษ และ ไม่มี ขอบขีดจ ากัด เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องนอกเหนือวิสัย
ธรรมดา อยู่มาก เช่นเรื่องที่ว่า คนเราอาจมีอายุยืนถึงกัลป์ ด้วยอ านาจแห่งอิทธิบาททั้ง ๔ นี้ ซึ่งข้อนี้
มิได้มีความหมายขัดกัน ในข้อที่ว่า อิทธิบาท ๔ นี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้อายุยืนถึงปานนั้นได้หรือไม่ แต่มี
ปัญหาอยู่ที่ว่า คนเราจะสามารถ เจริญอิทธิบาทให้มากถึงเท่านั้นได้หรือไม่ต่างหาก เพราะฉะนั้น ท่าน
จึงถือว่า หลักเกี่ยวกับอิทธิบาท นี้ คงมีความหมาย ไปตามตัวหนังสือ โดยไม่ต้องมีขอบขีดจ ากัดว่า
อะไรบ้าง สรุปความสั้น ๆ ว่าวิสัยของใคร ท าให้เขาเจริญอิทธิบาทได้มากเท่าใด เขาย่อมได้รับผลเต็ม
ก าลังของอิทธิบาทนั้น แม้ในสิ่งที่บางคน ถือว่าเป็นของเหลือวิสัย โดยเฉพาะเช่น การบรรลุนิพพานใน
ที่บางแห่งท่านเติมค าว่า อธิปเตยย เข้าข้างท้ายค าเหล่านี้เป็น ฉันทาธิปไตย วิริยาธิปไตย          
วิมังสาธิปไตย ไปดังนี้ก็มี แปลว่า ความมีฉันทะเป็นใหญ่ ซึ่งที่แท้ ก็ได้แก่ อิทธิบาท อย่างเดียวกัน 
นั่นเอง แต่ใช้ค าว่า ที่มีความหมาย ที่เห็นได้ชัด ยิ่งขึ้นว่า ในการท ากิจใด ๆ ก็ดี ย่อมมีฉันทะ เป็นต้น 
เหล่านี้เป็นใหญ่ หรือเป็นประธานในความส าเร็จ เป็นการชวนให้สนใจในสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท นี้
ยิ่งขึ้น มีพระพุทธภาษิต ยืนยัน อยู่ในที ่หลายแห่ง ว่า การตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระองค์
เอง ส าเร็จได้โดยมี อิทธิบาท ๔ นี้ เป็นประธาน แห่งการกระท า ในล าดับนั้น ๆ ฉะนั้น จึงถือว่าเป็น 
อุปกรณ์อันขาดเสียไม่ได้ในความส าเร็จทุกชนิด ผู้ปฏิบัติ เพ่ือความดับทุกข์ จึงต้องสนใจเป็นพิเศษ แม้
การประกอบประโยชน์ ในทางโลก ก็ใช้หลักเกณฑ์ อันเดียวกันนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเท่าเทียมกัน แม้
ที่สุด แต่ในกรณีที่เป็น การท าชั่ว ท าบาป ก็ยังอาจน าไปใช้ ให้บรรลุผลได้ตามที่ตนประสงค์ ฉะนั้น 
ท่านจึงจัดเป็น หลักธรรม ที่ส าคัญหมวดหนึ่ง ในบรรดา โพธิปักขิยธรรม ทั้งหลายนี้นับว่า เป็นอุปกรณ์
ในฐานะเป็น เครื่องช่วยให้เกิดการปฏิบัติ ด าเนินไปได้ โดยปราศจากอุปสรรค ตั้งแต่ต้น จนถึง 
จุดหมายปลายทาง๙๕ 
 ดังนั้น หลักอิทธิบาทเป็นหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาที่ความสอดคล้องกับการ
ท างานเป็นที เพราะจะท าให้ทีมงานมีความรักในทีม มีความพยายามในรักษาทีมจดจ่อไม่ทอดทิ้งทีม 
และสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับการท างานเป็นทีมให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา 

                                                           

 ๙๕ พุทธทาส, หลักธรรม/ธรรมบรรยาย, [ ออนไลน์] , แหล่งที่มา : http://www.buddhadasa.com  

[๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ]. 



๙๒ 

 

ดังนั้น ในการท างานเป็นทีมของบุคลากรของเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งใน
การน าหลักอิทธิบาท อันเป็นหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้  
 หลักค าสอนที่เหมาะกับการท างานเป็นทีมนั้นยังมีหลักของสังคหวัตถุ ๔ คือหลักค าสอนที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกัน ดังนี้ 
 สังคหวัตถุ แปลวา ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนไวในความสมาน
สามัคคี หมายถึง การกระท าการสงเคราะหที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของกันและกัน ซึ่งเปนสิ่ง 
จ าเปนอย่างยิ่งส าหรับคนทุกคนและทุกสังคม การให้ทาน จึงมีความส าคัญต่อสังคม เพราะเปน 
รากฐานแหงการแบงปนผลประโยชนทางวัตถุที่ลงตัวและความเจริญ กาวหนาทั้งสวนตัวและสวนรวม           
มี ๔ ประการ คือ ทาน (การให้ปันสิ่งของ)  ปิยวาจา (วาจาเป็นที่รัก)  อัตถจริยา (การประพฤติตนให้
เป็นประโยชน์) และสมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ)๙๖ ซึ่งสามารถอธิบาย ดังนี้ 
 ๑. ทาน หมายถึง การใหปนสิ่งของดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละชวยเหลือ 
สงเคราะหดวยทุน หรือทรัพยสิน และวัตถุสิ่งของตลอดจนใหความรู และศิลปวิทยา นัยส าคัญของ 
“ทาน” ในสังคหวัตถุ นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเคราะหผูรับ เนนผูรับเปนส าคัญ เชน ชวยเหลือ        
สงเคราะหผูอ่ืน ดวยปจจัย ๔ กลาว คือ เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค ฉะนั้น       
การใหทาน จึงควรใหดวยความมีเมตตาเพ่ือแสดงน้ าใจไมตรีสร างเสริมมิตรภาพ ใหดวยกรุณา          
ตองการชวยปลดเปลื้องความทุกขความเดือดรอน ใหดวยมุทิตาสงเสริมสนับสนุนใหท าความดีมีความ
เจริญกาวหนาเพราะฉะนั้น การใหดวยวัตถุสิ่งของจึง มุงประโยชนแกผูรับ ๓ ลักษณะไดแก 
 ๑) ใหโดยหวังจะอนุเคราะหการใหความเกื้อหนุนโอบออมอารีดวยเมตตา และ
การใหการอุดหนุนเอ้ือเฟอชวยเหลือกันดวยกรุณา 
 ๒) ใหโดยหวังเพ่ือเปนการสมัครสมานสามัคคีดวยการสงเคราะหเกื้อกูลกันและ
กันในฐานะผูอ่ืนที่เกี่ยวของกับตน 
 ๓) ใหเพ่ือเปนการตอบแทนคุณ ปรารถนาบูชาคุณแกทานผูมีคุณ 
 ๒. ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารที่ดีผูก
ใจคนด้วยค าพูดอ่อนหวาน ค าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของใช้ด้วย
ของอ่อน เช่น เชือก หรือลวดมัด ในท านองเดียวกันเราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยค าอ่อนหวาน 
 ๓. อัตถจริยา หมายถึง การท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน (สงเคราะห์ประชาชน)  
เช่น บริการช่วยเหลือยามเขาป่วย หรือเป็นประธานในงานพิธีของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๔. สมานัตตา หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ (การวางตนพอดี) เมื่อผู้บริหารไม่
ทอดทิ้งผู้ร่วมงานทั้งหลาย เขาจึงจะสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้ นั่นคือถือคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มี
สุขร่วมเสพ” นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตน ถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตาม
                                                           

๙๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 



๙๓ 

 

ค าสั่งสอน นักบริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้นไม่ใช่หนีเอาตั วรอดตามล าพัง ตัวอย่างคนที่มี    
สมานัตตตา ก็คือคนที่เป็น “เพ่ือนตาย” 
 เมื่อนักบริหารมีสังคหวัตถุทั้ง  ๔ ประการ คือ โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์
ประชาชนและวางตนพอดี เขามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถผูกใจคนไว้ได้ เป็นเรื่องของพฤติกรรมการ
แสดงออกภายนอกที่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน๙  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมาย ของสังคหวัตถุ ๔ คือหลักธรรมที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ประกอบด้วย  
 ๑. ทาน ให้ปันคือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ 
ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจและศิลปวิทยา  
 ๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกันคือ กล่าวค าสุภาพไพเราะน่าฟังชี้แจงแนะน าสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์มีเหตุผลเป็นหลักฐานชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจให้ก าลังใจรู้จักพูดให้
เกิดความเข้าใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 ๓. อัตถจริยา ท าประโยชน์แก่กันคือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการต่าง ๆ บ าเพ็ญประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 
 ๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมานคือ ท าตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
ให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คือ ร่วมสุขร่วม
ทุกข์ร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือ ให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน๙  
 หลักสังคหวัตถุ มีส่วนช่วยในการท างานเป็นทีม คือ รู้จักการให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี พูด
เพราะท าตนเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อ่ืน และวางตนพอดีเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งคุณสมบัติ
เหล่านี้สอดคล้องกับหลักสังคหวัตถุ อันเป็นเรื่องแสดงออกภายนอกที่ผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนั้น ในการท างานเป็นทีมของบุคลากรของเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก จึง
สมควรเป็นอย่างยิ่งในการน าหลักสังคหวัตถุ อันเป็นหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้  
 นอกจากนี้หลักธรรมที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมยังมีหลัก อปริหานิยธรรม   ซึ่ง
ปรากฏในภิกษุอปริหานิยธรรม   มาในพระไตรปิฎกเล่ม ๑๐ ความว่า เมื่อครั้งพระพุทธองค์ประทับ
อยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้พระนครราชคฤห์ได้ตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า 
 ภิกษุทั้งหลายหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึง
หวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 

                                                           

 ๙  สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๒ ), หนา ๒ ๕–๒ ๐. 

๙  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่  ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
พิมพ์สวยจ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 



๙๔ 

 

 ภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกัน
เลิก จักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์พึงท า เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความ
เสื่อมเลย เพียงนั้น 
 ภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว จัก
ประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้ว เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความ
เสื่อมเลย เพียงนั้น 
 ภิกษุทั้งหลายยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ท่านผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมา
นาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก และจักส าคัญถ้อยค าแห่งท่านเหล่านั้นว่า เป็นถ้อยค าอันตนพึง
เชื่อฟัง เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 
 ภิกษุทั้งหลายไม่ตกอยู่ในอ านาจตัณหาที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไป 
เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  
 ภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่าเพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึง
หวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 
 ภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่าเพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึง
หวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 
 ภิกษุทั้งหลายจักเข้าไปตั้งความระลึกถึงเฉพาะตนได้ว่า ไฉนหนอ เพ่ือนพรหมจรรย์ 
ผู้มีศีลเป็นที่รัก ที่ยังไม่มา ขอจงมา และ ที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุข เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน 
ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม   ประการนี้ จักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุ
ทั้งหลายจักปรากฏในอปริหานิยธรรม   ประการนี้เพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอน 
ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น”๙๙ 
 อปหานิยธรรม   ยังเรียกอีกว่า วัชชีอปริหานิยธรรม  ๑๐๐ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง กล่าวคือ 
 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พ่ึงท า
ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย 
 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้
(ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม 

                                                           
๙๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖/ ๒- ๓. 
๑๐๐

 องฺ.สตตก. (ไทย) ๒๓/๑๐/๑ . 



๙๕ 

 

 ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของ
ท่านว่าเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง 
 ๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 
 ๖. เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่าง ๆ)
ของวัชชี (ประจ าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 
  . จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ใน
ที่นี้กินความกว้าง หมายถึง บรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป ) ตั้งใจว่าขอ 
พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก 
 อปริหานิยธรรม   ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ผู้ปกครองรัฐโดย
ระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการรบ
ไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกแตกสามัคคี 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายเสริมความว่า อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไม่เป็น
ที่ตั้งแห่งความเสื่อม, ธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว มี   อย่าง ที่ตรัสส าหรับ
ภิกษุ (ภิกขุอปริหานิยธรรม) ยกมาแสดงหมวดหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 ๒) เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และ
พร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า 
 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้แล้ว 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้ 
 ๔) ภิกษุเหล่าใด เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เชื่อฟัง
ถ้อยค าของท่าน 
 ๕) ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากท่ีเกิดข้ึน 
 ๖) ยินดีในเสนาสนะป่า 
  ) ตั้งใจอยู่ว่า เพ่ือนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาส ขอให้มา ที่มา
แล้วขอให้อยู่เป็นสุข๑๐๑ 
 พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) ได้อธิบายถึงหลักภิกขุอปริหานิยธรรมไว้ว่า ข้อที่ ๑ 
ข้อที่ ๒ พูดถึงการประชุมของคนที่อยู่เป็นหมวดหมู่กัน จ าเป็นจะต้องมีการประชุมปรึกษาในกิจการ
งานและกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามหน้าที่ การประชุมจึงต้องมีบ่อย ๆ เพ่ือให้สามารถติดตามศึกษา 
                                                           

๑๐๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๙๐-๒๙๑.  



๙๖ 

 

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ในการเข้าร่วมประชุมนั้น ต้องพร้อมเพรียงกันประชุม เพราะ
กรรมในพระพุทธศาสนาที่ถือว่าถูกต้อง จะต้องพร้อมเพรียงกันกระท า ไม่ใช่ต่างคนต่างท าหรือว่าคน
หนึ่งท า คนหนึ่งไม่เห็นด้วย และเมื่อประชุมไปแล้วก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ใช่นึกจะลุกไปกลางคัน
ก็ลุกไป แต่จะต้องประชุมกันจนตลอดไป นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาจริง  ๆ จึงออกไปตามมติของ
สงฆ์ได้ แต่จะต้องยอมรับมติต่าง ๆ ซึ่งสงฆ์ได้ลงไปในขณะที่เราไม่อยู่ในที่ประชุม กิจการอันใดที่เป็น
ภาระของหมู่คณะ ไม่ว่าภายในบ้านหรือว่าภายในวัด หรือว่าภายในสังคม ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม 
จะต้องพร้อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพร้อมเพรียงกันท างานอัน
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหมู่ของคณะนั้น ๆ ไม่ให้มีความบกพร่อง 
 หลักภิกขุอปริหานิยธรรมในข้อ ๓ นี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงหลักการประพฤติปฏิบัติ 
พระพุทธศาสนาก็คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง
และค าสอนของพระองค์ ดังนั้น เรื่องอะไรที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ก็ถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น ไม่
มีการบัญญัติเพ่ิมเติม ไม่มีการแก้ไขสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้ ทรงบัญญัติไว้ว่าอย่างไร ก็ต้องยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติไปอย่างนั้น ถ้าหากว่าไม่พอใจหรือไม่อาจปฏิบัติได้ ก็สึกออกไปเป็นฆราวาส ไม่ใช่จะมาแก้ไข
ดัดแปลงพระธรรมวินัย เพ่ือให้ตนปฏิบัติได้โดยไม่ยอมรับนับถือหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ 
สิกขาบทบางอย่างถึงแม้ว่าในยุคในสมัยนี้ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตาม แต่ก็ต้องยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติไปตามนั้น 
 หลักภิกขุอปริหานิยธรรมในข้อที่ ๔ อีกว่า ในหมู่ในคณะที่อยู่ร่วมกัน มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่
ลดหลั่นกันลงมาจ าเป็นจะต้องให้ความเคารพนับถือต่อท่านที่เป็นใหญ่ในที่นั้น เช่น ภายในวัด  ก็ให้
ความเคารพนับถือต่อเจ้าอาวาสและพระเถระผู้ใหญ่ที่เหนือตนขึ้นไป ข้อความที่ท่านแนะน าสั่งสอน 
แม้จะมีการดุด่าต าหนิไปบ้างแต่ถือว่าเป็นค าสอนที่เกิดขึ้นโดยเจตนาดี ผู้ที่อยู่ในส านักของท่านจะต้อง
เชื่อถือและปฏิบัติตาม 
 หลักภิกขุอปริหานิยธรรมข้อ ๕ นี้ เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ คนเรานั้นเหมือนกับนกที่
ตายเพราะเหยื่อ หรือปลาที่ตายเพราะเหยื่อ คนก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน คือถ้าปล่อยให้ความอยาก
ได้อย่างนั้น อย่างนี้ อย่างโน้น ครอบง าใจแล้วโอกาสหนึ่งก็เป็นอันตราย เพราะความอยากเหล่านั้น 
การพยายามควบคุมจิตใจไม่ให้ท าอะไรไปตามาอ านาจของความอยากทุกอย่างจึงเป็นทางเจริญของ
บุคคลเหล่านั้น 
 หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข้อ ๖ เรื่องของเสนาสนะที่อยู่อาศัย ทรงสอนให้หาเสนาสนะที่
เป็นปัจจัยโน้มน้อมไปเพ่ือหาความสงบ โดยเน้นไปที่เสนาสนะป่า ซึ่งห่างจากเสียงรบกวน ไม่มีเสียง
อึกทึกครึกโครม ซึ่งเป็นอันตรายต่อการกระท าความสงบ แต่ว่าในชั้นของการปฏิบัตินั้น เราจะอยู่ที่
ไหนก็ตาม ถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนมาก ก็อย่าไปใส่ใจ สนใจต่อเสียงรบกวนเหล่านั้นให้มากกว่า ก็ จะ
ท าจิตใจให้เกิดความสงบได้ 



๙  

 

 หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข้อ   สุดท้ายถือว่าเป็นหลักส าคัญของคนที่อยู่ร่วมกันวัด
หรือศาสนสถานในทางศาสนานั้นถือว่าเป็นคุณสมบัติกลางของพระศาสนา พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่
บวชมาถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีศีล มีความคิดเห็นตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงมี
สิทธิที่จะเข้าอยู่ในอารามนั้นในวัดนั้น ดังนั้น ใครจะอยู่ในวัดใดก็ตามก็ต้องสร้างความรู้สึกพร้อมที่จะ
พบเห็นเพ่ือนภิกษุสามเณร ที่ยังไม่ได้อยู่ในวัดของเรา ก็ขอให้มา ที่มาแล้ว ก็ขอให้อยู่เป็นสุข ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกทั้งนั้น แม้จะไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติ คือไม่ลงมือช่วยเหลือ
เกื้อกูลอะไรก็ตาม แต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่หวงที่อยู่ ความไม่อิจฉาริษยา
คนอ่ืน ซึ่งแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท าได้ง่ายนัก๑๐๒ 
 จากค าอธิบายข้างต้น ในการท างานเป็นทีม หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ดังนั้นในการท างานเป็นทีมของบุคลากรของ
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งในการน าหลักอปริหานิยธรรม อันเป็นหลักธรรม
ตามแนวพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ 
 สรุปความว่า หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมนั้นมี
อยู่หลายประการ แต่ผู้วิจัยได้มีความประสงค์ที่ยกหลักธรรมบางหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรของเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกน าหลักอปริหานิยธรรม 
  มาเป็นหลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรของ
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วยเป็นหลักธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในด้านการ
ท างานเป็นทีม ทั้งยังเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้าง ด้วยหลักธรรมนี้จะสามารถน าไปสู่วิถีทางแห่ง
การแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท างานเป็นทีมได้ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอถึงการประยุกต์ใช้หลัก 
อปริหานิยธรรม   โดยแยกออกเป็นในแต่ละข้อเพ่ือท าความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
 ๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
 อปริหานิยธรรม   ประการนี้ถือเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วจักไม่น าไปสู่ความเสื่อมจักไม่เกิด
ความหายนะแห่งองค์กร คือจะมีแต่ความเจริญในหัวข้อเรื่องการประชุมในหนังสือการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนาซึ่งน่าจะได้ยกมาเป็นความรู้และเพ่ือให้เป็นข้อสนับสนุนอปริหานิยธรรม   ประการใน 
ข้อที่ ๑ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ไว้ดังนี้๑๐๓ 
 การประชุมนั้นแม้จะมีมากก็ตามแต่พอสรุปโดยลักษณะเป็น ๖ ข้อ 
  ๑) การประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพ่ือรับทราบ 

                                                           
๑๐๒ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๖-๑๐๙. 
๑๐๓ พระธรรมปริยตัิโสภณ (วรวิทย ์องฺคธมฺโม), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 

: มหาเถรสมาคม, ๒๕๔ ), หน้า ๒๓. 



๙  

 

  ๒) ประชุมชี้แจงสั่งการมอบงานหรือนโยบาย 
  ๓) ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
  ๔) ประชุมสัมมนา 
  ๕) ประชุมปฏิบัติภารกิจ 
  ๖) ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี 
 ๑. ลักษณะที่ ๒ หมายถึง การประชุมที่จัดข้ึน 
  ๑) เพ่ือน าชี้แจงเรื่องที่ควรแนะน าชี้แจง 
  ๒) เพ่ือสั่งการในเรื่องที่ควรสั่งการ 
  ๓) เพ่ือมอบงานใด ๆ ให้รับไปปฏิบัติ 
  ๔) เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 
 ๒. ลักษณะที่ ๓ หมายถึง การประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มชนอื่น 
  ๑) เพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ 
  ๒) เพ่ือฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการ 
 ๓. ลักษณะที่ ๔ หมายถึง การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเรื่องใดเรื่อง 
หนึ่งทั้งที่อยู่ในวงงานรับผิดชอบหรือเรื่องโดยทั่วไป เพื่อหาข้อสรุปแต่ผลของการประชุมเป็นเพียง 
ข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 
 ๔. ลักษณะที่ ๕ หมายถึง การประชุมที่ร่วมกันกระท ากรณียกิจทั้งที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบทั้งในกรณียกิจทั่วไป 
 ๕. ลักษณะที่ ๖ หมายถึง การประชุมพบปะสังสรรค์ 
  ๑) เพ่ือให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน 
  ๒) เพ่ือให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี 
 การประชุมทุกลักษณะย่อมมีวัตถุประสงค์เป็น ๖ คือ 
  ๑) เพ่ือยุติหรือชี้ขาดปัญหาใด ๆ 
  ๒) เพ่ือให้รับทราบนโยบายค าชี้แจงค าสั่งหรือแนวการปฏิบัติ 
  ๓) เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ 
  ๔) เพ่ือวิจัยข้อมูลและหาข้อสรุป 
  ๕) เพ่ือด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบ 
  ๖) เพ่ือสร้างสรรค์ความสามัคคี 
 แต่เมื่อย่นให้สั้นลงคงได้ ๒ ประการ คือ 
  ๑) เพ่ือป้องกันความเสื่อม 
  ๒) เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า 



๙๙ 

 

 หลักอปริหานิยธรรม คือป้องกันความเสื่อม และเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าจึงนับว่า 
อปริหานิยธรรมนั้นควรค่าแก่การที่จะเป็นที่สนใจในการน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติยึดเป็นธรรมาภิบาล
ในองค์กรที่ทรงคุณค่า ยิ่งได้น าเสนอถึงหลักการประชุมกันอย่างเนืองนิตย์ไว้ว่าการหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์คือธรรมข้อแรกในหลักอปริหานิยธรรม   ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้และดู
เหมือนคนท างานในยุคสมัยนี้ก็นิยมการประชุมกันเป็นนิตย์เพราะเป็นการได้พูดคุยบ่อย ๆ งานก็จะ
ก้าวหน้าไปด้วยดีนอกจากนี้ การประชุมกันเนืองนิตย์ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระดมสติปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหายาก๑๐๔

 ส่วนอย่างไรก็ตาม
การประชุมรวมหมู่คณะเป็นเนืองนิตย์ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการด ารงรักษาองค์กรให้มีอุดมการณ์
ร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้เพราะการรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจะท าให้สมาชิกขององค์กรเกิด
ความรู้สึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ ประการ คือ 
 ๑. รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าขององค์กร 
 ๒. รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร 
 ๓. รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบองค์กร 
 องค์กรใดที่สมาชิกมีความรู้สึกที่ดีทั้ง ๓ ประการนี้ย่อมจะน าไปสู่ความมีอุดมการณ์เป็น
หนึ่งเดียวกนัและพร้อมที่จะพิทักษ์ปกป้องรักษาองค์กรอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถแม้แต่ชีวิต 
ก็อุทิศให้กับองค์กรได้นี้คืออานุภาพของการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอของหมู่สงฆ์ ซึ่งท าให้
พระพุทธศาสนามีความม่ันคงอยู่ในโลกนี้ยาวนานกว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว๑๐๕ 
 สรุปได้ว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงการพิจารณาในเรื่องต่าง  ๆ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและโดยเฉพาะการประชุมนั้นจะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ไม่น ามาซึ่งความ 
เบื่อหน่ายหรือร้าวฉาน 
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
 อปริหานิยธรรมข้อที่ ๒ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อม
เพรียงกันท ากิจที่จะพึงท าความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะทั้ง ๓ วาระนี้คือ การแสดงออกถึง
เอกภาพของหมู่คณะหรือความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะ ยินดีเต็มใจที่จะร่วม
เป็นร่วมตายกันทั้งในยามทุกข์และในยามสุขเพ่ือแบกรับภารกิจของหมู่คณะให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตาม
เป้าหมายและก าหนดเวลา ขณะเดียวกันหากยามใดที่มีภัยอันตรายมากล่ ากรายสมาชิกทั้งหมดต่างก็

                                                           
๑๐๔

 ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ปาริชาต สถาปิตานนท์, การประชุมอย่างสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔ ), หน้า ๔๕. 

๑๐๕
 พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ความรู้ประมาณฐานรากของพระพุทธศาสนา , 

(กรุงเทพมหานคร : พีพีพริ้นติ้ง, ๒๕๔ ), หน้า ๑๙. 



๑๐๐ 

 

พร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤติอันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่างาม
โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากล าบากใด ๆ ทั้งสิ้นนี้คือ อานุภาพแห่งความเป็นเอกภาพของหมู่คณะซึ่ง
ทาให้องค์กรมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน๑๐๖

 นอกจากนี้การพร้อมกันประชุมและ
พร้อมกันเลิกประชุมก็ควรร่วมกันประชุมพร้อมกันเลิกประชุมก็เลิกพร้อมกันไม่หนีประชุม  รับเบี้ย
ประชุมก็อยู่จนเลิกไม่ใช่รับเบี้ยประชุมเสร็จก็หายไปจะได้รู้ว่าเขาประชุมกันเรื่องอะไร  มอบหมาย
ภารกิจอะไรให้ใครบ้างจะได้ติดตามงานกันได้ถูกต้องข้อนี้ท าได้ (แต่ยาก) องค์กรไหน ๆ ก็เข้มแข็ง
อย่างไรก็ตามการประชุมพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันปฏิบัติ 
ของหมู่คณะมีความรับผิดชอบร่วมกันด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียงและเมื่อถึงตอนท างานก็ต้องท างาน
ของส่วนรวมให้ดี๑๐  
 สรุปได้ว่า การพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมนั้นผู้เข้าร่วมประชุม 
จะต้องเขา้ให้ตรงเวลาอยู่ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลาร่วมรับผิดชอบหน้าที่ในการประชุมร่วมกันไม่ 
หนีหายเอาความสบายใส่ตน 
 ๓. ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม 
 สิกขาบททุกข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วใคร ๆ ไม่พึงถอน คือ ไม่ตัดออกไม่ยกเลิกแม้บางข้อ
อาจไม่เหมาะแก่กาลสถานที่ ก็มีพระพุทธานุญาตพิเศษไว้แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องถอนสิกขาบทใด ๆ
ทั้งสิ้นเหมือนกฎหมายทางพระราชอาณาจักร ใคร ๆ ไม่พึงถอนเพราะถ้าต่างคนต่างเลิกถอนสิกขาบท
ที่ทรงบัญญัติไว้ตามความต้องการของตน ผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นหลักไว้ควบคุมหมู่คณะ  
พระศาสนาก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนกฎหมายถ้าต่างคนต่างถอนที่ละมาตราไม่ช้าก็หมด ประเทศชาติ
บ้านเมืองไม่มีกฎหมายก็เหมือนบ้านเรือนไม่มีขื่อไม่มีแปก็มีแต่พินาศ๑๐ 

 อย่างไรก็ตามการไม่บัญญัติ
สิ่งที่ได้บัญญัติไม่ล้มล้างสิ้นที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมันตามสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า
ส าหรับข้อนี้ถือเป็นความมั่นคงสูงสุดของพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนประเทศชาติจะมั่นคงสูงสุดก็
ต้องมีบทบัญญัติที่เรียกว่า รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม ใคร
จะละเมิดมิได้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามใจชอบมิได้เพราะรัฐธรรมนูญคือโครงสร้างของระบอบการ
ปกครองประเทศการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามใจชอบก็คือการท าลายโครงสร้างระบอบการปกครองของ
ประเทศโดยตรง ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบวินัยขึ้นในสังคมและประเทศชาติ
อันจะน าพาบ้านเมืองไปสู่ความล่มสลายในที่สุด พระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้

                                                           
๑๐๖

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 
๑๐ 

 พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต), อปริหานิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ดวงกมลปริ้นติ้ง, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๐. 

๑๐ 
 พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, พิมพ์ครั้งที่  , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑ ๔-๑ ๕. 



๑๐๑ 

 

เป็นศาสดาแทนพระองค์ก็เปรียบได้กับรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
พระธรรมค าสอนตามใจชอบย่อมเป็นการท าลายโครงสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยตรง
เป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติผิด ๆ ขึ้นในหมู่สงฆ์ซึ่งจะยังผลให้พุทธบริษัททั้งหลายสิ้นศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาแล้วเกิดสิ่งเลวร้ายตามมาอีกมากมายจนกระทั่งท าให้พระพุทธศาสนาต้องสูญหายไป
จากโลกนี้โดยปริยาย ดังนั้นหมู่สงฆ์ทั้งหลายจ าเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้
ครบถ้วนทั้ง ๓ ประการ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ชนิดอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันเพ่ือให้ประจักษ์แจ้ง
ในอริยผลระดับต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาด้วยตนเองแม้เพียงระดับต้นก็ตามซึ่งย่อมจะสามารถค้ าจุน
พระพุทธศาสนาให้ยืนยงมั่นคงต่อไปได้โดยไม่อันตรธานหายไปจากโลกนี้คือ อานุภาพของการรักษา
พระธรรมวินัยไว้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติของหมู่สงฆ์พร้อมกันทั้ งแผ่นดิน ซึ่ งจะยังผลให้
พระพุทธศาสนามีความม่ันคงเป็นปึกแผ่นจากการท าหน้าที่เผยแผ่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหมู่สงฆ์๑๐๙ 
นอกจากนี้การไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อบัญญัติเดิมไว้ว่าข้อนี้ส าคัญเพราะพูดถึงวัฒนธรรมขององค์กรว่าสิ่ง
ไหนที่ดีงาม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีของบ้านเมืองของชาติขององค์กร ซึ่งสืบทอดกันมานั้นเป็น
สิ่งส าคัญเพราะนั้นคือ ความเป็นชาติเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ถือเป็นธรรมาภิบาลอันส าคัญยิ่ง
องค์กรนั้นย่อมเข้มแข็งและแกร่งได้นาน 
 สรุปได้ว่า การไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมนั้นจะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
ให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจจะต้องไม่ท าการยกเลิกหรือตั้งบัญญัติ
อ่ืนให้ขัดต่อของเดิมแต่หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเพ่ือต่อของเดิมก็สามารถกระท าได ้
 ๔. มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 
 การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาองค์กรใด ๆ ย่อมมีผู้น าหากเราให้เกียรติผู้น า
เชื่อฟังกันปฏิบัติตามความคิด (ที่ดีที่ถูกต้อง) ของผู้น าเดินไปในกรอบในทิศทางเดียวกันไม่ลบหลู่ผู้น า
ความมั่นคงในองค์กรก็เกิดขึ้น นอกจากนี้การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาอปริหานิยธรรม
ข้อที ่๔ ให้ความเคารพภิกษุที่เป็นประธานสงฆ์และรับฟังถ้อยคาของท่าน ส าหรับข้อนี้มุ่งใช้การเคารพ
นับถือซึ่งกันและกันเป็นหัวใจในการปกครองสงฆ์ กล่าวคือในพระภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่ง ๆ ที่บวชกันมา
นานจะประกอบด้วยสมาชิก ๔ ประเภท คือ ๑) พระเถระผู้บวชมานานและมีอายุมาก ๒) พระเถระผู้
มีพรรษามาก ๓) พระอุปัชฌาย์ผู้เป็นสังฆบิดร ๔) สังฆปรินายกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าและ
มีอ านาจในการปกครองสงฆ์หมู่นั้น การที่สงฆ์ยังปกครองกันอยู่ได้ก็เพราะอาศัยความเคารพอยู่ ๒
สถานะ คือ 
 ๑. ในด้านการปกครองก็อาศัยความเคารพนับถือเชื่อฟังตามฐานะของท่านผู้มีอ านาจที่
ได้รับการแต่งตั้งนั้น 

                                                           
๑๐๙

 พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ความรู้ประมาณฐานรากของพระพุทธศาสนา, หน้า ๒๐-๒๑. 



