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คำนำ
เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุ ณ ภาพ โดยใช้ ห ลั ก สู ต รและวิ ท ยากรที่ มี คุ ณ ภาพ เน้ น การพั ฒ นาโดยการเรี ย นรู้ด้ ว ยตน เองผ่ า น
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี จะสามารถนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
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กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน อธิบายถึงการสร้างความผูกพันกับทีมงาน และภาวะผู้นากับทีมงาน
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องค์ประกอบของการทางานเป็นทีม และประโยชน์ของการทางานเป็นทีม
3. สามารถอธิบายประเภทของทีมงาน ตามเกณฑ์การ
จาแนกที่แตกต่างกัน
4. สามารถระบุลักษณะของการทีมงานที่ดี และระบุลักษณะ
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5. สามารถอธิบายขั้นตอนของการสร้างทีมงาน และทักษะ
ที่จาเป็นสาหรับการสร้างทีมงาน
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9. สามารถอธิบายวิธีการสร้างทีมเวิร์ค / ปัจจัยสู่
ความสาเร็จในการทางานเป็นทีม
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8. ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
สื่อประกอบกำรอบรม
1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบความรู้
3. วีดิทัศน์
4. แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. กระดานสนทนา (Web board)
6. ใบงาน
7. แบบทดสอบ
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม
วิธีการวัดผล
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง
เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่กาหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดาน
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http://www.industry.go.th/ops/pio/nakornsrithammarat/DocLib5/

6 | ห น้ า

T E P E - 55202 เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี

หลักสูตร TEPE- 55202
เทคนิคการสร้างทีมงานที่ดี
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 ทีมงำน : ปัจจัยควำมสำเร็จขององค์กร
แนวคิด
1. การทางานแบบ " ทีม" เป็นการทางานที่เหมาะสมกับ
การทางานในโลกปัจจุบัน เพราะเป็นการทางานแบบทีม จะนาเอาทักษะการทางานของแต่ละบุคคลที่
ต่างกัน มาเสริมซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายเดียวกันโดยมีการใช้ภาวะผู้นาร่วมกันในการปฏิบัติงาน
2. ลักษณะของทีมงานแตกต่างจากกลุ่ม โดยมีลักษณะ
พิเศษเพิ่มเติมตรงที่ความเป็นทีมจะเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลที่มีจิตสานึกที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยเกิดจากการประสานงาน ประสานใจ และประสานสายสัมพันธ์จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ด้วยความเต็มใจ โดยองค์ประกอบของทีมงาน ประกอบไปด้วย ผู้นาทีม การจัดการทีม และ
สมาชิกในทีม
3. การทางานเป็นทีมมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่กาหนดตายตัว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง สถานการณ์ สภาพแวดล้อม เวลา โครงสร้างอานาจหน้าที่
ระดับความมีอิสระ ความเป็นทางการขององค์กร
เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. สามารถอธิบายความหมายของการทางานเป็นทีม
2. สามารถระบุลักษณะของการทางานเป็นทีม
ความสาคัญของทีมงานที่มีต่อองค์กร ความสาคัญของการสร้างทีมงาน วัตถุประสงค์ของการสร้าง
ทีมงาน องค์ประกอบของการทางานเป็นทีม และประโยชน์ของการทางานเป็นทีม
3. สามารถอธิบายประเภทของทีมงาน ตามเกณฑ์การ
จาแนกที่แตกต่างกัน

ตอนที่ 2 กำรสร้ำงทีมงำนที่มีประสิทธิผล
แนวคิด
1. ลักษณะของการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย สมาชิกทุกคนในทีมงานมีการแสดงออก
และเต็มใจรับหน้าที่เป็นผู้นา แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องและเป็นเอกฉันท์ และเชื่อใจและไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน
2. ขั้นตอนกาสร้างทีมงาน ประกอบไปด้วยการกาหนด
ภารกิจ สร้างความเข้าใจกับสมาชิก ระดมความคิด คัดเลือกความคิด กาหนดแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามแผนงานและการประเมินผล อีกทั้งในการพัฒนาทีมงาน มีทักษะที่จาเป็นในการสร้าง
ทีมงาน ได้แก่ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการเป็นผู้นา ทักษะในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะในการประชุมของทีมงาน และทักษะในการบริหารการขัดแย้ง
3. การสร้างทีมงานในองค์กร มีเป้าหมายเพื่อการ
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แก้ปัญหาและการพัฒนาการทางาน การสร้างทีมงานต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจในระดับที่สูงกว่าการ
ทางานเป็นกลุ่ม ใช้ความพยายามในการสร้างความรู้สึกที่เป็นใจหนึ่งใจเดียวกัน จึงจะทาให้ลักษณะ
การทางานของทีมงานแตกต่างจากการทางานเป็นกลุ่ม
วัตถุประสงค์
1. สามารถระบุลักษณะของการทีมงานที่ดี และระบุ
ลักษณะของการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถอธิบายขั้นตอนของการสร้างทีมงาน และ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการสร้างทีมงาน
3. สามารถอธิบายกระบวนการสร้างทีมงาน

ตอนที่ 3 กลยุทธ์ในกำรสร้ำงทีมงำน
แนวคิด
1. ขั้นตอนการสร้างทีมงาน เริ่มจากการวางแผนทีมงาน
จัดโครงสร้างของทีมงาน เลือกบุคคลเข้าร่วมทีม การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทีมงานก็เป็นกระบวนการที่สาคัญสืบเนื่องจากการสร้างทีมงาน
โดยการพัฒนาทีมงานประกอบไปด้วยหลักการซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบสาคัญในการทางานนั้นๆ และ
เทคนิค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สมารถทางานได้ผลดียิ่งขึ้น
2. วิธีการสร้างพลังของทีมงาน สามารถสร้างได้
หลากหลายวิธี เช่น การจัดการประชุม เป็นวิธีที่ผู้บริหารจะได้พูดคุยกับทีมงาน ทั้งการประชุมแบบ
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ การสร้างความท้าทายให้กับงาน โดยตั้งเป้าหมายของทีมให้น่าสนใจ
และดาเนินการได้จริง เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน และการสื่อความหมาย เป็นปัจจัย
เบื้องต้นที่ช่วยให้การดาเนินงานราบรื่น เป็นต้น
3. การสร้างทีมที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย เพิ่มโอกาสในการ
ประสบความสาเร็จ แบ่งงานให้ขัดเจน ต้องจัดการกับทีม และต้องให้คาติชมและคาแนะนา รวมไปถึง
ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการทางานเป็นทีม ซึ่งประกอบไปด้วย บรรยากาศของการทางานที่มีความเป็น
กันเอง ความไว้วางใจกัน มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตาม
บทบาทของตน วิธีการทางาน การกาหนดกติกาหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ และการพัฒนาทีมให้เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
1. สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนาทีมงาน / หลักการ
พัฒนาทีมงาน
2. สามารถเลือกวิธีบริหารเพื่อการสร้างทีมงานที่เหมาะสม
3. สามารถอธิบายวิธีการสร้างทีมเวิร์ค / ปัจจัยสู่
ความสาเร็จในการทางานเป็นทีม

ตอนที่ 4 กำรสร้ำงควำมผูกพันกับทีมงำน
แนวคิด
1. ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการจัดตั้งทีมงานที่พบมากที่สุด
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ได้แก่ มักมีความเสี่ยงสูงขึ้นมักมีลักษณะกล้าได้กล้าเสียมากกว่าการตัดสอนใจเดี่ยว ทีมที่มีความ
สามัคคีเกินไปมักเกิดความเชื่อมั่นและมองข้ามความถูกผิด สะเพร่าจะทาให้เกิดความผิดพลาด การ
เกี่ยงงานและการกินแรง เนื่องจากการทางาในกลุ่มหรือทีม จะไดผลงานเป็นปริมาณน้อยกว่าที่แต่ละ
คนทารวมกัน ซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น การบริหารความขัดแย้งในทีมจึงเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งเทคนิคการ
บริหารความขัดแย้ง ได้แก่ การประนีประนอม การพบกันครึ่งทาง การทดลองทาตามแนวคิด แล้ว
เปรียบเทียบผลที่ได้ และการหลอมรวมความคิดกันเพื่อสร้างแนวทางใหม่
2. การสร้างความผูกพันกับทีมงาน โดยเข้าใจทีมงานที่
เข้ามารวมกัน จะทาให้ผู้บริหารเข้าใจสมาชิกในทีม แชะเข้าใจวัตถุประสงค์ร่วมของทีม
3. พฤติกรรมในการสร้างทีมให้ประสบความสาเร็จ
ประกอบด้วย การสื่อสารที่ดีเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในทีมที่สมาชิกทุกคนรู้สึกอิสระที่จะ
พูดและฟัง การตัดสินใจจะทาได้ดีที่สุดโดยทีมไม่ใช่สาหรับทีม การประสานความร่วมมือใน
หลากหลายวิธีจะช่วยให้เกิดการสร้างทีมงานที่ดี ทางานกับผู้อื่นด้วยความพึงพอใจ การจัดการตนเอง
เน้นไปที่การสื่อสาร การตัดสินใจ และการประสานความร่วมมือก่อให้เกิดการจัดการตนเอง