๑๐๒ 

 

 ๒. ในด้านความประพฤติก็อาศัยความเคารพเชื่อฟังท่านผู้มีอายุพรรษามากกว่าผู้สามารถ
เป็นต้นแบบความประพฤติให้กับเราได้ดังนั้นการปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือและเชื่อฟังถ้อยค าของ
พระเถระผู้ใหญ่เช่นนี้ย่อมท าให้การปกครองสงฆ์มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เพราะมีพระเถระผู้
ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแบบด้านความประพฤติเป็นผู้ชี้น าและเป็นต้นแบบด้านการปฏิบัติธรรม
เพ่ือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้คืออานุภาพของการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน ย่อมท าให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น อย่างไรก็ตามการเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพโดยอาจส่งไปอบรมสัมมนาค้นคว้าวิจัย  สนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เหมาะสมแก่ตนทั้งด้านความสามารถและบุคลิกภาพเพ่ือให้
ท างานได้ด้วยดีและมีความสุขในงาน สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนเมื่อต้องการให้ท างานใด
หรือปฏิบัติอย่างไรหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางเดียวให้มากที่สุด รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบากและเป็นสุขซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละและท า
ประโยชน์ให้หน่วยงานเพ่ิมขึ้น ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้ อ่ืนเมื่อเขาท าดีแต่เมื่อมีสิ่ง
ผิดพลาดเกิดข้ึนควรเชิญเข้าพบพูดคุยเป็นการส่วนตัวในบรรยากาศของความจริงใจ๑๑๐

 

 สรุปได้ว่า การท างานในหน่วยงานใด ๆ ก็ตามบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพหากพบปัญหาใด ๆ ก็ยังมี
บุคคลอื่น ๆ ภายในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันไป การวางตนให้เหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ของตนย่อมท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันย่อมท าให้
เกิดความร่วมมือในการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่ดีและมีความสุขในการท างาน 
 ๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
 การให้ความเคารพต่อเพศสตรีข้อนี้ส าคัญมิใช่น้อยเพราะเตือนเพราะห้ามมิให้ล่วงเกินบุตร
ภริยาของใครเรื่องบุตรภริยาของผู้ร่วมงานของคนอ่ืน ควรให้เกียรติกันไม่นินทาว่าร้ายหรือพูดถึงกัน
ในทางไม่ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญในองค์กรใด ๆ ก็ตามหากเว้นหากละไม่ปฏิบัติเช่นนี้เสียได้ย่อมมีแต่
ความสงบย่อมมีแต่ความสามัคคี อย่าลืมว่าลูกเมียมีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคน การให้ร้ายการนินทา
ว่ากล่าวมีผลกระทบต่อผู้น าและบุคลากรในองค์กร องค์กรใดมีเรื่องเช่นนี้มาก ๆ ย่อมขาดความมั่นคง
อย่างไรก็ตามการให้ความเคารพต่อเพศสตรีไม่ท าไม่พูดไม่คิดอะไรตามอ านาจของความอยากอัน
ธรรมดาปุถุชนทุกคนยังมีตัณหาคือความอยากจึงจ าเป็นต้องระวังตนคอยข่มจิตตนอดทนต่อความ
อยากไม่ปล่อยให้จิตตกอยู่ภายใต้อ านาจความอยากนั้นเมื่อควบคุมจิตได้ก็ไม่ท าไม่พูดไม่คิดด้วยอ านาจ
ความอยากก็ชื่อว่าไม่ลุอ านาจแก่ความอยากก็มีแต่ความเจริญ๑๑๑ 

                                                           
๑๑๐

 นันทรัตน์ จาปาแดง, การเป็นลูกน้องที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : วังอักษร, ๒๕๔ ), หน้า ๒ . 
๑๑๑

 พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, พิมพ์ครั้งที่  , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑ ๖. 



๑๐๓ 

 

 สรุปได้ว่า ทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการให้
เกียรติต่อเพศสตรี โดยการไม่ท าร้ายไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวไม่กดขี่ทางเพศ ซึ่งจะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียต่อองค์กร 
 ๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
 การให้ความเคารพต่อสถานที่ส าคัญของหน่วยงาน คนไทยส่วนมากนับถือถึงความส าคัญ
ของสถานที่ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ท างานหากใครไม่เชื่อถือ ใครดูถูกของที่คนอ่ืนในองค์กรเขา
เชื่อถือหรือเซ่นไหว้บูชา กราบไหว้อยู่ก็ต้องเกิดอาการขัดใจกันองค์กรก็อยู่ไม่ได้ข้อนี้หมายรวมไปถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาซึ่งคนในองค์กรจักต้องให้เกียรติกันไม่ลบหลู่ของของใครถือเป็น
เรื่องที่ต้องใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่ง 
 สรุปได้ว่า ทุกสถานที่มีสิ่งที่ส าคัญและเป็นที่เคารพบูชาของคนในองค์กรนั้น ๆ ดังนั้นทุก
คนจะต้องให้ความเคารพไม่ดูหมิ่นหรือลบหลู่ 
 ๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 
 การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนองค์กรแต่ละแห่งในบ้านเมืองในชาติแต่ละชาติ 
ย่อมมีคนดีคนอาวุโส มีคนส าคัญซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อองค์กรนั้น ๆ บุคคลเหล่านี้ถือ
เป็นหลักขององค์กร ซึ่งเป็นขุมความคิดขุมประสบการณ์เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าขององค์กร ซึ่งถือเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงขององค์กร๑๑๒

 นอกจากนี้ การต้อนรับและสร้างความ
ประทับใจและค่านิยมแก่ผู้ที่มาเยือนได้ว่าควรจัดสถานที่ให้เหมาะสมให้ความเอาใจใส่ต่อผู้มาติดต่อ
การเตรียมการล่วงหน้าส าหรับผู้มาติดต่อควรเตรียมเอกสารให้พร้อม การต้อนรับผู้มาติดต่อที่นัด
หมายไว้ล่วงหน้าควรเอ่ยชื่อได้ถูกต้อง การสนทนากับผู้มาติดต่อควรสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไปการ
แนะน า การขัดจังหวะควรใช้วิธีการขัดจังหวะที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น  ๆ การรักษาเวลานัด
หมายไม่ให้ล่วงเลยเวลาจนเกินไป การขอเข้าพบของพนักงานในหน่วยงานหากผู้บังคับบัญชาไม่ว่าง
ควรบอกให้เขากลับไปยังแผนกของตนเองก่อน เมื่อผู้บังคับบญัชาว่างแล้วจึงโทรเรียก การต้อนรับผู้มา
ติดต่อที่มิได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าควรแสดงความเป็นมิตรเสมอ การปฏิเสธการขอเข้าพบโดยการปฏิเสธ
อย่างสุภาพ การปฏิบัติเมื่อผู้มาติดต่อกลับควรจัดท าสมุดทะเบียนผู้มาติดต่อให้เรียบร้อยเพ่ือเป็น
หลักฐานประจ าวัน๑๑๓

 

 สรุปได้ว่า การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนนั้นจะต้องให้ความเคารพอย่าง
จริงใจมีการปฏิสันถารพร้อมทั้งเชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้เหล่านั้นที่ได้มาเยือนถึงองค์กรของเรา  
 
 
                                                           

๑๑๒
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖ . 

๑๑๓
 สมศร ีมงคลชัย, การบริการที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วังอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒. 



๑๐๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๖ หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
(ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑/๕ ) 

คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ ๔ ประการ 
๑. ฉันทสมาธิปธานสังขาร 
๒. วิริยสมาธิปธานสังขาร 
๓. จิตตสมาธิปธานสังขาร 
๔. วิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
 

พระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
(อภิ.วิภงฺค. (ไทย) ๓๕/๕๐๕/๒๙๒) 

คุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง 
๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  
๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น  
๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ  
๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล 

พุทธทาส,  
(๒๕๕๙, ออนไลน์) 

๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  
๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น  
๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ  
๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล  

พระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
(องฺ จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐-๕๑) 

ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชน
ไวในความสมานสามัคคี 
๑. ทาน 
๒. ปิยวาจา 
๓. อัตถจริยา 
๔. สมานัตตตา 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ  ธมฺมธโร),  
(๒๕๒ , หน้า ๒ ๕-๒ ๐) 

สังคหวัตถ ุ๔ ประการ 
๑. โอบอ้อมอารี 
๒. วจีไพเราะ 
๓. สงเคราะห์ประชาชน 
๔. วางตนพอดี 

  



๑๐๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๖ หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),  
(๒๕๕๐, หน้า ๒๕) 
 

๑. ทาน ให้ปัน 
๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน 
๓. อัตถจริยา ท าประโยชน์แกก่ัน 
๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน 

พระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
(ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖/ ๒- ๓) 
 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิก
ประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก  
๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่ง
ที่บัญญัติแล้ว  
๔. เคารพ นับถือ บูชา ท่านผู้เป็นเถระ  
๕. ไม่ตกอยู่ในอ านาจตัณหาที่เกิดข้ึนแล้ว 
๖. พอใจอยู่ในเสนาสนะป่า  
 . เข้าไปตั้งความระลึกถึงเฉพาะตนได้ว่า ไฉน
หนอ เพ่ือนพรหมจรรย์ ผู้มีศีลเป็นที่รัก ที่ยังไม่มา 
ขอจงมา และ ที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุข  

พระไตรปิฎกภาษาไทย  
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
(อง.ฺสตตก. (ไทย) ๒๓/๑๐/๑ ) 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม  
๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่
บัญญัติไว้ 
๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพ
นับถือท่านเหล่านั้น  
๕. ให้เกียรติสุภาพสตรี 
๖. เคารพสักการบูชาเจดีย์  
 . จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบ
ธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๙๐-๒๙๑)  
 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิก
ประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และพร้อมเพรียง
ช่วยกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า 



๑๐๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๖ หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น ไม่
ถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้แล้ว 
๔. ภิกษุเหล่าใด เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ 
เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เชื่อฟังถ้อยค าของท่าน 
๕. ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากท่ีเกิดข้ึน 
๖. ยินดีในเสนาสนะป่า 
 . ตั้งใจอยู่ว่า เพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่ง
ยังไม่มาสู่อาวาส ขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๐๖-๑๐๙) 

๑. การประชุมบ่อย ๆ 
๒. ต้องพร้อมเพรียงกันประชุม 
๓. ไม่มีการแก้ไขสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้ 
๔. ให้ความเคารพนับถือต่อท่านที่เป็นใหญ่ในที่นั้น 
๕. การควบคุมอารมณ์ 
๖. หาเสนาสนะที่เป็นปัจจัยโน้มน้อมไปเพ่ือหา
ความสงบ 
 . สร้างความรู้สึกพร้อมที่จะพบเห็นเพ่ือนภิกษุ
สามเณร ที่ยังไม่ได้อยู่ในวัดของเรา ก็ขอให้มา 
ที่มาแล้ว ก็ขอให้อยู่เป็นสุข 

 
๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นทีก่ารศึกษาวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่การศึกษาวิจัย คือเทศบาลนครพิษณุโลก ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ การแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลนครพิษณุโลก  
  เทศบาลนครพิษณุโลก แบ่งเป็นส่วนราชการภายในส านักงานออกเป็น ๕ ส านัก ๒ 
กอง ๑ หน่วยงานย่อย กิจการเทศพาณิชย์ ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
 ส่วนราชการภายในส านักงาน 
 ๑. ส านักปลัดเทศบาล 
 ๒. ส านักการช่าง 
 ๓. ส านักการคลัง 



๑๐  

 

 ๔. ส านักการศึกษา 
 ๕. ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. กองวิชาการและแผนงาน 
  . กองสวัสดิการและสังคม 
  . หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 กิจการเทศพาณิชย์ 
 ๑. กองการประปา 
 ๒. สถานธนานุบาล ๑ 
 ๓. สถานธนานุบาล ๒ 
 ๔. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๔.๒ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก 
  เทศบาลนครพิษณุโลกได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม 
ประชาชนมีความสุข” พิษณุโลกเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย เป็นเมืองแห่งทรัพย์สินทางปัญญา ประชาชน
มีวิถีชีวิตที่ดีท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมดุล มีจิตวิญญาณวัฒนธรรมไทยและค่านิยม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ มีการจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการจราจรและระบบขนส่งมวลชนตาม
รูปแบบการจัดวางผังเมืองที่ดี มีพ้ืนที่สีเขียวที่ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว ตลอดจนการด ารงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีดี 
 ๒.๔.๓ พันธกิจเทศบาลนครพิษณุโลก 
  ด าเนินการเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวและพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ให้มีความเพียงพอ พัฒนาการให้บริการพื้นฐานที่เป็นผลดีต่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน พัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณสุขในเขตเมืองที่มีความทันสมัยและมีความ
ปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพ่ือการศึกษา การถ่ายทอดและเผยแพร่ให้
เกิดการเรียนรู้อย่างเท่าทันและครอบคลุมทั่วถึง เสริมสร้างสมรรถนะในการประยุกต์และต่อยอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการขยายทุนทางสังคมให้เพียงพอแก่การรองรับความเจริญเติบโต
และเสริมฐานทางเศรษฐกิจชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ด าเนินการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตควบคู่ไปกับการปลูกจิตส านึกที่ดีทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
และพัฒนาที่สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพ่ิมสมรรถนะการออกแบบและการผลิตสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิงพาณิชย์ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด



๑๐  

 

ตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนจนถึงระดับสากลด าเนินการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มีความเหมาะสม 
ด าเนินมาตรการเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ท่ีเพียงพอแก่การครองชีพ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ๒.๔.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
  แนวนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลนครพิษณุโลก ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิด/แก้ไขปัญหาและร่วมกันก าหนดทิศทางให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต่างๆ เพ่ือผลักดันการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน
ท้องถิ่นไปสู่เป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร รวมทั้ง
กลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพ่ือสร้างประชาคมในเขตเทศบาลให้เข้มแข็ง ซึ่งมีเทศบาลนครพิษณุโลก
เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในทุกด้านอย่าง
สอดคล้องกัน แนวนโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลนครพิษณุโลกจึงเป็นการ
ด าเนินบทบาทภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือการยึดหลัก  
ธรรมาภิบาลเป็นประการส าคัญ เพื่อพัฒนาพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ประชาคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันด้วยวิถีชีวิตที่มีจริยธรรม ในสภาพแวดล้อมที่ดีของธรรมชาติ มีการ
พัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณูปการเมืองที่ทันสมัย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
เครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นสูง มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดให้ประชาคมได้เรียนรู้ขั้นสูง มี
การต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการผลิตทรัพย์สินแห่งปัญญาเพ่ือการ
รองรับและเสริมรากฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังให้ความ 
ส าคัญกับการท างานในเชิงบูรณาการด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาในลักษณะองค์รวมที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพิษณุโลก แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก แผนยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจนนโยบายของ
รัฐบาล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔  เพ่ือใช้เป็นกรอบชี้น าในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕  – ๒๕๖๖ ที่จะน าไปสู่การการพัฒนาเมืองตามแนวความคิด
ดังที่ได้กล่าวแล้ว โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นกรอบชี้น าการด าเนินงาน   
ยุทธศาสตร์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 มุ่งพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ 



๑๐๙ 

 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ า 
และสะพานให้ได้มาตรฐานทั่วถึงรองรับสังคมผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาสาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัยและสมบูรณ์ทั้งระบบ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาระบบการผลิตและการจ่ายน้ าประปาให้ทั่วถึง
และได้มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาระบบการจราจรและการขนส่งมวลชนรองรับ
ความเจริญเติบโตของเมือง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
เสริมสร้างอัตลักษณ์เมือง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาการก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งให้ครอบคลุมพ้ืนที่
วิกฤต ป้องกันน้ าท่วมและน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานทั่วถึง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาการส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่อาชีพส าหรับ
ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์ พัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง เครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษ ระบบบ าบัดน้ า
เสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 



๑๑๐ 

 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมและ
ได้มาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข สุ ขภาพอนามัยการกีฬาและ
นันทนาการให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การจัดสวัสดิการสังคมและคุ้มครอง 
พิทักษ์สิทธิ์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสรวมถึงการจัดการสัตว์เพ่ือลดผลกระทบของปัญหา
สาธารณสุข ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขและ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมและคุ้มครอง 
พิทักษ์สิทธิ์ เด็ก สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนารณรงค์ ป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา 
ยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
 เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความ
สมานฉันท์ในสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมด้านความเท่าเทียมกันของชายหญิง ให้เกิดความเสมอภาคและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบงานโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการสร้างภาวะผู้น าในชุมชนเพ่ือความเข้มแข็ง
ของชุมชน 



๑๑๑ 

 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาการสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึก
สาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการพัฒนารายได้และอาชีพให้กับ
ประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการสร้างสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่   การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการบริหารงานด้านการเงินการคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๓ การการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย 

 
 
 
 



๒.๔.๕ จ านวนโครงการและงบประมาณ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
  เทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดโครงการเพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕  ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ รวม ๓ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

๑๓ ๑๐๔, ๔๐,๐๐๐ ๑  ๒๓ ,๔ ๐,๑ ๐   ๔๓๖,๕๐๙,๒๐๐ ๓     , ๒๙,๓ ๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศกึษาและ
คุณภาพคนสู่สังคมแห่งภูมิปญัญาและการ
เรียนรูต้ลอดชีพ 

๔๒ ๙๔,๓ ๐,๐๐๐ ๓  ๑๑๕,๒๔๐,๐๐๐ ๓๓ ๙ ,๒๕๒,๐๐๐ ๑๑๒ ๓๐ ,  ๒,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑๙  ๐,๖๑๕,๐๐๐ ๑๔ ๓๙, ๖๔,๐๐๐ ๑๒ ๑๕,๖๖๔,๐๐๐ ๔๕ ๑๒๖,๑๔๓,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

๖  ๑๓๙, ๑๔,๔๐๐ ๕  ๑๓ ,๒๐๙,๔๐๐ ๕๕ ๑๓๔, ๐๙,๔๐๐ ๑ ๙ ๔๑๒, ๓๓,๒๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสรมิสร้างการมีส่วนร่วม
ความเข็มแข้งของชุมชนและสังคม 

๒๔ ๑๕, ๒ ,๐๐๐ ๒๑  ,๙๒ ,๐๐๐ ๒๑  ,๙๒ ,๐๐๐ ๖๖ ๓๓,๖ ๔,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๒  ๒๙,  ๒,๐๐๐ ๒๐ ๒๕,๙๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๒๕,๙๒๐,๐๐๐ ๖   ๑,๖๑๒,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่    การบรหิารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑  ๒๔,๐๔ ,๓๕๐ ๑๒ ๔๙,๐๑๖, ๐๐ ๑๐ ๔๑,๙  ,๙๐๐ ๓๙ ๑๑๕,๐๕๒,๙๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๙ ๔ ๙,๑๙ , ๕๐ ๑   ๖๑๔,๖๕ ,๒ ๐ ๑๕๙  ๖๑,๙ ๐,๕๐๐ ๕๔๖ ๑, ๕๕, ๒๖,๕๓๐ 



๑๑๓ 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า ไม่มีงานวิจัยใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงมีเพียงแต่ที่
สัมพันธ์หรือใกล้เคียงเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมได้ ดังนี้ 
 ธนภาส  อยู่เย็น  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและ
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับพนักงานบริษัทประกันชีวิต ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีมฯ ที่พัฒนาขึ้น พบว่า
พนักงานการตลาดเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลังการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานสูงกว่าก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๑๑๔ 
 ธนวัฒน์  ภมรพรอนันต์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การท างานเป็นทีมและการสร้างโมเดลการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการท างานเป็นทีมของพนักงาน” ผลการวิจัยพบว่า  โมเดลการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาการท างานเป็นทีมประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนคือขั้นเริ่มต้นขั้นด าเนินการและขั้นยุติการฝึกอบรม
โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาตลอดทั้งเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ในการ
พัฒนาการท างานเป็นทีม๑๑๕ 
 สืบวงศ์  กาฬวงศ์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงการพัฒนาของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรมและระดับความช านาญ ซึ่ง
สามารถจ าแนกระดับสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ออกเป็น ๕ 
ระดับ เรียงจากสมรรถนะระดับสูงไปหาน้อย ได้แก่ ๑) ระดับต้นแบบ ๒) ระดับผู้สร้างความ
เปลี่ยนแปลง ๓) ระดับนักพัฒนา ๔) ระดับผู้แก้ปัญหา ๕) ระดับผู้ปฏิบัติงาน๑๑๖ 
 ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของ
ส านักงานพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการ

                                                           
๑๑๔ ธนภาส  อยู่เย็น, “การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตาม

แนวคิดการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับพนักงาน
บริษัทประกันชีวิต”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๑๑๕ ธนวัฒน์  ภมรพรอนันต,์ “การศึกษาการท างานเป็นทีมและการสรา้งโมเดลการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการท างานเป็นทีมของพนักงาน”, การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จติวิทยาการให้ค าปรึกษา), (บัณฑติวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑). 
 ๑๑๖

 สืบวงศ์  กาฬวงศ์, “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล”,  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 



๑๑๔ 

 

ความรู้ บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ความสามารถทักษะการท างาน และประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกัน มีการพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันน้อย มีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบน้อย การจัดการสารสนเทศภายใน
หน่วยยังไม่เป็นระบบ ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือการเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นทางการ๑๑  
 สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับ
แนวคิดทฤษฎีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรให้องค์กรสงฆ์ องค์กร
ด้านสตรี และประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้โดยการน า  
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมทั้ง   ประการ มาใช้ในการก าหนดแผนงาน
และโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน๑๑  
 บุญมี  ก่อบุญ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทีมของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทีมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้าน
องค์ประกอบของภาวะผู้น าทีม ด้านวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า และด้านกระบวนการพัฒนาภาวะ 
ผู้น าทีม๑๑๙ 
 ศยามล เอกะกุลานันต์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีม และ
กระบวนการทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมข้ามสายงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลการวิจัย
พบว่า  สภาพแวดล้อมภายนอกทีม ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลของทีมข้ามสายงาน และกระบวนการทีม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม และความ

                                                           
๑๑  ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง, “การพัฒนารูปแบบการจดัการความรู้ของส านกังานพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม

เขต ๑”, การศึกษาดุษฎีนิพนธ,์ (สาขาศึกษาศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐). 
๑๑ 

 สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์, “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ
ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๑๙ บุญมี  ก่อบุญ, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทีมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, ๒๕๕๓).  



๑๑๕ 

 

เหนียวแน่นในทีมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีมข้ามสายงาน โดยความฉลาดทางอารมณ์ของทีม
ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของทีมข้ามสายงานมากที่สุด๑๒๐ 
 พระมหาสุทิน  สุทิโน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๑ ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการ
บริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑ ได้แก่
อปริหานิยธรรม   มีการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม เข้าไปในทุกขั้นตอนกระบวนการของการ
บริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ก่อให้เกิดการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ เป็นเครือข่ายมีชีวิต๑๒๑ 
 ณัฐวุฒิ  โรจน์นิรุตติกุล  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "สุขภาพองค์การและการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ" พบการวิจัยพบว่า ในภาพรวมคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ของรัฐมีสุขภาพองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาพองค์การมาก
ที่สุด คือ นโยบายด้านการให้รางวัลและค่าตอบแทน รองลงมาคือ นโยบายด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนา บรรยากาศองค์การการปรับใช้เทคโนโลยีและความมั่นคงในงาน ตามล าดับ โดยนโยบายด้าน
การให้รางวัลและค่าตอบแทนและนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อสุขภาพองค์การของคณะต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มคณะทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์๑๒๒ 
 พิรัชย์ ศรีราม  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนเป็นหัวใจที่ส าคัญอย่างมาก การให้ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมองค์กรก่อให้เกิดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบร่วมกับระบบ
การบริหารมีความสัมพันธ์ในการก ากับดูแลในองค์กร การปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น
หัวใจหลักแห่งความส าเร็จในด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๒๓ 

                                                           
๑๒๐ ศยามล เอกะกุลานันต์,“สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของทีมข้ามสายงานในโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์”, วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐). 

๑๒๑ พระมหาสุทิน  สุทิโน, “การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษากลุ่ม ๑”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕ ). 

๑๒๒ ณัฐวุฒิ  โรจน์นิรุตติกุล, “สุขภาพองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ของรัฐ”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒). 

๑๒๓ พิรัชย์ ศรีราม, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธ
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๑๖ 

 

 กานตพันธุ์  พิศาลสุขสกุล  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียของ
ข้าราชการในเทศบาลนครของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า แสดงแสถานการณ์การจัดการน้ าเสีย
ของเทศบาลนคร ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็น
หน่วยก าหนดนโยบาย  โดยสะท้อนถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการน้ าเสียของเทศบาลที่
ต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อข้าราชการ ได้แก่ ความสนใจจากผู้บริหารในการผลักดัน
นโยบาย การชี้แจง และท าความเข้าใจ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกับภาค
ประชาชน ๑๒๔ 
 ฐิติยา เนตรวงษ์ และ บรรพต พิจิตรก าเนิด ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการ
ท างานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการ
เรียนร่วมของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก ผลการวิจัยพบว่า การ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก สามารถ
พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนได้โดยพัฒนาการทักษะการ
ท างานเป็นทีมเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕. ๐ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๒๙๑๒๕   
 วราภรณ์  สินถาวร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบ
ร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็น
ทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาครูระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสารสนเทศ  และ
ทักษะการเรียนรู้เป็นทีมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  และนักศึกษามีความ
คิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก๑๒๖ 
 สุดาภรณ์ อรุณดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการ
จัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)” ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิง
                                                           

๑๒๔ กานตพันธุ์   พิศาลสุขสกุล, “การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียของข้าราชการในเทศบาลนครของ
ประเทศไทย”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑). 

๑๒๕ ฐิติยา เนตรวงษ์ และ บรรพต พิจิตรก าเนิด, “การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้
เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก”, กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕). 

๑๒๖ วราภรณ์  สินถาวร, “การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็น
หลักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูร ะดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ”, ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  



๑๑  

 

คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างทุนสมองมนุษย์
หรือสมรรถนะสู่ระดับโลก ตามหลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) นั้นสามารถพัฒนาสู่ระดับโลกได้ 
เพราะการพัฒนามนุษย์นั้นต้องเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจ๑๒      
 วิวรรธน์  จันทร์เทพย ์ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
แบบสหวิทยาการส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
พบว่า  รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานระหว่างแบบเผชิญหน้า กับแบบอี-เทรนนิ่งเป็นวิธีส่งเสริม
การเรียนรู้เป็นทีม โดยในขั้นฝึกอบรมประกอบด้วย ๔ ขั้น ในส่วนขั้นที่ ๔ ช่วยพัฒนาสมรรถนะการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ๑๒  
  ธิติวุฒิ หม่ันมี  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมี
ปัจจัยในการสร้างความผูกพันด้วยตัวแบบ 3H’s ซึ่งได้แก่ Head กระบวนการร่วมคิด Heart การ 
ร่วมใจ และ Hand ได้แก่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน๑๒๙ 
 วันชัย สุขตาม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์” 
ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม พบว่า เป็นแนวคิดที่
สามารถผลักดันให้ทุนมนุษย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลัพธ์และผล
ประกอบการจะออกมาเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการศึกษา การฝึกอบรม โดยใช้หลักทางศาสนาเข้าไป
ประยุกต์ใช้ อันได้แก่ หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ ไตรสิกขา การใช้หลักสัปปุริสธรรม   จริต ๖ รวมทั้ง

                                                           
๑๒  สุดาภรณ์ อรุณดี, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษาการ

พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)”,  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๕๑). 

๑๒  วิวรรธน์  จันทร์เทพย์, “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการส าหรับครูผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษา”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓).   

๑๒๙ ธิติวุฒิ  หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

 



๑๑  

 

การพิจารณากลุ่มผู้รับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการมองหลักการต่าง ๆ จากบัว ๔ เหล่า อันเป็น
การพิจารณาคุณสมบัติในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา๑๓๐ 
 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม ต้องมีองค์ประกอบของทีมโดยอาจเป็น 
กลุ่มบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการประเมินผล และมีการแต่งตั้งผู้น า
ทีม การก าหนดบทบาทของผู้น า สมาชิก การตั้งกฎ กติกา ตัวแบบสมรรถนะที่ดี การก าหนดแผน
ตลอดจนผู้รับผิดชอบ การพัฒนาจิตใจให้เก่งดีเพ่ือเป็นทุนทางปัญญา มรรยาทของทีม ตลอดจนการ
อภิปรายกลุ่ม การจัดการความรู้ โดยจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าเป็นตัวขับเคลื่อนในการท างานเป็นทีม 
ผลักดันนโยบายและการชี้แจงท าความเข้าใจ โดยต้องพัฒนาภาวะผู้น าทีมโดยผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ 
ตลอดจนต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการวางแผน การจัดองค์กร การน าหรือการสั่ งการ การ
ควบคุม การให้รางวัลและค่าตอบแทน และจ าเป็นที่ทีมต้องมีการเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศ ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการท างานเป็นทีม 
โดยมีเกณฑ์ในการพัฒนา ก่อนฝึก ขณะฝึก และหลังฝึก การสร้างความผูกผันต่อองค์กร และการน า
แนวทางและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธมาใช้ เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีมอย่างแท้จริง 
 
ตารางที ่๒.๑๗  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ธนภาส  อยู่เย็น,  
(๒๕๕๓) 

พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การฝึกอบรมแบบผสมผสานสูงกว่าก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

ธนวัฒน์  ภมรพรอนันต์,  
(๒๕๕๑) 

๑. ขั้นเริ่มต้น 
๒. ขั้นด าเนินการ 
๓. ขั้นยุติการฝึกอบรม 

สืบวงศ์  กาฬวงศ์,  
(๒๕๕๔) 

๑. ระดับต้นแบบ        
๒. ระดับผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง  
๓. ระดับนักพัฒนา  
๔. ระดับผู้แก้ปัญหา  
๕. ระดับผู้ปฏิบัติงาน 

  

                                                           
๑๓๐ วันชัย สุขตาม, “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕).  



๑๑๙ 

 

ตารางที ่๒.๑๗  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

ธีระวัฒน์  เยี่ยมแสง,  
(๒๕๕๐) 

๑. บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ความสามารถทักษะการท างาน 
และประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน  
๒. มีการพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู้ด้านต่าง ๆ เป็น
รายบุคคล  

สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์,  
(๒๕๕๖) 

๑. องค์กรสงฆ์ องค์กรด้านสตรี และประชาชนทั่วไปได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
๒. น ากลยุทธ์หลักพุทธธรรมทั้ง   ประการ มาใช้ในการ
ก าหนดแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 

บุญมี  ก่อบุญ,  
(๒๕๕๓) 
 

๑. องค์ประกอบภาวะผู้น าทีม 
๒. วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าทีม 
๓. กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าทีม 

ศยามล เอกะกุลานันต์,  
(๒๕๕๐) 

๑. สภาพแวดล้อมในทีม 
๒. สภาพแวดล้อมภายนอกทีม 
๓. กระบวนการทีม 

พระมหาสุทิน สุทิโน,  
(๒๕๕ ) 

๑. การวางแผน 
๒. การจัดองค์กร 
๓. การน าหรือการสั่งการ 
๔. การควบคุม 

ณัฐวุฒิ  โรจน์นิรุตติกุล,  
(๒๕๕๒) 

๑. นโยบายด้านการให้รางวัลและค่าตอบแทน  
๒. นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนา 

พิรัชย์ ศรีราม,  
(๒๕๕๖) 

๑. การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน
เป็นหัวใจที่ส าคัญอย่างมาก  
๒. การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กรก่อให้เกิดการ
บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. ความรับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหารมีความสัมพันธ์
ในการก ากับดูแลในองค์กร 

  



๑๒๐ 

 

ตารางที ่๒.๑๗  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีม (ต่อ) 

กานตพันธุ์   พิศาลสุขสกุล, 
(๒๕๕๑) 

๑. ความสนใจจากผู้บริหารในการผลักดันนโยบาย  
๒. การชี้แจง และการท าความเข้าใจ  
๓. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกับภาค
ประชาชน 

ฐิติยา เนตรวงษ์ และ บรรพต พิจิตร
ก าเนิด, (๒๕๕๕) 

๑. การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
๒. การท างานเป็นทีมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง 
๓. ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

วราภรณ์  สินถาวร,  
(๒๕๕๔) 

๑. นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียน
ที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความรู้ความเข้าใจทางสารสนเทศ  และ
ทักษะการเรียนรู้เป็นทีมสูงกว่าก่อนเรียน 
๒. นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม 

สุดาภรณ์  อรุณดี,  
(๒๕๕๑) 

การสร้างทุนสมองมนุษย์หรือสมรรถนะสู่ระดับโลก ตามหลัก
พุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) ต้องเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจ 

วิวรรธน์  จันทร์เทพย์,  
(๒๕๕๓) 

๑.  รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานระหว่า งแบบ
เผชิญหน้า กับแบบอ-ีเทรนนิ่งเป็นวิธีส่งเสริมการเรียนรู้เป็นทีม 
๒. รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 

ธิติวุฒิ  หมั่นมี,  
(๒๕๕๖) 

รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยตัวแบบ3H’s ซึ่ งได้แก่  Head 
(กระบวนการร่วมคิด), Heart (การร่วมใจ), Hand (ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน) 

วันชัย สุขตาม,  
(๒๕๕๕) 

๑. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม 
๒. แนวทางและวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธ 

 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

(Conceptual Framework) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา



๑๒๑ 

 

ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก และน าเสนอรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว

พระพุทธศาสนาของบุคลากรในเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก  ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

สภาพการท างานเป็นทีม 
- ทีมแก้ปัญหา 
- ทีมบริหารตนเอง  
- ทีมประสานข้ามสายงาน  
- ทีมเสมือนจริง 

หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิก  
    ประชุม  
๓. ไมต่ั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบ 
    เดิม 
๔. มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  
๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
 . ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มา 
    เยือน 

รูปแบบการท างานเป็นทีม
ตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก 
๑. ทีมแก้ปัญหาวิถีพุทธ 
๒. ทีมบริหารตนเองวิถีพุทธ
๓. ทีมประสานข้ามสายงาน
วิถีพุทธ 
๔. ทีมเสมือนจริงวิถีพุทธ 



 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 วิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยจะใช้การวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งไดด้ าเนินการ ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใช้วิธีการวิจัย

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือส ารวจสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก และการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก เพ่ือก าหนดรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก และการด าเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันการ
น าเสนอรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
โดยประชากรที่ก าหนดครั้งนี้ ได้แก ่พนักงานเทศบาลสามัญ, พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า ในเทศบาล
นครพิษณุโลก จ านวน ๑,๑๐๕  คน๑ 

                                                           
๑
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖, อัตรำก ำลัง, หน้า ๒๑ (เอกสาร 

อัดส าเนา). 



๑๒๓ 

 

 ๒)  กลุ่มตัวอย่าง ที่ก าหนดครั้งนี้ ใช้การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการหากลุ่ม
ตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ ๙๕%  โดยใช้หลักการค านวณของ Taro 
Yamane๒  ดังนี้ 

n   =    N 
       1+Ne2 

   เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
     N = ขนาดของประชากร 
     e = ความคลาดเคลื่อน  

 เมื่อน าจ านวนประชากรมาเข้าสูตรค านวณจะได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
                                   n  
 
 
 
 
 
 
 

 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างเมื่อปัดเศษขึ้นได้เท่ากับ ๒๙๔ คน 
 
 ๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
       ๑. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือส ารวจสภาพ
การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยก าหนดว่า 
ต้องเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน ๒๐ รูป/คน ดังนี้ 

๑) พระศรีรัตนมุน,ีดร.   
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก 

๒) พระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร.   
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

                                                           

  ๒ Yamane, T, Elementary Sampling Theory, (USA : Prentice Hall, 1967), p.273. 



๑๒๔ 

 

๓) พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร.  
รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

๔) ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ   
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๕) ดร.เปรมฤด ีชามพูนท   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

๖) นายเชาวรัตน์  คล้ายสอน   
ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ ๒๑ เทศบาลนครพิษณุโลก 

๗) นายบุญทรง  แทนธานี   
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

๘) นางสาวณัฐทรัชต์  ชามพูนท   
รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

๙) พลเอก ดร.ศิร ิ ทิวะพันธุ์   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

  ๑๐) นางทานตะวัน พงษ์แตง   
รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก 

  ๑๑) ส.ต.ท.บรรเทิง ยวนแห่ว   
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

  ๑๒) นายสนับ หมั่นทับ   

ประธานชุมชนแสนพลพ่ายเทศบาลนครพิษณุโลก 

  ๑๓) นางสุกัญญา จันทร์สิงห์   
ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  ๑๔) นายไพรัตน์ น้อยหมอ   
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

  ๑๕) นายชวลิต จันทร์นฤมล   
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

  ๑๖) นายบุญธรรม พรหมมาศ   
ผู้อ านวยการกองการประปา 

  ๑๗) นายอัครเดช ใจอารีย์   
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 



๑๒๕ 

 

  ๑๘) นายชัยชนะ มีศิริ   
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

  ๑๙) นายเศกสันต์ สมิทธิภิญโญ   
ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  ๒๐) นางสาวขวัญรัตน์ คุณจันทรโชติ   
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 

  ๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงาน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้ในการยืนยันรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน  
๘ รูป/คน ดังนี้ 
  ๑) พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร.  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  ๒) พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวเมธี)  

ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  ๓) พันเอก ดร.เกื้อ  ชัยภูมิ   

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  ๔) ผศ.ปัญญา  นามสง่า   

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  ๕) ผศ.ดร.ประพัฒน์  ศรีกูลกิจ  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  ๖) ร้อยต ารวจเอกอัครพล  เขียวปั้น 
รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 

  ๗) นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร    
ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก 

  ๘) นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย  
สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒ 

 

  



๑๒๖ 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ  ได้แก่ 
  ๓.๔.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
   ๑) รวบรวมและศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
มีโครงสร้าง (In-depth Interview) เสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมงานวิจัย เพ่ือขอค าแนะน าแก้ไข
ปรับปรุงให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้อง เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์  
   ๒) จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ ของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือยืนยันรูปแบบการท างานเป็นทีมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
  ๓.๔.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามสภาพการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เ พ่ือก าหนดรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ
เกี่ยวกับการวิจัย ที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล มีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เป็นรูปแบบการ
ท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นน าเสนอ
ต่อกรรมการผู้ควบคุมงานวิจัย เพ่ือขอค าแนะน าแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น 
 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านและคณะกรรมการควบคุม
งานวิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรง เพ่ือให้แบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหา และ
ประเด็นที่ต้องการวิจัย พร้อมทั้งขอค าแนะน า เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การตรวจสอบก่อนน าไปใช้โดยการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างค าถามแต่ละข้อและวัตถุประสงค์ หรือ หาค่า IOC๓ 

 

ใช้สูตร IOC =   
  

 
 

IOC คือ  ดัชนีความสอดคล้อง 
R คือ  คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ   

 ΣR คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได ้ต้องมีค่าตั้งแต ่๐.๖๐ ขึ้นไป 
น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญปรับแก้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
                                                           

๓ สุรพล พรมกุล, ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๔), 
หน้า ๑๒๘. 



๑๒๗ 

 

กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันที่ ๐.๙๓๖ 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๓.๕.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมี
โครงสร้าง จ านวน ๒๐ รูป/คน โดยผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ที่ออกโดยบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเด็นการสัมภาษณ์ให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่จะสัมภาษณ์ พร้อมขออนุญาตบันทึกเสียง
และภาพนิ่ง 

 ๓.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ได้แก่ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  
๘ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มแบบไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
เข้าร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะจากบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เพ่ือเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ พร้อมได้ส่งข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวกับประเด็น
การสนทนาให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ และแจ้งเรื่องการขอ
อนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง เพ่ือเก็บข้อมูลในการวิจัย 

 ๓.๕.๓ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่ พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า ในเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวน ๒๙๔ คน โดยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 
 ๑) ผู้วิจัยขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยจาก
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) ผู้วิจัยน าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก เพ่ือขอเข้าเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ๓) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย 
คือ พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า ในเทศบาลนครพิษณุโลก และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 



๑๒๘ 

 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิควิจัย  ได้แก่ 
  ๓.๖.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐ รูป/คน โดยที่ข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้วิจัยใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยการพรรณาความ โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล  
การถอดเทปสัมภาษณ ์รวมไปถึงภาพถ่ายในแต่ละครั้งจัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร  
  ๓.๖.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดย
ใช้สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แบ่งดังนี้  

      ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  
 ตอนที่ ๒ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี ่

 เกณฑ์กำรให้คะแนน ผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดังนี้๔ 
 มากที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 
 มาก   มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔ คะแนน 
 ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓ คะแนน 
 น้อย   มีค่าคะแนนเท่ากับ ๒ คะแนน 
 น้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน 
 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปล ดังนี้๕ 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 

                                                           

         ๔ พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐ ),หน้า ๔๗. 
         ๕ เทียมจันทร์ พาณิชยผ์ลินไชย, ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อักษร
วัฒนา, ๒๕๔๙),หน้า ๖๑. 
 



๑๒๙ 

 

 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  ระดับความคิดเห็นทีมมากที่สุด 
 



 
 

บทท่ี  ๔ 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาล
ในจังหวัดพิษณุโลก”  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงาน
และพระภิกษุสงฆ์ และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
เบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือหาข้อสรุปในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก่อนที่จะน าเสนองานวิจัยต่อ
สาธารณะ ทั้งนี้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ๔.๑.๒ สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรในจังหวัดพิษณุโลก 
 ๔.๑.๓ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร  
              เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

  ๔.๑.๔ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว 
                              พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

๔.๒ หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ 
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ๔.๓ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย   

 

  



 ๑๓๑ 

๔.๑ สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

 ๔.๑.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งในส่วนของเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ปรากฏผล ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ ๔.๑ 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑ :  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n=294) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
 เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๘๖ 

๒๐๘ 

 
๒๙.๓๐ 
๗๐.๗๐ 

รวม ๒๙๔ ๑๐๐ 
อายุ 

ต ่ากว่า ๒๐ ปี 
๒๐ - ๓๐ ปี 
๓๑ - ๔๐ ปี 
๔๑ – ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ปี 
๖๐ ปีขึ้นไป 

       
๔ 

๗๑ 
๗๖ 
๖๔ 
๗๖ 
๓ 

 
๑.๔๐ 

๒๔.๐๐ 
๒๕.๙๐ 
๒๑.๘๐ 
๒๕.๙๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๒๙๔ ๑๐๐ 
 ระดับการศึกษา 
               ต ่ากว่าปริญญาตรี       
               ปริญญาตรี 
               สูงกว่าปริญญาตรี          

 
๕๐ 

๑๗๓ 
๗๑ 

 
๑๗.๑๐ 
๕๘.๘๐ 
๒๑.๑๐ 

รวม ๒๙๔ ๑๐๐ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ต ่ากว่า ๑ ปี 
๑ - ๕ ปี 
๖ - ๑๐ ปี 
๑๑ - ๒๐ ปี 
๒๐ ปีขึ้นไป 

 
๒๖ 
๖๕ 
๔๘ 
๖๕ 
๙๐ 

 
๘.๘๐ 

๒๒.๑๐ 
๑๖.๓๐ 
๒๒.๑๐ 
๓๐.๗๐ 

รวม ๒๙๔ ๑๐๐ 
  



 ๑๓๒ 

 จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า  
 ๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๐ 
เพศชาย จ านวน ๘๖.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๐ 
 ๒. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี จ านวน ๗๖ คน และมีอายุ
ระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปีจ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๐ รองลงมามีอายุ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๔.๐๐ 
 ๓. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๗๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๘๐ รองลงมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๑๐ 
 ๔. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ๒๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๙๐
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๐ รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ๑-๕ ปี จ านวน ๖๕ คน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ๑๑ – ๒๐ ปี จ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๐  

 ๔.๑.๒ สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในด้านทีมแก้ปัญหา  ด้านทีมงานบริหารตนเอง  
ด้านทีมประสานข้ามสายงาน และทีมเสมือนจริง มีรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางท่ี ๔.๒  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านทีมแก้ปัญหา  

(n=294) 

สภาพการท างานเป็นทีม 
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านมีอภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
      คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 
๓.๖๘ ๐.๗๖๔ มาก 

๒. ทีมงานของท่านมีการเสนอแนะในการปรับปรุง
รูปแบบท างานตลอดจนแนวทางปรับปรุง 

     คุณภาพ ประสิทธิภาพ ๓.๗๐ ๐.๖๗๕ มาก 
๓. ทีมงานของท่านมีการเสนอแนะในการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการท างาน ๓.๖๓ ๐.๘๓๓ มาก 
รวม ๓.๖๗ ๐.๗๑๓ มาก 



 ๑๓๓ 

 จากตารางที่ ๔.๒  พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมแก้ปัญหา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๗  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่านมีการเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบท างานตลอดจน
แนวทางปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๐ รองลงมา ทีมงานของท่านมีอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ทีมงานของท่านมี
การเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๓  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านทีมบริหาร
ตนเอง  

(n=294) 

สภาพการท างานเป็นทีม 
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการ

ท างานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

๓.๕๙ ๐.๘๖๐ มาก 
๒. ทีมงานของท่านมีอิสระในการเลือกสมาชิก

มาร่วมทีมในการท างาน ๓.๔๔ ๐.๙๑๗ ปานกลาง 
๓. ทีมงานของท่านมีการก าหนดกฎระเบียบ

ปฏิบั ติ เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดความคล่ องตั ว ในการ
ปฏิบัติงาน ๓.๖๒ ๐.๗๙๘ มาก 

รวม ๓.๕๕ ๐.๗๔ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓  พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมแก้ปัญหา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๕  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่านมีการก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๒ รองลงมา ทีมงานของท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการ
ท างานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๙ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ทีมงานของท่านมี
อิสระในการเลือกสมาชิกมาร่วมทีมในการท างาน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๔ ตามล าดับ  



 ๑๓๔ 

ตารางท่ี ๔.๔  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านทีมประสานข้าม
สายงาน 

(n=294) 

สภาพการท างานเป็นทีม 
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านเน้นความส าคัญของการ

ประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้าม
สายงาน 

 
 

๓.๖๔ ๐.๑๘๖ มาก 
๒. ทีมงานของท่านน าบุคคลในระดับเดียวกันแต่

ละกลุ่มงานมาปฏิบัติการร่วมกัน ๓.๕๙ ๐.๗๘๕ มาก 
๓. ทีมงานของท่านให้บุคคลในแต่ละกลุ่มงานได้

ปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันสักระยะ
หนึ่ง ก่อนเริ่มท างาน ๓.๕๐ ๐.๘๔๙ มาก 

รวม ๓.๕๘ ๐.๗๑๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๔  พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมประสานข้ามสายงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๕๘  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่านเน้นความส าคัญของการประสานงาน 
โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๔ รองลงมา  ทีมงานของท่านน าบุคคล
ในระดับเดียวกันแต่ละกลุ่มงานมาปฏิบัติการร่วมกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๙ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 
ทีมงานของท่านให้บุคคลในแต่ละกลุ่มงานได้ปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันสักระยะหนึ่ง ก่อน
เริ่มท างาน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๐ ตามล าดับ 
 
  



 ๑๓๕ 

ตารางท่ี ๔.๕  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ด้านทีมเสมือนจริง 

(n=294) 

สภาพการท างานเป็นทีม 
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ใน

การติดต่อประสานงานกัน เช่น โทรศัพท์ การ
ฝากข้อความเสียง 

 
 

๓.๘๗ ๐.๘๑๔ มาก 
๒. ทีมงานของท่านใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตใน

การติ ดต่ อประสานงานกัน  เช่ น  อี เมล์ , 
กระดานข่าว ๓.๘๒ ๐.๘๓๖ มาก 

๓. ทีมงานของท่านใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการ
ติดต่อหรือสร้างกลุ่มประสานงานกัน เช่น 
LINE, Facebook ๓.๙๔ ๐.๘๑๔ มาก 

รวม ๓.๘๘ ๐.๗๒๐ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมเสมือนจริง โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  ๓.๘๘  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่านใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการติดต่อหรือสร้างกลุ่ม
ประสานงานกัน เช่น LINE, Facebook ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔  ทีมงานของท่านใช้เทคโนโลยี
โทรคมนาคม ในการติดต่อประสานงานกัน เช่น โทรศัพท์ การฝากข้อความเสียง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๕๙ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ทีมงานของท่านให้บุคคลในแต่ละกลุ่มงานได้ปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้ซึ่งกัน
และกันสักระยะหนึ่ง ก่อนเริ่มท างาน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๐ ตามล าดับ 
 
  



 ๑๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๖  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม 

(n=294) 

สภาพการท างานเป็นทีม 
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ด้านทีมแก้ปัญหา ๓.๖๗ ๐.๗๑๓ มาก 
๒. ด้านทีมงานบริหารตนเอง ๓.๕๕ ๐.๗๕๔ มาก 
๓. ด้านทีมประสานข้ามสายงาน ๓.๕๘ ๐.๗๑๓ มาก 
๔. ด้านทีมเสมือนจริง ๓.๘๘ ๐.๗๒๐ มาก 

รวม ๓.๖๗ ๐.๕๙๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖  พบว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ด้านทีมแก้ปัญหา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๗  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านทีมเสมือนจริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ รองลงมา ด้านทีม
แก้ปัญหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ทีมงานบริหารตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๕ 
ตามล าดับ 

 ๔.๑.๓  รูปแบบการท างานเป็นทีมของตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาล
ในจังหวัดพิษณุโลก 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรูปแบบการ
ท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก มีรายละเอียดดังนี้  
 
  



 ๑๓๗ 

ตารางท่ี ๔.๗  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๑ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  

(n=294) 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา 

        หรือความเสื่อมที่จะเกิดข้ึนเป็นประจ า 
 

๓.๖๕ ๐.๘๐๐ มาก 
๒. ทีมงานของท่านมีการประชุมเพื่อแสวงหาแนว 

        ทางการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าในงาน 
        เป็นประจ า ๓.๖๙ ๐.๗๘๐ มาก 

๓. ทีมงานของท่านมีประชุมเพ่ือรับทราบหรือ 
        มอบนโยบายการท างานในทุกเรื่องเป็นประจ า ๓.๗๒ ๐.๘๑๑ มาก 

รวม ๓.๖๙ ๐.๗๓๐ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๗  พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกข้อ ๑ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๓.๖๙  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่านมีประชุมเพ่ือ
รับทราบหรือมอบนโยบายการท างานในทุกเรื่องเป็นประจ า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๒ รองลงมา ทีมงาน
ของท่านมีการประชุมเพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าในงานเป็นประจ า
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ทีมงานของท่านมีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือความ
เสื่อมท่ีจะเกิดขึ้นเป็นประจ า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ ตามล าดับ 
 
  



 ๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๘  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๒ พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

(n=294) 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านเข้าประชุมตรงเวลาโดยพร้อม 

         เพรียงกัน 
 

๓.๗๕ ๐.๗๗๔ มาก 
๒. ทีมงานของท่านอยู่ร่วมประชุมจนครบเวลา ๓.๗๖ ๐.๗๔๐ มาก 
๓. ทีมงานของท่านร่วมรับผิดชอบหน้าที่ในการ 
    ประชุมร่วมกัน ๓.๗๖ ๐.๗๕ มาก 

รวม ๓.๗๖ ๐.๗๐๐ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๘  พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกข้อ ๒ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๓.๗๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่านอยู่ร่วมประชุมจน
ครบเวลา และทีมงานของท่านร่วมรับผิดชอบหน้าที่ในการประชุมร่วมกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๒ 
รองลงมา  ทีมงานของท่านเข้าประชุมตรงเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๕ ตามล าดับ 
 
  



 ๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๙  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๓ ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม 

(n=294) 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านไม่ขอให้ผู้บริหารยกเลิก 
    กฎระเบียบหรือข้อบังคับเดิมที่เอ้ือต่อการ 
    ท างาน 

 
 

๓.๖๓ ๐.๘๓๐ มาก 
๒. ทีมงานของท่านไม่ขอให้ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบ 
    หรือข้อบังคับใหม่อันขัดต่อกฎระเบียบหรือ 
    ข้อบังคับเดิม ๓.๕๔ ๐.๘๑๙ มาก 
๓. ทีมงานของท่านขอให้ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบ 
    หรือข้อบังคับใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล 
    โดยพิจารณาต่อจากของเดิม ๓.๖๔ ๐.๗๗๓ มาก 

รวม ๓.๖๐ ๐.๖๙๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๙  พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกข้อ ๓ ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่าน
ขอให้ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลโดยพิจารณาต่อจาก
ของเดิม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๔ รองลงมา ทีมงานของท่านไม่ขอให้ผู้บริหารยกเลิกกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับเดิมที่เอ้ือต่อการท างาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ทีมงานของท่านไม่ขอให้
ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่อันขัดต่อกฎระเบียบหรือข้อบังคับเดิม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ 
ตามล าดับ 
 
  



 ๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๐  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๔ มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 

(n=294) 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
    ตามสายการบังคับบัญชา 

 
๓.๙๖ ๐.๗๕๘ มาก 

๒. ทีมงานของท่านวางตัวเหมาะสมตามที่ 
    ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๓.๙๖ ๐.๗๑๖ มาก 
๓. ทีมงานของท่านยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ๓.๙๒ ๐.๗๖๐ มาก 

รวม ๓.๙๕ ๐.๖๗๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐  พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกข้อ ๔ มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ทีมงานของท่านรู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามสายการบังคับบัญชา และทีมงานของท่านวางตัวเหมาะสมตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ รองลงมา ทีมงานของท่านยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๖๓ ตามล าดับ 
 



 ๑๔๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๑  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๕ ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 

(n=294) 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวต่อ 
    ผู้ร่วมงาน 

 
๔.๐๒ ๐.๙๓๓ มาก 

๒. ทีมงานของท่านไม่กดขี่ทางเพศกับสตรี ๔.๐๕ ๐.๙๓๘ มาก 
๓. ทีมงานของท่านให้เกียรติต่อเพศสตรีอยู่เสมอ ๔.๑๐ ๐.๘๒๘ มาก 

รวม ๔.๐๖ ๐.๘๓๖ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๑  พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกข้อ ๕ ให้ความเคารพต่อเพศสตรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่านให้เกียรติต่อเพศ
สตรีอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ รองลงมา ทีมงานของท่านไม่กดขี่ทางเพศกับสตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๓ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ทีมงานของท่านไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวต่อผู้ร่วมงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๒ ตามล าดับ 
 
  



 ๑๔๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๖ ให้ความเคารพต่อสถานที่ 

(n=294) 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านเคารพต่อขนบธรรมเนียมของ 

         เทศบาล 
 

๔.๑๑ ๐.๗๗๓ มาก 
๒. ทีมงานของท่านเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
    ภายในเทศบาล ๔.๑๖ ๐.๗๗๖ มาก 
๓. ทีมงานของท่านให้เกียรติไม่ลบหลู่ของของใคร 
    ในเทศบาล ๔.๑๑ ๐.๗๖๘ มาก 

รวม ๔.๑๓ ๐.๗๑๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๒  พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกข้อ ๖ ให้ความเคารพต่อสถานที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่านเคารพต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ภายในเทศบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ รองลงมา ทีมงานของท่านเคารพต่อขนบธรรมเนียม
ของเทศบาล และ ทีมงานของท่านให้เกียรติไม่ลบหลู่ของของใครในเทศบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ 
ตามล าดับ 
 
  



 ๑๔๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๓  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อ ๗ ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 

(n=294) 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ทีมงานของท่านต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาลด้วย

ความเคารพอย่างจริงใจ 
 

๔.๑๒ ๐.๖๘๓ มาก 
๒. ทีมงานของท่านมีการพูดคุยกับผู้มาเยือน

เทศบาลอย่างเป็นมิตรเสมอ ๔.๑๑ ๐.๗๒๕ มาก 
๓. ทีมงานของท่านเชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้

ที่มาเยือนเทศบาล ๔.๐๒ ๐.๗๓๖ มาก 
รวม ๔.๐๘ ๐.๖๕๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๓  พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกข้อ ๗ ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทีมงานของท่าน
ต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาลด้วยความเคารพอย่างจริงใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ รองลงมา ทีมงานของ
ท่านมีการพูดคุยกับผู้มาเยือนเทศบาลอย่างเป็นมิตรเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ ตามล าดับ ค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุดคือ ทีมงานของท่านเชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้ที่มาเยือนเทศบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ 
ตามล าดับ 
 
 
  



 ๑๔๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๔  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ 
แบบสอบถามด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก ด้วยหลักอปหานิยธรรม ๗ ในภาพรวม 

(n=294) 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๓.๖๙ ๐.๗๓๐ มาก 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม ๓.๗๖ ๐.๗๐๐ มาก 
๓. ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ๓.๖๐ ๐.๖๙๓ มาก 
๔. ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ๓.๙๖ ๐.๖๗๑ มาก 
๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี ๔.๐๖ ๐.๘๓๕ มาก 
๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่ ๔.๑๓ ๐.๗๑๗ มาก 
๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน ๔.๐๘ ๐.๖๕๙ มาก 

รวม ๓.๙๐ ๐.๕๖๕ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๔  พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ให้ความเคารพต่อสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ รองลงมา ให้
ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัด
ต่อระเบียบเดิม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๐ ตามล าดับ 

 ๔.๑.๔  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก มีรายละเอียดดังนี้  
  



 ๑๔๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๕  แสดงค่าความถ่ีตามการแสดงความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามในข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 

ข้อเสนะแนะ ความถี่ 
๑. การท างานเป็นทีมต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน  
    ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๓ 
๒. การท างานเป็นทีมต้องมีความสามัคคีร่วมมือในการ 
    ท ากิจกรรมของหน่วยงาน ๒ 
๓. ผู้บังคับบัญชาต้องมีคุณธรรม ๒ 
๔. ควรมีการจัดอบรมธรรมะ หรือฝึกปฏิบัติเป็น 
    บางครั้ง ๑ 
๕. ต้องมีใจในการให้บริการประชาชนและศรัทธาใน 
    หน้าที่ ๑ 
๖. ต้องเพ่ิมการจัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้การท างาน 
    เป็นทีม ๑ 
๗. ควรมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
   ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา ๑ 
๘. ควรเคารพสิทธิ์ในการท างาน ๑ 
๙. ควรน าหลักอิทธิบาท ๔ มาช่วยในการท างาน 
    เป็นทีม ๑ 
๑๐. ควรน าหลักอริยสัจ ๔ มาช่วยในการท างานเป็นทีม ๑ 
๑๑. ต้องดูบริบทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เอ้ือต่อการท างาน ๑ 

รวม ๑๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๕  พบว่า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม บุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลกต้องการ คือ การท างานเป็นทีมต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การท างานเป็นทีมต้องมีความสามัคคีร่วมมือในการท ากิจกรรมของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาต้องมี
คุณธรรม ควรมีการจัดอบรมธรรมะ หรือฝึกปฏิบัติเป็นบางครั้ง ต้องมีใจในการให้บริการประชาชน
และศรัทธาในหน้าที่  ต้องเพ่ิมการจัดกิจกรรมอบรมการเรียนรู้การท างานเป็นทีม ควรมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา ควรเคารพสิทธิ์ในการท างาน ควรน าหลัก 



 ๑๔๖ 

อิทธิบาท ๔ มาช่วยในการท างานเป็นทีม ควรน าหลักอริยสัจ ๔ มาช่วยในการท างานเป็นทีม และต้อง
ดูบริบทและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการท างาน  
 

๔.๒ หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ในหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เ พ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์ เป็นรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๐ รูป/คน  
 โดยมีประเด็นส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ข้างต้น ดังนี้ 
 ๑. ท่านคิดว่าปัจจุบันการท างานเป็นทีมของเทศบาลเป็นอย่างไร 
 ๒. ท่านคิดว่าหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ มีส่วนช่วยใน
การท างานเป็นทีมได้อย่างไร 
  ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม 
๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 

 ๓. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  

 ๔. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก   
 หลังจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๐ รูป/ท่านแล้ว ได้น าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์เนื้อหา ได้ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



 ๑๔๗ 

 ๑. การท างานเป็นทีมของเทศบาลในปัจจุบัน 
 การท างานเป็นทีมของเทศบาลในปัจจุบัน เทศบาลให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม
เป็นอย่างมากโดยผู้บริหารทั้งในส่วนข้าราชการการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า ๑ ซึ่งเป็น
หน่วยงานกึ่งรัฐและกึ่งเอกชน โดยแยกออกเป็นกอง ๆ หรือเป็นส่วน ๆ ถ้าให้งานใครงานนั้นก็จะเป็น
งานประจ าทั่วไป ดังนั้นทุกคนต้องท างานเป็นทีม โดยต้องพยายามท าให้คนในองค์กรเข้าใจว่างานแต่
ละอย่างจะแยกส่วนกันท างานไม่ได้ ต้องมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในส่วนของฝ่าย
บริหารและฝ่ายข้าราชการประจ า๒ เน้นการพัฒนาบุคลากร ตั้งทีมขึ้นมาเพ่ือการแก้ไขปัญหาการ
ท างานหรือสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสื่อสารติดต่อประสานงานกับ
เครือข่ายและประเมินผลงานตนเองได้ และให้ท างานเป็นทีม ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)๓  
สร้างจิตส านึกจิตสาธารณะให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้ทั้งทีมที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ๔ และเน้นทักษะการฟังเพ่ือการให้บริการประชาชน๕ และการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลภายในองค์กร๖ โดยเทศบาลมีการจัดโครงการเพ่ือสร้างกิจกรรมสุนทรียสนทนา 
(Dialog) เพ่ือการฝึกการเจรจาสันติภาพ สร้างสัมพันธไมตรีในกลุ่มบุคลากรและผู้บริหาร โดยมีรอง
นายกเทศมนตรี ก ากับดูแลโครงการ และวัดผลประเมินผล จากการน าไปใช้จริงภายในองค์กร และ
ภายในชุมชน ซึ่งได้รับผลดี และเป็นผลงานทางด้านนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรภายในเทศบาล และ
ยังมีแนวทางการขยายกลุ่มไปยังผู้น าชุมชนต่อไปอีกในอนาคต๗ การท างานเป็นทีม คือหัวใจของการ

                                                 
๑

 สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธานี, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 

๒ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ๙ มกราคม ๒๕๖๐. 

๔ สัมภาษณ์  พระศรีรัตนมุนี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, 
๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 

๕ สัมภาษณ์  พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก, ๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 

๖ สัมภาษณ์ นางทานตะวัน  พงษ์แตง, รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๗ สัมภาษณ์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 



 ๑๔๘ 

ท างาน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน ผ่านการประสานงานทุกหน่วย๘ เพ่ือสร้างเมืองที่มี
วิสัยทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครพิษณุโลก  ถึงแม้ว่าจะ
รับผิดชอบท างานคนละอย่าง แต่งานบางอย่างก็ไปยุ่งเกี่ยวกับอีกกองหรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน ทั้งนั้นหลักการท างานต้องพูดจากัน ท างานเป็นทีม มีอะไรปรึกษาหารือกัน โดยไม่ต้อง
อาศัยหนังสือจากนายกเทศมนตรี หรือขอความร่วมมือจากหน่วยต่าง ๆ แต่ต้องประสานความร่วมมือ
กันเอง หรืองานบางอย่างที่ไม่ใช้ความรับผิดชอบของคนหรือหน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะ ก็ต้องตั้งทีมงาน
ขึ้นมาโดยตั้งเป็นแบบโครงการ แล้วใช้ทีมมาท างาน ทีมบริหารต้องมีความชัดเจนในนโยบาย ท าความ
เข้าใจร่วมกับทีมราชการประจ า พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง เน้นสร้างความร่วมมือโดยประสานงานใน
แต่ละส่วนงาน๙  และการท างานเป็นทีมไม่ว่าทีมใด ๆ ของเทศบาล จะต้องด าเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่วางไว้ให้ด าเนินการในงานนั้น ๆ มีการเคารพสิทธิ หน้าที่ ความคิด การตัดสินใจและให้
เกียรติแก่บุคลากรที่ร่วมอยู่ในองค์กร หากมีความยอมรับนับถือย่อมท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพ๑๐ และในการท างานเป็นที่ของเทศบาลที่ขาดไม่ได้คือการบูรณาการการ
ท างานเป็นทีมแบบองค์รวม๑๑ เพราะผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนงาน เกิดจากการท างานแบบบูรณา
การท างานเป็นทีม ท าให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ๑๒ มีนโยบาย
จัดตั้งทีมงานขึ้นมาโดยผ่านการอบรมการท างานเป็นทีมจากสถาบันพระปกเกล้า แล้วประสานกับงาน
และหลักวิชาการท่ีเรียนมาปฏิบัติงาน จนได้ชื่อว่าเป็น พ่ีเลี้ยงในการท างานเป็นทีม โดยท างานร่วมกับ
องค์กรอื่น ๆ ที่ร้องขอมาหรือไปร่วมงานด้วย ค่อนข้างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน๑๓ ในกรณีนโยบายจาก
ผู้บริหารปฏิบัติยาก ก็ตั้งทีมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือหาทางแก้ไข ไม่ใช่กองใดกองหนึ่งท า เช่น 
งานซ่อมประปา ไม่ได้ท าโดดเดี่ยว มีทีมที่ผ่านการอบรมไปพูดคุยกับประชาชน งานคลังก็ช่วยในการ
สุ่มตัวอย่างของประชาชาชนโดยใช้แผนที่ภาษี กองสวัสดิการก็รู้ว่าบ้านอยู่โซนใดหาง่าย ในระดับกอง

                                                 
๘ สัมภาษณ์  พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร. รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายสนับ มั่นทับ, ประธานชุมชนแสนพลพ่าย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๑๑ สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล, ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๔๙ 

ก็มีทีม เช่น ทีมการเงิน ทีมพัสดุ เหมือนก่อนต่างคนต่างท า ปัจจุบันมีคนมาช่วยในเชื่อมในการท างาน 
การพูดคุยมีมากข้ึน๑๔  
 สรุปความว่า การท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์เมื่อ
สังเคราะห์ในภาพรวมแล้วท าให้ทราบว่า การท างานเป็นทีมของบุคลากรในปัจจุบันของเทศบาล มีอยู่
แล้วเพียงแต่แฝงอยู่ในรูปแบบการท างานประจ าหรือการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการ หรือแผนงานที่ได้วางไว้ และปัจจุบันเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลก็รับทราบถึงการ
ท างานเป็นทีม มีการอบรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเมื่อมีการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการที่ตั้งไว้ก็จะปรากฏเห็นได้ชัดในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ ทั้งนี้ทีมบริหารต้องมีความชัดเจนในนโยบาย ท าความเข้าใจ
ร่วมกับทีมราชการประจ า พนักงาน ตลอดจนลูกจ้าง เน้นสร้างความร่วมมือ และเมื่อพิจารณาตาม
กรอบแนวความคิดในเรื่องของทีมงาน ก็สามารถสังเคราะห์ออกมาในภาพรวมได้ดังนี ้
 ๑) ทีมแก้ปัญหา  เป็นทีมเฉพาะกิจที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการหรือทีมที่
สมาชิกในแผนงานหรือโครงการจัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ืออบรมให้ความรู้ในเรื่องการท างาน
ในด้านต่าง ๆ ร่วมคิด ร่วมท า อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการท างานเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงการท างานตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
 ๒) ทีมงานบริหารตนเอง  เป็นทีมที่มีความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง โดยการ
เคารพสิทธิหน้าที่ ความคิด และการตัดสินใจของทีมงาน เพ่ือการตัดสินใจในการท างานภายใต้กฎ
หรือระเบียบของทีม ย่อมท าให้เกิดการความร่วมมือในทางที่ดี โดยใช้การติดต่อประสานงานกับ
เครือข่ายและประเมินผลงานตนเองได้ ท าให้งานประสบความส าเร็จ 
 ๓) ทีมข้ามสายงาน เป็นทีมแบบโครงการหรือทีมงานประสานจากอีกกองหรือหน่วยงาน
เพราะงานบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับประชาชน จ าเป็นต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ในแต่ละกองหรือ
หน่วยงาน ทั้งนั้นหลักการท างานต้องพูดจากัน มีอะไรต้องปรึกษากันทั้งนี้ไม่ต้องรอหนังสือหรือค าสั่ง
ในการท างาน หรืองานบางอย่างที่ไม่ใช้ความรับผิดชอบของคนหรือหน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะ ก็ต้องตั้ง
ทีมงานขึ้นมาโดยตั้งเป็นแบบโครงการ แล้วใช้ทีมมาท างาน 
  ๔) ทีมเสมือนจริง เป็นทีมที่น าเทคโนโลยี โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย (Social Media) มา
ใช้เพ่ือให้งานที่ท าสามารถมีความคล่องตัว ไม่ต้องพบหน้า หรือมอบหมายภาระหน้าที่งานในการ
ท างานเป็นทีม ส่งผลให้งานส าเร็จเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการมากข้ึน 
 
                                                 

๑๔ สัมภาษณ์  นางสาวขวัญรัตน์ คุณจันทรโชติ, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ เทศบาลนครพิษณุโลก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๐ 

 ๒. หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ ช่วยในการท างาน 
เป็นทีม 
 หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาในที่นี้ได้ยกหลักอปหานิยธรรม ๗ มาเป็นเครื่องมือใน
การท างานเป็นทีมของเทศบาล ซึ่งผลการสัมภาษณ์ พบว่า 
  ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
  การท างานประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ช่วยส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยถือว่าเป็น
แขน เป็นขา ของชุมชนในเทศบาลผ่านประธานชุมชนและเลขานุการของชุมชน ๖๔ ชุมชน ในการ
ประชุมประจ าเดือน โดยเดือนหนึ่งประชุม ๑ ครั้ง โดยน าข้อมูลการปฏิบัติงานของเทศบาลมาขยาย
ผลให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเสียงตามสายและสื่อต่าง ๆ๑๕ และการปฏิบัติงานตามโครงการ/
แผนงาน ให้เกิดผลส าเร็จจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสารที่ดี ซึ่งการประชุมเป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทุก ๆ เรื่อง เพราะที่ประชุมเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดท่ีดี และการประชุมกันบ่อยครั้ง ย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จในโครงการ/แผนงานนั้น ๆ๑๖ การ
ประชุมกันเนืองนิตย์ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการร่วมงาม ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์๑๗ ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ เพราะคนเราต้องมีการพูดคุยกันท าความเข้าใจกัน ในแต่ละงาน ก็
การประชุมกันหลากหลายบ่อยครั้งมาก๑๘ โดยการประชุมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรใน
การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเสนอแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ๑๙  
และประสานงานอย่างมีคุณภาพ งานเกิดประสิทธิผล๒๐ ไม่มีความเสื่อมในทุกกรณี ในสถานที่ท างาน 
ถ้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับใน

                                                 
๑๕ สัมภาษณ์ นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน, ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ ๒๑ อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ, ผู้อ านวยการกองประปา เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๘