วัตถุประสงค์
1. สามารถระบุปัญหาความขัดแย้งในทีม / จัดทา
แผนการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน
2. สามารถอธิบายเป้าหมายของการสร้างความผู้พันกับ
ทีมงาน
3. สามารถอธิบายพฤติกรรมในการสร้างทีมให้ประสบ
ความสาเร็จ

ตอนที่ 5 ภำวะผู้นำกับทีมงำน
แนวคิด
1. การทางานเป็นทีมจาเป็นต้องขึ้นกับประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของแต่ละทีม การบริการงานเป็นทีมจาเป็นต้องมีรูปแบบการบริการเป็นแนวนอน เพื่อ
เพิ่มช่องทางการสื่อสาร การให้คุณค่าในภาวะผู้นาของทีมงานตามความสามารถของสมาชิกด้วยการ
มอบอานาจในงาน อย่างไรก็ตามการทางานเป็นทีมจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ
ประสานงานให้บรรลุเป้าหมาย
2. เทคนิคการบริหารทีมงานที่ดี ประกอบด้วยการสร้าง
บรรยากาศเหล่านี้ คือ มองอนาคตร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายของทีมงานกับวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดและ
เป้าหมายร่วมกัน มีบรรยากาศแห่งความ ไว้วางใจและให้กาลังใจกัน มีการสื่อสารที่ดี มีการยอมรับใน
ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีระเบียบที่ชัดเจน มีผู้นาที่เหมาะสม มีการตรวจสอบวิจารฯสิ่งต่างๆ และมี
การมอบหมายงานให้แต่ละคนและพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ
3. ผู้บริการทีมงานนอกจากมีความรู้ในเรื่องภายใน
องค์กรอย่างลึกซึ้ง แล้วยังต้องมีทักษะในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ให้ความสนใจศึกษาสมาชิกของทีม สร้าง
ความรู้สึกเท่าเทียม สามารถให้คาปรึกษา สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ สร้างจิตสานึกของความ
รับผิดชอบร่วมกัน กาหนดการจัดสินใจของทีม วางแผนการดาเนินงาน และกาหนดตัวชีวัด
ความสาเร็จ
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วัตถุประสงค์
1. สามารถอธิบายสิ่งที่ควรคานึงในการบริหารทีมงาน
2. สามารถระบุเทคนิคการบริหารทีมงานที่ดี
3. สามารถอธิบายความรู้และทักษะที่ผู้บริหารทีมงานพึง
ต้องมี
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ตอนที่ 1 ทีมงาน : ปัจจัยความสาเร็จขององค์กร
เรื่องที่ 1.1 ความหมายของทีมงาน
การทางานแบบ "ทีม" เป็นการทางานที่เหมาะกับการทางานในโลกปัจจุบัน เพราะการทางาน
แบบทีม จะนาเอาทักษะการทางานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน มาเสริมซึ่งกันและกัน
ควำมหมำยของทีมและทีมงำน
ทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้มีพลัง มีความผูกพันรับผิดชอบ ที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน สมาชิกในทีมเป็นผู้ที่ร่วมทางานด้วยกันได้ดี และรู้สึกเพลิดเพลินที่จะทางานนั้น สามารถ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง
ทีม เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และต้องพึ่งพากัน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
หรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้มีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับว่าวิธีเดียวที่จะทาให้งาน
สาเร็จคือ การทางาน
ทีมงาน หมายถึง กลุ่มของผู้ซึ่งทางานร่วมกัน รับผลกระทบของงานที่ทาร่วมกัน มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน และพึ่งพากันในการทางาน ทีมงานจะประสบความสาเร็จได้ ต้องขึ้นอยู่กับการ
วางรากฐาน หรือการสร้างทีม บวกกับการใช้เทคนิคบางประการ เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ทีม เป็นการทางานของคนหลาย ๆ คนร่วมกันทา และทาให้งานสาเร็จ ส่วนจะออกมาดี
หรือไม่ดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ “ทีมงาน”
ทีมงาน หมายถึง การทางานของกลุ่มที่ใช้ความสามารถแต่ละบุคคลให้ทางานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่กระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ของ
องค์การหรือหน่วยงาน
ทีมงาน หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิด และคงความสัมพันธ์อยู่
ค่อนข้างถาวร ซึ่งประกอบด้วยเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. มีเหตุผลในการทางานร่วมกัน
2. มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความสามารถ
ทีมงาน หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปทางานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ร่วมทีมต่างก็มีความพอใจในการทางานนั้น
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ทีมงานนั้นมีความหมายมากกว่ากลุ่มคนที่มารวมกันเฉยๆ เพราะทีมงานจะรวมความถึงความ
เป็นผู้นากลุ่ม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการ
ผสมผสานสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อการทางานร่วมกัน เป้าหมายของการสร้างทีมงานจึงเป็นการ
สร้างทีมงานที่มีการทางานอย่างมีชีวิตชีวาแทนที่จะเป็นเหมือนเครื่องจักร และมีการประสานการ
ทางานของสมาชิกทุกคนในทีมให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน (วิชัย โถสุวรรณจินดา ,2535:142)
การทางานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทางานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุก
คนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทาอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทางาน
ร่วมกัน
การทางานเป็นทีมเป็นการใช้ทีมในการปฏิบัติงาน ซึ่งทีมงานถือเป็นกลุ่มพิเศษชนิดหนึ่งที่
สมาชิกที่ผูกพันต่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยมีการใช้ภาวะผู้นาร่วมกันในการปฏิบัติงาน
โดยสรุป ความแตกต่างระหว่างทีมและทีมงาน คือ ทีม เป็นกลุ่มคนที่ทางานร่วมกันเพื่อ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย สาหรับทีมงาน มีความหมายมากกว่ากลุ่มคนที่มาทางานร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิดซึ่งประกอบไปด้วยเพื่อร่วมงานและหัวหน้าซึ่งประกอบไปด้วยมี
เหตุผลที่มาทางานร่วมกัน และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสามารถ
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ตอนที่ 1 ทีมงาน : ปัจจัยความสาเร็จขององค์กร
เรื่องที่ 1.2 ทีมงานเป็นอย่างไร
ลักษณะกลุ่มกับทีมงำน
กลุ่มเป็นสัญญาณแรกเริ่มที่ก่อให้เกิดการทางานเป็นทีมในระยะเวลาต่อมา เป็นความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แทนที่จะทางานโดยลาพัง การทางานเป็นกลุ่ม มีลักษณะการ
ทางานที่ต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม มีโครงสร้างที่ชัดเจน
สมาชิกกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และกลุ่มมีเป้าหมายที่จะ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จแต่เพียงอย่างเดียว การทางานเป็นกลุ่มเกิดขึ้นจากเหตุผลทางสังคม เหตุผลทาง
จิตใจ และเหตุผลทางศักยภาพแห่งตน มีการจาแนกประเภทของกลุ่ม ได้หลายประเภทด้วยกัน เช่น
กลุ่มที่เป็นทางการ และ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ
ทีมเป็นลักษณะหนึ่งของกลุ่มที่มีความพิเศษแตกต่างจากกลุ่มประเภทอื่น ๆ ความแตกต่าง
ดังกล่าว คือ ในขณะที่กลุ่มอาจประกอบด้วยบุคคลที่มีจานวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีโครงสร้างทีช่ ัดเจน
สมาชิกของกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และกลุ่มมีเป้าหมายที่
จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จแต่เพียงอย่างเดียว แต่ทีมงานมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากความเป็นกลุ่ม
ตรงที่ความเป็นทีมจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลที่มีจิตสานึกที่จะปฏิบัติงานร่วมกันโดยเกิด
จากการประสานงาน ประสานใจ และประสานสายสัมพันธ์ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปด้วยความเต็มใจ
ทีมงำนมีควำมสำคัญต่อองค์กรอย่ำงไร
การสร้างทีมงานเป็นการวางแผนทางานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลแต่ละคนสามารถทางาน
อย่างเต็มศักยภาพ ทางานอย่างมีแบบแผน มีระบบ โดยที่สมาชิกมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกของ
กลุ่ม ทางานอย่างสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อความสาเร็จของงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
รวมทั้งทีมงาน ยังเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทางานของหน่วยงาน นั้น ๆ อีก
ด้วย การสร้างทีมงานจะเกิดจากเหตุผลต่างๆ ดังนี้
1. งานบางอย่างไม่สามารถทาให้สาเร็จได้จากคน ๆ เดียว
2. การทางานในหน่วยงานต้องร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร
ทุกคน ทางานให้เสร็จทันเวลาที่กาหนด
3. งานบางอย่างต้องอาศัยความสามารถและความ
เชี่ยวชาญ (Expert) จากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย
4. งานบางอย่างต้องการความรับผิดชอบร่วมกันของ