 สัมภาษณ์ นางสุกัญญา จันทร์สิงห์, ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายไพรัตน์  น้อยหมอ, ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางทานตะวัน  พงษ์แตง, รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๑ 

สิ่งที่เกิดขึ้น๒๑ การประชุมหรือได้พูดคุยกันบ่อย ๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในเหตุผลของแต่ละคน 
เนื่องจากแต่ละคนมาจากพ้ืนฐานและวิชาการความรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพบปะประชุมพูดคุยกัน
บ่อย ๆ ยอมสร้างความเข้าใจในเหตุผลของกันและกัน ซึ่งจะก่อให้งานหรือวัตถุประสงค์บรรลุได้ตาม
ความต้องการ๒๒ การประชุมช่วยในการรับทราบนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุง
พัฒนางาน๒๓ การประชุมกันเนืองนิตย์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ในการรวมกันคิดในทุกโครงการ ร่วม
ติดตามประเมินผล เมื่อมีการตั้งทีมงานขึ้นมาก็เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในระดับล่างแสดงความ
คิดเห็นได้เต็มที่ เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นในทุกระดับ๒๔ โดยเฉพาะการประชุมกันเนืองนิตย์
ด้วยการประชุมสุนทรียสนทนา (Dialog) ซึ่งหลายที่อาจใช้ค าไม่เหมือนกัน เช่น วงกาแฟ วงสนทนา มี
การพูดกันทุกมุมมอง ทบทวนแนวคิด ทบทวนการท างานที่ผ่านมา ทบทวนการพัฒนาตนเองผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพ่ือหาประสบการณ์แลกเปลี่ยน ท าให้เกิดแนวความคิดที่
ลงตัว เสริมสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง เป็นตัวช่วยกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดีมาก เช่น การท า
แผนประชาคม การประสานงาน การให้ความรู้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น๒๕  
 สรุปความว่า เทศบาลนครพิษณุโลกมีการประชุมกันเนืองนิตย์ ดังเช่นการประชุมผ่าน
ประธานชุมชนและเลขานุการของชุมชน ๖๔ ชุมชน ในการประชุมประจ าเดือน โดยเดือนหนึ่งประชุม 
๑ ครั้ง โดยน าข้อมูลการปฏิบัติงานของเทศบาลมาขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านเสียงตามสาย
และสื่อต่าง ๆ และในเทศบาลเองก็มีการประชุมสุนทรียสนทนา (Dialog) ซึ่งหลายที่อาจใช้ค าไม่
เหมือนกัน เช่น วงกาแฟ วงสนทนา โดยมีการนัดหมายวัน เวลา เพ่ือทบทวนแนวคิด ทบทวนการ
ท างานที่ผ่านมา ทบทวนการพัฒนาตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพ่ือหา
ประสบการณ์แลกเปลี่ยน ท าให้เกิดแนวความคิดที่ลงตัว เสริมสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึนได ้
  

                                                 
๒๑ สัมภาษณ์  พระศรีรัตนมุนี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, 

๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๒ สัมภาษณ์  นายเศกสันต์  สมิทธิภิญโญ, ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เทศบาล

นครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๓ สัมภาษณ์  ส.ต.ท.บรรเทิง  ยวนแห่ว, หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอ

เมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๔ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล, ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๒ 

 
  ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 
  การท างานประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ช่วยส่งเสริมการท างานเป็นทีม ได้เป็นอย่างดีแต่
การประชุมจะไม่เกิดผลเลยถ้าผู้เข้าประชุมไม่พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
ดังนั้นเทศบาลจึงมีนโยบายให้ตรงต่อเวลา กระชับ ฉับไว เพ่ือการบริการประชาชน๒๖ และไม่นัดหมาย
เผื่อเวลาล่วงหน้า มีการเซ็นชื่อในก่อนประชุมและเลิกประชุม๒๗ ต้องตรงต่อเวลาทั้งผู้บริหาร หัวหน้า
งาน๒๘ ก าหนดเวลาประชุม และก าหนดเวลาเลิก๒๙ ส่วนพนักงานให้มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อน
เวลาท าการทุกกิจกรรม เลิกประชุมตรงเวลา หรือเร็วกว่าก าหนด เพ่ือให้ความส าคัญการการ
ให้บริการประชาชน๓๐ ต้องมีข้อก าหนดเบื้องต้น การรับฟังซึ่งกันและกัน การแบ่งเวลาชัดเจน และมี
การทดสอบทดลองการน าเสนอ เช่น การน าเสนอสไลด์ ๒๒ สไลด์ ในเวลา ๘ นาที อันส่งผลให้การ
เสนอกระชับและจบลงด้วยเวลาที่ก าหนด๓๑ การพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุมยังก่อให้เกิด
ความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนท่ีอยู่รวมกัน๓๒ ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไร
ก็ส าเร็จได้ เช่น ในองค์กรมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อม ๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่
ท าลงไปด้วยความเต็มใจ๓๓ นอกจากนี้ความพร้อมเพียงกันประชุม และเลิกประชุมถือเป็นวัฒนธรรม
ของความส าเร็จของกลุ่มและองค์กร เป็นต้นทางของความส าเร็จในทุก ๆ เรื่อง๓๔ ความพร้อมเพรียง

                                                 
๒๖ สัมภาษณ์  พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก, ๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ์ นางทานตะวัน  พงษ์แตง, รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ๙ มกราคม ๒๕๖๐. 
๒๙ สัมภาษณ์  นางสาวขวัญรัตน์ คุณจันทรโชติ, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๓๐ สัมภาษณ์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล, ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ, ผู้อ านวยการกองประปา, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๓๓ สัมภาษณ์  พระศรีรัตนมุนี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, 

๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๓ 

เป็นสิ่งที่ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นการมาประชุมพร้อมเพรียงกันหรือเลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากท า
ให้ผู้อ่ืนไม่เสียเวลาในการรอคอยการประชุม ส่วนการเลิกประชุมถ้าเป็นไปตามเวลา ผู้มาประชุม
สามารถไปด าเนินกิจกรรมภาระหน้าที่อ่ืน ๆ ได้ต่อไป๓๕ ความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุมผู้เข้าร่วมประชุมต้องเข้าตรงเวลา และอยู่ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ พร้อมเพรียงกันท าสิ่งที่พึงท าอันเป็นการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะ หรือความพร้อม
ใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะ๓๖ ในการประชุมต้องมีความเกรงใจไม่ออกไปจากที่ประชุม
เฉย ๆ๓๗ และการประชุมต้องมีความเหมาะสมในเรื่องของเวลาไม่มาก๓๘ ในการประชุมผู้บริหารต้อง
ท าตัวเป็นแบบอย่างต้องพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ต้องตรงเวลาในการ
ประชุมหรือเลิกประชุม และรักษาเวลา เพราะถ้าท าแบบอย่างที่ดี ฝ่ายราชการประจ าก็จะให้
ความส าคัญ ต้องมีการเรียนรู้ในการประชุม ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อการประชุม เพ่ือน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการท างาน เช่น เพ่ิมวาระการประชุมในหัวข้อ การติดตามการท างานตามมติการประชุม
ที่ผ่านมา๓๙ 
 สรุปความว่า ส่วนใหญ่เทศบาลนครพิษณุโลกมีการพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียง
กันเลิกประชุม โดยมีการก าหนดนโยบายหรือกติกาหรือข้อก าหนดในการประชุม มีการแบ่งเวลา
ชัดเจน และมีการทดสอบทดลองการน าเสนอ เช่น การน าเสนอสไลด์ ๒๒ สไลด์ ในเวลา ๘ นาที อัน
ส่งผลให้การเสนอกระชับและจบลงด้วยเวลาที่ก าหนด โดยผู้บริหารต้องท าตัวเป็นแบบอย่าง ส่วน
พนักงานให้มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการทุกกิจกรรม เลิกประชุมตรงเวลา หรือเร็วกว่า
ก าหนด เพื่อให้ความส าคัญการการให้บริการประชาชน โดยเน้นการตรงต่อเวลาทั้งในการประชุมและ
เลิกประชุม และรักษาเวลาในการประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในเบื้องต้นว่าจะประชุมกันเป็นเวลาเท่าไร 
  ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม  
  เทศบาลด าเนินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนมีเทศบัญญัติ และกฎระเบียบเป็นของตนเอง ถึงอย่างนั้น หากตั้ง

                                                 
๓๕ สัมภาษณ์  นายเศกสันต์  สมิทธิภิญโญ, ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เทศบาล

นครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๖ สัมภาษณ์ นายสนับ มั่นทับ, ประธานชุมชนแสนพลพ่าย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๓๗ สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน, ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ ๒๑ อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๙ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๔ 

ระเบียบใหม่ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงระเบียบเดิมมากนัก เนื่องจากระเบียบเดิม ก็มีการพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความถูกต้องและเป็นไปได้อยู่แล้ว หากจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็เพ่ือก่อให้เกิดความ
สะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติ หรือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น๔๐ การต้องปรับปรุงกฎระเบียบ
ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยต้องยึดกฎระเบียบเดิมเป็นส าคัญ๔๑ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีหน่วยนิติกรเป็นที่ปรึกษาทุกโครงการ ในทุกกิจกรรมที่มีความ
สุ่มเสี่ยง๔๒ โดยทุกคนจะไม่บัญญัติและไม่ล้มเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมหรือองค์กรตาม
ความพอใจของตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง เช่น นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของ
โรงเรียนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะแต่งตามใจตัวเองไม่ได้๔๓ การไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
ระเบียบเดิมนั้นจะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ านาจต้องไม่ท าการยกเลิกหรือตั้งบัญญัติอ่ืนให้ขัดต่อของเดิม แต่หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเพ่ือ
ต่อหรือเอ้ือของเดิมก็สามารถท าได้๔๔ เทศบัญญัติของเทศบาลต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สิ่งใดดีท าต่อสิ่งใดไม่ดีต้องแก้ไข เช่น เทศบัญญัติการเก็บขยะมูลฝอย เมื่อก่อน
เก็บ ๒๐ บาท เดี๋ยวนี้เก็บ ๓๐ บาท อีกอย่างเช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เมื่อก่อนใช้วิธีการ
เลือกตั้งลงคะแนนกันเลย เมื่อมีการเลือกตั้งก็มีการแข่งขัน ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในภายหลัง 
เทศบาลก็แก้ไขเทศบัญญัติ เป็นการใช้วิธีการสรรหา โดยใช้คณะกรรมการหลายชุดด้วยกันในการ  
สรรหา๔๕ ที่จริงระเบียบถือเป็นกฎหมายชนิดหนึ่งยกเลิกไม่ได้ เพียงแต่ถ้าระเบียบใดมันตรึงเกินไป 
ต้องพยายามหาช่องทางในการท าที่ไม่ขัดต่อระเบียบเดิม คือจะปฏิบัติได้อย่างไรที่ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ถ้าจะข้ามน้ า ระเบียบบอกว่าให้ใช้เรือพายไปได้อย่างเดียว แล้วสามารถท าอย่างอ่ืน
ได้ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกัน และไม่ขัดระเบียบ โดยใช้ความพยายาม โดยจะไม่ตั้งระเบียบใหม่ เพราะ

                                                 
๔๐ สัมภาษณ์  นายเศกสันต์  สมิทธิภิญโญ, ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เทศบาล

นครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๑

 สัมภาษณ์ นางสุกัญญา จันทร์สิงห์, ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก 
อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๔๒ สัมภาษณ์ นางทานตะวัน  พงษ์แตง, รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

๔๓ สัมภาษณ์  พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร. รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 

๔๔ สัมภาษณ์ นายสนับ มั่นทับ, ประธานชุมชนแสนพลพ่าย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 

๔๕ สัมภาษณ์ นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน, ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ ๒๑ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 ๑๕๕ 

ขัดระเบียบไม่ได้ แต่ไม่ได้หลีกเลี่ยงโดยถือว่าอะไรที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ผิดต้องพยายามท า๔๖ ใน
การแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ สามารถท าให้การท างานมี
สมรรถนะเพ่ิมมากข้ึนอันไม่ขัดกับระเบียบ๔๗ ด้วยข้าราชการที่ดีต้องยึดถือปฏิบัติต่อกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย การตั้งกฎ ระเบียบที่ขัดต่ อระเบียบเดิมไม่
สามารถกระท าได้ นอกจากปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
กระทรวง กรมที่ควบคุมดูแล๔๘ เพ่ือไม่ให้เกิดการกระท าตามอ าเภอใจ หรือตามความพอใจของคน
หรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง๔๙

 

 สรุปความว่า เทศบาลนครพิษณุโลกไม่มีการตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ถึงกระนั้น
เทศบาลนครพิษณุโลกสามารถออกเทศบัญญัติท่ีเอ้ือต่อการท างานโดยไม่ขัดกับกฎระเบียบเดิม เพราะ
เทศบัญญัติของเทศบาลต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สิ่งใดดีท าต่อ 
สิ่งใดไม่ดีต้องแก้ไข เช่น เทศบัญญัติการเก็บขยะมูลฝอย เมื่อก่อนเก็บ ๒๐ บาท เดี๋ยวนี้เก็บ ๓๐ บาท 
โดยเหตุที่ต้องเก็บเพ่ิมเนื่องจากปริมาณการทิ้งขยะที่เพ่ิมมากขึ้น การจัดการกับขยะให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ในทุกโครงการหรือกิจกรรมต้องมีนิติกรเป็นผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดหรือเหตุ
สุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 
  ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  
  การเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันมานาน โดยในเรื่องของรูปแบบ
อันเป็นทางการแล้ว ยังมีรูปแบบของความเป็นพี่ เป็นน้อง ในหน่วยงานที่จัดกระบวนการท างานขึ้นมา 
ให้การรับฟัง ยอมรับนับถือ๕๐ อันถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละระดับ๕๑ โดยการเคารพ
ผู้บังคับบัญชาก็ดี การเคารพผู้สูงวัยก็ดี ถือว่าเป็นนิสัยใจคอของคนไทย ตามแนวพระพุทธศาสนามา

                                                 
๔๖ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล, ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๘ สัมภาษณ์ นายไพรัตน์  น้อยหมอ, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิการย ๒๕๕๙. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ, ผู้อ านวยการกองประปา, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๕๐ สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล, ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๑

 สัมภาษณ์ นางสุกัญญา จันทร์สิงห์, ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๖ 

บ่งชี้ ผู้น้อยย่อมเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ย่อมเคารพผู้บังคับบัญชา สรุปคือ เคารพตามวัยวุฒิ 
และคุณวุฒิ๕๒ แม้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนการเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา ถึงแม้ว่าไม่มีระเบียบ แต่
ผู้บังคับบัญชาอาวุโสกว่า เป็นผู้ดูแลในสายงานก็ต้องเคารพ และผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพในสิทธิของผู้น้อย 
และผู้น้อยก็ต้องเคารพในฐานะผู้บังคับบัญชา๕๓ ในตอนเช้ามีการสวัสดีกัน และการเคารพผู้อาวุโส๕๔ 
และการวางตัวที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา๕๕ เกรงใจและไม่ประพฤติตัวกระด้าง
กระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา๕๖ การให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชาควรให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้น าในการ
ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร๕๗ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันย่อมท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพ๕๘ 
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนท าให้ทราบว่า ผู้บริหารตามล าดับชั้นเป็นใคร มีภารกิจอ านาจหน้าที่
อย่างไร ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนต้องถือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน๕๙ ในเวลางานพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานและให้ความเคารพ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน นอกเวลางานก็ยังให้ความเคารพอย่างพ่ีอย่างน้อง๖๐ และเพ่ือนร่วมงาน ให้
เกียรติ และแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเสมอ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทุกคนพบกันจะยกมือไหว้

                                                 
๕๒ สัมภาษณ์ นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน, ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ ๒๑ อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายไพรัตน์ น้อยหมอ, ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๔ สัมภาษณ์  นางสาวขวัญรัตน์ คุณจันทรโชติ, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๕ สัมภาษณ์  ส.ต.ท.บรรเทิง  ยวนแห่ว, หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๖ สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ, ผู้อ านวยการกองประปา, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๕๘ สัมภาษณ์ นายสนับ มั่นทับ, ประธานชุมชนแสนพลพ่าย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๕๙ สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ๙ มกราคม ๒๕๖๐. 



 ๑๕๗ 

และสวัสดีกันในทุกระดับพนักงาน๖๑ ทั้งนี้การเคารพรับฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะ
ผู้ใหญ่เกิดก่อน ผ่านประสบการณ์มากกว่า ประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้น า ถ้าให้ความ
เคารพเชื่อถือผู้น าองค์กรก็จะไม่วุ่นวาย๖๒ หากไม่มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว องค์กรหรือการ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นไปตามหลักการปกครอง เกิดการไม่ยอมรับนับถือกัน ความร่วมมือก็
ไม่เกิด งานก็ไม่ประสบความส าเร็จ และไม่มีความสุขในการท างานของบุคคลในองค์กร๖๓

 

 สรุปความว่า เทศบาลนครพิษณุโลก มีความเคารพต่อผู้บังคับตามสายงาน เคารพตาม
วัยวุฒิ คุณวุฒิ ให้เกียรติต่อผู้บังคับบัญชาควรให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้น าในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่
ควร รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง โดยเวลาท างานก็ให้ความ
เคารพกันตามหน้าที่การงาน ตามสายงาน แต่ เมื่อเลิกงานก็เคารพกันในฐานะอย่างพ่ีน้อง  
ถือว่าเป็นสิ่งที่งามของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยทุกคนพบกันจะยกมือไหว้และสวัสดีกันในทุกระดับ 
  ๕) ใหค้วามเคารพต่อเพศสตรี  
  เพศสตรีหรือผู้หญิง สังคมถือว่าเป็นเพศแม่หรือมารดาผู้ให้ก าเนิด เป็นเพศที่อ่อนแอ
กว่าสุภาพบุรุษอยู่แล้วโดยธรรมชาติจึงสมควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ดูหมิ่นหรือใช้ก าลังรังแก หรือ
ประพฤติตนในทางชู้สาว ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและเสื่อมเสียต่อองค์กร๖๔ มีความสุภาพ ไม่มี
ความคิดรุนแรงในผู้หญิง มีการทักทายกันสวัสดีกัน๖๕ การไม่กดขี่ โดยการท ากิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เช่น การอบรมการมีสติที่วัดผาซ่อนแก้ว วันพระก็พาเข้าวัดเพ่ือสวดมนต์ แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน๖๖ ผู้ชายให้เกียรติ เช่น การใช้แรงงานในการท างาน ส่วนใหญ่จะไม่ให้ผู้หญิง
เป็นผู้กระท า๖๗ โดยการให้เกียรติสุภาพสตรี ส่งผลให้เกิดผู้น าที่ส าคัญโดยจะสังเกตเห็นได้ว่า มีสตรี

                                                 
๖๑ สัมภาษณ์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
๖๒ สัมภาษณ์  พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก, ๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๓ สัมภาษณ์  นายเศกสันต์  สมิทธิภิญโญ, ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เทศบาล

นครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๔ สัมภาษณ์  นายเศกสันต์  สมิทธิภิญโญ, ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เทศบาล

นครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๕ สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล, ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๖ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๗ สัมภาษณ์ นางสุกัญญา จันทรส์ิงห์, ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๘ 

ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญเพ่ิมมากขึ้นในองค์กร เช่น ประธานชุมชนหรือผู้อ านวยการ
กอง๖๘ นอกจากนี้การให้ความเคารพต่อทุกเพศ ทุกวัน เสมอกัน เฉพาะสตรีเพศ จะได้รับความ
ช่วยเหลือ และความมีน้ าใจไมตรีจากเพ่ือนพนักงานมากเป็นพิเศษ๖๙ โดยการให้เกียรติ ยกย่องเมื่อ
สตรีท าชื่อเสียงให้แก่เทศบาล เช่น การได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในด้านต่าง ๆ และไม่ท าร้าย ไม่ประพฤติ
ตนในทางชู้สาว ไม่กดขี่ทางเพศ๗๐ และการปฏิบัติงานในองค์กรย่อมให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในฐานะที่
เพศสตรีเป็นเพศแม่ที่มีความรับผิดชอบและความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงานจึงมีการก าหนดให้
ผู้หญิงลาคลอดได้๗๑ บุรุษควรให้เกียรติ ให้การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิข่มแหงรังแก ถ้า
สังคมหรือองค์กรใด ๆ ไม่ให้ความเคารพต่อเพศสตรี ความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นกับสังคมหรือองค์กร 
นั้น ๆ๗๒ 
 สรุปความว่า  เทศบาลนครพิษณุโลก ให้ความเคารพต่อเพศสตรีหรือผู้หญิง ด้วยการให้
เกียรติ ยกย่องเมื่อท าชื่อเสียงให้แก่เทศบาล มีความสุภาพ ไม่กดขี่รังแหงทางเพศ หรือประพฤติตน
ในทางชู้สาว มอบหมายต าแหน่งที่ส าคัญให้ เช่นประธานชุมชนหรือผู้อ านวยการในระดับต่าง ๆ หรือ
แม้แต่รองปลัดเทศบาล ตลอดจนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีก็ยังเป็นสตรี อันเป็นการแสดงว่าให้ความ
เคารพและให้เกียรติแก่สตรี 
  ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่  
  การเคารพต่อสถานที่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรรและหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนให้
ความส าคัญและความเคารพต่อสถานที่ ดูได้จากมีฤกษ์ยามการก่อสร้างส านักงาน หรือการท าบุญ
สถานที่ เพราะการให้ความเคารพต่อสถานที่ย่อมท าให้หน่วยงานมีความเจริญรุ่งเรือง ความเชื่อตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือศาสนา ส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีจิตใจในการให้ความส าคัญต่อการ
เคารพต่อสถานที่๗๓ เฉพาะคนไทยส่วนมากนับถือความส าคัญของสถานที่ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่

                                                 
๖๘ สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธานี, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๐ สัมภาษณ์ ส.ต.ท.บรรเทิง ยวนแห่ว, หัวหน้าส านักงานปลัด เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗๒ สัมภาษณ์  พระศรีรัตนมุนี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, 

๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายชัยชนะ มีศิริ, ผู้อ านวยการส านักการช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๙ 

ท างาน หากใครไม่เชื่อถือ ใครดูถูกของที่คนอ่ืนในองค์กรเขาเชื่อถือไหว้บูชาอาจเกิดการขัดใจกัน การ
นับถือเคารพต่อสถานที่ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร๗๔ การให้ความเคารพต่อสถานที่
จะรวมไปถึงสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจด้านอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานเทศบาล ก็จะมีศาลพระพรหม 
พระรูปพระนเรศวร อันเป็นรูปเคารพ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุก
พระองค์ และพระพุทธรูป ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา ผู้บริหารจะสักการะพระพุทธรูปประจ าห้องทุกเช้า 
พนักงานจะแสดงความเคารพ ไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์กร๗๕ ทั้งนี้การให้ความเคารพต่อสถานที่นั้น 
พนักงานทุกท่านยังแต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพ เพ่ือเป็นการให้ความเคารพต่อสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่
ราชการ และเป็นที่บริการประชาชน ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่ดูหมิ่นผู้อ่ืน และใช้วาจาสุภาพ๗๖ รวมถึง
ไม่กินเหล้า ไม่รับประทานอาหารบนโต๊ะท างาน๗๗ ไม่เล่นการพนันในที่ท างาน ไม่ทะเลาะก่อความ
วุ่นวายในที่ท างาน๗๘ มีจิตสัมมาคารวะทั้งภายในภายนอก๗๙ ยอมรับนับถือด้วยใจจริง และแสดงความ
นับถือด้วย กาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๘๐ อันถือว่าสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยและถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ๘๑ 
 สรุปความว่า เทศบาลนครพิษณุโลกมีการให้ความเคารพต่อสถานที่ โดยผู้บริหารและ
พนักงานจะแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์กร เช่น ศาลพระพรหม พระรูปพระนเรศวร 
อันเป็นรูปเคารพ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ และ
พระพุทธรูป และไม่แสดงความไม่นับถือต่อความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลอ่ืน ๆ ในที่ท างาน มีการ

                                                 
๗๔ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ, ผู้อ านวยการกองประปา, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๗๕ สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธานี , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๗๖ สัมภาษณ์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐.  
๗๗ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๘ สัมภาษณ์  นายเศกสันต์  สมิทธิภิญโญ, ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เทศบาล

นครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล, ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ์  พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร. รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๑ สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๐ 

แต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพ รวมทั้งไม่กินเหล้าหรือรับประทานอาหารบนโต๊ะท างาน ไม่เล่นการพนัน
ในที่ท างาน ตลอดจนไม่ทะเลาะวุ่นวายในที่ท างาน 
  ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  
  การให้ความดูแลและเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนองค์กรแต่ละแห่งในบ้านเมืองย่อมมี
คนดี คนอาวุโส ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งขององค์กรนั้น ๆ บุคคลเหล่านี้ถือเป็นหลักของ
องค์กร เป็นขุมความคิด ขุมประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคุณค่าขององค์กร การเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน
นั้นจะต้องให้ความเคารพอย่างจริงใจ การปฏิสันถารพร้อมทั้งเชื่อฟังค าแนะน าของท่านที่มาเยือน
องค์กร๘๒ ให้ความส าคัญต่อประชาชน การให้บริการประชาชน และการสร้างกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด๘๓ มีการสอบถามผู้มาเยือนทุกครั้ง เช่น สอบถามว่า ติดต่อ
เรื่องอะไร มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า๘๔ เอาใจใส่ผู้มาเยือนทุกท่าน มีการบริการที่พัก ที่จอดรถ จุด
บริการน้ าดื่ม จุดบริการส่วนหน้า ส่วนบริการร้องทุกข์ร้องเรียน สายด่วนร้องทุกข์ และเว็บไซต์ พร้อม
ทั้งโทรศัพท์สายตรงนายกเพ่ือรับบริการ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน๘๕ มีทีมต้อนรับ
แต่งกายสุภาพ คอยแนะน าบริการผู้มาเยือน ถ้าเป็นผู้มาเยือนที่ส าคัญก็มีทีมงานเลขาผู้บริหาร
อ านวยการต้อนรับ๘๖ ต้องอ านวยความสะดวกปฏิบัติต่อผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีทุกเพศ ทุกวัย๘๗ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ๘๘ ท าให้มีผลดีต่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 
ชื่อเสียงขององค์กรเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ๘๙ โดยต้องตั้งใจว่า คนที่ยังไม่มาเยือนองค์กรที่ยังไม่

                                                 
๘๒ สัมภาษณ์ นายสนับ มั่นทับ, ประธานชุมชนแสนพลพ่าย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙. 
๘๓ สัมภาษณ์ นางทานตะวัน  พงษ์แตง, รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๘๔

 สัมภาษณ์  นางสาวขวัญรัตน์ คณุจันทรโชติ, ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ เทศบาลนครพิษณุโลก 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๘๕ สัมภาษณ์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
๘๖ สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๘๗ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ, ผู้อ านวยการกองประปา, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๘๘ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๘๙ สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๑ 

เคยมาขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข คือ ต้องใจกว้างยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ และมีความ
ปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่า เพ่ือสังคมจะได้ไม่เกิดความเสื่อม๙๐ 
 สรุปความว่า เทศบาลนครพิษณุโลก มีการดูแลเอาใจใส่ผู้มาเยือน โดยถือว่าท่านเหล่านี้
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งขององค์กรในอันที่จะคอยชี้แนะแก้ไข ต้องเชื่อฟังค าแนะน าของท่านอย่าง
จริงใจ ทั้งนี้เทศบาลนครพิษณุโลก จัดให้มีการบริการที่พัก ที่จอดรถ จุดบริการน้ าดื่ม จุดบริการส่วน
หน้า ส่วนบริการร้องทุกข์ร้องเรียน สายด่วนร้องทุกข์ และเว็บไซต์ พร้อมทั้งโทรศัพท์สายตรงนายก
เพ่ือรับบริการ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยไม่ถือว่าเป็นใคร บริการด้วยมิตรไมตรี
ทุกเพศ ทุกวัย และตั้งความปรารถนาว่า ถ้ามาแล้วขอให้อยู่ เป็นสุขและให้มาอีก ถ้ายังไม่มาของให้
ได้มา 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ จากการ
สัมภาษณ์เมื่อสังเคราะห์ในภาพรวมแล้วท าให้ทราบว่า สามารถใช้เป็นหลักธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี และบุคลากรของเทศบาลได้ถือปฏิบัติกันมานาน 
แต่ไม่ทราบว่าสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวลานานนั้น เป็นหลักอปหานิยธรรม ๗  
  ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง ๒๐ รูป/คน ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการ
ท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
  ๑) หลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นหลักที่พ่ึงของทุกคน เป็นสิ่งดีควร
ยึดถือปฏิบัติ ไม่เพียงแต่การท างานเป็นทีมเท่านั้น ทุกสิ่ง ทุกส่วนล้วนส าคัญ และสัมพันธ์กัน ใน 
ทุกสิ่ง๙๑ 
  ๒) การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา ท าให้คนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
มีน้ าใจต่อกัน ลดความขัดแย้ง ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน สร้างพลังให้องค์กร  สร้างพลังทั้งภายใน 
และภายนอก ท าให้ตนท างานส าเร็จ ทีมงานมีความสามัคคี งานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ได้ประโยชน์ ประเทศชาติก็พัฒนา๙๒  

                                                 
๙๐ สัมภาษณ์  พระศรีรัตนมุนี, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, 

๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๑ สัมภาษณ์  พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลยัสงฆ์พุทธชินราช, อ าเภอเมืองพษิณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก, ๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ๙ มกราคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๒ 

  ๓) ต้องให้เกียรติทุกคน ทุกเรื่อง มีความยุติธรรมเสมอภาค และมีความเมตตา 
กรุณาอยู่เสมอ๙๓ 
  ๔) ต้องมีความเป็นอิสระในการท างานเป็นทีม ยกย่องมอบรางวัลเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ และส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็นทีมในเรื่องงบประมาณและวิชาการ๙๔ 
  ๕) ต้องเชิญวิทยากรพิเศษจากภายนอกมาเติมเต็มการท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิด
มุมมองที่หลากหลาย หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการท างานเป็น
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๖) ต้องใช้หลักสังคหวัตถ ุ๔ เข้ามาช่วยในการท างานเป็นทีม๙๕ และหลักอิทธิบาท ๔ 
มาช่วยในการท างานเป็นทีม๙๖ 
 สรุปความว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก มีหลักค าสอนตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นหลักที่พ่ึงของ
ทุกคน เพราะท าให้คนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีน้ าใจต่อกัน ลดความขัดแย้ง ร่วมทุกข์ร่วมสุขไป
ด้วยกัน สร้างพลังให้องค์กร  สร้างพลังทั้งภายใน และภายนอก ท าให้ตนท างานส าเร็จ ทีมงานมีความ
สามัคคี งานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยต้องให้เกียรติและความยุติธรรมเสมอภาคแก่ทุกคน ให้
อิสระในการท างาน ยกย่องเพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจ ตลอดจนต้องพัฒนาการท างานเป็นทีม และ
น าหลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ช่วยในการท างานเป็นทีม 
 
 ๔. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง ๒๐ รูป/คน ได้มีความคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
  ๑) นอกจากประพฤติปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนาแล้ว ต้องพัฒนาตัวบุคคล ทั้ง
ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นคนดีและปฏิบัติตามแนวดังกล่าว                  

                                                 
๙๓ สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๙๔ สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์, ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๙๕ สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๖ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ, ผู้อ านวยการกองประปา, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๖๓ 

๒) ต้องเน้นการท าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ LINE, Facebook เป็นต้น๙๗ 
  ๓) ในการท างานเป็นทีม ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจ กล้าใช้อ านาจที่ถูกต้อง ท าตัว
เป็นแบบอย่างท่ีดี๙๘ และต้องมีผู้ตามทีด่ี ก็จะเป็นทีมที่สมบูรณ์๙๙ 
 สรุปความว่า ในเรื่องของความคิดเห็นอ่ืน ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรในจังหวัดพิษณุโลก ต้องพัฒนาที่ตัวบุคคล โดยผ่านผู้น าที่ดี และมีผู้
ตามท่ีดี ทั้งต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม จึงจะเป็นทีมที่สมบูรณ์ 

๔.๓  รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก   

 ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยได้ด าเนินจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลยืนยันจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักและการแจกแบบสอบถาม สรุป
ผลการวิจัยเป็นประเด็นในเรื่อง “รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก” จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน ๘ รูป/คน  
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็น ไว้ในหลายมุมมอง ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์สาระส าคัญ ไว้ดังนี้ 
 
 ในด้านสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
สาระส าคัญในภาพรวม ในการท างานเป็นทีม ๔ ด้าน คือ 
 ๑) ด้านทีมแก้ปัญหา 
 ในด้านทีมแก้ปัญหาต้องนิยามสภาพการท างานเป็นทีมให้ชัด เพ่ือให้ไม่ขาดการเชื่อมโยง
ทางวัตถุประสงค์ ในมุมของรูปแบบการท างานหรือการบริหารงาน ซึ่งน่าจะหมายรวมถึงโครงการหรือ

                                                 
๙๗ สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
๙๘ สัมภาษณ์ นายชัยชนะ มีศิริ, ผู้อ านวยการส านักการช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๙๙ สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ, ผู้อ านวยการกองประปา, เทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๖๔ 

กิจกรรมในการแก้ปัญหา เช่น การจัดการความรู้ (KM) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)๑๐๐ โดยเทศบาล
นครพิษณุโลกเทศบาลต้องแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น น้ า ไฟฟ้า ถนน ตามเงินภาษีที่เก็บมาจาก
ประชาชน เพ่ือจัดท าสาธารณูปโภคให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๑๐๑ ในด้านทีมแก้ปัญหาควรมี
การสมมุติปัญหา ร่วมกันสมมติปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถแก้ปัญหาได้ หลักธรรมอปหานิยธรรมทั้ง ๗ 
ตามที่ผู้วิจัยตั้งไว้เป็นกรอบแนวความคิด ก็เป็นหัวข้อธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหา 
ได้ ๑๐๒ ทีมแก้ปัญหาที่เทศบาลได้จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือบริหารจัดงานงานของ
เทศบาลนครพิษณุโลก ควรก าหนดประเด็นในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันไว้
ล่วงหน้า๑๐๓ ในการแก้ปัญหาให้ส าเร็จต้องมีตัวอย่างหรือแบบแผนในการท างาน ผลงานที่ส าเร็จ 
ตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนเป็นส าคัญ๑๐๔ บางเรื่องในทีมแก้ปัญหาจริง ๆ ต้องเป็นทีม
แก้ปัญหาของนักการเมือง ร่วมกับทีมบริหารของเทศบาล เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ ต้องเน้นการ
ประสานงาน เน้นคุณภาพ โดยให้ร่วมคิด ร่วมท า ถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาในภาพรวมไม่ได้ทุกเรื่อง แต่
ผู้บริหารต้องร่วมมือกับหลายฝ่ายตลอดจนถึงประชาชน เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหา  เช่น แนวทาง
แก้ปัญหาถนนสายเจียระไนเพชร ผู้บริหารประสานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดซื้อที่เพ่ือให้
สามารถสร้างถนนได้ โดยการร่วมแรงจัดท าพระเครื่องให้บูชา รุ่นประตูเมือง เพ่ือน ารายได้ไปซื้อถนน 
ผ่านการเจรจาของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้น าเหล่าทัพในขณะนั้น ในอันที่จะซื้อที่ดินได้ถูกลง จะเห็น
ได้ว่าการร่วมแรงของทุกภาคส่วน ท าให้เทศบาลได้รางวัลส่วนหนึ่งคือ พระปกเกล้า ตามตัวชี้วัด คือ 
๑) โปร่งใสตรวจสอบได้ ๒) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้ต้องดูว่า ทีมแก้ปัญหาควร
แก้ไขในระดับไหน ระดับฝ่าย ระดับผู้บริหาร หรือร่วมมือกันทุกภาคส่วน๑๐๕ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า ด้านทีมแก้ปัญหา เป็นทีมที่เทศบาลหรือบุคลากรของเทศบาลได้จัดตั้งขึ้นตาม

                                                 
๑๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๐๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พันเอก ดร.เกื้อ  ชัยภูมิ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ปัญญา  นามสง่า, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๐๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร, ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก, ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๕ 

แผนงานหรือโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน มีการเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการท างาน มีการเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างาน มีการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อม และร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
 กล่าวโดยสรุป ด้านทีมแก้ปัญหา ต้องนิยามให้ชัดในรูปแบบของการท างานหรือบริหารอัน
ควบคุมถึงแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัดตามกิจกรรมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยต้องมีการตั้งสมมติฐานของปัญหา 
ประยุกต์ใช้กับหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา คือ หลักอปหานิยธรรม ๗ และเทศบาลต้องมีทีม
แก้ปัญหาในภาพรวมทุกอย่าง เพื่อความสุขของประชาชน มีการกินดี อยู่ดี มั่นคง และปลอดภัย 
 ๒) ด้านทีมงานบริหารตนเอง 
 ในด้านทีมงานบริหารตนเอง ทุกคนมีอิสระมากน้อยเพียงใด มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
มีอิสระในการพูดคุยในที่ประชุม ตลอดจนสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเองในสายงาน มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับต าแหน่งช านาญการจนถึงผู้ทรงคุณวุฒิในการท างาน๑๐๖ ทีมงานบริหาร
ตนเองถึงจะมีอิสระในการท างาน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของเทศบาลนครพิษณุโลก 
ถึงกระนั้นภายในทีมอาจจะมีกติกาหรือกฎมาควบคุมความเรียบร้อยของทีมงาน๑๐๗ ในเรื่องของถนน
สายเจียระไนเพชร ถือว่าเป็นเรื่องของทีมงานบริหารตนเองอีกส่วนหนึ่ง เพราะผู้บริหารร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต่อรองราคาการซื้อขายที่ดินให้อยู่ในงบประมาณที่เทศบาลซื้อได้ เพ่ือไม่ให้
ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เหลือจัดสร้างพระเครื่องให้บูชา เพ่ือชดเชยในส่วนที่ขาดหายไป ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่๑๐๘ ทีมงานบริหารตนเอง ต้องมีหลักยึดในการท างานและ
ต้องด าเนินตามหลักยึดในการท างานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของเทศบาล หรือ
ภายในทีมงาน๑๐๙ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า ด้านทีมงานบริหารตนเอง เป็นทีมที่เทศบาลหรือบุคลากรของเทศบาลได้

                                                 
๑๐๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ) สุเทวเมธี, ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐.  
๑๐๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๐๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พันเอก ดร.เกื้อ  ชัยภูมิ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๖ 

จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีอิสระในการท างานตาม
ความรับผิดชอบของตนเอง เคารพตามสิทธิหน้าที่ของทีมงาน เคารพความคิดเห็นของทีมงาน และ
เคารพการตัดสินใจของทีมงาน มีอิสระในการเลือกสมาชิกมาร่วมทีมในการท างาน มีการก าหนด
กฎระเบียบปฏิบัติในทีมงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อประสานงานกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ในการท างาน และสามารถประเมินผลงานด้วยตนเอง  
 กล่าวโดยสรุป ด้านทีมงานบริหารตนเอง บุคลากรของเทศบาลมีอิสระมากน้อยเพียง ใด 
ในการตัดสินใจกระท าตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้บุคลากร
ของเทศบาลต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของเทศบาล แต่สามารถมีกติกาภายในทีมงานได้ตาม
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยเคารพสิทธิหน้าที่ความคิดเห็นของทีมงานเป็นส าคัญ 
 ๓) ด้านทีมงานประสานข้ามสายงาน 
 ในด้านทีมงานประสานข้ามสายงาน ต้องตอบประเด็นที่ว่า มีกิจกรรมหรือธนาคารข้อมูล
ไว้ในทีมหรือไม่ มีกิจกรรมเชื่อมกันอย่างไร การศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือมีคนมาศึกษาดูงาน เป็น
ทีมประสานข้ามสายงานหรือไม่ การได้รับรางวัลหรือโล่ ถือว่าเป็นเครื่องรับรองในเรื่องของทีมงาน
ประสานข้ามสายงาน และผู้บริหารมีกิจกรรมร่วมอย่างไรในการประสานข้ามสายงาน๑๑๐ การ
ประสานข้ามสายงานเน้นประสานภายในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงาน หรือทั้ง ๒ อย่าง๑๑๑ ทีม
ประสานข้ามสายงาน ควรได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาในแต่ละดับชั้นหรือไม่ ในการน าบุคคล
แต่ละกลุ่มงานหรือแต่ละแผนกมาปฏิบัติงานร่วมกัน๑๑๒ ควรเน้นจิตวิทยาในการท างานร่วมกันเพ่ือให้
เกิดการประสานงานที่ดี เทศบาลจัดให้มีทีมงานการประสานข้ามสายงานในด้านการศึกษาอย่างไร 
กล่าวคือ  
 ๑) จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวระดับต้น ๆ ในภาคเหนือตอนล่าง 
เทศบาลยังขาดบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในการพูด หรือแนะน า ให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป 
เนื่องจากมีความจ าเป็น เพ่ือให้เป็นผลการปฏิบัติของเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก  
 ๒) เทศบาลต้องอาศัยความร่วมมือในระดับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในจังหวัด
พิษณุโลกเพ่ือพัฒนาทีมงานของเทศบาล 

                                                 
๑๑๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ร.ต.อ.อัครพล  เขียวปั้น, รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมือง

พิษณุโลก, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พันเอก ดร.เกื้อ  ชัยภูมิ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๗ 

 ๓) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเทศบาลต้องตอบในสังคมปัจจุบัน๑๑๓ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า ด้านทีมประสานข้ามสายงาน เป็นทีมที่เทศบาลหรือบุคลากรของเทศบาลได้
จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเน้นความส าคัญของการ
ประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน น าบุคคลในระดับเดียวกันแต่ละกลุ่มงานหรือ
แต่ละแผนกมาปฏิบัติงานร่วมกัน โดยให้แต่ละกลุ่มงานหรือแต่ละแผนกได้ปรับตัวเข้าหากันเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันสักระยะหนึ่ง  และให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ปรึกษาแก้ปัญหาร่วมกัน 
และสามารถท างานร่วมกันได้ 
 กล่าวโดยสรุป ทีมประสานข้ามสายงาน ต้องเน้นในเรื่องของการประสานงาน โดยเฉพาะ
การประสานข้ามสายงานที่น าบุคคลในระดับเดียวกันมาปฏิบัติงานร่วมกัน มีกิจกรรมเป็นเครื่องมือใน
การประสานในด้านต่าง ๆ โดยทั้งนี้ผู้บริหารควรมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้น ๆ และให้ใช้หลัก
จิตวิทยาในการปรับตัวเข้าหากัน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ 
 ๔) ด้านทีมเสมือนจริง 
 ในด้านเสมือนจริง ควรเพ่ิมช่องทางการแก้ปัญหาให้มากขึ้นจากที่มีอยู่แล้ว โดยเน้น
เทคโนโลยีให้ถึงแก่หน่วยงานนั้นโดยตรง เช่น ปัญหาการเก็บขยะ ควรแจ้งประชาชนว่า มีเวลาเก็บ
ตอนไหน แยกอย่างไร หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต้องใช้เทคโนโลยี เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด๑๑๔ ทีมเสมือนจริง คือทีมไม่มีอยู่จริง แต่เป็นการใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อประสานงาน ดังนั้นต้องถามว่า มีกล่องรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ กล่อง
ประเมินความพึงพอใจออนไลน์ มีกลุ่ม LINE มีกลุ่ม Facebook การให้บริการประเมินผลออนไลน์
เป็นอย่างไร๑๑๕ ต้องเน้นการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดีย๑๑๖ ในทีมเสมือนจริง ต้อง
ติดตามเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมอยู่ เสมอ บุคลากรเทศบาล  

                                                 
๑๑๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ปัญญา  นามสง่า, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ร.ต.อ.อัครพล  เขียวปั้น, รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมือง

พิษณุโลก, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 



 ๑๖๘ 

ไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด๑๑๗  
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า ด้านทีมเสมือนจริง เป็นทีมที่เทศบาลหรือบุคลากรของเทศบาลได้จัดตั้งขึ้น
ตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นการติดต่อประสานงานกันผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เช่นการใช้โทรศัพท์  การฝากข้อความเสียง การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ การส่งอีเมล์ การใช้
กระดานข่าว และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น LINE, Facebook โดยไม่จ าเป็นต้องพบปะพูดคุยกัน
โดยตรง ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ใช้ 
 กล่าวโดยสรุป ทีมเสมือนจริง เป็นทีมที่เน้นการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพ่ือให้เกิดการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องพบปะพูดคุยกันโดยตรง และไม่จ ากัดเวลา 
สถานที่ ในการท างาน เน้นการประสานงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ และการใช้โซเชียล
เน็ตเวิร์ค ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
 สรุปความว่า สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะเห็นด้วยว่า มีการประยุกต์ใช้หลักการบริหารในการท างานเป็น
ทีมทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านทีมแก้ปัญหา  ๒) ด้านทีมงานบริหารตนเอง  ๓) ด้านทีมประสานข้ามสาย
งาน และ ๔) ด้านทีมเสมือนจริง  โดยทั้งที่เป็นทีมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครพิษณุโลก 
 ในด้านหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็น
ทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้สังเคราะห์สาระส าคัญในภาพรวม ตามหลัก 
อปหานิยธรรม ๗ ประการ คือ 
 ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
 ในการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เทศบาลนครพิษณุโลก มีชุมชนทั้งหมด ๖๔ ชุมชน  
แบ่งออกเป็น ๔ เขต โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ๒๔ คน แต่ละเขตมี ๖ คน ก าหนดให้มีการประชุม
ประธานชุมชนทุกเดือน ส าหรับผู้บริหารมีสภากาแฟ เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะใน
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่อ่อนไหว ในส่วนประธานชุมชนก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มี

                                                 
๑๑๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๖๙ 

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการร่วมบริการประชาชน๑๑๘ เทศบาลต้อง
ก าหนดกติกาในการประชุมทุกครั้ง๑๑๙ ประธานชุมชนต้องร่วมประชุมหรือต้องส่งตัวแทนมาประชุม 
เป็นประจ าทุกเดือน โดยพบปะผู้บริหาร ๑ ชั่วโมง และให้พูดคุยกันเอง ๑ ชั่วโมง เพ่ือให้เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือปัญหา๑๒๐ เทศบาลมีการประชุมเนืองนิตย์ ห้องที่ใช้ประจ าคือ ห้องประชุมจุฬามณี ๑ 
ส่วนห้องประชุมจุฬามณี ๒ ไว้รับผู้มาเยี่ยมหรือผู้บริหาร ประธานชุมชนมีการประชุมกันทุกเดือน มี
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายของเทศบาล มีการนัดประชุม มีการ
เซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะนายกเทศมนตรี ท่านไม่เคยขาดประชุม ยกเว้นติ ดธุระที่จ าเป็น 
เช่น ไปศึกษาดูงาน ก็จะมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน๑๒๑ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ข้อที่ ๑ 
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบว่า ในเทศบาลบุคลากรได้มีการประชุมกันเนืองนิตย์ประจ า เช่น การ
ประชุมประจ าเดือน การประชุมสุนทรียสนทนา เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือความเสื่อมต่าง ๆ แสวงหา
แนวทางการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าในงานเป็นประจ าหรือปรับปรุงงาน เพ่ือรับทราบหรือ
มอบนโยบายการท างานในทุกเรื่องเป็นประจ า  เข้าใจเหตุผลของแต่ละคน  และเกิดความสามัคคีใน
หน่วยงาน 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อที่ ๑ 
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นเรื่องที่บุคลากรของเทศบาลได้ยืดถือปฏิบัติเป็นประจ าเสมอมา  โดย
ไดร้ับความร่วมมือจากบุคลากรในการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน เพ่ือรวมกันแสดงความคิดเห็น หรือ 
ร่วมฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาและแสวงหาแนวทางแห่งการพัฒนาเทศบาลอยู่
เสมอ 
  

                                                 
๑๑๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๑๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๒๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร, ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก, ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 
 



 ๑๗๐ 

 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 
 ในการพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม เทศบาลมีนโยบายในการประชุมอย่างไร 
การประชุมร่วมกับประชาชนเป็นอย่างไร ควรเพ่ิมข้อความที่เกี่ยวข้อง๑๒๒ การประชุมสภา เป็นหน้าที่
ที่ต้องถือปฏิบัติตาม และประธานชุมชนต้องพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม เพ่ือ
ต้องการให้พบผู้บริหาร ในการแจ้งนโยบายหรือเรื่องต่าง ๆ เพ่ือรับทราบหรือเสนอข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ๑๒๓ การก าหนดกติกาในการประชุมที่แน่ชัด จะช่วยให้บุคลากรของเทศบาลมีการพร้อมเพรียง
กันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ตามที่ก าหนดไว้แต่ต้น๑๒๔ ประชาชนก็มาประชุมร่วมกับ
บุคลากรของเทศบาลอย่างพร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม อย่างน้อยชุมชนละ  
๒ คน และมากันเยอะมาก เพราะเดือนหนึ่งจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีหนังสือเชิญ
ไปยังประธานชุมชน๑๒๕ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ข้อที่ ๒ 
พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พบว่า ในเทศบาลบุคลากรได้มีการประชุมกันและ
พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมอยู่แล้วในการท างานเป็นทีมโดยมีการก าหนด
แนวทางหรือนโยบายเพื่อให้ปฏิบัติตามอันเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นในการประชุม  มีการเข้าประชุมตรง
เวลา  อยู่ร่วมประชุมจนครบเวลา  ร่วมรับผิดชอบหน้าที่ในการประชุมร่วมกัน มีการเตรียมการ
ล่วงหน้าในการประชุม  เลิกประชุมตรงเวลาหรือเร็วกว่าก าหนด และผู้บริหารต้องท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีในการพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อที่ ๒ 
พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ต้องมีการก าหนดนโยบายหรือกติกาในการ
ประชุมให้ชัดเจน และการประชุมถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีบุคลากรต้องถือปฏิบัติตาม เพื่อรับฟังนโยบายหรือ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยต้องเข้าประชุมตรงเวลา อยู่รับฟังหัวข้อการประชุมจนจบ เพ่ือให้เกิดความ
พร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี 

                                                 
๑๒๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๒๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลดัเถรานุวัตร (สเุทพ) สุเทวเมธี, ประธานหลักสตูรสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร, ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก, ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๗๑ 

 ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม 
 ในการไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ในหลักประชาธิปไตยต้องมีการปรับปรุง
กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการท างาน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในสภาพปัจจุบัน โดยไม่ให้ขัดแย้งกับความเป็น
จริง๑๒๖ ในบางครั้งการแก้ปัญหาไม่จ าเป็นต้องออกเทศบัญญัติ ถ้าปัญหาเล็กน้อย มีช่องทางให้
ร้องเรียน สามารถท าได้เลย ให้ทีมงานลงไปแก้ไขปัญหาได้เลย๑๒๗ ถ้าการตั้งกฎระเบียบที่เอ้ือต่อ
ของเดิมก็น่าจะท าได้ เพราะยุคสมัยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ๑๒๘ ต้องถามว่า จะตั้งกฎระเบียบ
ไปท าไม เพื่อให้เกิดประโยชน์อะไร มีเหตุผลอะไรในการที่จ าเป็นต้องตั้งกฎระเบียบข้อบังคับขึ้นมาใหม่
ที่ขัดต่อระเบียบเดิมที่มีอยู่๑๒๙ เทศบาลต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่แล้ว สิ่งที่พอจะท าได้คือการออกเทศบัญญัติที่เอ้ือต่อการ
ท างานและไม่ขัดต่อกฎระเบียบเดิมที่มีอยู่แล้ว๑๓๐ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ข้อที่ ๓  
ไม่ต้องกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม พบว่า ในเทศบาลบุคลากรไม่มีการขอให้ผู้บริหารยกเลิก
กฎระเบียบหรือข้อบังคับเดิมที่เอ้ือต่อการท างาน และไม่มีการขอให้ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับใหม่อันขัดต่อกฎระเบียบหรือข้อบังคับเดิม แต่บุคลากรขอให้ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลโดยพิจารณาต่อจากของเดิม เช่น การปรับเทศบัญญัติให้
เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และบุคลากรเทศบาลปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับ 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อที่ ๓ 
ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม โดยบุคลการของเทศบาลถือปฏิบัติอยู่แล้ว เพราะเทศบาลต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท าได้
เพียงการออกเทศบัญญัติท่ีเอ้ือต่อกฎระเบียบข้อบังคับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และบุคลากรก็ถือปฏิบัติตามนั้น 

                                                 
๑๒๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ปัญญา  นามสง่า, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ร.ต.อ.อัครพล  เขียวปั้น, รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมือง

พิษณุโลก, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ) สุเทวเมธี, ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๗๒ 

 ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
 การมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ในเทศบาลนครพิษณุโลกถือว่าเป็นเรื่องปกติ ตรงกัน
ข้ามถ้าใครไม่มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นเรื่องแปลก และจะต้องปรับตัวให้เข้ากลับบริบท
อย่างเร็ว ไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในเทศบาลได้๑๓๑ การให้ความเคารพ
ผู้บังคับบัญชาถือว่าปฏิบัติตามหลักคารวะ อันจะเป็นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติตามหลักคารวธรรม ๖ 
ประการ กล่าวคือ 
 ๑) สัตถุคารวตา  มีความเคารพเอ้ือเฟ้ือในพระพุทธเจ้า ในฐานะของพุทธศาสนิกชน ซึ่ง
ประกาศตนนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เป็นที่พ่ึงที่ระลึกนั้นจะต้องแสดงความเคารพเอ้ือเฟ้ือต่อ
พระพุทธเจ้าด้วยกาย ด้วยวาจาและด้วยใจ เมื่อเข้าไปในสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าต้องมี
อาการกาย วาจา ที่แสดงออกถึงความเคารพนับถือ เวลาพูดถึง ก็ต้องพูดถึงด้วยความเคารพ ไม่ดูหมิ่น 
ไม่ลังเลสงสัย เวลาคิดถึง ก็คิดถึงด้วยความเคารพเทิดทูน ในฐานะเป็นศาสดาแห่งตน 
 ๒) ธัมมคารวตา มีความเคารพหนักแน่นในพระธรรม คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การ
แสดงความเคารพต่อพระธรรมด้วยกายบุคคลอาจท าได้ด้วยการไม่เดินข้าม เดินเหยียบ นั่งทับอักษร
จารึกพระธรรม ไม่เอาธรรมะมาพูดเล่น ตลกโปกฮา ขาดความคารวะหรือวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความดู
หมิ่น หรือมีความรู้สึกคัดค้านขัดแย้งกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้  และไม่ค้านค าสั่งที่เป็น
พระวินัย ด้วยแสดงความเคารพ ด้วยยึดถือ และประพฤติปฏิบัติตาม ด้วยการเว้นข้อที่ทรงห้าม และ
ท าตามข้อที่ทรงอนุญาต 
 ๓) สังฆคารวตา มีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์พระสงฆ์ คือ หมู่ชนที่ศึกษาค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติตามด้วยพระสงฆ์
จึงเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรไหว้ ควรเคารพ สักการะ นับถือ 
ของพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ด้วยกัน การแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ด้วย
กายก็คือท าอะไรด้วยความปรารถนาดี หวังดีเมื่อพูดกับท่านก็พูดด้วยความเคารพ มีความปรารถนาดี 
มีความหวังดีจะคิดอะไรถึงท่านก็คิดด้วยความเมตตา ความปรารถนาดีไม่แสดงอาการดูหมิ่นใน
ลักษณะต่าง ๆ 
 ๔) สิกขาคารวตา  มีความเคารพแก่กล้าในไตรสิกขา ไตรสิกขา คือ ศีล เป็นข้อห้ามไม่ให้
ท า และอนุญาตให้ท าพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเป็นพุทธอาณาสมาธิ เป็นหลักการประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือท าจิตให้สงบปัญญา เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือขจัดกิเลสในชั้นต่าง ๆ ให้ออกไปจากจิตใจการแสดงความ
เคารพต่อไตรสิกขา ก็คือ ปฏิบัติโดยเอ้ือเฟ้ือในสิกขาบทบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ มีปกติเห็นน่ากลัวใน

                                                 
๑๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 



 ๑๗๓ 

โทษแม้เพียงเล็กน้อย ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามข้อก าหนดซึ่งทรงวางไว้ให้ความใส่ใจสนใจการบ าเพ็ญ
เพียรทางจิตพยายามใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้น 
 ๕) อัปปมาทคารวตา  มีความเคารพในความไม่ประมาท ค าว่าไม่ประมาท คือความไม่
เผอเรอ หลงลืม พลั้งพลาด บุคคลจะต้องด ารงตนอยู่อย่างมีสติ ไม่ประมาทในวัยว่า อายุยังน้อย ใน
ความไม่มีโรคว่า สุขภาพแข็งแรง และในชีวิตว่า เรายังไม่เป็นอะไร ด้วยการพยายามระมัดระวังใจของ
ตน ไม่ให้มีความก าหนัด ขัดเคืองลุ่มหลง มัวเมาในอารมณ์ทั้งหลายเป็นต้น 
 ๖) ปฏิสันถารคารวตา มีความเคารพในการปฏิสันถารการปฏิสันถาร คือ การต้อนรับ
ปราศรัยเป็นหน้าที่ของเจ้าถิ่นที่จะแสดงอัธยาศัยไมตรีต่อคนที่มาสู่ส านักของตน การแสดงปฏิสันถาร
ท าได้ ๒ วิธี คือ 
 - อามิสปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ มีเครื่องดื่ม ข้าวปลาอาหาร 
 - ธัมมปฏิสันถาร คือต้อนรับให้เหมาะควรแก่ฐานะของแขกตลอดถึงสนทนาธรรม กล่าว
ธรรมะด้วยกัน๑๓๒ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ข้อที่ ๔  
มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา พบว่า ในเทศบาลบุคลากรรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองตามสายการ
บังคับบัญชา วางตัวเหมาะสมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันทั้งในวัยวุฒิ
และคุณวุฒิ  มีความเกรงใจต่อผู้บังคับบัญชา  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อที่ ๔ 
มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ในเทศบาลบุคลากรได้ถือปฏิบัติเป็นประจ า โดยให้ความยอมรับนับถือ
ตามสายงานซึ่งกันและกันทั้งในวัยวุฒิและคุณวุฒิ อันถือว่าเป็นหลักคารวะ อันจะน าไปสู่หลักคารว
ธรรม ๖ ประการได้อีกประการหนึ่ง 
 ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
 การให้ความเคารพต่อเพศสตรี ต้องครอบคลุมไม่ใช้แค่การให้เกียรติ เรื่องชู้สาว โดยการ
ให้ความเคารพควรปราศจากอคติ ๔ คือ  
 ๑) ฉันทาคติ ความละเอียงเพราะความรักใคร่ หมายถึง การท าให้เสียความยุติธรรม 
เพราะอ้างเอาความรักใคร่หรือความชอบพอกัน ซึ่งมักเกิดกับตนเอง ญาติพ่ีน้อง และคนสนิทสนม 
การแก้ฉันทาคติ ต้องท าใจให้เป็นกลาง โดยการปฏิบัติต่อทุกคนให้เหมาะสมเหมือน ๆ กัน  

                                                 
๑๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๗๔ 

 ๒) โทสาคติ ความละเอียงเพราะความไม่ชอบ เกลียดชัง หรือโกรธแค้น หมายถึง การท า
ให้เสียความยุติธรรม เพราะความโกรธ หรือลุอ านาจโทสะ การแก้ไขโทสาคติ ท าได้ด้วยการท าใจให้
หนักแน่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และพยายามแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานออกจากกัน  
 ๓) โมหาคติ ความละเอียงเพราะความไม่รู้ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หมายถึง การท าให้
เสียความรู้สึกธรรมเพราะความสะเพร่า ความไม่ละเอียดถี่ถ้วน รีบตัดสินใจก่อนพิจารณาให้ดี วิธีแก้ไข 
ท าด้วยการเปิดใจให้กว้าง ท าใจให้สงบ มองโลกในแง่ดี และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
 ๔) ภยาคติ ความละเอียงเพราะความกลัว หมายถึง การท าให้เสียความยุติธรรม เพราะมี
ความหวาดกลัว หรือเกรงกลัวภยันตราย วิธีแก้ท าได้ด้วยการพยายามฝึกให้เกิดความกล้าหาญ 
โดยเฉพาะความกล้าหาญทางจริยธรรม คือ กล้าคิด กล้าพูดในสิ่งที่ดีงาม 
 และความก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคง ความเสมอภาพ ถือว่าเป็นความเคารพต่อสตรี  
ทั้งนี้ควรเทียบสัดส่วนของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ว่ามีความเสมอภาพอย่างไร 
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านสตรีส าเร็จหรือไม่  การยกย่องผู้บริหารที่เป็นสตรีมีอย่างไรบ้าง ผู้น า
สตรีที่ได้รับการยกย่อง มีหรือไม่๑๓๓ ในอดีตนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเคยเป็นผู้หญิง ผู้บริหาร
หลายหน่วยมีผู้หญิงเป็นผู้บริหาร แสดงยืนยันได้ว่ามีความเคารพแก่ผู้หญิง๑๓๔ การจัดตั้งกลุ่มสตรี
อาสาสมัคร โดยมีคุณเปรมฤดี ชามพูนท เป็นประธาน เปรียบเหมือนเป็นผู้น าในบ้านเมืองที่ทุกคนให้
ความเคารพ๑๓๕ ทั้งนี้คุณเปรมฤดี  ชามพูนท ยังเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ได้น ามิติทาง
วัฒนธรรมเข้ามาเสริมในการท างาน เช่น การจัดเทศน์มหาชาติ และพัฒนากลุ่มสตรีอาสาสมัครไปเป็น
สมาคมสตรีจังหวัดพิษณุโลก ท าให้เป็นที่เคารพและได้รับเกียรติจากผู้ร่วมงาน อีกท่านหนึ่งคือ  
คุณยุวดี วณิชาภิชาติ ประธานชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา ก็ได้รับการยกย่องในเรื่องของการจัดการขยะ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเทศบาลนครพิษณุโลกให้ความเคารพต่อเพศสตรี๑๓๖ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ข้อที่ ๕  
ให้ความเคารพต่อเพศสตรี พบว่า ในเทศบาลบุคลากรไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวต่อผู้ร่วมงาน ใน

                                                 
๑๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร, ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก, ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๗๕ 

เวลาท างานก็ไม่กดขี่ทางเพศกับสตรี  มีความสุภาพให้เกียรติต่อเพศสตรีอยู่เสมอ และไม่มีความคิด
รุนแรงในผู้หญิง 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อที่ ๕ 
ให้ความเคารพต่อเพศสตรี ในเทศบาลให้ความเคารพต่อเพศสตรี โดยมีการให้เกียรติ ไม่ประพฤติตน
ในทางชู้สาวต่อผู้ร่วมงาน และในเทศบาลยังเคยมีผู้บริหารระดับสูงคือนายกเทศมนตรีเป็นสตรี โดย
ปัจจุบันก็ยังเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้บริหารในปัจจุบันบางส่วนก็ยังเป็นเพศสตรี และ
ผู้น าชุมชนบางชุมชนก็เป็นเพศสตรี อันแสดงเห็นถึงการยอมรับเพศสตรีในด้านความเสมอภาพ ถือว่า
เป็นการเคารพต่อเพศสตรีอย่างหนึ่ง 
 ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
 การให้ความเคารพต่อสถานที่ ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรท าให้ดูเป็นแบบอย่างที่ดี๑๓๗ 
การจัดให้มีการเฉลิมฉลองหรืองานท าบุญในเทศกาลที่ส าคัญของหน่วยงาน จะช่วยส่งเสริมการให้
ความเคารพต่อสถานที่ของพนักงาน๑๓๘ บุคลากรของเทศบาลส่วนใหญ่จะให้ความเคารพต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ภายในเทศบาล โดยเฉพาะในทางขึ้นระหว่างชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ ของส านักงานเทศบาล
นครพิษณุโลก จะมีรูปจ าลองขององค์สมเด็จพระนเรศวร ซึ่งถือว่าเป็นที่เคารพของบุคลากรทุกคน๑๓๙ 
การให้ความเคารพต่อสถานที่ไม่ใช่ท าที่เทศบาลที่ตนเองท างานอยู่เพียงเท่านั้น แต่ควรให้ความเคารพ
ต่อสถานที่อ่ืน ๆ ที่ได้ไปเที่ยวเยี่ยมชม แม้การไม่ทิ้งขยะในสถานที่นั้น ๆ ก็เป็นการเคารพในสถานที่
เหมือนกัน๑๔๐ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ข้อที่ ๖  
ให้ความเคารพต่อสถานที่  พบว่า ในเทศบาลบุคลากรได้มีการเคารพต่อขนบธรรมเนียมของเทศบาล  
เคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในเทศบาล  ให้เกียรติไม่ลบหลู่ของของใครในเทศบาล  การแสดงออก
ด้วยการแต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพหรือไม่พูดจาหยาบคาบ ไม่ดูหมิ่นผู้อ่ืน ไม่กินเหล้าหรือของมึนเมา

                                                 
๑๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ปัญญา  นามสง่า, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรินทร์  ชัยวีระไทย, สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๑๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พันเอก ดร.เกื้อ  ชัยภูมิ, อาจารย์ประจ าหลักสตูรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๗๖ 

ในที่ท างาน ไม่รับประทานอาหารบนโต๊ะท างาน  ไม่เล่นการพนันในที่ท างาน ไม่ทะเลาะก่อความ
วุ่นวายในที่ท างาน และแสดงความนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อที่ ๖ 
ให้ความเคารพต่อสถานที่ บุคลากรในเทศบาลมีการถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ า เนื่องจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
อยู่ภายในเทศบาล ธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งกาย และกฎระเบียบข้อบังคับในการไม่รับประทาน
อาหารหรือดื่มของมึนเมาในที่ท างาน การไม่เล่นการพนัน ตลอดจนการไม่ทะเลาะวิวาทกันในที่ท างาน 
 ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 
 การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เยือน ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเทศบาลควรเพ่ิมการบริการเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะเวลามีประชุมใหญ่ ๆ สถานที่จอดรถจะมีไม่เพียงพอสมควรปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน๑๔๑ การรีบให้ค าแนะน าเมื่อมีผู้มาเยือนขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งจ าเป็นต้องรีบท าในทันที๑๔๒ 
ควรพิจารณาถึงเพศ วัย ตลอดจนการแสดงออกของผู้มาเยือน เพราะจะได้ให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่
ได้อย่างถูกต้อง๑๔๓ ควรน าหลักธรรมอ่ืน ๆ มาช่วยในการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน เช่น ควรท าวิจัย
หัวข้อเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรเทศบาลนครพิษณุโลกในแนวทาง
พระพุทธศาสนา” เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมในการให้บริการต่อผู้มาเยือน๑๔๔ 
 นอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีความคิดเห็น เห็นด้วยกับ
ผู้ท าการวิจัยที่ค้นพบว่า หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ข้อที่ ๗  
ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  พบว่า ในเทศบาลบุคลากรได้ต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาลด้วยความ
เคารพอย่างจริงใจ มีการพูดคุยกับผู้มาเยือนเทศบาลอย่างเป็นมิตรเสมอ เชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้
ที่มาเยือนเทศบาล และจัดให้มีการบริการที่พัก ที่จอดรถ จุดบริการน้ าดื่ม จุดบริการส่วนหน้า ส่วน
บริการร้องทุกข์ร้องเรียน สายด่วนร้องทุกข์ และเว็บไซต์ พร้อมทั้งโทรศัพท์สายตรงนายก มีทีม
ต้อนรับแต่งกายสุภาพ คอยแนะน าบริการผู้มาเยือน 
 กล่าวโดยสรุป หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ ข้อที่ ๗ 
ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน เทศบาลได้จัดจุดบริการต่าง ๆ มีส่วนให้การร้องเรียนทั้งทางตรง

                                                 
๑๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร, ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก, ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ร.ต.อ.อัครพล  เขียวปั้น, รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมือง

พิษณุโลก, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๓

 สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ปัญญา  นามสง่า, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๓ มีนาคม 
๒๕๖๐. 