สมาชิก
5. งานบางอย่างต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จาก
สมาชิก เพื่อหาแนวทาง วิธีการและเป้าหมายใหม่ของงาน
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6. งานที่สมาชิกร่วมกันทานั้น ต้องมีบรรยากาศของความ
สามัคคีเกิดขึ้น
7. บุคลากรที่ทางานจะต้องมีความจริงใจต่อกัน
8. ทุกคนเข้าใจกระบวนการทางานและเป้าหมาย
ความสาเร็จของงานร่วมกัน
ควำมสำคัญของกำรสร้ำงทีมงำน
ในแง่ของการทางานเป็นทีม คือการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปมาทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็การปฏิบัติงานต่างก็
ได้รับความพอใจในผลงานนั้น ๆ
กลไกช่วยทาให้เพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น คุณภาพของผลผลิตและ
การให้บริการในแง่ของการทางานที่ดี เกิดการคิดสร้างสรรค์และก็มีความริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพของงานและองค์กรให้มีคุณภาพและมั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีให้เกิดความรัก ความสามัคคี น้าหนึ่งใจเดียวกัน มีเครือข่ายสัมพันธภาพเกิดความสุขใน
การทางานร่วมกัน เมื่อมีการทางานเป็นทีมที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้สิ่งที่ทาให้เกิดความสาเร็จคือดัชนี
ชี้วัด ในการบริหารงานให้ประสบความสาเร็จจะต้องทาให้เกิดการมีส่วนร่วมทาให้เป็น ดัชนีที่สามารถ
ที่จะชี้วัดความสาเร็จของทีมได้
ยุทธศาสตร์แห่งความสาเร็จการจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นา ผู้บริหารหรือผู้นาทุกคน จะต้องมี
ศักยภาพของการบริหารงานเป็นทีมให้เกิดประสบผลสาเร็จและเกิดความก้าวหน้า องค์กรใดก็ตาม
ถ้ามีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีทักษะของความเป็นผู้นาสามารถที่จะทาให้บุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ เดิน
หรือไปพร้อม ๆ กันที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของการทางานตรงนั้น คือทีมงานที่ดีที่เกิดขึ้น คือภาพของ
ประโยชน์ของการทางานเป็นทีม
วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงทีมงำน
การสร้างทีมงานเป็นการทางานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความไว้วางใจกันในหมู่สมาชิกของทีมงาน
2. เพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน สมาชิกของทีมจะทางาน
ได้ดีขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยและจริงใจต่อกัน เมือ่ มีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไข
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้มากขึ้น ช่วยให้
การทางานมีประสิทธิภาพและผลิตผล เป็นการใช้ศักยภาพของทีมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับในทางสร้างสรรค์แก่องค์การ
5. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นและ
ข่าวสารของผู้อื่นอย่างตั้งใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาทักษะ ในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อ
ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล เนื่องจากสมาชิกเรียนรู้ทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น จากการได้
ทางานร่วมกัน มีความพร้อมที่จะทางานร่วมกันมากขึ้น ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สมาชิกของ
ทีม
6. เพื่อเสริมสร้างขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
7. เพื่อปรับปรุงการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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องค์ประกอบของกำรทำงำนเป็นทีม
องค์ประกอบของทีมงาน ประกอบด้วย ผู้นาทีม การจัดการทีม และสมาชิกในทีม เมื่อทราบ
องค์ประกอบของทีมงานแล้ว สิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อไป คือ การที่จะสร้างทีมงานขึ้นมานั้นจะ
เริ่มต้น ณ จุดใด และดาเนินการต่อไปอย่างไร
องค์ประกอบของการทางานเป็นทีม ( Woodcock, 1989) ประกอบด้วย
1. มีลักษณะเป็นครอบครัว สมาชิกให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. มีการประสานกิจกรรมของแต่ละบุคคลให้รวมกัน
3. สมาชิกกาหนดข้อตกลงร่วมกัน
4. ทีมจัดการสถานที่ที่ควรจะมีเพื่อการพบปะ ประชุม เพื่อ
สนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิก
5. ทีมสามารถให้การฝึกอบรมและพัฒนาความต้องการของ
สมาชิก
6. ทีมให้โอกาสที่จะเรียนรู้
7. ทีมทาให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่น่าสนใจ
8. ทีมทาให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่องาน และ
มีความสนุกสนานในการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบของทีมงำนที่ดีและมีปริสิทธิภำพ
องค์ประกอบของทีมงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. มีเป้าหมายร่วมกันและเข้าใจเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน
ด้วยความเต็มใจยอมรับที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2. ทุกคนต้องเข้าใจบทบาทและขอบเขต ในตาแหน่ง หน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเองอย่างแน่ชัด
3. แต่ละคนในแต่ละตาแหน่ง จะต้องเข้าใจในความสัมพันธ์
กันของงานของตนกับบุคคลอื่นๆ ในทีม และพร้อมที่จะให้หรือรับความช่วยเหลือต่อกันอย่างเต็มที่
4. มีลักษณะการทางานที่ยืดหยุ่น โดยมีทัศนคติว่าลักษณะ
ของงานจะเป็นตัวกาหนดรูปแบบ มิใช่รูปแบบเป็นตัวกาหนดลักษณะของงาน
5. พฤติกรรมการทางานในระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปในลักษณะของแบบการทางานร่วมกับคน มิใช่ทางานบนหัวคนหรือกดหัวคน
6. สมาชิกแต่ละคนในทีมจะต้องรู้จักและเข้าใจตัวเองอย่าง
แท้จริง
7. นอกจากตัวเองแล้ว จะต้องเข้าใจเพื่อนในทีมได้เป็นอย่าง
ดีอีกด้วย
8. เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการวางแผน
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ตลอดจนการทากิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ด้วยความเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็น แม้จะเป็น
เสียงส่วนน้อยก็ตาม
9. มีการประชุมทีม อาจเป็นประจาสัปดาห์ /เดือน อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเปิดช่องให้นาเอาปัญหาออกมาพูดกันอย่างอิสระ เพื่อ
การปรึกษาหารือแนะนา เพื่อการติดตามความก้าวหน้าของงาน และเพื่อการกระชับความสามัคคี
ภายในทีมในแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
10. การสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในทีม มีแต่
บรรยากาศของความไว้วางใจ เปิดเผยต่อกันและกันสูง จนกระทั่ง ทุกคนกล้าพูดอย่างที่ตนรู้สึกและ
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของทีม
11. ภายในทีมจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือความขัดแย้งทาง
ความคิดสูง ขณะเดียวกัน ความขัดแย้งทางส่วนตัวจะมีน้อยมาก
12. การขจัดข้อขัดแย้งภายในทีม จะใช้วิธีเผชิญหน้า
แก้ปัญหากันด้วยข้อมูลเท็จจริง เพื่อความเข้าใจ และการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
13. จะมีการใช้ประโยชน์และประสานประโยชน์ในเรื่อง
ขาดความรู้ ความสามารถตลอดจนความแตกต่างของแต่ละคนในทีมให้ได้ผลร่วมกันอย่างสูงสุด
14. การตัดสินใจใดๆ ภายในทีมจะใช้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง แทนข้อมูลที่เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจนั้นจะกระทากัน ณ แหล่งที่มี
ข้อมูลที่สุด แทนการยึดถือเอาแหล่งที่มีตาแหน่งสูงๆ เป็นจุดศูนย์กลางในการตัดสินใจเท่านั้น
15. ภาระความเป็นผู้นาภายในกลุ่ม ไม่ผูกขาดกับนายคน
เดียวเท่านั้น แต่จะกระจายไปทั่วภายในทีม และอาจจะเกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาชั้นล่างๆ ได้เสมอ
16. หัวหน้าทีมที่เป็นทั้งนักพูดและนักฟังที่ดี และที่ตั้งใจ
จริงอีกด้วย
17. มีวิธีปรับทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนความ
คาดหวังของสมาชิกใหม่ให้สอดคล้องและเข้ากันได้กับทีมอย่างรวดเร็ว
18. สมาชิกในทีมมีการยอมรับนับถือและเคารพในความ
แตกต่างของความรู้ความสามารถของแต่ละคนในแต่ละด้านอย่างเต็มที่
19. มีหัวหน้าทีมที่เป็นแบบอย่างได้ ทั้งในแง่มาตรฐานและ
ความประพฤติส่วนตัว และในแง่มาตรฐานความประพฤติในการทางาน
20. มีบรรยากาศของที่ทางานที่ดี เช่น ระบบการให้คุณให้
โทษ ระบบการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนเงินเดือน ที่สนับสนุนหรือเอื้ออานวยต่อการที่จะให้
คนกล้าคิด กล้าพูด กล้าเขียน และกล้าทาในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องต่อการทางานเป็นทีมต่อไป
กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการทางานเป็นทีม ประกอบด้วย
1. จานวนบุคคล (Person) การทางานเป็นทีมต้อง
ประกอบด้วยบุคคลจานวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. การมีเป้าหมายร่วมกัน (Common goal) สมาชิกทุกคน