   
 สนทนากลุ่มเฉพาะ นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร, ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก, ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 



 ๑๗๗ 

ทางอ้อม มีทีมที่คอยแนะน าบริการแก่ผู้มาเยือน และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มาเยือนอยู่
เสมอ 
 สรุปความว่า ในด้านหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่
เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ร่วมสนทนา
กลุ่มเฉพาะเห็นด้วยว่า เทศบาลมีการประยุกต์ใช้หลักอปหานิยธรรม ๗ ประการอยู่แล้วในการบริหาร
การบริหารการท างานเป็นทีม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาลนครพิษณุโลก 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

 ในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก” สรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะได้ดังนี ้
 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ยืนยันหลักการท างานเป็นทีมทั้ง ๔ ด้าน และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ๑) ด้านทีมแก้ปัญหา ต้องนิยามให้ชัดในรูปแบบของการท างานหรือ
บริหารอันควบคุมถึงแผนงานโครงการหรือกิจกรรม ผ่านตัวชี้วัดตามกิจกรรมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยต้องมีการตั้งสมมติฐานของปัญหา 
และเทศบาลต้องมีทีมแก้ปัญหาในภาพรวมทุกอย่าง ๒) ด้านทีมงานบริหารตนเอง บุคลากรของ
เทศบาลมีอิสระมากน้อยเพียงใด ในการตัดสินใจกระท าตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทั้งนี้บุคลากรของเทศบาลต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของเทศบาล แต่
สามารถมีกติกาภายในทีมงานได้ตามความรับผิดชอบของตนเอง โดยเคารพสิทธิหน้าที่ความคิดเห็ น
ของทีมงานเป็นส าคัญ ๓) ทีมประสานข้ามสายงาน ต้องเน้นในเรื่องของการประสานงาน มีกิจกรรม
เป็นเครื่องมือในการประสานในด้านต่าง ๆ โดยทั้งนี้ผู้บริหารควรมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้น ๆ และ
ให้ใช้หลักจิตวิทยาในการปรับตัวเข้าหากัน และ ๔) ทีมเสมือนจริง ต้องน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้
เพ่ือให้เกิดการท างานตามแผนงานหรือโครงการ และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ และยืนยันการน าหลักธรรม หลักอปหานยิธรรม ๗ คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) 
พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ๔) มีความเคารพต่อ
ผู้บังคับบัญชา ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ และ ๗) ให้ความดูแลเอา
ใจใส่ต่อผู้มาเยือน ไปประยุกต์กับหลักการท างานเป็นทีม  
 

  



 ๑๗๘ 

๔.๕  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย   

 จากการการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยค้นพบว่า 
หลักการท างานเป็นทีม และการประยุกต์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นรูปแบบในการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน ผู้วิจัยจึงสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ และแสดงให้เห็นเป็นตัวแบบ (Synthesis Model) โดยได้สรุปเป็น
แผนภาพองค์ความรู้ ดังนี้  
  



 ๑๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๑  แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  

ทีมแก้ปัญหาวิถีพุทธ 

 
- มอบนโยบายเป็น
ประจ า  
- ตั้งกติการ่วมกัน 

- ยึดมั่นระเบียบ 

- เชื่อฟังผู้บริหาร 

- ให้เกียรติสตร ี

- รักษาธรรมเนยีม 

- ผู้มาเยือนคือผู้รู ้
- แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

- เสนอแนะปรับปรุง
การท างาน 

- ปรับปรุงคุณภาพ  
- เน้นประสิทธิภาพ 

- ผู้น าเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

- พูดคุยอย่างเป็น
มิตร 

- ให้ความเสมอภาพ 

- เชื่อฟังผู้รู้ 

ทีมประสานข้ามสายงาน 
วิถีพุทธ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ประจ า 

- รับผิดชอบเสมอ 
- รู้บทบาทหน้าท่ี 

- ยึดมั่นค าสั่ง 
- ให้ความเสมอภาพ 

- พูดจาไพเราะ 

- ดูแลเอาใจใส่กันและกัน 

- เน้นการประสานงานข้าม
สายงาน 

- น าบุคคลแตล่ะระดับมา
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

- ปรับตัวและเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

- ประสานงานมีคณุภาพ 

- วางตนเหมาะสมกับทีม 

- เคารพขนบธรรมเนียม 

- เคารพท้ังต่อหน้าและลับ
หลัง 

- ให้บริการทั่วถึง 
 

ทีมบริหารตนเอง 
วิถีพุทธ 
- ร่วมคิด 

- ร่วมท า 

- มีกฎของทีม 

- โครงสร้างบริหาร
ชัดเจน 

- ยกย่องทีมงาน 
- ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น 
- รับฟังความคิดเห็น 

- มีอิสระในการ
ตัดสินใจ 

- เน้นพัฒนาบุคลากร 
- สร้างสัมพันธไมตรีใน
กลุ่มบุคคล 
- เข้าใจเหตุผลของทีม 

- รู้สิทธิหน้าท่ีของทีม 

- มีความสุภาพ
เรียบร้อย 

- ประเมินตนเองได ้

- ไม่ทะเลาะวิวาทในที่
ท างาน 

บุคลากรของเทศบาล 

รูปแบบการท างานเป็นทีม 

ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ทีมเสมือนจริงวิถีพุทธ 

 

- พุทธเครือข่าย
ออนไลน ์

- พุทธวินัยสัมพันธ์ 
- รู้กฎอินเทอรเ์น็ต 
- ยอมรับซึ่งกันและกัน 

- เกรงใจผู้บังคับบัญชา 
- ไม่ยุ่งเกีย่วชู้สาว 
- ค าหยาบไม่ปรากฏ 
- บริการผ่านสื่อ 

- ประยุกต์ใช้ 

โทรศัพท ์

- ประยุกต์ใช้อีเมล์  
- ประยุกต์ใช้กระดาน
ข่าว 

- ประยุกต์ใช้เว็บไซต ์

- ประยุกต์ใช้โซเชียล
เน็ตเวิรค์  
- สายด่วนร้องทุกข์ 
- สายตรง
นายกเทศมนตร ี



 ๑๘๐ 

ทีมแก้ปัญหา 
วิถีพุทธ 

ทีมบริหาร
ตนเองวิถีพุทธ 

ทีมประสานข้าม
สายงานวิถีพุทธ 

ทีมเสมือนจริง 
วิถีพุทธ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑   แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย (Body of Knowledge ) เป็น
รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาล โดยสามารถอธิบายได ้ดังนี้  
ผู้วิจัยพบว่า เทศบาลมีหลักการท างานเป็นทีมอย่างดี ตามหลักการท างานเป็นทีมวิถีพุทธ ๔ ประเภท 
คือ  
  ๑) ทีมแก้ปัญหาวิถีพุทธ  
  ๒) ทีมบริหารตนเองวิถีพุทธ  
  ๓) ทีมประสานข้ามสายงานวิถีพุทธ   
  ๔) ทีมเสมือนจริงแนววิถีพุทธ 
 เมื่อสังเคราะห์แล้วผู้วิจัยสามารถค้นพบ หลักการท างานเป็นทีมวิถีพุทธของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกที่ดี โดยสามารถก าหนดรูปแบบออกเป็น ๔ รูปแบบ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่  ๔.๒  แสดงรูปแบบหลักการท างานเป็นทีมที่ดวีิถีพุทธ 
   
 จากรูปแบบหลักการท างานเป็นทีมวิถีพุทธทั้ง ๔ รูปแบบ จะเห็นได้ว่าการท างานเป็นทีม
ทั้ง ๔ รูปแบบ มีการท างานที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ในแต่ละรูปแบบการท างานเป็นทีมมี
ความเสมอภาพ และสามารถท างานเป็นทีมประสานงานกันให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ สามารถสังเคราะห์อธิบายได้ดังนี้ 

หลักการท างาน 
เป็นทีมวิถพุีทธ 



 ๑๘๑ 

  ๑) รูปแบบทีมแก้ปัญหาวิถีพุทธ  เป็นทีมที่เทศบาลหรือบุคลากรของเทศบาลได้
จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ เพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบการท างาน มีการเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน มีการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อม และร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๓  แสดงการสังเคราะห์หลักการท างานเป็นทีมในด้านทีมแก้ปัญหาวิถีพุทธ 
 
  ๒) รูปแบบทีมงานบริหารตนเองวิถพุีทธ เป็นทีมที่เทศบาลหรือบุคลากรของเทศบาล
ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีอิสระในการท างานตาม
ความรับผิดชอบของตนเอง เคารพตามสิทธิหน้าที่ของทีมงาน เคารพความคิดเห็นของทีมงาน และ
เคารพการตัดสินใจของทีมงาน มีอิสระในการเลือกสมาชิกมาร่วมทีมในการท างาน มีการก าหนด
กฎระเบียบปฏิบัติในทีมงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อประสานงานกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ในการท างาน และสามารถประเมินผลงานด้วยตนเอง สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
  

ทีมแก้ปัญหา 
วิถีพุทธ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

เสนอแนะปรับปรุง
รูปแบบการท างาน 

เสนอแนะปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน 

เสนอแนะปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 



 ๑๘๒ 

ทีมบริหารตนเอง 
วิถีพุทธ 

มีอิสระในการท างานตาม
ความรับผิดชอบ 

เคารพสิทธิหน้าท่ีของ
ทีมงาน 

เคารพความคิดเห็นของ
ทีมงาน 

เคารพการตัดสินใจของ
ทีมงาน 

มีอิสระในการเลือกสมาชิก
มาร่วมทีม 

มีการก าหนดกฎระเบียบใน
ทีมงาม 

สามารถติดต่อประสานงาน
กับเครือข่ายตา่ง ๆ ได ้

สามารถประเมินผลงาน
ด้วยตนเองได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๔.๔  แสดงการสังเคราะห์หลักการท างานเป็นทีมในด้านทีมบริหารตนเองวิถพุีทธ 

 
  ๓) รูปแบบทีมประสานข้ามสายงานวิถีพุทธ เป็นทีมที่เทศบาลหรือบุคลากรของ
เทศบาลได้จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเน้น
ความส าคัญของการประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน น าบุคคลในระดับเดียวกัน
แต่ละกลุ่มงานหรือแต่ละแผนกมาปฏิบัติงานร่วมกัน โดยให้แต่ละกลุ่มงานหรือแต่ละแผนกได้ปรับตัว
เข้าหากันเรียนรู้ซึ่งกันและกันสักระยะหนึ่ง  และให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
ปรึกษาแก้ปัญหาร่วมกัน และสามารถท างานร่วมกันได้ โดยสามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 



 ๑๘๓ 

ทีมประสานข้ามสายงาน
วิถีพุทธ 

เน้นการประสานข้ามสายงาน 

น าบุคคลในแตล่ะกลุ่มหรือแต่
ละแผนกมาปฏิบตังิานร่วมกนั 

น าบุคคลในแตล่ะกลุ่มหรือแต่
ละแผนกมาปรับตวัเรียนรู้ซึง่กนั

และกนั 

น าบุคคลในแตล่ะกลุ่มหรือแต่
ละแผนกมาแลกเปล่ียนความรู้

ประสบการณ์ 

น าบุคคลในแตล่ะกลุ่มหรือแต่
ละแผนกมาปรึกษา 
แก้ปัญหาร่วมกนั 

สามารถให้บคุคลในแตล่ะกลุ่ม
หรือแตล่ะแผนกท างาน 

ร่วมกนัได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๕  แสดงการสังเคราะห์หลักการท างานเป็นทีมในด้านทีมประสานข้ามสายงานวิถีพุทธ 
 
  ๔) รูปแบบทีมเสมือนจริงวิถีพุทธ เป็นทีมที่เทศบาลหรือบุคลากรของเทศบาลได้
จัดตั้งขึ้นตามแผนงานหรือโครงการ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เน้นการติดต่อประสานงาน
กันผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นการใช้โทรศัพท์  การฝากข้อความเสียง  การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ การส่ง
อีเมล์ การใช้กระดานข่าว และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น LINE, Facebook โดยไม่จ าเป็นต้อง
พบปะพูดคุยกันโดยตรง ไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ ใช้ สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
 
 



 ๑๘๔ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๖  แสดงการสังเคราะห์หลักการท างานเป็นทีมในด้านทีมเสมือนจริงวิถีพุทธ 
 
 โดยทั้งนี้ ในการบูรณาหลักการท างานเป็นทีมวิถี พุทธ ผู้วิจัยได้น าหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาล ได้แก่ หลักอปหานิยธรรม ๗ 
อันเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม และค้นพบว่าหลักอปหานิยธรรม ๗ บุคลากรของเทศบาลได้
มีการยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว โดยบางส่วนได้รับทราบว่าเป็นหลักธรรม แต่บางส่วนไม่ได้รับทราบว่าเป็น
หลักธรรม แต่ก็ถือปฏิบัติเป็นประจ า สามารถอธิบายตามหลักอปหานิยธรรม ๗ ที่น าไปบูรณาการได้
ดังนี้  
  ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์   
  ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม   
  ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม   
  ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา   
  ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี   
  ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่    
  ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  

ทีมเสมือนจริง 
วิถีพุทธ 

การใช้โทรศัพท ์

การฝากข้อความเสยีง 

การประชุมทางไกลผ่าน
วิดีโอ 

การส่งอีเมล ์

การใช้กระดานข่าว 

การใช้โซเชียลเน็ตเวริ์ค 
เช่น LINE, Facebook 



 ๑๘๕ 

 เมื่อสังเคราะห์แล้วสามารถผู้วิจัยสามารถค้นพบ หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาล ที่น ามาบูรณาการร่วมกัน 
โดยสามารถก าหนดรูปแบบออกเป็น ๗ รูปแบบ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่  ๔.๗  แสดงรูปแบบหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม 
๗ รูปแบบ 

หลักธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนา  

หลักอปหานิยธรรม ๗ 

หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ 

พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิก

ประชุม 

ไม่ต้ังกฎระเบียบท่ีขัด
กับระเบียบเดิม 

มีความเคารพต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ให้ความเคารพต่อ 
เพศสตรี 

ไห้ความเคารพต่อ
สถานท่ี 

ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้มาเยือน 



 ๑๘๖ 

 จากรูปแบบหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ทั้ง ๗ รูปแบบ จะ
เห็นได้ว่าหลักอปหานิยธรรมทั้ง ๗ รูปแบบ มีการท างานที่เนื่องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ในแต่ละรูปแบบ 
สามารถสังเคราะห์อธิบายได้ดังนี้ 
  ๑) รูปแบบหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบว่า ในเทศบาลบุคลากรได้มีการประชุมกัน
เนืองนิตย์ประจ า เช่น การประชุมประจ าเดือน การประชุมสุนทรียสนทนา เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือความ
เสื่อมต่าง ๆ แสวงหาแนวทางการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าในงานเป็นประจ าหรือปรับปรุงงาน 
เพ่ือรับทราบหรือมอบนโยบายการท างานในทุกเรื่องเป็นประจ า  เข้าใจเหตุผลของแต่ละคน  และเกิด
ความสามัคคีในหน่วยงาน สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๘  แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗  
                         ข้อหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 
  ๒) รูปแบบพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พบว่า ในเทศบาล
บุคลากรได้มีการประชุมกันและพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมอยู่แล้วในการ
ท างานเป็นทีมโดยมีการก าหนดแนวทางหรือนโยบายเพ่ือให้ปฏิบัติตามอันเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นใน
การประชุม  มีการเข้าประชุมตรงเวลา  อยู่ร่วมประชุมจนครบเวลา  ร่วมรับผิดชอบหน้าที่ในการ
ประชุมร่วมกัน มีการเตรียมการล่วงหน้าในการประชุม  เลิกประชุมตรงเวลาหรือเร็วกว่าก าหนด และ

หม่ันประชุมกัน
เนืองนิตย์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ความเสื่อมต่าง ๆ 

เพื่อแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อรับทราบหรือมอบ
นโยบาย 

เพื่อเข้าใจเหตผุลของ 
แต่ละคน 

เพื่อให้เกิดความสามัคค ี



 ๑๘๗ 

ผู้บริหารต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  ๔.๙  แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗   
                      ข้อพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 
 
  ๓) รูปแบบไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม พบว่า ในเทศบาลบุคลากรไม่มีการ
ขอให้ผู้บริหารยกเลิกกฎระเบียบหรือข้อบังคับเดิมที่เอ้ือต่อการท างาน และไม่มีการขอให้ผู้บริหารตั้ง
กฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่อันขัดต่อกฎระเบียบหรือข้อบังคับเดิม  แต่บุคลากรขอให้ผู้บริหารตั้ง
กฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลโดยพิจารณาต่อจากของเดิม เช่น การปรับ
เทศบัญญัติให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และบุคลากรเทศบาลปฏิบัติอยู่ใน
กฎระเบียบข้อบังคับ โดยสามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

พร้อมเพรียงกันประชุม
และเลิกประชุม 

มีข้อก าหนดเบื้องต้นใน
การประชุม 

มีการประชุมตรงเวลา 

อยู่ประชุมจนครบเวลา 

ร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ี
การประชุม 

มีการเตรียมการ
ล่วงหน้าในการประชุม 

เลิกประชุมตรงเวลา
หรือเร็วกว่าก าหนด 

ผู้บริหารเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีในการประชุม 



 ๑๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๑๐  แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗                  
                       ข้อไม่ตั้งกฎระเบียบขัดต่อระเบียบเดิม 
 

  ๔) รูปแบบมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา พบว่า ในเทศบาลบุคลากรรู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามสายการบังคับบัญชา วางตัวเหมาะสมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ยอมรับนับ
ถือซึ่งกันและกันทั้งในวัยวุฒิและคุณวุฒิ  มีความเกรงใจต่อผู้บังคับบัญชา  มีโครงสร้างการบริหารงาน
ที่ชัดเจน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยสามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
  

ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
ระเบียบเดิม 

ไม่มีการขอให้ผู้บริหารยกเลิก
กฎระเบียบหรือข้อบังคับเดิมที่เอื้อ

ต่อการท างาน 

ไม่มีการขอให้ผู้บริหารต้ังกฎระเบียบ
หรือข้อบังคับอันขัดต่อกฎระเบียบ

หรือข้อบังคับเดิม 

ขอให้ผู้บริหารต้ังกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อ

เทศบาลโดยพิจารณาต่อจากของเดิม 

บุคลากรเทศบาลปฏิบัติอยู่ใน
กฎระเบียบข้อบังคับ 



 ๑๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  ๔.๑๑  แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ 
                        ข้อมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
 
  ๕) รูปแบบให้ความเคารพต่อเพศสตรี พบว่า ในเทศบาลบุคลากรให้ความเสมอภาพ
แก่สตรีทุกด้าน โดยไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวต่อผู้ร่วมงาน ในเวลาท างานก็ไม่กดขี่ทางเพศกับเพ่ือน
ร่วมงาน  มีความสุภาพให้เกียรติต่อเพศสตรีอยู่เสมอ และไม่มีความรุนแรงต่อเพ่ือนร่วมงาน ยกย่อง
ผู้บริหารหรือสตรีผู้น าชุมชน และ ให้สิทธิความเสมอ โดยสามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
  

มีความเคารพต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

รู้จักบทบาทหน้าที่ 
ของตนเอง 

วางตัวเหมาะสมตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ยอมรับซึ่งกันและกัน 

มีความเกรงใจต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

มีโครงสร้างการบริหาร 
ที่ชัดเจน 

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 



 ๑๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๑๒  แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ 
                        ข้อมีให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
 
  ๖) รูปแบบให้ความเคารพต่อสถานที่ พบว่า ในเทศบาลบุคลากรได้มีการเคารพต่อ
ขนบธรรมเนียมของเทศบาล  เคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในเทศบาล  ให้เกียรติไม่ลบหลู่ของของ
ใครในเทศบาล  การแสดงออกด้วยการแต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพหรือไม่พูดจาหยาบคาบ ไม่ดูหมิ่น
ผู้อื่น ไม่กินเหล้าหรือของมึนเมาในที่ท างาน ไม่รับประทานอาหารบนโต๊ะท างาน  ไม่เล่นการพนันในที่
ท างาน ไม่ทะเลาะก่อความวุ่นวายในที่ท างาน และแสดงความนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง โดย
สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
  

ให้ความเคารพ 
ต่อเพศสตรี 

ไม่ประพฤติตนในทาง 
ชู้สาวต่อเพื่อนรว่มงาน 

ในเวลาท างานก็ไม่กดขี่ทาง
เพศกับเพื่อนร่วมงาน 

มีความสุภาพให้เกียรติต่อ
เพศสตรีอยู่เสมอ 

ไม่ความรุนแรงต่อเพื่อน
ผู้ร่วมงาน 

ยกยอ่งผู้บริหารหรือสตรีที่
เป็นผู้น าชุมชน 

ให้สิทธิความเสมอภาพ 



 ๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๑๓  แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ 
                        ข้อมีให้ความเคารพต่อสถานที่ 

ให้ความเคารพ 
ต่อสถานที ่

การเคารพขนบธรรมเนียม
ของเทศบาล 

การเคารพต่อสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ภายในเทศบาล 

การให้เกียรติไม่ลบหลู่ของ
ใครในเทศบาล 

การแสดงออกด้วยการ 
แต่งกายสุภาพ 

การพูดจาสุภาพหรือไม่
พูดจาหยาบคาย 

การไม่ดูหมิ่นผู้อื่น 

การไม่กินเหล้าหรือของมึน
เมาในท่ีท างาน 

ไม่รับประทานอาหาร 
บนโต๊ะท างาน 

การไม่เล่นการพนันในท่ี
ท างาน 

การไม่ทะเลาะก่อความ
วุ่นวายในท่ีท างาน 

การแสดงความนับถือท้ัง
ต่อหน้าและลับหลัง 



 ๑๙๒ 

  ๗) รูปแบบให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน พบว่า ในเทศบาลบุคลากรได้ต้อนรับ
ผู้มาเยือนเทศบาลด้วยความเคารพอย่างจริงใจ มีการพูดคุยกับผู้มาเยือนเทศบาลอย่างเป็นมิตรเสมอ 
เชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้ที่มาเยือนเทศบาล และจัดให้มกีารบริการที่พัก ที่จอดรถ จุดบริการน้ าดื่ม 
จุดบริการส่วนหน้า ส่วนบริการร้องทุกข์ร้องเรียน สายด่วนร้องทุกข์  และเว็บไซต์ พร้อมทั้งโทรศัพท์
สายตรงนายก มีทีมต้อนรับแต่งกายสุภาพ คอยแนะน าบริการผู้มาเยือน โดยสามารถแสดงได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๔.๑๔  แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗   
                        ข้อมีให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 

ให้ความดแูลเอาใจใส ่
ต่อผู้มาเยือน 

มีการต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาล
ด้วยความเคารพอย่างจริงใจ 

มีการพูดคุยกับผู้มาเยือน
เทศบาลอย่างเป็นมิตร 

มีการเช่ือฟังค าแนะน าจากท่าน
ผู้รู้ท่ีมาเยือนเทศบาล 

มีการจัดให้มีการบริการท่ีพัก 

มีการจัดบริการท่ีจอดรถ 

มีจุดบริการน้ าด่ืม 

มีจุดบริการส่วนหน้า 

มีส่วนบริการร้องทุกข์ร้องเรียน 

มีสายด่วนร้องทุกข์และ 
เว็บไชต์ 

มีโทรศัพท์สายตรงถึง
นายกเทศมนตรี 

มีทีมต้อนรับแต่งกายสุภาพ 



 ๑๙๓ 

ทีมแก้ปัญหา 
วิถีพุทธ 

ทีมบริหาร
ตนเองวิถีพุทธ 

ทีมประสานข้าม
สายงานวิถีพุทธ 

ทีมเสมือนจริง 
วิถีพุทธ 

 เมื่อน ามาสังเคราะห์ในภาพรวมแล้ว ผู้วิจัยพบว่า สามารถก าหนดเป็นรูปแบบการท างาน
เป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้
  
  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่  ๔.๑๕  แสดงรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน          
                        จังหวัดพิษณุโลก : Woraphon Model, 2017. 
 

 

รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณโุลก 

นโยบาย แผนงาน 

โครงการหรือกิจกรรม 

 

บุคลากรของ
เทศบาล 

หลักการท างาน 
เป็นทีมวิถพุีทธ 



 ๑๙๔ 

 จากแผนภาพรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายหลักการท างานเป็นทีมวิถพุีทธ ตามที่ได้น าหลักอปหานินยธรรม มา
บูรณาการเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถเห็นภาพในการน าหลักการท างานเป็นทีมมาบูรณาการกับหลัก 
อปหานิยธรรม ได้ชัดขึ้นดังนี้ 

 
แผนภาพที่  ๔.๑๖  การบูรณาการหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการท างานเป็นทีม  

                              ด้านทีมแก้ปัญหา 

ด้านทีมแก้ปัญหา 

มีความเคารพ
ต่อผู้บังคับ 

บัญชา 

ไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบ

เดิม 

พร้อมเพรียงกัน
ประชุม และ
เลิกประชุม 

หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ 

ให้ความเคารพ
ต่อเพศสตร ี

ให้ความเคารพ
ต่อสถานท่ี 

ให้ความเอาใจ
ใส่ดูแลต่อผู้มา

เยือน 

- ก าหนดกติการ่วมกันในการประชุม 
- ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปรับปรุงแก้ปัญหาต่าง ๆ 
- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหา 

- หาแนวทางแก้ปัญหาโดยไม่ต้องออกเทศบัญญัติ
ในการท างาน 
- ปรับปรุงเทศกฎระเบียบเดิมเพื่อเอื้อตอ่การแก้ไข 
  ปัญหา 

- มีการก าหนดการประชุมประจ าเดือน 
- การก าหนดนโยบายหรือวาระในการแก้ไขปัญหา 
  หรือปรับปรุง 

- เช่ือฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชาเพื่อการแกป้ัญหา 
- ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 

- มีวธิีและระเบยีบปฏิบัติเหมาะสมกับสตรี 
- ให้มีความเสมอภาพ 

- เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละบุคคล 
- ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น 
- ไม่พูดจาหยาบคายกับผู้อื่น 

- เช่ือฟังค าแนะน า 
- พูดคุยอย่างเป็นมิตร 



 ๑๙๕ 

 จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การประยุกต์ใช้การท างานเป็นทีม ด้านทีมแก้ปัญหากับหลัก
อปหานิยธรรม จะท าให้เทศบาลนั้นมีหลักในการท างานเป็นทีม ด้านทีมแก้ปัญหาวิถีพุทธ คือ มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เสนอแนะปรับปรุงรูปแบบหรือแนวทางปรับปรุง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยบูรณาการกับหลักอปหานิยธรรม 
ในหัวข้อหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ บูรณาการโดยมีการก าหนดการประชุมประจ าเดือน การก าหนด
นโยบายหรือวาระในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง ในหัวข้อการพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิก
ประชุมบูรณาการโดยมีการก าหนดกติการ่วมกันในการประชุม  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปรับปรุง
แก้ปัญหาต่าง ๆ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหา ในหัวข้อไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบ
เดิม บูรณาการโดยไม่ตั้งหรือยกเลิกกฎระเบียบเดิมเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงเทศกฎระเบียบ
เดิมเพ่ือเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา ในหัวข้อมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา บูรณาการโดยเชื่อฟังค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือการแก้ปัญหา ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในหัวข้อให้ความเคารพต่อเพศสตรี บูรณา
การโดยมีวิธีและระเบียบปฏิบัติเหมาะสมกับสตรีและให้มีความเสมอภาพ ในหัวข้อให้ความเคารพต่อ
สถานที่ บูรณาการโดยเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละบุคคล ไม่ดูหมิ่นผู้อ่ืน และไม่พูดจาหยาบคายกับ
ผู้อื่น ในหัวข้อให้ความเอาใจใส่ดูแลต่อผู้มาเยือน บูรณาการโดยเชื่อฟังค าแนะน าและพูดคุยอย่างเป็น
มิตร 
 ส าหรับในการท างานเป็นทีม ด้านทีมบริหารตนเอง คือ มีอิสระในการตัดสินใจในการ
ท างานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีอิสระในการเลือกสมาชิกมาร่วมทีมในการท างาน และมี
การก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ในการท างานเป็นทีม ด้าน
ทีมบริหารตนเอง เมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับหลักอปหานิยธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๖ 

 

 
แผนภาพที่  ๔.๑๗  การบูรณาการหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการท างานเป็นทีม  

                              ด้านทีมบริหารตนเอง 
 
 

ด้านทีมบริหาร
ตนเอง 

มีความเคารพ
ต่อผู้บังคับ 

บัญชา 

ไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบ

เดิม 

พร้อมเพรียงกัน
ประชุม และ
เลิกประชุม 

หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ 

ให้ความเคารพ
ต่อเพศสตร ี

ให้ความเคารพ
ต่อสถานท่ี 

ให้ความเอาใจ
ใส่ดูแลต่อผู้มา

เยือน 

- เคารพความคิดเห็นของทีมงาน 
- มีความสามัคคีในสมาชิก 

- เคารพสิทธิหนา้ที่ของทีมงาน 
- ก าหนดกฎระเบียบในทีมงาน 

- มีการก าหนดการประชุมอย่างอิสระเปน็ประจ า 
- เข้าใจเหตุผลตลอดถึงสิทธิหนา้ที่ของแต่ละ  
  บุคคลในทีมงาน 

- รู้จักบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 
- มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 

- ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
- มีอิสระในการเลือกสตรีเข้ามาท างาน 

- แต่งกายเหมาะสมสุภาพเรียบร้อย 
- ไม่ทะเลาะกอ่ความวิวาทในที่ท างาน 

- สามารถติดต่อประสานงานกบัเครือข่ายต่าง ๆ  
  ได ้
- สามารถประเมินผลงานตนเองได้ 



 ๑๙๗ 

 จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การประยุกต์ใช้การท างานเป็นทีม ด้านทีมบริหารตนเองกับ
หลักอปหานิยธรรม จะท าให้เทศบาลนั้นมีหลักในการท างานเป็นทีม ด้านทีมบริหารตนเองวิถีพุทธ คือ 
มีการบูรณาการทีมบริหารตนเอง โดยบูรณาการกับหลักอปหานิยธรรม กล่าวคือ ในหัวข้อหมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ บูรณาการโดยมีการก าหนดการประชุมอย่างอิสระเป็นประจ าและเข้าใจเหตุผลตลอดถึง
สิทธิหน้าที่ของแต่ละบุคคลในทีมงาน ในหัวข้อการพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม บูรณาการ
โดยมีการเคารพความคิดเห็นของทีมงานและมีความสามัคคีในสมาชิก ในหัวข้อไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัด
ต่อระเบียบเดิม บูรณาการโดยเคารพสิทธิหน้าที่ของทีมงานและก าหนดกฎระเบียบในทีมงาน ใน
หัวข้อมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา บูรณาการโดยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีโครงสร้างการ
บริหารที่ชัดเจน  ในหัวข้อให้ความเคารพต่อเพศสตรี บูรณาการโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและมีอิสระ
ในการเลือกสตรีเข้ามาท างาน ในหัวข้อให้ความเคารพต่อสถานที่ บูรณาการโดยแต่งกายเหมาะสม
สุภาพเรียบร้อยและไม่ทะเลาะก่อความวิวาทในที่ท างาน  ในหัวข้อให้ความเอาใจใส่ดูแลต่อผู้มาเยือน 
บูรณาการโดยสามารถติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้ สามารถประเมินผลงานตนเองได้ 
 ส าหรับในการท างานเป็นทีม ด้านทีมประสานข้ามสายงาน คือ ต้องเน้นความส าคัญใน
การประสานงานโดยเฉพาะการประสานข้ามสายงาน โดยน าบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันมาปฏิบัติการ
ร่วมกัน โดยให้ปรับตัวเข้าหากัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันในระยะหนึ่งก่อนเริ่มท างาน ในการท างานเป็น
ทีม ด้านทีมประสานข้ามสายงาน เมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับหลักอปหานิยธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๘ 

 
 

แผนภาพที่  ๔.๑๘  การบูรณาการหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการท างานเป็นทีม  
                              ด้านทีมประสานข้ามสายงาน 
 
 

ด้านทีมประสาน
ข้ามสายงาน 

มีความเคารพ
ต่อผู้บังคับ 

บัญชา 

ไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบ

เดิม 

พร้อมเพรียงกัน
ประชุม และ
เลิกประชุม 

หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ 

ให้ความเคารพ
ต่อเพศสตร ี

ให้ความเคารพ
ต่อสถานท่ี 

ให้ความเอาใจ
ใส่ดูแลต่อผู้มา

เยือน 

- ร่วมกันรับทราบหรือรับนโยบาย 
- อยู่ร่วมประชุมจนครบเวลา 

- ให้สามารถท างานร่วมกันได้ 
- ปฏบิัติอยู่ในกฎระเบยีบข้อบังคับของเทศบาล 

- มีการก าหนดการประชุมประจ าในทีม 
- แสวงหาแนวทางปรับปรุงและเปลี่ยนความ  
  คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

- รู้จักบทบาทหนา้ที่ของตนเอง 
- วางตัวเหมาะสมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- ปรับตัวเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
- ไม่ประพฤติตนในทางชู้สาว 
- ไม่กดขี่ทางเพศกับสตรีในเวลาท างาน 

- เคารพขนบธรรมเนียมของเทศบาล 
- แสดงความเคารพทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

- มีจุดให้บริการต่าง ๆ อยา่งทั่วถึง 
- มีการเชื่อฟังค าแนะน าจากทา่นผู้รู้ที่มาเยือน 
  เทศบาล 



 ๑๙๙ 

 จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การประยุกต์ใช้การท างานเป็นทีม ด้านทีมประสานข้ามสาย
งานกับหลักอปหานิยธรรม จะท าให้เทศบาลนั้นมีหลักในการท างานเป็นทีม ด้านทีมประสานข้ามสาย
งานวิถีพุทธ คือ มีการบูรณาการทีมประสานข้ามสายงาน โดยบูรณาการกับหลักอปหานิยธรรม 
กล่าวคือ ในหัวข้อหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ บูรณาการโดยมีการก าหนดการประชุมประจ าในทีมและ
แสวงหาแนวทางปรับปรุงและเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ในหัวข้อการพร้อมเพรียงกันประชุม
และเลิกประชุม บูรณาการโดยร่วมกันรับทราบหรือรับนโยบายและอยู่ร่วมประชุมจนครบเวลา  ใน
หัวข้อไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม บูรณาการโดยให้สามารถท างานร่วมกันได้และปฏิบัติอยู่
ในกฎระเบียบข้อบังคับ  ในหัวข้อมีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา บูรณาการโดยรู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเองและวางตัวเหมาะสมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ในหัวข้อให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
บูรณาการโดยปรับตัวเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวและไม่กดขี่ทางเพศกับสตรีใน
เวลาท างาน  ในหัวข้อให้ความเคารพต่อสถานที่ บูรณาการโดยเคารพขนบธรรมเนียมของเทศบาล
และแสดงความเคารพทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ในหัวข้อให้ความเอาใจใส่ดูแลต่อผู้มาเยือน บูรณาการ
โดยมีจุดให้บริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและมีการเชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้ที่มาเยือนเทศบาล 
 ส าหรับในการท างานเป็นทีม ด้านทีมเสมือนจริง คือ ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการ
ติดต่อประสานงาน เช่น โทรศัพท์ การฝากข้อความเสียง  การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการติดต่อ
ประสานงาน เช่น อีเมล์  กระดานข่าว และใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการติดต่อหรือสร้างกลุ่ม
ประสานงาน เช่น LINE, Facebook  ในการท างานเป็นทีม ด้านทีมเสมือนจริง เมื่อน ามาประยุกต์ใช้
กับหลักอปหานิยธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่  ๔.๑๙  การบูรณาการหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการท างานเป็นทีม  
                              ด้านทีมเสมือนจริง 
 

ด้านทีม 
เสมือนจริง 

มีความเคารพ
ต่อผู้บังคับ 

บัญชา 

ไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบ

เดิม 

พร้อมเพรียงกัน
ประชุม และ
เลิกประชุม 

หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ 

ให้ความเคารพ
ต่อเพศสตร ี

ให้ความเคารพ
ต่อสถานท่ี 

ให้ความเอาใจ
ใส่ดูแลต่อผู้มา

เยือน 

- รับผิดชอบการประชุมผ่านสื่อตา่ง ๆ 
- ใช้กระดานข่าวเพือ่เตรียมการล่วงหน้าในการ 
  ประชุม 

- ปฏบิัติตามกฎระเบียบของโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
- อยู่ในกฎระเบยีบข้อบังคับของทีมตามกลุ่ม
เสมือนจริงต่าง ๆ 

- การนัดประชุมไกลผ่านโทรศัพท์ตามวาระ 
- การนัดประชุมผ่านกลุ่ม LINE, Facebook เป็น 
  ประจ าทุกวัน 

- ยอมรับซ่ึงกันและกัน 
- มีความเกรงใจผู้บังคับบัญชา 

- ยกย่องปรากฏผา่นเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
- ไม่มีความคิดรุนแรงในสตรี 

- การพูดจาหรือสื่อสารด้วยความสภุาพ 
  ไม่หยาบคาย 
- การแสดงความเคารพทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
- การไม่ดูหมิ่นผู้อื่น 

- มีสายด่วนร้องทุกข ์
- มีกระดานข่าวรับฟังความคิดเห็น 
- มีเว็บไซต์หรือ Facebook แสดงความคิดเห็น 
- มีโทรศัพท์สายตรงถึงนายกเทศมนตรี 
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 จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การประยุกต์ใช้การท างานเป็นทีม ด้านทีมเสมือนจริงกับหลัก
อปหานิยธรรม จะท าให้เทศบาลนั้นมีหลักในการท างานเป็นทีม ด้านทีมเสมือนจริงวิถีพุทธ คือ มี
การบูรณาการทีมเสมือนจริง โดยบูรณาการกับหลักอปหานิยธรรม กล่าวคือ ในหัวข้อหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ บูรณาการโดยมีการนัดประชุมไกลผ่านโทรศัพท์ตามวาระหรือการนัดประชุมผ่านกลุ่ม 
LINE, Facebook เป็นประจ าทุกวัน  ในหัวข้อการพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม บูรณาการ
โดยรับผิดชอบการประชุมผ่านสื่อต่าง ๆ และใช้กระดานข่าวเพื่อเตรียมการล่วงหน้าในการประชุม  ใน
หัวข้อไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม บูรณาการโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
และอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของทีมตามกลุ่มเสมือนจริงต่าง ๆ   ในหัวข้อมีความเคารพต่อ
ผู้บังคับบัญชา บูรณาการโดยยอมรับซึ่งกันและกันและมีความเกรงใจผู้บังคับบัญชา  ในหัวข้อให้ความ
เคารพต่อเพศสตรี บูรณาการโดยยกย่องปรากฏผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คและไม่มีความคิด
รุนแรงในสตรี  ในหัวข้อให้ความเคารพต่อสถานที่ บูรณาการโดยการพูดจาหรือสื่อสารด้วยความ
สุภาพไม่หยาบคาย การแสดงความเคารพท้ังต่อหน้าและลับหลังตลอดจนการไม่ดูหมิ่นผู้อ่ืน  ในหัวข้อ
ให้ความเอาใจใส่ดูแลต่อผู้มาเยือน บูรณาการโดยมีสายด่วนร้องทุกข์ มีกระดานข่าวรับฟังความคิดเห็น 
มีเว็บไซต์หรือ Facebook แสดงความคิดเห็นและมีโทรศัพท์สายตรงถึงนายกเทศมนตรี 
 สรุปความว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาล
ในจังหวัดพิษณุโลก จะเห็นได้ว่า บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก สามารถใช้วิธีการท่างานเป็น
ทีมโดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการ เพื อให้เห็นว่า การท่างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกนี้มีประสิทธิภาพเพิ มมากขึ้น ดังนั้น การ
ท่างานเป็นทีม  ต้องเป็นการท่างานเป็นทีมแบบบูรณาการทั้ง ๔ ด้าน คือ  
  ๑) ด้านทีมแก้ปัญหาวิถพุีทธ  
  ๒) ด้านทีมบริหารตนเองวิถพุีทธ 
  ๓) ด้านทีมประสานข้ามสายงานวิถพุีทธ 
  ๔) ทีมเสมือนจริงวิถพุีทธ  
 ซึ งจากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้านความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด และผลการสัมภาษณ์ก็มีความสอดคล้องกับเชิงปริมาณ โดยการยืนยันด้วยการสนทนากลุ่มใน
การบูรณาการกับหลักอปหานิยธรรม อันเป็นหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเพื อเข้ามาเสริมการ
ท่างานเป็นทีมแบบบูรณาการใน ๗ หัวข้อคือ  
  ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
  ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  
  ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดกับระเบียบเดิม  
  ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  
  ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี  
  ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่  
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  ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน  
 จากผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้านความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งหมด 
ผลการสัมภาษณ์ก็มีความสอดคล้องกับเชิงปริมาณ และได้ยืนยันด้วยการสนทนากลุ่มในการบูรณา
การเข้ากับหลักการท่างานเป็นทีมท้ัง ๔ ด้าน เหมือนกัน 
 ทั้งนี้ในการน่ารูปแบบการท่างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาล
ในจังหวัดพิษณุโลกต้องปรับเปลี ยนบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนั้น ๆ เพื อให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดของเทศบาล อันเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจน
สังคม ประเทศชาติในส่วนร่วมต่อไป 
  
 

 



 

 

 
 

บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน

จังหวัดพิษณุโลก” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด

พิษณุโลก  ๒) เพ่ือศึกษาหลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับ
การท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก และ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบการท างานเป็น
ทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผู้วิจัยได้มุ่งเน้น
ศึกษารูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างบุคลากร
เทศบาล และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เกี่ยวข้องซึ่งผลจากการศึกษา
สามารถสรุปได้ตาม ดังนี้ 

๕.๑ ผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ การเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ท าให้ผู้วิจัยสามารถตอบค าถามการวิจัย            
ไดต้ามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า การท างาน

เป็นทีมของบุคลากรในปัจจุบันของเทศบาล มีอยู่แล้วเพียงแต่แฝงอยู่ในรูปแบบการท างานประจ าหรือ
การท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ หรือแผนงานที่ได้วางไว้ โดยเป็นทีมที่เป็นทางการ
และทีมที่ไม่เป็นทางการ และปัจจุบันบุคลากรของเทศบาลก็รับทราบถึงการท างานเป็นทีม มีการ
อบรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยผู้บริหารมีความชัดเจนในนโยบาย ท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากร 
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โดยเน้นสร้างความร่วมมือ และเมื่อพิจารณาตามกรอบแนวความคิดในเรื่องของทีมงาน ก็สามารถ
สังเคราะห์ออกมาในภาพรวมได้ดังนี้ 
 ทีมแก้ปัญหา  เป็นทีมเฉพาะกิจที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการหรือทีมที่สมาชิกใน
แผนงานหรือโครงการจัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ืออบรมให้ความรู้ในเรื่องการท างานในด้าน  
ต่าง ๆ ร่วมคิด ร่วมท า อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการท างานเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงการท างานตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือแก้ไขปัหหาที่
เกิดข้ึนในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
 ทีมงานบริหารตนเอง  เป็นทีมที่มีความเป็นอิสระในการบริหารตนเองทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยการเคารพสิทธิหน้าที่ ความคิด และการตัดสินใจของทีมงาน เพ่ือการตัดสินใจ
ในการท างานภายใต้กฎหรือระเบียบของทีม ย่อมท าให้เกิดการความร่วมมือในทางที่ดี โดยใช้การ
ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายและประเมินผลงานตนเองได้ ท าให้งานประสบความส าเร็จ 
 ทีมประสานข้ามสายงาน เป็นทีมแบบโครงการหรือทีมงานประสานจากอีกกองหรือ
หน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพราะงานบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับประชาชน 
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ในแต่ละกองหรือหน่วยงาน ทั้งนั้นหลักการท างานต้องพูดจากัน มี
อะไรต้องปรึกษากันทั้งนี้ไม่ต้องรอหนังสือหรือค าสั่งในการท างาน หรืองานบางอย่างที่ไม่ใช้ความ
รับผิดชอบของคนหรือหน่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะ ก็ต้องตั้งทีมงานขึ้นมาโดยตั้งเป็นแบบโครงการ แล้วใช้
ทีมมาท างาน 
  ทีมเสมือนจริง เป็นทีมที่น าเทคโนโลยี โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้
เพ่ือให้งานที่ท าสามารถมีความคล่องตัว ไม่ต้องพบหน้า หรือมอบหมายภาระหน้าที่งานในการท างาน
เป็นทีม ส่งผลให้งานส าเร็จเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการมากขึ้น 
 ซึ่งทีมทั้ง ๔ ด้านนี้ เทศบาลได้ประยุกต์ใช้ตามแผนงานหรือโครงการ เพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยเมื่อสังเคราะห์จากการวิจัยเชิงปริมาณยังพบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยการท างาน
เป็นทีมทั้ง ๔ ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ 
 จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ท าให้ได้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหห่ เป็นเพศหหิง จ านวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๐ มีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๗๖ คน และมีอายุระหว่าง ๕๑–๖๐ ปีจ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๙๐ มีระดับการศึกษาในระดับปริหหาตรี จ านวน  ๑๗๓ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๘๐ และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ๒๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๙๐คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๐ ส่วนสภาพการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง ๔ ด้าน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

( X =๓.๖๗) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด



 
๒๐๕ 

 

 

 

พิษณุโลก อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ด้านทีมแก้ปัหหา 
ทีมงานมีการเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบท างานตลอดจนแนวทางปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๓.๗๐) ด้านทีมงานบริหาร
ตนเอง ทีมงานมีการก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติในทีมเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๓.๖๒) ด้านทีมประสานข้าม 
สายงาน ทีมงานเน้นความส าคัหของการประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน เมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๓.๖๒) และด้านทีมเสมือนจริง 
ทีมงานใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการติดต่อหรือสร้างกลุ่มประสานงานกัน เช่น LINE, Facebook เมื่อ

พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๓.๙๔) 
๕.๑.๒ หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ

ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็น
ทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  ในส่วน
ของหลักการท างานเป็นทีมที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ได้แก่หลักการท างานเป็นทีมท้ัง ๔ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านทีมแก้ปัญหา เป็นลักษณะของการร่วมกันท างานของบุคลากรเทศบาลเพ่ีอ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบท างาน ตลอดจนแนวทาง
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพเเละสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ๒. ด้านทีมงานบริหารตนเอง เป็นลักษณะของทีมที่บุคลากรของเทศบาล มีอิสระในการ
ด าเนินการในความรับผิดชอบของตนเอง เช่น การตัดสินใจ การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
การเลือกสมาชิกเข้ามาร่วมทีม การก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายตลอดจนการประเมินผลงานด้วยตนเอง 
 ๓. ด้านทีมประสานข้ามสายงาน ทีมลักษณะนี้บุคลากรของเทศบาล เน้นความส าคัห
ของการประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน โดยการน าบุคคลในระดับเดียวกัน 
(The same HierarchicaI Level) แต่มาจากคนละฝ่าย คนละเเผนกหรือคนละสายงาน มา
ปฏิบัติการร่วมกัน เพ่ือที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนา
แนวความคิดใหม่ ๆ และแก้ปัหหา รวมถึงการประสานงานเพ่ือด าเนินโครงการที่มีความซับซ้อน
ร่วมกัน 
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 ๔. ด้านทีมเสมือนจริง ทีมในลักษณะนี้ บุคลากรเทศบาลเกิดการรวมตัวของสมาชิกใน
ด้านความคิด และแนวปฏิบัติ โดยเน้นที่ประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน แต่ไม่เน้นการพบปะพูดคุยกัน
โดยตรง ขาดการรับรู้ด้านความรู้สึก ด้านอารมณ ์โดยตรงจากเพ่ือนร่วมทีม ส่วนใหห่ประสานงานผ่าน
เทคโนโลยี โดยปัจจุบันเน้นการใช้โซเชียลเน็ตเวริค์ เช่น LINE, Facebook ในการประสานงาน 
 ในส่วนของหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีม
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่หลักอปหานิยธรรม ๗ ประการ กล่าวคือ ๑) หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม ๓) ไม่ตั้งกฏระเบียบที่ขัดต่อระเบียบ
เดิม ๔) ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัหชา ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
และ ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน ซึ่งผลการจากสังเคราะห์และวิเคราะห์ พบว่า หลัก 
อปหานิยธรรม ๗ ประการ บุคลากรเทศบาลได้ถือปฏิบัติกันมานาน โดยสามารถอธิบายได้ดังนี ้
 ๑. หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์  บุคลากรของเทศบาลมีการประชุมกันเนืองนิตย์ เช่นการ
ประชุมผ่านประธานชุมชนและเลขานุการของชุมชน ๖๔ ชุมชน ในการประชุมประจ าเดือน โดยเดือน
หนึ่งประชุม ๑ ครั้ง โดยน าข้อมูลการปฏิบัติงานของเทศบาลมาขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่าน
เสียงตามสายและสื่อต่าง ๆ และการประชุมสุนทรียสนทนา (Dialog) ซึ่งหลายที่อาจใช้ค าไม่
เหมือนกัน เช่น วงกาแฟ วงสนทนา โดยมีการนัดหมายวัน เวลา เพ่ือทบทวนแนวคิด ทบทวนการ
ท างานที่ผ่านมา ทบทวนการพัฒนาตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพ่ือหา
ประสบการณ์แลกเปลี่ยน ท าให้เกิดแนวความคิดที่ลงตัว เสริมสร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึนได ้
 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  บุคลากรของเทศบาลมีการพร้อมเพรียงกัน
ประชุมและเลิกประชุม โดยมีการก าหนดนโยบายหรือกติกาหรือข้อก าหนดในการประชุม มีการแบ่ง
เวลาชัดเจน และมีการทดสอบทดลองการน าเสนอ เช่น การน าเสนอสไลด์ ๒๒ สไลด์ ในเวลา ๘ นาที 
ส่วนพนักงานให้มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการทุกกิจกรรม เลิกประชุมตรงเวลา หรือเร็ว
กว่าก าหนด เพื่อให้ความส าคัหการการให้บริการประชาชน โดยเน้นการตรงต่อเวลาทั้งในการประชุม
และเลิกประชุม และรักษาเวลาในการประชุมตามที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้นว่าจะประชุมกันเป็นเวลา
เท่าไร 
 ๓. ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม บุคลากรเทศบาลไม่มีการตั้งกฎระเบียบที่ขัด
ต่อระเบียบเดิม ตามพระราชบัหหัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. 
๒๕๕๒ แต่การออกเทศบัหหัติที่เอ้ือต่อการท างานโดยไม่ขัดกับกฎระเบียบเดิมสามารถท าได้ เพราะ
เทศบัหหัติของเทศบาลต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สิ่งใดดีท าต่อ  



 
๒๐๗ 

 

 

 

สิ่งใดไม่ดีต้องแก้ไข เช่น เทศบัหหัติการเก็บขยะมูลฝอย เมื่อก่อนเก็บ ๒๐ บาท เดี๋ยวนี้เก็บ ๓๐ บาท 
โดยเหตุที่ต้องเก็บเพ่ิมเนื่องจากปริมาณการทิ้งขยะที่เพ่ิมมากขึ้น การจัดการกับขยะให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น 
ทัง้นี้ในทุกโครงการหรือกิจกรรมก็มีนิติกรเป็นผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดหรือเหตุสุ่ม
เสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ 
 ๔. มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา  บุคลากรเทศบาลมีความเคารพต่อผู้บังคับตามสาย
งาน และเคารพตามวัยวุฒิและคุณวุฒิ ให้เกียรติต่อผู้บังคับบัหชา ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้น าใน
การปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
โดยเวลาท างานก็ให้ความเคารพกันตามหน้าที่การงาน ตามสายงาน แต่เมื่อเลิกงานก็เคารพกันใน
ฐานะอย่างพ่ีน้อง เช่น การเชื่อฟังหรือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บริหาร 
 ๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี บุคลากรเทศบาลให้ความเคารพต่อเพศสตรีหรือผู้หหิง 
ด้วยการให้เกียรติ ยกย่องเมื่อท าชื่อเสียงให้แก่เทศบาล มีความสุภาพ ไม่กดขี่รังแหงทางเพศ หรือ
ประพฤติตนในทางชู้สาว มอบหมายต าแหน่งที่ส าคัหให้ เช่น ประธานชุมชนหรือผู้อ านวยการในระดับ
ต่าง ๆ รองปลัดเทศบาล ตลอดจนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีก็ยังเป็นสตรี  
 ๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่  บุคลากรเทศบาลมีการให้ความเคารพต่อสถานที่ โดย
ผู้บริหารและพนักงานจะแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์กร เช่น ศาลพระพรหม พระรูป
พระนเรศวร อันเป็นรูปเคารพ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุก
พระองค์ และพระพุทธรูป และไม่แสดงความไม่นับถือต่อความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลอ่ืน ๆ ใน
ที่ท างาน มีการแต่งกายสุภาพ พูดจาสุภาพ รวมทั้งไม่กินเหล้าหรือรับประทานอาหารบนโต๊ะท างาน 
ไม่เล่นการพนันในที่ท างาน ตลอดจนไม่ทะเลาะวุ่นวายในที่ท างาน 
 ๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน บุคลากรเทศบาลมีการดูแลเอาใจใส่ผู้มาเยือน 
โดยถือว่าท่านเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ส าคัหยิ่งขององค์กรในอันที่จะคอยชี้แนะแก้ไข เช่น มีการเชื่อฟัง
ค าแนะน าของผู้มาเยือนอย่างจริงใจ ทั้งนี้ยังจัดให้มีการบริการที่พัก ที่จอดรถ จุดบริการน้ าดื่ม จุด
บริการส่วนหน้า ส่วนบริการร้องทุกข์ร้องเรียน สายด่วนร้องทุกข์ และเว็บไซต์ พร้อมทั้งโทรศัพท์สาย
ตรงนายกเพ่ือรับบริการ แก้ไขปัหหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยไม่ถือว่าเป็นใคร บริการด้วย
มิตรไมตรีทุกเพศ ทุกวัย  

ซึ่งหลักอปหานิยธรรม ๗ อย่างนี้ บุคลากรเทศบาลได้ประยุกต์ใช้เข้ากับหลักการท างาน
เป็นทีม ๔ ด้าน คือ ด้านทีมแก้ปัหหา  ทีมงานบริหารตนเอง ทีมประสานข้ามสายงานและทีมเสมือน
จริง ตามแผนงานหรือโครงการ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ โดยเมื่อสังเคราะห์จากการวิจัยเชิงปริมาณ
ยังพบว่า หลักอปหานิยธรรม ๗ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ 
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 จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบว่า รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก คือ หลักอปหานิยธรรม ทั้ง ๗ ข้อ ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก ( X =๓.๙๐) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ข้อ ๑ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ

พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๓.๗๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ข้อ ๑ หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ทีมงานมีการประชุมเพ่ือรับทราบหรือมอบนโยบายการท างานในทุกเรื่องเป็น

ประจ า เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๓.๗๒) ข้อ ๒ พร้อมกัน
กันประชุมและเลิกประชุม ทีมงานร่วมประชุมจนครบเวลา และทีมงานของท่านร่วมรับผิดชอบหน้าที่

ในการประชุมร่วมกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๓.๗๒) ข้อ 
๓ ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ทีมงานขอให้ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่อันเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาลโดยพิจารณาต่อจากของเดิม เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( X =๓.๖๔) ข้อ ๔ มีความเคารพต่อผู้บังคับบัหชา ทีมงานรู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามสายการบังคับบัหชา และทีมงานของท่านวางตัวเหมาะสมตามที่ผู้บังคับบัหชามอบหมาย 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๓.๙๖) ข้อ ๕ ให้ความเคารพต่อ
เพศสตรี ทีมงานให้เกียรติต่อเพศสตรีอยู่เสมอ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X =๔.๑๐) ข้อ ๖ ให้ความเคารพต่อสถานที่ ทีมงานให้เคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใน

เทศบาล เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๑๖) และ ข้อ ๗ ให้
ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน ทีมงานให้การต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาลด้วยความเคารพอย่าง

จริงใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๑๖) 
๕.๑.๓ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน

จังหวัดพิษณุโลก 
 ในการเสนอรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาห จ านวน ๒๐ รูป/คน และ
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๙๔ คน น ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎี และยืนยันด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัย
ค้นพบองค์ความรู้ ได้รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด ๑๑ รูปแบบ โดยจากหลักการท างานเป็นทีม ๔ รูปแบบ ได้แก่  
 ๑) รูปแบบทีมแก้ปัหหา  
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 ๒) รูปแบบทีมบริหารตนเอง  
 ๓) รูปแบบทีมประสานข้ามสายงาน และ  
 ๔) รูปแบบทีมเสมือนจริง  
และจากรูปแบบหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ รูปแบบ ได้แก่  
 ๑) รูปแบบหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
 ๒) รูปแบบพร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม  
 ๓) รูปแบบไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม  
 ๔) รูปแบบมีความเคารพต่อผู้บังคับบัหชา  
 ๕) รูปแบบให้ความเคารพต่อเพศสตรี  
 ๖) รูปแบบให้ความเคารพต่อสถานที่   
 ๗) รูปแบบให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 
 เมื่อน ามาบูรณาการเข้ากันทั้งหมด ๑๑ รูปแบบ ผู้วิจัยได้รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  
 ๕.๒.๑ สภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ในปัจจุบันสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก มีการ
ท างานเป็นทีม ที่แฝงอยู่ในรูปแบบการท างานประจ าหรือการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการ หรือแผนงานที่ได้วางไว้ ทั้งทีมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และปัจจุบันบุคลากรของ
เทศบาลก็รับทราบถึงการท างานเป็นทีม มีการอบรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง ผู้บริหารมีความชัดเจน
ในนโยบาย ท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากร เน้นสร้างความร่วมมือ โดยพบว่ามีทีมงานอยู่ ๔ ทีมงาน 
ดังนี้ 
 ทีมแก้ปัญหา  การท างานเป็นทีมเฉพาะกิจที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการหรือทีม
ที่สมาชิกในแผนงานหรือโครงการจัดตั้งข้ึนอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ืออบรมให้ความรู้ในเรื่องการท างาน
ในด้านต่าง ๆ ร่วมคิด ร่วมท า อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการท างานเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงการท างานตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือแก้ไข
ปัหหาที่เกิดข้ึนในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
 ทีมบริหารตนเอง  การท างานเป็นทีมที่มีความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง โดยการ
เคารพสิทธิหน้าที่ ความคิด และการตัดสินใจของทีมงาน เพ่ือการตัดสินใจในการท างานภายใต้ กฎ
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หรือระเบียบของทีม ย่อมท าให้เกิดการความร่วมมือในทางที่ดี โดยใช้การติดต่อประสานงานกับ
เครือข่ายและประเมินผลงานตนเองได้ ท าให้งานประสบความส าเร็จ 
 ทีมประสานข้ามสายงาน การท างานเป็นทีมแบบโครงการหรือทีมงานประสานจากอีก
กองหรือหน่วยงานเพราะงานบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับประชาชน จ าเป็นต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ใน
แต่ละกองหรือหน่วยงาน ทั้งนั้นหลักการท างานต้องพูดจากัน มีอะไรต้องปรึกษากันทั้งนี้ไม่ต้องรอ
หนังสือหรือค าสั่งในการท างาน หรืองานบางอย่างที่ไม่ใช้ความรับผิดชอบของคนหรือหน่วยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ ก็ต้องตั้งทีมงานขึ้นมาโดยตั้งเป็นแบบโครงการ แล้วใช้ทีมมาท างาน 
  ทีมเสมือนจริง การท างานเป็นทีมที่น าเทคโนโลยี โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย (Social 
Media) มาใช้เพ่ือให้งานที่ท าสามารถมีความคล่องตัว ไม่ต้องพบหน้า หรือมอบหมายภาระหน้าที่งาน
ในการท างานเป็นทีม ส่งผลให้งานส าเร็จเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการมากข้ึน 
 ซึ่งสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ได้ประยุกต์ใช้ทีม
เพ่ือให้เกิดการท างานตามแผนงานหรือโครงการให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการท างานร่วมกันทั้ง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ ท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิรัชย์ ศรีราม ได้วิจัยวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน 
พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนเป็นหัวใจที่ส าคัหอย่างมาก การให้
ความส าคัหกับวัฒนธรรมองค์กรก่อให้เกิดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความ
รับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหารมีความสัมพันธ์ในการก ากับดูแลในองค์กร การปฏิบัติหน้าที่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นหัวใจหลักแห่งความส าเร็จในด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น๑   

 ๕.๒.๒ หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
 ในปัจจุบันบุคลากรเทศบาล ได้น าหลักการและทฤษฎีมาปรับใช้ในการท างานเป็นทีม คือ 
การน าหลักการท างานเป็นทีม ๔ ด้าน มาประยุกต์ใช้กับหลักอปหานิยธรรมนั้น สามารถอธิบายได้ว่า 
หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีม น า
หลักการท างานเป็นทีม ๔ ด้าน คือ 
                                                 

๑ พิรัชย์ ศรีราม, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรม
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 
๒๑๑ 

 

 

 

  ด้านทีมแก้ปัญหา เป็นลักษณะของการร่วมกันท างานของบุคลากรเทศบาลเพ่ีออภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบท างาน ตลอดจนแนวทางปรับปรุง
คุณภาพ ประสิทธิภาพเเละสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ด้านทีมบริหารตนเอง เป็นลักษณะของทีมที่บุคลากรของเทศบาล มีอิสระในการ
ด าเนินการในความรับผิดชอบของตนเอง เช่น การตัดสินใจ การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
การเลือกสมาชิกเข้ามาร่วมทีม การก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายตลอดจนการประเมินผลงานด้วยตนเอง 
 ด้านทีมประสานข้ามสายงาน ทีมลักษณะนี้บุคลากรของเทศบาล เน้นความส าคัหของ
การประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน โดยการน าบุคคลในระดับเดียวกัน (The 
same HierarchicaI Level) แต่มาจากคนละฝ่าย คนละเเผนกหรือคนละสายงาน มาปฏิบัติการ
ร่วมกัน เพ่ือที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาแนวความคิด
ใหม ่ๆ และแก้ปัหหา รวมถึงการประสานงานเพื่อด าเนินโครงการทีมี่ความซับซ้อนร่วมกัน 
 ด้านทีมเสมือนจริง ทีมในลักษณะนี้ บุคลากรเทศบาลเกิดการรวมตัวของสมาชิกในด้าน
ความคิด และแนวปฏิบัติ โดยเน้นที่ประสิทธิผลของการปฎิบัติงาน แต่ไม่เน้นการพบปะพูดคุยกัน
โดยตรง ขาดการรับรู้ด้านความรู้สึก ด้านอารมณ ์โดยตรงจากเพ่ือนร่วมทีม ส่วนใหห่ประสานงานผ่าน
เทคโนโลยี โดยปัจจุบันเน้นการใช้โซเชียลเน็ตเวริค์ เช่น LINE, Facebook ในการประสานงาน 

 บุคลากรเทศบาลได้น าหลักการท างานเป็นทีม ทั้ง ๔ ด้านนี้ น ามาเป็นกระบวนการในการ
ท างานและยังน าหลักอปหานิยธรรม ๗ ประการ คือ 

หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ คือ การจัดให้มีการประชุม ได้พูดคุยบ่อย ๆ งานก็จะก้าวหน้า
ไปด้วยดีนอกจากนี้ การประชุมกันเนืองนิตย์ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้
ระดมสติปัหหาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือเพ่ือหาทางแก้ไขปัหหายาก ถือว่าเป็นหัวใจส าคัหของ
การด ารงรักษาองค์กรให้มีอุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้เพราะการรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อม
ตาจะท าให้สมาชิกขององค์กรเกิดความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน 

พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม คือ การแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะหรือ
ความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะ ยินดีเต็มใจที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันทั้งในยาม
ทุกข์และในยามสุขเพ่ือแบกรับภารกิจของหมู่คณะให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและก าหนดเวลา 
ขณะเดียวกัน หากยามใดที่มีภัยอันตรายมากล่ ากรายสมาชิกทั้งหมดต่างก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษา
องค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤติอันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่างามโดยไม่เห็นแก่ความ
เหนื่อยยากล าบากใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ไม่ตั้งกฏระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม คือ การก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจจะต้องไม่ท าการยกเลิกหรือตั้งบัหหัติอ่ืนให้ขัดต่อของเดิม  
แต่หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเพ่ือต่อของเดิมก็สามารถกระท าได้ 

ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา คือ บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ การวางตนให้เหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่ของตนย่อมท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกันย่อมท าให้เกิด
ความร่วมมือในการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่ดีและมีความสุขในการท างาน 

ให้ความเคารพต่อเพศสตรี คือ ทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและ
กันโดยเฉพาะการให้เกียรติต่อเพศสตรี โดยการไม่ท าร้ายไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวไม่กดขี่ทางเพศ 
ซึ่งจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อองค์กร การยกย่องให้เกียรติตามผลงาน หรือการมอบหมายงานที่
ส าคัหให้ร่วมรับผิดชอบ 

ให้ความเคารพต่อสถานที่ คือ การแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในองค์กร และ
ไม่แสดงความไม่นับถือต่อความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลอ่ืน ๆ ในที่ท างาน มีการแต่งกายสุภาพ 
พูดจาสุภาพ รวมทั้งไม่กินเหล้าหรือรับประทานอาหารบนโต๊ะท างาน ไม่เล่นการพนันในที่ท างาน 
ตลอดจนไม่ทะเลาะวุ่นวายในที่ท างาน 

ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน คือ การดูแลเอาใจใส่ผู้มาเยือน โดยถือว่าท่านเหล่านี้
เป็นทรัพยากรที่ส าคัหยิ่งขององค์กรในอันที่จะคอยชี้แนะแก้ไข มีการเชื่อฟังค าแนะน าของผู้มาเยือน
อย่างจริงใจ ทั้งนี้ยังจัดให้มีการบริการที่พัก ที่จอดรถ จุดบริการน้ าดื่ม จุดบริการส่วนหน้า ส่วนบริการ
ร้องทุกข์ร้องเรียน สายด่วนร้องทุกข์ และเว็บไซต์ พร้อมทั้งโทรศัพท์สายตรงนายกเพ่ือรับบริการ 
แก้ไขปัหหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยไม่ถือว่าเป็นใคร บริการด้วยมิตรไมตรีทุกเพศ ทุกวัย 
 บุคลากรเทศบาลได้น ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีมในหน่วยงาน โดย
บูรณาการเข้าหากัน กล่าวคือ ๑) ทีมแก้ปัหหา บุคลากรเทศบาล มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบท างาน ตลอดจนแนวทางปรับปรุงคุณภาพ เเละสภาพแวดล้อมใน
การท างานอยู่เสมอ อันส่งผลต่อการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนภาส  อยู่เย็น  ได้วิจัยวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้เป็นทีมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและพฤติกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับพนักงานบริษัทประกันชีวิต ผลการวิจัยพบว่า พนักงานการตลาดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรม
แบบผสมผสานสูงกว่าก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการฝึกอบรมแบบผสมผสาน อย่างมีนัยส าคัหทาง
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สถิติที่ระดับ .๐๕๒  ๒) ทีมงานบริหารตนเอง โดยที่บุคลากรของเทศบาล มีอิสระในการด าเนินการใน
ความรับผิดชอบของตนเอง เช่น การตัดสินใจ การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การเลือกสมาชิก
เข้ามาร่วมทีม การก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายตลอดจนการประเมินผลงานด้วยตนเอง อันเป็นเหตุให้ทีมมีสรรถนะในการ
ท างานเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวรรธน์  จันทร์เทพย์  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ใน
ส่วนรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานระหว่างแบบเผชิหหน้า กับแบบอี-เทรนนิ่ง เป็นวิธีส่งเสริม
การเรียนรู้เป็นทีม โดยในขั้นฝึกอบรมประกอบด้วย ๔ ขั้น ขั้นที่ ๔) การปฏิบัติอย่างอิสระ สามารถ
ช่วยพัฒนาสมรรถนะการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสห
วิทยาการ๓  ๓) ทีมประสานงานข้ามสายงาน โดยบุคลากรเทศบาล เน้นความส าคัหของการ
ประสานงาน โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน โดยการน าบุคคลในระดับเดียวกัน แต่มาจาก
คนละฝ่าย คนละเเผนกหรือคนละสายงาน มาปฏิบัติการร่วมกัน เพ่ือที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาแนวความคิดใหม่ ๆ และแก้ปัหหา รวมถึงการประสานงาน
เพ่ือด าเนินโครงการที่มีความซับซ้อนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศยามล เอกะกุลานันต์  ได้
วิจัยเรื่อง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีมและกระบวนการทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม
ข้ามสายงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกทีม ได้แก่ การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของทีมข้ามสายงาน และกระบวนการทีม 
ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของทีม และความเหนียวแน่นในทีมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของทีม
ข้ามสายงาน โดยความฉลาดทางอารมณ์ของทีมส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของทีมข้ามสายงาน
มากที่สุด๔ และ ๔) ส าหรับทีมเสมือนจริง อันเป็นทีมที่บุคลากรเทศบาล ได้ประยุกต์ใช้ในการ
ประสานงาน โดยไม่เน้นการพบปะกันโดยตรง ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยเฉพาะ LINE, 
                                                 

๒ ธนภาส  อยู่เย็น, “การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิด
การเรียนรู้เป็นทีมเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับพนักงานบริษัท
ประกันชีวิต”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 

๓ วิวรรธน์  จันทร์เทพย์, “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการส าหรับครูผู้สอนระดับช้ัน
ประถมศึกษา”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓).   

๔ ศยามล เอกะกุลานันต์ ,“สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีมและกระบวนการทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของทีมข้ามสายงานในโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์”, วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐). 