ต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสนองตอบความต้องการได้อย่างเต็มที่
3. การวางแผนงานร่วมกัน (Common plan) ต้องมีการวาง
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แผนการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานร่วมกัน จึงจะทาให้งานสาเร็จลงได้
4. การมีส่วนร่วม (Participation) สมาชิกต้องมีจิตสานึกใน
การเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตนเองไม่ใช่เกิดจากการบังคับ
5. การติดต่อสื่อสาร (Communication) การทางานเป็นทีม
จะประสบผลสาเร็จได้ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกัน ผู้นากับสมาชิก การติดต่อสื่อสาร
ทาให้เกิดความเข้าใจ
6. ความผูกพันแน่นแฟ้น (Cohesiveness) สมาชิกที่ทางาน
ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดความรู้สึกผูกพันซึ่งกันและกัน ความรู้สึกเช่นนี้จะปรากฏออกมาในรูปของการ
ปกป้องสมาชิกด้วยกัน เปิดเผย และมีความจริงใจ
7. การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependent) การทางานเป็นทีม
ต้องมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันร่วมมือกันระหว่างทีมงาน
8. การร่วมมือประสานงานกัน (Coordinating) การร่วมมือ
กันทางานโดยปราศจากความขัดแย้ง ย่อมเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะทาให้ทีมงานมีกาลังเข้มแข็งที่จะฟัน
ฝ่าอุปสรรคนานัปการ สมาชิกมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา มีการแบ่งปัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
9. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Common benefit) สมาชิก
ของทีมจะทางานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันและร่วมมือกันจนกว่างานจะสาเร็จ ความสาเร็จ
ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้รับ เป็นของสมาชิกทุกคน
10. ความตั้งใจในการทางานร่วมกัน การทางานทุก
ประเภทต้องมีความตั้งใจเป็นพื้นฐานโอกาสสาเร็จจะมีมากกว่า ผู้ที่ทางานเป็นแต่หากขาดความตั้งใจ
11. ความชานาญงานหรือกระหายจะสู้งาน งานจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด หากผู้ชานาญงานเป็นผู้ลงมือทาเอง แต่หากในองค์การนั้น ๆ ไม่มีผู้ชานาญงาน
ก็ต้องมีการฝึกฝน
12. เข้าใจหลักมนุษยสัมพันธ์ สมาชิกทุกคนต้องมีหลัก
มนุษยสัมพันธ์ พยายามสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ลักษะของทีมที่สำคัญ
ลักษณะของทีม ลักษณะที่สาคัญของทีม 4 ประการ ได้แก่
1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที
สมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกันในกิจการของกลุ่ม / ทีม ตระหนักในความสาคัญของกัน
และกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให้เกียรติกัน สาหรับกลุ่มขนาดใหญ่มักมีปฏิสัมพันธ์กันเป็น
เครือข่ายมากกว่าการติดต่อกันตัวต่อตัว
2. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิก
กลุ่มจะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของทีม / กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่
สอดคล้องกับองค์การ มักจะนามาซึ่งความสาเร็จของการทางานได้ง่าย
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3. การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม
ซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุ่ม ซึง่ อาจจะเป็นกลุ่มแบบ
ทางการ (Formal Group) หรือกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของ
กลุ่มจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อย อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ
มีความสนิทสนมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน
4. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน การรักษาบทบาท
ที่มั่นคงในแต่ละทีม / กลุ่ม จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถ
ของสมาชิก โดยจีการจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู้
ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก
ประโยชน์ของทีมงำน
การทางานเป็นทีมจะมีประโยชน์ต่อองค์การในด้านต่างๆ คือ
1. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับสมาชิก การทางานเป็นทีมจะสร้างความไว้ใจ
ช่วยเหลือกัน และบรรยากาศการทางานที่ดี ทาให้สมาชิกมีความรู้สึกสบายใจ พอใจ และเพลิดเพลิน
กับการทางาน ก่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน และช่วยให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ
2. สร้างความก้าวหน้าให้องค์กร สมาชิกในทีมงานที่ประสบความสาเร็จจะช่วยความรู้
ความสามารถทุ่มเทในการทางาน ทาให้องค์กรได้รับผลจากความมุ่งมั่น ทุ่มเทนั้น
3. สร้างความสัมพันธ์ในงาน สมาชิกในทีมงานจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยระดมกาลังกาย
กาลังใจ และกาลังความคิด ตลอดจนความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกเข้า
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความผูกพันในฐานะสมาชิกของทีม หรือที่
เรียกว่า “One for all, all for one.” ทาให้บุคคล ทีม และงานมีความผูกพันใกล้ชิดกัน และบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน
4. เพิ่มพูนการยอมรับนับถือระหว่างกัน เนื่องจากสมาชิกทีมงานจะรับรู้ ยอมรับ และมีความ
เข้าใจต่อกันว่าเขาจะต้องแสดงบทบาท (Roles) อย่างไร และในช่วงเวลาใดให้เหมาะสม
โดยสรุป ลักษณะของทีมงาน คือ เกิดจากการรวมตัวของบุคคลที่มีจิตสานึกที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยเกิดจากการประสานงาน ประสานใจ และประสานสายสัมพันธ์ จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ พร้อมที่จะปฏิบัติงานต่อไปด้วยความเต็มใจ โดยมีองค์ประกอบของการทางานเป็นทีม คือ
ผู้นา การจัดการทีม และสมาชิกในทีม
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ตอนที่ 1 ทีมงาน : ปัจจัยความสาเร็จขององค์กร
เรื่องที่ 1.3 ประเภทของทีมงาน
ประเภทของทีมงำน
การศึกษาประเภทของทีมงาน เป็นการศึกษารูปแบบการจัดตั้งทีมขึ้นมา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน
หลายรูปแบบ ไม่มีการกาหนดตายตัวลงไปว่าการสร้างทีมงานต้องใช้รูปแบบใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานการณ์ สภาพแวดล้อม เวลาโครงสร้างอานาจหน้าที่ ระดับความมี
อิสระ ความเป็นทางการขององค์การ เป็นต้น
การกาหนดรูปแบบหรือประเภทของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบการทางาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ยึดมั่นในอุดมการณ์ร่วมกัน ประหยัด ย่อมจะทาให้การทางานเป็นทีม
มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
Harvard Business Essentials ได้แบ่ง รูปแบบของทีมในองค์การ แตกต่างกันไปตาม
จุดมุ่งหมายของทีมที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ทีมบริหารระดับสูง (Senior Management teams) มี
จุดมุ่งหมายในการกาหนดปรัชญา ในการดาเนินงาน นโยบาย และทิศทางขององค์กร
2. คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Task Forces) มีหน้าที่
ดาเนินการตามแผนที่จัดทาขึ้นมาโดยเฉพาะ สาหรับการระบุปัญหาหรือโอกาส
3. คณะกรรมการด้านคุณภาพ (Quality Circles) มีหน้าที่
ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ กิจกรรมการผลิต และปัญหาในด้านการบริหาร
4. ทีมงานที่บริหารจัดการตนเอง (Self – Managed Work
Teams) จะทางานร่วมกันทุกวัน เพื่อดาเนินงานตามกระบวนการทางานทั้งหมด
5. ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) เป็นการนาบุคคลที่ไม่อยู่
ในสถานที่แห่งเดียวกันเข้ามาทางานร่วมกัน
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2536) ได้แบ่งทีมในองค์การไว้ 5 ประเภท คือ
1. ทีมชั้นสูง หมายถึง ทีมงานที่รับผิดชอบในการกาหนดและพัฒนากลยุทธ์ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และกาหนดทิศทางขององค์การ ประเมินการแข่งขันและระบุโอกาสของธุรกิจ
ตลอดจนทาการตัดสินใจเรื่องที่สาคัญ ๆ ทีมงานอาจมีสมาชิกชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง
มาร่วมด้วยในบางโอกาส ความสามารถของสมาชิกในทีมชั้นสูง มีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จและ
เจริญก้าวหน้าขององค์การ
2. ทีมบริหาร หมายถึง ทีมงานที่กาหนดจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานประสานงาน และ
ควบคุมการทางานของสมาชิกในองค์การ จัดหาทรัพยากรและวางแผนการปฏิบัติงาน สร้างกลยุทธ์
การพัฒนาและจัดการภารกิจต่าง ๆ ขององค์การ
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3. ทีมปฏิบัติงาน หมายถึง ทีมงานที่ทาหน้าที่ปฏิบัติงานให้สาเร็จ รับผิดชอบในการแปรรูป
ปัจจัยป้อนเข้าให้เป็นผลผลิต ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสินค้าหรือบริการ