 
๒๑๔ 

 

 

 

Facebook เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติยา 
เนตรวงษ์ และ บรรพต พิจิตรก าเนิด  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมด้วยวิธีการ
เรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัหหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีมโดยใช้ปัหหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วม
ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก สามารถพัฒนาทักษะการท างาน
เป็นทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียนได้โดยพัฒนาการทักษะการท างานเป็นทีมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๑๕.๘๐ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๒๙๕  
 ส่วนการที่บุคลากรเทศบาลประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้แก่หลัก 
อปหานิยธรรม ส่งผลให้การท างานเป็นทีมของเทศบาลมีระบบขึ้น ท าให้การบริหารงานตามแผนงาน
หรือโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุทิน สุทิโน ได้วิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัหศึกษากลุ่ม ๑  
ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธของกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัหศึกษา กลุ่ม ๑ ได้แก่อปริหานิยธรรม ๗ มีการบูรณาการหลัก
อปริหานิยธรรม เข้าไปในทุกขั้นตอนกระบวนการของการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
เครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัหศึกษา ก่อให้เกิดการบริหารจัดการ
เครือข่ายเชิงพุทธ เป็นเครือข่ายมีชีวิต๖ 

 ๕.๒.๓ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก 
 รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก เป็นการประยุกต์บูรณาการหลักการท างานเป็นทีม ๔ รูปแบบ คือ ทีมแก้ปัหหาวิถีพุทธ ทีม
บริหารตนเองวิถีพุทธ ทีมงานประสานข้ามสายงานวิถพุีทธ และทีมเสมือนจริงวิถีพุทธ ซึ่งได้บูรณาการ
กับหลักอปหานิยธรรม ๗ รูปแบบ โดยในการน าไปประยุกต์ใช้ต้องสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน 

                                                 
๕ ฐิติยา เนตรวงษ์ และ บรรพต พิจิตรก าเนิด, “การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้เป็น

ทีมโดยใช้ปัหหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินและนักศึกษาออทิสติก”, กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕). 

๖ พระมหาสุทิน  สุทิโน, “การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัหศึกษากลุ่ม ๑”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 
๒๑๕ 

 

 

 

บูรณาการในแต่ละด้านเพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีมทีดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุญมี  ก่อบุญ  ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทีมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าทีมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด๗ โดยทั้งนี้บุคลากรเทศบาลต้อง
ประยุกต์ใช้ มาเป็นหลักในการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นทีมของเทศบาลให้ประสบความส าเร็จ เมื่อ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิดการ
พัฒนาทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย สุขตาม ได้วิจัย
เรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์ ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดที่สามารถผลักดันให้ทุน
มนุษย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งผลลัพธ์และผลประกอบการจะ
ออกมาเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการศึกษา การฝึกอบรม โดยใช้หลักทางศาสนาเข้าไปประยุกต์ใช้ อันได้แก่ 
หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ ไตรสิกขา การใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ จริต ๖ รวมทั้งการพิจารณากลุ่มผู้
รับเข้าการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยการมองหลักการต่าง  ๆ จากบัว ๔ เหล่า อันเป็นการพิจารณา
คุณสมบัติในการเรียนรู้ของบุคคลทางพุทธศาสนา๘ โดยทั้งนี้การบูรณาการยังส่งผลให้เกิดความ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการท างานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติวุฒิ หม่ันมี  ได้
วิจัยเรื่อง การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการสร้างความ
ผูกพันด้วยตัวแบบ 3H’s ซึ่งได้แก่ Head กระบวนการร่วมคิด Heart การร่วมใจ และ Hand ได้แก่
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน๙ นอกจากนี้การบูรณาการหลักการท างานเป็นทีมกับหลักอปหานิย
ธรรม ท าให้เกิดเป็นรูปแบบในการประยุกต์หลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน อันเป็นการ
พัฒนาทั้งด้านกาย ทั้งด้านการกระท า และด้านจิตใจตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
                                                 

๗ บุหมี  ก่อบุห, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทีมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร, ๒๕๕๓).  

๘ วันชัย สุขตาม, “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕).  

๙ ธิติวุฒิ  หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 
๒๑๖ 

 

 

 

ของ สุดาภรณ์ อรุณดี  ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
กรณีศึกษา การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธหาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะ
ความรู้ (รูปแบบ KSM Model)ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพและการ
วิจัยเชิงปริมาณ ผู้เชี่ยวชาหมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การสร้างทุนสมองมนุษย์หรือสมรรถนะสู่
ระดับโลก ตามหลักพุทธหาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) นั้นสามารถพัฒนาสู่ระดับโลกได้ เพราะการ
พัฒนามนุษย์นั้นต้องเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจ๑๐     

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาล โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และข้อเสนอส าหรับ
การท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู้วิจัย ได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้ 

๑. เทศบาลต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และ
ยุทธศาสตร์ ในเรื่องการท างานเป็นทีม เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้  

๒. เทศบาลต้องก าหนดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน ก าหนดขอบเขตการท างานเป็น
ทีม เพ่ือแบ่งภาระหน้าที่ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การบังคับบัหชา และการควบคุม เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ  

๓. เทศบาลต้องสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร ไปศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือให้มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
บริหารงาน สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนและสถานที่ได้ 

๔. เทศบาลต้องก าหนดกฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดในน าหลักการท างานเป็นทีมมา
ประยุกต์ใช้กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ เช่น หลักอิทธิบาท ๔  หลักอคติ ๔ เป็นต้น ทุกครั้ง 

                                                 
๑๐ สุดาภรณ์ อรุณดี, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ กรณีศึกษาการพัฒนา

สมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธหาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model)”,  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๕๑). 



 
๒๑๗ 

 

 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

ผู้วิจัย ได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติในรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้ 

๑. บุคลากรเทศบาลต้องท างานเป็นทีม ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีเทศบาลก าหนดไว้ 

๒. บุคลากรเทศบาลต้องท างานเป็นทีม ปฏิบัติตามโครงสร้าง ภาระหน้าที่ ที่ได้รับ
หมอบหมายงาน ตลอดจนต้องมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

๓. บุคลากรเทศบาลต้องน าทักษะความรู้ความสามารถ และความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมประยุกต์กับหลักธรรม ไปใช้ในส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการท างานเป็นทีมของ
เทศบาล  

๔. ในการท างานเป็นทีมบุคลากรเทศบาลต้องเข้ารวมกับเครือข่ายของชุมชน 
เครือขา่ยออนไลน์ เพ่ือแก้ไขปัหหาทั้งภายในและภายนอกเทศบาล 

๕.๓.๓ ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๑. การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาในส่วนของการพัฒนาทีมงานในเรื่องทุน

มนุษย์ตามหลักพุทธธรรม 
๒. ควรท าการศึกษาในระดับที่ใหห่และกว้างขึ้น อาจจะหมายถึงในระดับประเทศ 
๓. ควรศึกษารูปแบบการท างานเป็นทีมในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลในยุค Thailand 4.0 
๔. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการท างานเป็นทีมภายใต้การเปลี่ยนแปลงในการ

ยุบรวมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย : 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ  

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการเสริมสร้างความเข็มแข็งการด าเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาและ  
การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ . กรุงเทพเทพมหานคร :
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖. 

กัลยา อรรถวิเวก และคณะ. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์  
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๔. 

เจษฎา บุญมาโฮม. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,  
 ๒๕๔๖. 
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ปาริชาต สถาปิตานนท์. การประชุมอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร :   
  อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๗. 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์
 เน็ท, ๒๕๔๕. 
ทิศนา แขมมณี .  กลุ่มสัมพันธ์ เพื่ อการท างานเป็นทีม และการจัดการเรียนการสอน . 
 กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
 อักษรวัฒนา, ๒๕๔๙. 
นพ ศรีบุญนาค. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, ๒๕๔๕. 
นันทรัตน์ จาปาแดง. การเป็นลูกน้องท่ีดี. กรุงเทพมหานคร : วังอักษร, ๒๕๔๘. 
เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์. แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์กร. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี,
 ๒๕๔๒. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : เซ็นทรัลเอ๊กเพลส, ๒๕๔๖. 
บัญชร แก้วส่อง .  การพัฒนาองค์การ .  ขอนแก่น :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓. 
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บูฆอรี  ยีหมะ. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต). อปริหานิยธรรม. กรุงเทพมหานคร : หจก. ดวงกมลปริ้นติ้ง, 
 ๒๕๕๐. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
 มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก). อธิบายธรรมวิภาค. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
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 จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ๒๕๔๒. 
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สมชาติ กิจยรรยง. เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
 ๒๕๔๐. 
สมศรี มงคลชัย. การบริการที่ดี.  กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วังอักษร, ๒๕๔๕. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. “การวิจัยเพื่อหารูปแบบ” รายงานการบรรยายพิเศษท่องแดนการวิจัย ครั้ง
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 กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ, ๒๕๓๘. 
สุรชัย  โฆษิตบวรชัย. เหนือชั้นการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
สุรพล พรมกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๔. 
สุรพล  พะยอมแย้ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : โครงการส่งเสริมการผลิตต าราและ
 เอกสารการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑. 



๒๒๑ 

 

 

หนังสือและสื่อเผยแพร่ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. การปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน . กรุงเทพมหานคร : 
 ส านักพิมพ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕. 
หลุยส์ จ าปาเทศ. จิตวิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
อรุณ  รักธรรม. การพัฒนาองค์การ : การสร้างและพัฒนาการท างานเป็นทีม. กรุงเทพมหานคร : 
 โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔. 
อุทุมพร จามรมาน. ๙  ขั้นตอนการท าประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพ์ฟันนี่, ๒๕๔๕. 

(๒) วารสาร  

กวี วงศ์พุฒ. "การบริหารงานเป็นทีมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานมากขึ้น". วารสารเพิ่มผลผลิต,ปีที่
 ๓๖ ฉบับที่ ๕ (ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๔๐) : ๓๗ - ๔๘. 
ชารีรัตน์  จ ารัสพร, "การท างานเป็นทีม". วารสารศิรลิน, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม  
 ๒๕๔๓) : ๑๒ - ๑๓. 
ชูชัย สมิทธิไกร. “จิตวิทยาการท างานเป็นทีม”. วารสารเพิ่มผลผลิต. ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๕ (กันยายน –  
  ตุลาคม ๒๕๓๖) : ๒๗ - ๒๘. 
เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง. “การท างานเป็นทีม”. วารสารการศึกษาเอกชน. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๐ (เมษายน 
  ๒๕๓๙) : ๔๖ – ๔๙.   
พิษณุ  ค าม่ิง. "แนวทางในการท างานเป็นทีม". วารสารสาส์นรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ ๓ เล่มที่ ๑๒ 
 (มกราคม ๒๕๔๕) : ๒๕. 
ไพบูลย์ ตั้งมีลาภ. "ท างานเป็นทีมอย่างไร". วารสารพัฒนาชุมชน. ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๔ (เมษายน 
 ๒๕๔๖) : ๒๙ - ๓๐. 
มารศรี สุธานิธิ. “การสร้างทีมงาน : สถานศึกษา”. วารสารบริหารการศึกษา มศว., ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓
 กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๔๕) : ๒ - ๔. 
เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ์ และ ธีรยุทธ เกียรติพิริยะวงศ์. "การท างานเป็นทีม". วารสารกฎหมายธุรกิจ, ปีที่ 
 ๒ ฉบับที่ ๖ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๒๐ - ๒๖. 
ศิณีย์ สังข์รัศมี. "การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ". วารสารพัฒนาชุมชน. ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๔  
 (เมษายน ๒๕๔๔) : ๓๒ - ๓๖. 
ศุภโชค ชุนอ๋ิว. "การสร้างทีม". วารสารข้าราชการ. ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 
 ๒๕๔๕) : ๕๐ - ๕๕. 
สยาม ปิยะนราธร. "การพัฒนาทีมงาน". วารสารการศึกษาเอกชน, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๘๙ (กันยายน  
 ๒๕๔๒) : ๓๓ - ๓๗. 



๒๒๒ 

 

 

อนันต์ ฉัตรศรัทธา. "สร้างทีมให้แกร่ง Team Work". วารสารเพิ่มผลผลิต. ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๓
 (มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๔๑) : ๔๓ - ๕๒. 
อัจฉรา สังข์สุวรรณ. "ผู้น ากับการท างานเป็นทีม". วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่
 ๖ ฉบับที่ ๔  (สิงหาคม ๒๕๓๙) : ๑๑ - ๑๖. 
อุทุมพร  จามรมาน. “โมเดล (Model)”. วารสารวิชาการ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒๖ (มีนาคม ๒๕๔๑) : 
 ๒๒. 

(๓) หนังสือแปล  

Richard Luecke and Jeff Polzer. Creating Teams with an Edge. แปลโดย สุรีพร  

  พ่ึงพุทธคุณ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๓. 

Stephen P.Robbins. Organizational Behavior. แปลโดย รังสรรค์ ประเสริฐศรี, พิมพ์ครั้งที่  

๑๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเพียร์สันเอ็ดดูเคชั่นอินโดไซน่า, ๒๕๕๕. 

(๔) ดุษฎีนิพนธ์/รายงานการวิจัย  

กานตพันธุ์   พิศาลสุขสกุล. “การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียของข้าราชการในเทศบาลนครของ 
 ประเทศไทย”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). (บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑. 
ฐิติยา เนตรวงษ์ และ บรรพต พิจิตรก าเนิด. “การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้ 
 เป็นทีมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับการเรียนร่วมของ 
 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักศึกษาออทิสติก ” . กลุ่มวิชา 
 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕. 
ณัฐวุฒิ  โรจน์นิรุตติกุล. “สุขภาพองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
 ของรัฐ”. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒน 
 บริหารศาสตร์, ๒๕๕๒. 
ธนภาส  อยู่เย็น. “การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตาม 
 แนวคิดการเรียนรู้ เป็นทีมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและพฤติกรรมการ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับพนักงานบริษัทประกันชีวิต”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต 
 วิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 
ธนวัฒน์  ภมรพรอนันต์. “การศึกษาการท างานเป็นทีมและการสร้างโมเดลการฝึกอบรมเพ่ือ
 พัฒนาการท างานเป็นทีมของพนักงาน”. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการให้
 ค าปรึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑. 



๒๒๓ 

 

 

ธิติวุฒิ  หมั่นมี. “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิต
 วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง. “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักงานพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม 
 เขต ๑”. การศึกษาดุษฎีนิพนธ์ (สาขาศึกษาศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม, ๒๕๕๐. 
บุญมี  ก่อบุญ. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทีมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
 วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓.  
บุญส่ง หาญพานิช. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”.  
 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
เปรมวดี คฤหเดช. "การพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการท างานเป็นทีมส าหรับ
 นักศึกษาพยาบาล". ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐. 
พระมหาสุทิน  สุทิโน. “การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
 สามัญศึกษากลุ่ม ๑”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), บัณฑิต
 วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พิรัชย์ ศรีราม. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธ
 ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสน
 ศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
พิสิฐ เทพไกรวัล. “การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔. 

รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน”. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 
วราภรณ์  สินถาวร. “การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็น
 หลักในการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาการรู้สารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ เป็นทีมของ
 นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ”. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
 วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
วันชัย สุขตาม. “การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ๒๕๕๕.



๒๒๔ 

 

 

วิวรรธน์  จันทร์เทพย์. “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ
 ส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓.  
ศยามล เอกะกุลานันต์.“สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีม และกระบวนการทีมที่ส่งผลต่อ
 ประสิทธิผลของทีมข้ามสายงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์”. วิทยาศาสตรดุษฎี
 บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. 
สืบวงศ์  กาฬวงศ์. “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล”.  
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
 ๒๕๕๔. 
สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์. “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ
 ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน”. พุทธศาสตร
 ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
สุดาภรณ์ อรุณดี. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กรณีศึกษาการ
 พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะ
 ความรู้ (รูปแบบ KSM Model)”. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑. 

(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖). อัตราก าลัง.  

(เอกสารอัดส าเนา). 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

พุทธทาส. หลักธรรม/ธรรมบรรยาย. [ ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.buddhadasa.com  
  [๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
รั ตนาภรณ์   แ ว วกระ โทก . กลยุทธ์ ใ นการท า ง าน เป็ นที ม . [ออน ไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า  : 
 https://www.gotoknow.org/posts/456320 [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
                                    . ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานเป็นทีม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
 https://www.gotoknow.org/posts/456320 [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
                                    . ส ม า ชิ ก ข อ ง ที ม . [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
https://www.gotoknow.org/  posts/456320 [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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วัลลภ ปิยะมโนธรรม. เทคนิคการท างาน : ชีวิตการท างาน สิ่งส าคัญคือทีม.  [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   
 http://th.jobsdb.com/th-th/articles [๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
ฮั ม ดี  ย า เ ซ็ ง . ก า ร ส ร้ า ง ที ม ง า น ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ . [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
 https://sites.google.com/site/prachidtinnabutr [๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

(๗) สัมภาษณ์  

สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก  
  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางทานตะวัน  พงษ์แตง. รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์  นางสาวขวัญรัตน์ คุณจันทรโชติ. ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก,  

 ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นางสุกัญญา จันทร์สิงห์. ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน. ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ ๒๑, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์  นายเศกสันต์  สมิทธิภิญโญ. ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,  
 ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายไพรัตน์  น้อยหมอ. ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษา, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาล,  
 ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายชัยชนะ มีศิริ. ผู้อ านวยการส านักการช่าง, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธานี. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก, ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ. ผู้อ านวยการกองประปา, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสนับ มั่นทับ. ประธานชุมชนแสนพลพ่ายเทศบาลนครพิษณุโลก, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ๙ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์  พระครูพิพิธจารุธรรม. ดร. รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช,  
 ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์  พระครูรัตนสุตาภรณ์. ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช,  
 ๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์  พระศรีรัตนมุนี. ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, ๒๑ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 
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สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก,  
 ๕ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์  ส.ต.ท.บรรเทิง  ยวนแห่ว. หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล, ๒๓ พศฤจิกายน ๒๕๕๙. 

(๘) สนทนากลุ่มเฉพาะ 

พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ สุเทวเมธี) ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
พันเอก ดร.เกื้อ  ชัยภูมิ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ผศ.ปัญญา  นามสง่า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ผศ.ดร.ประพัฒน์  ศรีกูลกิจ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ร้อยต ารวจเอกอัครพล  เขียวปั้น รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก 
นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒  

๒. ภาษาอังกฤษ 

(I) Books  

Bardo, J. W. & Hartman, J. J. Urban society: A systematic introduction. New York: F.  
 E. Peacock, 1982. 
Dyer, W. G. Team Building : Curren_LIssues and New Alternatives. 3rded, Reading. 
 Massachusetts : Addison-Wesley, 1995. 
Edgar, Huse. R. Team Building.citing Daniel Robery and Steven Altman 
 Organization Development : Progress and Perspective. New York :
 McMillanPublishing Ltd., 1982. 
Harvey, R. Thomas. Building Teams Building People. U.S.A. : Technomic, 1998. 
Herrenkohl. Becoming A Team. Ohio : Library of congress Control, 2004. 
Jame A.F. Stoner and Char Wankel. Management. 3rd ed. New Delhi : Prentice-Hall,  
 1986. 
Jay, Ros. How to Build A Great Team. London : Prentice Hall Business, 2003. 
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Keeves, P. J. Educational research methodology and measurement: An  
 international handbook. Oxford England : Pergamon Press, 1988. 
Lenhardt, Vincent. Coaching for Meaning : The Culture and Practice of Coaching 
 and Team Building. New York : Creative Print and Design, 2004. 
Likert, Rensis. New Patterns of Management. NewYork : McGraw-Hill Book Company,
 1961. 
McGowrty and Meuse. The Team Developer. New York : Branford and Bigelow, 2001. 
McIntyre, R.M. & Salas. Measuring and Managing for Team Performance : Lessons  
 from Complex Environments. Cited in R.A. Guzzoz, E. Team
 Effectiveness and Decision Making in Organizations. San Francisco : Lossey  
 – Bass, 1995. 
Robbins. P Stephen. Organization Behavior. 9th ed. New Jersey :Prentice – Hall,
 2001. 
Tosi  H.L. and Carroll S.J. Managment, 2nd ed. New Yok : John Wiley & Sons, 1982. 
Willer, D. Scientific Sociology: Theory and Method. Englewood cliff NJ.: PrenticeHill,  
  1986. 
Woodcock, M. and Dave Francis. Organization Development Through Team
 Building. New York : John Wiley and Sons, 1994. 
Woodcock, M. Team Development. Manual : Anchor Press Ltd., 1989. 
                  .Team Development manual. 2nded, Varmant : Gower, 1989. 
Yamane, T. Elementary Sampling Theory. USA : Prentice Hall, 1967. 

(II) Electronics 

 Mayo Elton. Human Relation Theory 2005. [Online], 
 from : http://www.mftrou.com/eltonmayo.html  [15 January  2016]. 
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ภาคผนวก ก.  

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  
๑. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.โกนฏิฐ์ ศรีทอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. ดร.บุษกร วัฒนบุตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๒๐ รูป/คน โดย ดังนี้ 

 
๑. พระศรีรัตนมุนี,ดร.  รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก 
๒. พระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓. พระครูพิพิธจารุธรรม,ดร. รักษาการผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔. ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม 
๕. ดร.เปรมฤดี ชามพูนท  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
๖. นายเชาวรัตน์  คล้ายสอน ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ ๒๑ เทศบาลนครพิษณุโลก 
๗. นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
๘. นางสาวณัฐทรัชต ์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 
๙. พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
๑๐. นางทานตะวัน พงษ์แตง รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๑. ส.ต.ท.บรรเทิง ยวนแห่ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๒. นายสนับ มั่นทับ  ประธานชุมชนแสนพลพ่าย เทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๓. นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๔. นายไพรัตน์ น้อยหมอ ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๕. นายชวลิต จันทร์นฤมล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๖. นายบุญธรรม พรหมมาศ ผู้อ านวยการกองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๗. นายอัครเดช ใจอารีย์  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๘. นายชัยชนะ มีศิริ  ผู้อ านวยการส านักการช่างเทศบาลนครพิษณุโลก 
๑๙. นายเศกสันต์ สมิทธิภิญโญ ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร  
                                         พิษณุโลก 
๒๐. นางสาวขวัญรัตน์ คุณจันทรโชติ   ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้เทศบาลนครพิษณุโลก 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 

 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
 
๑. พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒. พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ) ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๓. พันเอก ดร.เกื้อ  ชัยภูมิ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๔. ผศ.ปัญญา  นามสง่า  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕. ผศ.ดร.ประพัฒน์  ศรีกูลกิจ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
    วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๖. ร.ต.อ.อัครพล  เขียวปั้น รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรเมืองพิษณุโลก 
๗. นายพัฒนพงศ์  โตอุ่นเพชร   ประธานชุมชนตาลเดี่ยวเทศบาลนครพิษณุโลก 
๘. นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก่ไข้เครื่องมือในการวิจัย 
 



๒๓๖ 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก่ไข้เครื่องมือในการวิจัย

 
 

 



๒๓๗ 

 

 
 
 

 



๒๓๘ 

 

 
 

 



๒๓๙ 

 

 

 

 



๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
 

 
 



๒๔๒ 

 

 
 

 

 



๒๔๓ 

 

 
 

 



๒๔๔ 

 

 
 

 



๒๔๕ 

 

 
 

 



๒๔๖ 

 

 
 

 



๒๔๗ 

 

 
 

 



๒๔๘ 

 

 
 

 



๒๔๙ 

 

 

 
 

 



๒๕๐ 

 

 
 

 



๒๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 

 

 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา 

ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
---------------------- 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทาง
วิชาการส าหรับศึกษาค้นคว้าและเพ่ือประโยชน์ส าหรับการวิจัย  

ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตาม
ความเห็นของท่าน เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าว ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็น
ความลับและจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการปฏิบัติงานของท่าน หรือหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ 
เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบของท่านไปใช้วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม
เท่านั้น 

  แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง รูปแบบการท างานเป็นทีมตาม
แนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก 
 ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรในเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก 
 ตอนที่ ๔  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรในเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก 
 

   ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 
นายวรพล  วรสุวรรณโรจน์ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 



๒๕๓ 

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดตอบค าถามต่อไปนี้โดยใส่เครื่องหมาย     ลงในช่อง          หน้าข้อความ 
                ที่เป็นจริงตามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

๑. เพศ 

           ชาย                                                 หญิง  
 

๒. อายุ    

  ต่ ากว่า ๒๐ ปี                                      ๒๐ – ๓๐ ปี                               

                       ๓๑ – ๔๐ ปี                                        ๔๑ – ๕๐ ปี                                   

                       ๕๑ – ๖๐ ปี                       ๖๐ ปีขึ้นไป                                                
 

๓. ระดับการศึกษา 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี                                 ปริญญาตรี  

                       สูงกว่าปริญญาตรี                                                
              
     ๔.  ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 

   ต่ ากว่า ๑ ปี                                         ๑-๕ ป ี

                       ๖-๑๐ ปี                                             ๑๑-๒๐ ปี                

                       ๒๐ ปีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 

 

 
 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการท างานเป็นทีมของบุคลากรในเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก 
ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามต่อไปนี้  โดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ 
             ความเป็นจริงมากที่สุดและโปรดกรุณาตอบทุกข้อ 
 

ข้อ 
สภาพการท างานเป็นทีม 

ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  

ระดับ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ด้านทีมแก้ปัญหา 

๑ ทีมงานของท่านมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 

     

๒ ทีมงานของท่านมีการเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ
ท างานตลอดจนแนวทางปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

     

๓ ทีมงานของท่านมีการเสนอแนะในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

     

ด้านทีมบริหารตนเอง 

๑ ทีมงานของท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการท างานเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

     

๒ ทีมงานของท่านมีอิสระในการเลือกสมาชิกมาร่วมทีมใน
การท างาน 

     

๓ ทีมงานของท่านมีการก าหนดกฎระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

     

ด้านทีมประสานข้ามสายงาน 

๑ ทีมงานของท่านเน้นความส าคัญของการประสานงาน 
โดยเฉพาะการประสานงานข้ามสายงาน 

     

๒ ทีมงานของท่านน าบุคคลในระดับเดียวกันแต่ละกลุ่มงาน
มาปฏิบัติการร่วมกัน 

     

๓ ทีมงานของท่านให้บุคคลในแต่ละกลุ่มงานได้ปรับตัวเข้า
หากัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันสักระยะหนึ่ง ก่อนเริ่มท างาน 

     



๒๕๕ 

 

 

ข้อ 
สภาพการท างานเป็นทีม 

ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  

ระดับ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ด้านทีมเสมือนจริง 

๑ ทีมงานของท่านใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ในการติดต่อ
ประสานงานกัน เช่น โทรศัพท์ การฝากข้อความเสียง 

     

๒ ทีมงานของท่านใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการติดต่อ
ประสานงานกัน เช่น อีเมล์, กระดานข่าว 

     

๓ ทีมงานของท่านใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการติดต่อหรือ
สร้างกลุ่มประสานงานกัน เช่น Line, Facebook 

     

 
ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรใน
เทศบาลจังหวัดพิษณุโลก 
ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามต่อไปนี้  โดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับ 
             ความเป็นจริงมากที่สุดและโปรดกรุณาตอบทุกข้อ 
 

ข้อ 
ด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา 

ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  

ระดับ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

หลักอปหานิยธรรม ๗ 

๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

๑ ทีมงานของท่านมีการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือความ
เสื่อมท่ีจะเกิดขึ้นเป็นประจ า 

     

๒ ทีมงานของท่านมีการประชุมเพ่ือแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าในงานเป็นประจ า 

     

๓ ทีมงานของท่านมีประชุมเพ่ือรับทราบหรือมอบนโยบาย
การท างานในทุกเรื่องเป็นประจ า 

     

ข้อ ด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา ระดับ 



๒๕๖ 

 

ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

๑ ทีมงานของท่านเข้าประชุมตรงเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน      

๒ ทีมงานของท่านอยู่ร่วมประชุมจนครบเวลา      

๓ ทีมงานของท่านร่วมรับผิดชอบหน้าที่ในการประชุม
ร่วมกัน 

     

๓. ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม 

๑ ทีมงานของท่านไม่ขอให้ผู้บริหารยกเลิกกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับเดิมที่เอ้ือต่อการท างาน 

     

๒ ทีมงานของท่านไม่ขอให้ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับใหม่อันขัดต่อกฎระเบียบหรือข้อบังคับเดิม 

     

๓ ทีมงานของท่านขอให้ผู้บริหารตั้งกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลโดยพิจารณา
ต่อจากของเดิม 

     

๔. มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 

๑ ทีมงานของท่านรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองตามสาย
การบังคับบัญชา 

     

๒ ทีมงานของท่านวางตัวเหมาะสมตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

     

๓ ทีมงานของท่านยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน      

๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 

๑ ทีมงานของท่านไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวต่อ
ผู้ร่วมงาน 

     

๒ ทีมงานของท่านไม่กดขี่ทางเพศกับสตรี      

๓ ทีมงานของท่านให้เกียรติต่อเพศสตรีอยู่เสมอ      

  



๒๕๗ 

 

ข้อ 
ด้านรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา 

ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก  

ระดับ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่ 

๑ ทีมงานของท่านเคารพต่อขนบธรรมเนียมของเทศบาล      

๒ ทีมงานของท่านเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใน
เทศบาล 

     

๓ ทีมงานของท่านให้เกียรติไม่ลบหลู่ของของใครใน
เทศบาล 

     

๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 

๑ ทีมงานของท่านต้อนรับผู้มาเยือนเทศบาลด้วยความ
เคารพอย่างจริงใจ 

     

๒ ทีมงานของท่านมีการพูดคุยกับผู้มาเยือนเทศบาลอย่าง
เป็นมิตรเสมอ 

     

๓ ทีมงานของท่านเชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้ที่มาเยือน
เทศบาล 

     

 
ตอนที่ ๔  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรในเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก 
 

……………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



๒๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง  รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา 
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 

THE MODEL OF TEAMWORK ACCORDING  BY BUDDHIST WAY OF  
PERSONNEL IN THE MUNICIPAL PHITSANULOK PROVINCE  

 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้การสัมภาษณ์……………………………………………………………………….………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………… 
สัมภาษณ์วันที่…………………….…………………….……………… เวลา ……………………….………. น. 
สถานที่………………………………………………………………………………………….………………………… 

ส่วนที่  ๒  ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ 
๑. ท่านคิดว่าปัจจุบันการท างานเป็นทีมของเทศบาลเป็นอย่างไร? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ท่านคิดว่าหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา หลักอปหานิยธรรม ๗ มีส่วนช่วยในการ
ท างานเป็นทีมได้อย่างไร? 
 ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๖๐ 

 

 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



๒๖๑ 

 

 ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา
ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของ
บุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก?  (ถ้ามี)  โปรดระบุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์อันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการครั้งนี้ 
นายวรพล วรสุวรณโรจน ์

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

 



๒๖๒ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ  

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๖๓ 

 

 
 

 



๒๖๔ 

 

 
 

 



๒๖๕ 

 

 
 

 



๒๖๖ 

 

 
 

 



๒๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ  

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๘ 

 

ผลการหาค่า Reliability (Alpha) 
เรื่อง รูปแบบการท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนา 

ของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก 
ชื่อ นายวรพล  วรสุวรรณโรจน์ 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.936 33 

 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

A1 122.6667 178.023 .934 

A2 122.5333 175.844 .933 

A3 122.5667 174.461 .933 

B1 122.4667 178.257 .934 

B2 122.6333 181.137 .936 



๒๖๙ 

 

B3 122.3333 174.920 .934 

C1 122.5333 180.533 .936 

C2 122.5333 183.292 .937 

C3 122.5333 179.637 .935 

D1 122.1333 179.223 .935 

D2 122.6000 179.421 .937 

D3 122.2667 176.064 .935 

E1 122.4667 173.844 .932 

E2 122.5000 173.914 .932 

E3 122.5667 175.220 .934 

F1 122.2000 179.338 .934 

F2 122.2000 176.510 .933 

F3 122.2667 174.892 .933 

G1 122.5000 185.017 .940 

G2 122.5667 184.185 .939 

G3 122.4667 177.568 .934 

H1 122.0667 174.547 .933 

H2 122.1000 176.369 .934 

H3 122.2000 173.614 .932 



๒๗๐ 

 

I1 122.0667 179.789 .938 

I2 121.9667 176.723 .934 

I3 121.9333 177.168 .934 

J1 121.9333 180.685 .935 

J2 121.9000 177.541 .934 

J3 121.9333 179.306 .935 

K1 121.8333 179.247 .935 

K2 121.8000 178.028 .934 

K3 121.9333 175.306 .933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ญ  

ภาพประกอบการสัมภาษณ์และ 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๗๒ 

 

ภาพประกอบการสัมภาษณ ์
 

 
 

สัมภาษณ์ พระศรีรัตนมุนี, ดร.  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร. 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 



๒๗๓ 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูพิพิธจารุธรรม, ดร.  
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายบุญทรง  แทนธานี 
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



๒๗๔ 

 

 
 

สัมภาษณ์ พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท   
รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางทานตะวัน พงษ์แตง 
รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



๒๗๖ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายเชาวรัตน์ คล้ายสอน 
ประธานชุมชนบรมไตรโลกนารถ ๒๑ เทศนครพิษณุโลก 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายสนับ มั่นทับ 
ประธานชุมชนแสนพลพ่าย เทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



๒๗๗ 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายเศกสันต์ สมิทธิภิญโญ 
ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายไพรัตน์ น้อยหมอ 
ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
 
 



๒๗๘ 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายชวลิต จันทร์นฤมล 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นางสุกัญญา จันทร์สิงห์ 
ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 



๒๗๙ 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ นางสาวขวัญรัตน์ คุณจันทรโชติ 
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้เทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายชัยชนะ มีศิริ 
ผู้อ านวยการส านักการช่างเทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 



๒๘๐ 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายบุญธรรม พรหมมาศ 
ผู้อ านวยการกองประปาเทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายอัครเดช ใจอารีย์ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการเทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 



๒๘๑ 

 

 
 

สัมภาษณ์ ส.ต.ท.บรรเทิง ยวนแห่ว 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 



๒๘๒ 

 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 

 
 

 
 



๒๘๓ 

 

 

 
 

 
 
 
 



๒๘๔ 

 

 

 
 

 



๒๘๕ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  : นายวรพล  วรสวุรรณโรจน์ 

วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันจันทร์ ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 

สถานที่เกิด  : ๓๐๘ หมู่ ๓ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

ปัจจุบัน   : ๙๙/๒๕๑ หมู่ ๗ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

การศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๓  : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

พ.ศ.๒๕๔๕ : ปริญญาโท การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยี  
                                 และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ.๒๕๕๔ : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบาย 
                                 สาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ.๒๕๕๐  : รักษาการหัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช    
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๔  : รักษาการหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช    
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๘  : รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช   
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผลงานทางวิชาการ  

๑. บทความวิชาการ เรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับการปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น”. นิตยสารพุทธจักร, (พศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐)  
๒. บทความวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคประเทศไทย  
    4.0”. นิตยสารพุทธจักร, (พศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) 
๓. บทความวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ยุคประเทศไทย 4.0”. วารสาร มจร. พุทธชินราชปริทรรศน์. ปีที่ ๑  
ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐)   

  



๒๘๖ 

 

ปีท่ีเข้าศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔  : หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                                 รุน่ที่ ๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๙๙/๒๕๑ หมู่ ๗ ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
   โทร ๐๙๔-๗๐๙๖๕๒๔ 
   E-mail: juknarin@gmail.com 
 