4. ทีมเทคนิค หมายถึง ทีมงานที่รับผิดชอบด้านการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นหลักประกันว่าสินค้าหรือการบริการขององค์การมีวิธีการดาเนินการที่เป็นรูปแบบเดียวกันอย่างได้
มาตรฐาน อาจเป็นมาตรฐานทางเทคนิคมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐานการบริการ
5. ทีมสนับสนุน หมายถึง ทีมงานที่เกิดขึ้นภายนอกกระบวนการทางานตามปกติ แต่ทีมนี้
จะให้การสนับสนุนทางอ้อม ซึ่งจาเป็นต่อความสาเร็จและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
Woodcock and Francis (1994) ได้จาแนก ทีมงานตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็น 6
ประเภท ได้แก่
1. ทีมกลยุทธ์ (Strategic team) เป็นทีมงานที่รับผิดชอบด้านการกาหนดนโยบาย
โครงสร้าง และการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นการมองไปข้างหน้า ทาหน้าที่วางแผน
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ทีมบริหาร (Management team) เป็นกลุ่มผู้บริหารรับผิดชอบ
3. ทีมโครงการ (Project team) เป็นคณะทางานที่แต่งตั้งขึ้นปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาหนด มีลักษณะเป็นทีมเฉพาะกิจหรือทีมชั่วคราว
4. ทีมประสานงาน (Coordination team) เป็นทีมงานทาหน้าที่จัดกิจกรรมการ
ประสานงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน
5. ทีมนักคิด (Think – tank team) เป็นคณะบุคคลที่เสนอแนะแนวคิดต่าง ๆและเป็น
ผู้สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ
6. ทีมปฏิบัติการ (Work group) เป็นทีมงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยตรง มี
บทบาทในการปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจหลัก
Robbins (2001) ได้นาเสนอ ประเภทของทีมงานไว้ 4
ลักษณะ ดังนี้
1. ทีมงานแก้ปัญหา (Problem-solving teams) ประกอบด้วยกลุ่มคนประมาณ 5-12
คนที่อยู่ในแผนกเดียวกัน พบปะกันสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง เพื่อถกเถียงปัญหาการปรับปรุงงานใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น เรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมของการทางาน เป็นต้น
2. ทีมงานบริหารตนเอง (Self-managed work teams) ทีมงานบริหารตนเอง
ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 10-15 คน ที่ร่วมรับผิดชอบทางานกันด้วยความมีอิสระอย่างสูง
กล่าวคือ ทีมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่องานทั้งหลายที่เคยเป็นอานาจความรับผิดชอบของหัวหน้าได้แก่
งานวางแผนและจัดตารางการทางาน การมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคน การควบคุม ดูแลงาน
ของทีมให้เสร็จตามเวลา การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
ตนเอง
3. ทีมงานไขว้หน้าที่ (Cross-functional teams) ทีมงานแบบไขว้หน้าที่ ประกอบด้วย
สมาชิกที่มาจากต่างแผนกที่อยู่ในระดับการบังคับบัญชาเท่ากัน แต่มีหน้าที่ต่างกันมาปฏิบัติภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งร่วมกัน ก่อให้เกิดการประสานงานและการร่วมมือกันของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดีขึ้น
ทีมงานแบบไขว้หน้าที่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการระดมบุคคลหลากหลายทักษะภายในองค์การ
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ให้มาร่วมกันทางาน แต่เป็นทีมงานที่บริหารค่อนข้างยาก ต้องใช้เวลามากในระยะแรกเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจและการพัฒนาการทางานเป็นทีม
4. ทีมงานเสมือน (Virtual teams) เป็นทีมงานที่สมาชิกอาจอยู่ห่างไกลกัน แต่สามารถ
ยึดโยงและทางานร่วมกันได้ด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ โดยสมาชิก
ทางานร่วมกันด้วยเครือข่ายออนไลน์ (Online) เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารต่างพื้นที่ ใช้เทคนิคการ
ประชุมทางไกล (Video conferencing) หรือใช้ไปรษณีย์อีเลกทรอนิกส์ (E-mail) ทาให้ระบบ
ทางไกลมิใช่อุปสรรคต่อการทางานร่วมกันอีกต่อไป ทีมงานเสมือนมีองค์ประกอบที่ต่างจากทีมงาน
แบบอื่น เช่น ไม่มีอุปสรรคข้อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่

โดยสรุป ประเภทของทีมงานมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่มีการกาหนดตายตัวว่าการสร้าง
ทีมจะต้องใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งประเภทของทีมงานอาจจะจาแนกตามเกณฑ์ เช่น
การกาหนดรูปแบบหรือประเภทของทีมงานที่สอดคล้องกับระบบการทางาน กาหนดรูปแบบตาม
ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กาหนดตามลักษณะของการทางานของทีมงานเป็นต้น
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ตอนที่ 2 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
เรื่องที่ 2.1 ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ลักษณะของทีมงำนที่ดี
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2533) กล่าวถึง ทีมงานที่ดีว่ามีลักษณะ คือ
1. มีการกาหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ใน
การทางานที่ชัดเจน
2. สมาชิกทุกคนของทีมงานรับรู้นโยบาย จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ในกรทางานอย่างทั่วถึงด้วยความเข้าใจตรงกัน
3. สมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และตัดสินใจในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับงานของตนเองมากที่สุด
4. การกาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก ต้องมีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
5. การสื่อสารเป็นแบบเปิด เพื่อให้สมาชิกทุกคนรับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานเสมอ
7. การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าสาเหตุมาจาก
อะไรก็ตาม จะต้องคานึงถึงความพึงพอใจของทุกฝ่ายเป็นสาคัญ
8. ต้องมีความเชื่อถือไว้วางใจกัน
9. สมาชิกแต่ละคนต้องมีความจริงใจ และความซื่อสัตย์ต่อ
หน่วยงาน
ลักษณะของการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
1. สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน
2. มีการกาหนดบทบาท มอบหมายอานาจ หน้าที่ ตลอดถึง
ความรับผิดชอบของสมาชิกไว้ชัดเจน
3. บรรยากาศในการทางานมีลักษณะเป็นกันเอง
4. สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ
5. ทีมงานพยายามส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์
และเป็นประชาธิปไตย
6. มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นประจา
7. สมาชิกมุ่งประโยชน์ของทีมเป็นหลัก
8. สมาชิกให้ความร่วมมือร่วมใจ มีความไว้วางใจ และ
บริสุทธิ์ใจต่อกัน
9. สมาชิกจะร่วมมือกันหาทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
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10. การตัดสินใจของทีมงานถือว่าสมาชิกทุกคนต้องร่วมกัน
รับผิดชอบ
11. สมาชิกทุกคนพอใจที่ได้ทางานร่วมกันเป็นทีม
ทีมที่จะประสบความสาเร็จในการทางานคือกลุ่มของบุคคลที่ทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของ ทีม ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ท่านและเพื่อนร่วมทีมจะต้องยึดถือเป็นกรอบเพื่อทางานร่วมกัน
- มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
- จัดการด้วยตนเอง
- พึ่งพาตัวเอง
- ขนาดของกลุ่มที่พอเหมา
เงื่อนไขการสร้างความสาเร็จในหารทางานเป็นทีม
ไม่ว่าการทางานคนเดียว หรือ การทางานเป็นทีม ย่อมมีเป้าหมายของงานนั้นๆ หากผลที่
ออกมาจะมีอยู่ 2 อย่างคือ ประสบความสาเร็จ หรือ ล้มเหลว แต่คาตอบอย่างเดียวที่เราต้องการคือ
ความสาเร็จ มีเงื่อนไขหลายประการที่จะนาพาทีมงานได้ลิ้มรสของความสาเร็จเช่นที่วางไว้
นโยบำย
ในแต่ละองค์กรจะดาเนินงานได้ด้วยดี จะต้องมีนโยบายหลักที่ชัดเจน เพื่อบอกทิศทางในการ
ดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่กระจายออกไปอย่างไร้ระบบ
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ทัศนคติ
สมาชิกในทีมงานหรือพนักงานขององค์กร ต้องมีทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อองค์กร
ฯลฯ ทาให้เกิดความผูกพัน การทุ่มเท และความไว้วางใจในทีมงาน ทาให้มีบรรยากาศที่ดีส่งเสริมต่อ
การทางาน
ควำมสำมำรถเฉพำะตัวทีมงานแต่ละทีม เป็นการรวมคนทางานหลายคนมาทางานร่วมกัน
ซึง่ แต่ละคนมาจากต่างสถานที่ ต่างความคิด ต่างมีความสามารถเฉพาะตัว เป็นการนาข้อดีของหลาย
ๆ คนมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับทีม โดยทุกคนในทีมจะต้องมีความสนใจร่วมกัน หรือมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน
กำรยอมรับ
การได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการยอมรับใน
ความสามารถและความคิดเห็นมาถึงตรงนี้ก็เตรียมรับความสาเร็จของทีมงานได้เลย แต่ถ้าผลทีอ่ อกมา
กลายเป็นอีกอย่างไป ก็คิดอย่างคนมองโลกในแง่ดีว่า เราได้พบกับผลของการทางานที่
นอกเหนือไปจากที่คนทั่วไปพบ เราไม่ประสบความสาเร็จ แต่ก็ไม่ล้มเหลว เพราะเราพบกับแบบฝึกหัด
สู่ความสาเร็จต่างหาก
โดยสรุป ทีมงานที่มีลักษณะที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบคือ มีเป้าหมายชัดเจน มี
การกาหนดเป้าหมายชัดเจน ทีการพึ่งพาตนเอง มีความไว้วางใจ ร่วมกันแสดงความคิดอย่างเป็นอิสระ
และสมาชิกทุกคนพอใจที่จะทางานร่วมกันเป็นทีม
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ตอนที่ 2 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
เรื่องที่ 2.2 ขั้นตอนการสร้างทีมงาน
ขั้นตอนกำรสร้ำงทีมงำน
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2533) ได้เสนอแนะขั้นตอนการสร้างทีมงานไว้ ดังนี้
1. กาหนดภารกิจหรืองานที่จะทา ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการกาหนดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก
2. สร้างความเข้าใจกับสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. ระดมความคิด เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ
4. คัดเลือกความคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการระดมสมองที่ดีที่สุดเพื่อนาไปกาหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน
5. กาหนดแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
6. การปฏิบัติตามแผน ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการกากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เสมอ ส่งเสริมสนับสนุนและให้กาลังใจแก่ลูกทีม
7. การประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ คุณภาพของผลงาน ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นต้น
ขั้นตอนกำรสร้ำงทีมงำน
ขั้นตอนการสร้างทีมงาน มีรายละเอียดในแต่ละขั้น ดังนี้
1. การกาหนดภารกิจหรืองานที่ทาก่อนว่ามีวัตถุประสงค์ของ
การทางานมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้เกิดความชัดเจนว่าใครทาอะไร ที่
ไหน อย่างไร ในส่วนภารกิจของสมาชิกแต่ละคน
2. การสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น ต่างๆ และมีการตัดสินใจร่วมกันผลจากการสร้างความเข้าใจของ
สมาชิกให้มีส่วนร่วมทาให้สมาชิกเกิดความผูกพันกับทีมงานและคือการสร้างความเข้าใจของสมาชิกให้
มีส่วนร่วมทาให้สมาชิกเกิดความผูกพันกับทีมงาน
3. เมื่อเกิดความเข้าใจตอนนี้มีการระดมความคิดแล้ว ระดม
ความคิดเพื่อให้เข้าใจในลักษณะของวัตถุประสงค์ของการทางาน สิ่งที่ต้องการที่จะทางานร่วมกัน
ตลอดจนถึงเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ในขั้นนี้เป็นการระดมความคิดของสมาชิกทุกคนของทีม
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทักษะการทางานที่จาเป็น ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ต้องการ
4. การเลือกหรือคัดเลือกความคิด เป็นการพิจารณาความคิด
ที่ได้จากการระดมสมอง ตัวนี้ไม่ใช่เป็นการคัดเลือกความคิดของผู้นาเพียงคนเดียวหรือของคนใดคน
เดียวในสมาชิก แต่เกิดขึ้นจากการระดมสมองโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆของการ
ทางานซึ่งผู้นาและสมาชิกในทีมเห็นว่าดีที่สุf
5. การกาหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน หมายถึงการวางแผนการ
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ทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้สมาชิกของทีมทุกคนรับทราบแผนงานตรงกันว่า ใครมีหน้าที่อะไร
ที่ไหน เมื่อใด ผู้นาจะต้องแน่ใจว่าสมาชิกของทีมทุกคนเข้าใจแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
อะไรบ้าง
6. การดาเนินงานตามแผนเมื่อมีการวางแผนเสร็จก็นาแผน
นั้นไปดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้มีการคัดเลือกความคิดจากการได้ระดมความคิดตรงนั้นมา
7. การประเมินผล เป็นการสรุปผลการดาเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ของการทางาน คุณภาพของผลงาน เกิดปัญหาอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะแก้ไข
ปัญหานั้นได้ในลักษณะไหน มีทางเลือกอะไรบ้าง
(http://archive.wunjun.com/neolifemember/6/34.html)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรสร้ำงทีมงำน
ในการพัฒนาทีมงาน มีทักษะที่จาเป็นในการสร้างทีมงาน ได้แก่
– ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
– ทักษะการปฏิสัมพันธ์
– ทักษะการเป็นผู้นาทีมงาน
– ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
– ทักษะในการประชุมของทีมงาน
– ทักษะในการบริหารความขัดแย้ง
หลักสำคัญของกำรทำงำนแบบทีมที่มีประสิทธิภำพ
1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
ความไว้เนื้อเชื่อใจ การไม่ระแวงซึ่งกันและกัน เป็นบันไดขั้นแรกที่นาไปสู่การเปิดเผยและ
การปฏิบัติตากกันด้วยความจริงใจ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกร่วมมือกันแก้ปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีประสิทธิภาพ
2. การสื่อสารระหว่างหันแบบเปิดเผล
จะเป็นบันไดก้าวสาคัญที่เปิดโอกาสในการประสานความรู้สึก และประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างสมาชิก โดยเริ่มต้นด้วยการทาความคุ้นเคยจากการพูดคุย ซักถาม และโต้ตอบกันอบ่าง
เปิดเผยและจริงใจ ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่างของความระแวงปละความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยจองแต่ละคน
หรือที่เรียนตามภาษาพูดว่า "พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง
3. การปรึกษาหารือกัน
โดยเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย เมื่อเกิดปัญหา
หรือความรู้สึกขัดแย้งระหว่างกัน โดยนาประเด็นปัญหาหรือข้อขัดแย้งมาแจกแจง วิเคราะห์ ใช้ความ
ขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ และร่วมกันพิจารณา
4. การสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
อาจทาได้โดยการอาศัยกิจกรรมการทางานเป็นทีม โดยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วม
(Participation) ตามขอบเขต และบทบาทที่เหมาะสมของแต่ละคน
5. การติดตาม และส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน
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เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารติดตามเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ โดยอาจทาได้โดยให้รางวัล หรือยก
ย่องทีมที่ประสบความสาเร็จให้ทีมงานเป็นตัวอย่าง เปิดโอกาสให้ทีมงานนาเสนอผลงานในโอกาส
พิเศษ ตลอดจนต้องเสริมสร้างความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการทางานแก่ทีมงาน
โดยสรุป ขั้นตอนการสร้างทีมงานจะจะรวมทั้งขั้นตอน หลักการ และทักษะที่จาเป็นประกอบ
เป็นทีมงานที่ดี โดยหลักสาคัญของการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างกัน การสื่อสารกันอย่างเปิดเผย การปรึกษาหารือ การสร้างความร่วมมืออย่างแข็งขัน
และการติดตามและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน ขั้นตอนการสร้างทีมงานประกอบไปด้วย กาหนด
ภารกิจ สร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสมาชิกในทีม ระดมความคิดและคัดเลือกความคิด
วางแผนการปฏิบัติและลงมือปฏิบัติตามแผน และประเมินผล โดยทักษะที่จาเป็นในการสร้างทีมงาน
ประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิสัมพันธ์ ทักษะการเป็นผู้นาทีม ทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ ทักษะการประชุม และทักษะการบริหารความขัดแย้ง
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ตอนที่ 2 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
เรื่องที่ 2.3 การสร้างทีมงานในองค์กร
กำรสร้ำงทีมงำนในองค์กร
การสร้างทีมงานในองค์กร มีเป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการทางาน ดังนั้น
ผู้บริหารจึงควรหาวิธีการสร้างและส่งเสริมทีมงานที่มีประสิทธิภาพและศึกษา วิเคราะห์ว่าทีมงาน
ลักษณะใดที่จะสามารถช่วยพัฒนาการทางานภายในองค์กรได้ โดยมีวิธีการ คือ
1. กาหนดประเภททีมงานที่จะสร้างขึ้น โดยเลือกทีมงาน
ประเภทที่มีผลดีต่อหน่วยงาน และเหมาะกับบริบทของหน่วยงาน
2. กาหนดเป้าหมายของทีมงานให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน
3. กาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมงาน
4. สร้างความผูกพันในทีมงานด้วยการเข้าไปดูแล ช่วย
ตัดสินใจ ให้คาแนะนา
5. บริหารทีมงานโดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สื่อสาร พูดคุย อภิปรายกัน
การสร้างทีมงานต้องการความร่วมแรงร่วมใจกันในระดับสูงกว่าการทางานเป็นกลุ่มซึ่งต้องใช้
ความพยายามในการสร้างความรู้สึกเป็นใจหนึ่งใจเดียวกันพอสมควรจึงจะทาให้ลักษณะการทางาน
ของทีมงานต่างจากการทางานเป็นกลุ่มได้
กำรสร้ำงทีมงำน
มีทฤษฎีและนักคิดจากหลายสานักที่พยายามค้นหาหลักการในการทางานเป็นทีมขึ้นมา ซึง่
พอจะ
รวบรวมออกมาเป็นขั้นตอนหลักๆ ได้ดังนี้
1. กำรเปิดใจ เป็นการเตรียมตัวในขั้นแรกสุดของการสร้างทีมงานที่ดี การเปิดใจไม่ได้มี
ความหมายเพียงการเปิดใจยอมรับผู้อื่นเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการเปิดรับทัศนคติใหม่ในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ที่จะนาไปสู่การเปิดรับความคิดอื่นๆ ของผู้ร่วมทีม ทาให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใหม่ๆ ของแต่ละคนในทีมงานมากขึ้นเราต้องเปิดใจจะต้องเกิดจากการยอมรับก่อนว่า
เราไม่สามารถที่จะรู้จักหรือเข้าใจคนแต่ละคนได้ในทุกแง่มุม ไม่ว่าเป็นเรื่องของการความคิดหรือการ
กระทา ทุกคนจะมีมิติที่ซับซ้อน ในคนหนึ่งคนมีหลายมิติ นักวิชาการชาวฝรั่งเศส 2 คน ชื่อ Joe Luft
และ Harry Ingham ชาวฝรั่งเศส คิดค้นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของมนุษย์ ชื่อว่า The Jo-Hari Window Theory หรือทฤษฎีหน้าต่างของโจ-ฮาริ ได้แบ่ง
มิติอันซับซ้อนต่างๆ ของคนไว้ 4 บริเวณได้แก่ บริเวณเปิดเผย บริเวณจุดบอด บริเวณซ่อนเร้น และ
บริเวณมืดมน แต่ละบริเวณจะแสดงถึงพฤติกรรมที่แตกต่างของมนุษย์
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เรำรู้ คนอื่นรู้
(ยิ่งขยำยยิ่งกว้ำงขวำง)
บริเวณเปิดเผย

เรำไม่รู้คนอื่นรู้
(ยิ่งขยำยยิ่งหลงทำง)
บริเวณจุดบอด

เรำรู้คนอื่นไม่รู้
(ยิ่งขยำยยิ่งโดดเดี่ยว)
บริเวณซ่อนเร้น

เรำไม่รู้คนอื่นไม่รู้
(ยิ่งขยำยยิ่งไม่รู้จักตัวเอง)
บริเวณมืดมน

The Jo-Hari Window หรือ ทฤษฎีแห่งกำรรับรู้
ทฤษฎี หน้าต่างของ โจ-ฮาริ แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปิดใจยอมรับ แต่ละคนก็จะแสดงตัวตน
อย่างเปิดเผย ทาให้รู้จัก ขณะเดียวกันก็ยังมีความลับที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ปิดบังไว้ จนกว่าจะไว้วางใจ
กันบางครั้งก็มีการแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่ตั้งใจ ทาให้ผู้อื่นรู้จักเรามากขึ้น แต่สุดท้ายก็ไม่มีใคร
เข้าใจผู้อื่นและแม้กระทั่งตัวเองได้ เพราะมีหลายสิ่ง หลายอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในคนทุกคน ไม่มีใครจะ
ล่วงรู้ได้
2. กำรเปิดตัว ในยุคนี้เราจะได้ยินคาว่า”เป็นตัวของตัวเอง”บ่อยครั้ง ใครๆ ก็บอกว่าเป็นตัว
ของตัวเอง จนลืมมองตัวตนของคนอื่น ทาให้ขาดการแบ่งปัน การรับรู้ และการยอมรับผู้อื่น การเป็น
ตัวของตัวเองเป็นเรื่องที่ดี ถ้าหมายถึง การมีความคิดของตัวเองและกล้าที่จะนาเสนอ แต่”ตัวกูของกู”
นั้นแตกต่างกัน จะมีแต่”กู” ทั้งนั้นไม่มีคาว่า”เรา” สุดท้ายก็จะไม่มีคาว่า”ทีม”ดังนั้นหากมีการละทิ้ง
ความเป็นตัวตน แล้วเปิดตัวพร้อมๆ ไปกับการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะ ยอมรับความแตกต่างของคนอื่น ทุกคนมีความสาคัญ มองแต่ในส่วนดี แล้วหันหน้าเข้าหากัน
ร่วมกันแก้ไขปัญหา การทางานเป็นทีม ที่มองจุดหมายร่วมกันก็จะดาเนินไปด้วยความราบรื่น
3. เปิดรับกำรเรียนรู้เรื่องทีม เมื่อใจและกายพร้อมที่จะเป็นทีม จะเกิดการเปิดรับการเรียนรู้
เรื่องทีม โดยเริ่มจาก
- สร้ำงควำมเชื่อมั่นในสมำชิกกลุ่ม และมั่นใจกับทีมของตน เป็นพื้นฐานที่ดีใน
การทางานเป็นร่วมกัน เมื่อเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจซึ่งกันและกันแล้ว ความไว้วางใจจะตามมา
- ฝึกทักษะในกำรทำงำนเป็นทีม มีกำรวำงแผนประสำนงำน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ทาให้เกิดความผูกพันกันระหว่างสมาชิก เกิดการยอมรับ
การปรับตัวเข้าหากัน ฯลฯ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานเป็นไปได้ดีขึ้น
- สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนเป็นทีม บรรยากาศที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การ
ทางานราบรื่น
- ช่วยกลุ่มสื่อสำร
- ช่วยกลุ่มรวมตัวกัน เมื่อทาได้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็เท่ากับว่า
ทีมงานของเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มปฏิบัติการเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายร่วมกันที่วางไว้ พร้อมกับคาว่า
ประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอน
วงจรชีวิตและกระบวนกำรสร้ำงทีมงำน (Team Building)
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เริ่มจากการรับรู้ปัญหา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงาน ปฏิบัติการ ประเมินผล และ
สลายตัว
ในขัน้ วางแผนงาน ผู้บริหารจะต้องกาหนดโครงสร้างทีมโดย
1. กาหนดส่วนประกอบของทีม เป้าหมายและผลงานที่ต้องการ ตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงาน รูปแบบการประสานงาน อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2. เลือกสมาชิก ควรประกอบด้วยผู้มีทักษะด้านเทคนิคปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และจัดให้การฝึกอบรมการทางานเป็นทีม
3. กาหนดบทบาทสมาชิกและแต่งตั้งผู้นา พิจารณาจากรูปแบบโครงสร้างและข้อจากัด
ด้านสภาพแวดล้อม แบ่งงานให้เหมาะสมตามความสามารถ
4. กาหนดเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับภายในภายนอก โดยเฉพาะด้านข่าวสารและ
ความสัมพันธ์
ไม่มีหลักแน่นอนว่าทีมงานควรมีจานวนสมาชิกอยู่จานวนเท่าไร แต่เพื่อประโยชน์ของการ
สื่อสารที่ใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการแยกตัวออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ควรให้ทีมงานมีสมาชิกไม่เกิน
10 คน
การสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องสร้างพื้นฐานที่สาคัญต่อไปนี้ให้เกิดมีขึ้นอยู่
ตลอดอายุของทีมงาน คือ
1. สร้างความตระหนัก ผู้บริหารหรือผู้นาทีมต้องสร้างความตระหนักในความสาคัญของงาน
เป้าหมาย และผลเสียที่เกิดจากการไม่ทางานหรือทางานนั้นอย่างไม่เต็มกาลัง ทั้งต่อตนเองและต่อ
หน่วยงานให้สมาชิกทราบ
2. สร้างความรู้ จากประสบการณ์ และการศึกษาเพิ่มเติม
3. สร้างความคิด กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยบรรยากาศของการยอมรับและให้
โอกาสแสดงความคิดเห็น
4. สร้างความรับผิดชอบ ลงลึกไปถึงภาระหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในทีมงาน

โดยสรุป การสร้างทีมงานในองค์กร เริ่มจากกาหนดประเภทของทีมงานที่จะสร้างขึ้น กาหนด
เป้าหมายของทีมงานที่จะสร้างขึ้น กาหนดเป้าหมายของทีมงานโดยให้สมาชิกทุกคนรับรู้ร่วมกัน
กาหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคน สร้างความผูกพันมนทีมงานด้วยการเช้าไปดูแล ตัดสินใจ ให้
คาแนะนา และบริหารทีมงานโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนสื่อสาร พูดคุย อภิปรายกัน
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ตอนที่ 3 กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
เรื่องที่ 3.1 การพัฒนาทีมงาน
กำรพัฒนำทีมงำน
การพัฒนาทีมงานมีขั้นตอนดังนี้
1. กำรวำงแผนทีมงำน การวางแผนทีมงานที่ดีจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมาย และแนวทางสู่
จุดมุ่งหมายนั้นๆ โดยหาคาตอบให้กับตัวเองว่า เราต้องการอะไร ต้องการมากน้อยเพียงใด ต้องการ
เมื่อใด จะได้มาอย่างไร และใครเป็นผู้ดาเนินการ ดังนั้น การวางแผนที่ดีจึงต้องศึกษาถึงสภาพการณ์
ภายในองค์กร อันได้แก่ โครงสร้างองค์กร ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร กระบวนการทางาน ฯลฯ
รวมถึงสภาพภายนอกองค์กร เช่น เหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สภาพสังคม การพัฒนาเทคโนโลยี
เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถกาหนดกลยุทธ์การทางานของทีมงานได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
2. กำรจัดโครงสร้ำงของทีมงำน โดยระบุกิจกรรมที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามวัตถุ
ประสงค์ที่ตั้งไว้ กาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน รวมถึงการแบ่งหน้าที่ และ
ประสานงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เลือกบุคลำกรเข้ำร่วมทีม ทั้งนี้ ผู้บริหารควรคานึงถึงคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมของ
บุคลากร โดยพิจารณาจากลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบต่องาน นั้นๆ และถ้าผู้บริหารต้องการ
ให้ทีมมีความแข็งแกร่ง ก็ต้องดึงเอาคนที่มีความแตกต่างกัน มีจุดแข็งเฉพาะตัวที่ต่างกัน เพราะคนแต่
ละคนมีความรู้ความสามารถ ความถนัดและพรสวรรค์ ที่ต่างกันไป หากผู้บริหารสามารถนาคนเหล่านี้
มาทางานร่วมกัน เท่ากับเป็นการสกัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคน มาใช้เพื่อเสริมซึ่งกันและกัน เช่น
การจัดทีมเฉพาะกิจ
4. กำรควบคุมและติดตำมผล การควบคุมการปฏิบัติงานควรกาหนดในช่วงของการวางแผน
งาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของการทางาน การติดตามผลงานอาจใช้วิธีกาหนด
ตารางเวลาการทางานที่ชัดเจน แล้วตรวจสอบกับผลงานที่ได้ การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะๆ มีข้อดี คือ ผู้บริหารสามารถช่วยปรับปรุง แก้ไขได้ทันท่วงที หากการดาเนินงานของทีม
ผิดพลาดไป รวมถึงผู้บริหารสามารถกาหนดระยะเวลาที่จะเสร็จได้อย่างคร่าวๆ
5. กำรประเมินผล เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ตัดสินว่า การทางานประสบความสาเร็จหรือ
ล้มเหลว โดยอาจพิจารณาจากการทางานของทีมงานในภายหลัง 6 เดือนว่า ทีมงานสามารถทาได้ดีใน
เรื่องใดบ้าง และสิ่งใดยังเป็นจุดด้อยอยู่ ผลการทางานของแต่ละคนน่าพอใจมากน้อยเพียงใด การ
ประเมินผลที่ดีนั้น ควรกระทาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดในการวิเคราะห์ และหาหนทาง
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไป
หลักกำรพัฒนำทีมงำน
ปกติการทางานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบด้วยหลักการ (Principles) ซึ่งแสดงถึง
องค์ประกอบสาคัญในการทางานนั้น ๆ และส่วนประกอบทางด้านเทคนิค (Technique) ซึ่งจะช่วย
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ส่งเสริมให้เราสามารถทางานได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งมีหลักการสาคัญของการทางานแบบทีมที่มีประสิทธิภาพ
คือ
1. การสร้างความไว้วางใจระหว่างกันนั้น ความไว้เนื้อเชื่อ
ใจ การไม่ระแวงซึ่งกันและกัน เป็นบันไดขั้นแรกที่นาไปสู่การเปิดเผยและการปฏิบัติต่อกันด้วยความ
จริงใจ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกร่วมมือกันแก้ปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
2. การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย จะเป็นบันไดขั้นสาคัญที่เปิดโอกาสในการประสาน
ความรู้สึก และประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก โดยเริ่มต้นด้วยการทาความคุ้นเคยจากการ
พูดคุย ซักถาม และโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยและจริงใจ ซึ่งจะช่วยปิดช่องว่าง (Gap) ของความระแวง
และความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยของแต่ละคน หรือที่เรียกตามภาษาพูดว่า “พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง”
3. การปรึกษาหารือกันนั้น โดยเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
อย่างเปิดเผย เมื่อเกิดปัญหาหรือความรู้สึกขัดแย้งระหว่างกัน โดยการนาประเด็นปัญหาหรือ ข้อ
ขัดแย้งมาแจกแจง วิเคราะห์ และร่วมกันพิจารณา
4. การสร้างความร่วมมือกันนั้นอย่างแข็งขัน อาจทาได้โดยการอาศัยกิจกรรมการทางานแบบ
เป็นทีม โดยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วม (Participation) ตามขอบเขตและบทบาทหน้าที่ที
เหมาะสมของแต่ละคน
5. การติดตามและการส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน เป็นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารต้องติดตามเอาใจใส่
อย่างสม่าเสมอ โดยอาจทาได้โดยการให้รางวัล หรือยกย่องทีมที่ประสบความสาเร็จให้เป็นทีมงาน
ตัวอย่าง เปิดโอกาสให้ทีมงานนาเสนอผลงานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนต้องเสริมสร้างความรู้และ
เทคนิคใหม่ ๆ ในการทางานแก่ทีมงาน
โดยสรุป การพัฒนาทีมงาน ประกอบไปด้วยขั้นตอน คือ การวางแผนเป็นทีมงาน การจัด
โครงสร้างของทีมงาน การเลือกบุคคลเข้าร่วมทีมงาน การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ตอนที่ 3 กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
เรื่องที่ 3.2 วิธีบริหารเพื่อสร้างพลังของทีมงาน
วิธีกำรบริกำรเพื่อสร้ำงพลังของทีมงำน
จัดการประชุม เป็นวิธีที่ผู้บริหารจะได้พูดคุยกับทีมงาน และสมาชิกในทีมเองได้ปรึกษาหารือ
กันด้วย ทั้งการประชุมอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ การจัดการประชุมมักทาให้ทีมทางาน
ประสานกันได้ดี เพราะมีการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกัน นั่นคือ ข้อมูลจากหัวหน้าสู่ทีม และข้อมูลจาก
ทีมสู่หัวหน้า (สื่อสารแบบสองทาง) ข้อมูลที่ได้จะถูกกลั่นกรองเพื่อหาข้อสรุปให้กับทีมงานได้ง่ายขึ้น
สร้างความท้าทายให้กับงาน โดยหลักการแล้ว "คน" มักชอบฝ่าฟันสิ่งที่ยาก เพราะท้าทาย
ความสามารถ ดังนั้น"เป้าหมาย" ของทีมที่ตั้งไว้ต้องน่าสนใจ และสามารถดาเนินการได้จริง เพื่อ
กระตุ้นให้ทีมเกิดแรงจูงใจในการทางาน
การสื่อความหมาย เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ช่วยให้การดาเนินงานราบรื่น หากว่าการสื่อ
ความหมายระหว่างผู้บริหารสู่ทีม หรือจากสมาชิกของทีมไปยังผู้บริหารผิดเพี้ยน ก็จะเป็นอุปสรรคต่อ
การทางาน ฉะนั้น ทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา จากนั้นทบทวนเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจตรงกันของทั้งสองฝ่าย
โดยสรุป วิธีการบริการเพื่อสร้างพลังของทีมงาน วิธีที่ง่ายที่สุดคือการจัดประชุม ทั้งการ
ประชุมอย่างเป็นทางและอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อที่ผู้บริการจะได้พูดคุยกับทีมงาน หรือการสร้าง
ความท้าทายให้กับงาน โดยเป้าหมายของงานที่ทีมตั้งไว้จะต้องน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการ
ทางาน และการสื่อความหมาย เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดาเนินงานราบรื่นและเพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจระหว่างผู้บริหารและสมาชิกในทีมให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย
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ตอนที่ 3 กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
เรื่องที่ 3.3 การสร้างทีมที่เข้มแข็ง
Sean Connolly ผู้อานวยการกลุ่มให้คาปรึกษาทางด้านธุรกิจ Egremont ได้ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการสร้างทีมเวิร์คไว้ 4 วิธี
1. ต้องเพิ่มโอกาสในการประสบความสาเร็จ
การทางานเป็นทีมที่ไม่ประสบความสาเร็จ คือ สมาชิกในทีมไม่มีทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั้นสิ่งที่ต้องทา คือ เลือกคนให้เหมาะกับงานในแต่ละส่วน และย้ากับสมาชิกในทีมถึง
เหตุผลที่มอบหมายงานชิ้นนั้นๆ ให้ เพื่อให้พวกเขารู้ว่าทุกคนต่างเป็น จิ๊กซอว์ที่มีความสาคัญต่อ
ความสาเร็จของทีมด้วยกันทั้งสิ้น
2. ต้องแบ่งงานให้ชัดเจน
สาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของทีม คือ การแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน ทาให้เกิดความสับสนใน
การทางาน บางงานเกิดการทาซ้าซ้อน ในขณะที่งานสาคัญกลับถูกลืม ควรพบปะกับสมาชิกในทีมเพื่อ
อธิบายงาน และติดตามผลด้วยการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันกับพวกเขาอีกครั้ง หากภายในทีมมีการแบ่ง
ลาดับขั้นของสมาชิก ผู้บริหารต้องมั่นใจว่า ทุกคนชัดเจน และเห็นด้วยกับการแบ่งงานเพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางอานาจที่อาจเกิดขึ้น
3. ต้องจัดการกับทีม
ในการดาเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม ควรมีหลักเกณฑ์ในการวัดความสาเร็จของสมาชิกแต่ละ
คนด้วย ซึ่งจะทาให้สามารถจัดการกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคนไหนอยู่ต่ากว่ามาตรฐาน จะ
ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนคนอื่นในทีมมาทางานนั้นแทน เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการได้อย่างราบรื่น
ต่อไป
4. ต้องให้คาติชมและแนะนา
การให้ รับฟัง และแบ่งปันข้อมูล (feedback) ในระหว่างที่โครงการกาลังดาเนินไปและเมื่อ
โครงการสิ้นสุดลง เพื่อให้สมาชิกในทีมรู้ว่าจะทาอย่างไรต่อไป อย่ากลัวที่จะให้แสดงความคิดเห็น
ในทางลบ แต่ควรพยายามติดตามด้วยการให้คาแนะนาในเชิงสร้างสรรค์เสมอ
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จในกำรทำงำนเป็นทีม
1. บรรยากาศของการทางานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์
ทุกคนช่วยกันทางานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย
2. ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจสาคัญของการทางานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควร
ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน
3. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน
4. บทบาท (Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจใน
บทบาทของผู้อื่นในทีม ทุกบทบาทมีความสาคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้
มั่นคง เช่น การประนีประนอม การอานวยความสะดวก การให้กาลังใจ เป็นต้น
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5. วิธีการทางาน (Work Procedure) สิ่งสาคัญที่ควรพิจารณา คือ
5.1 การสื่อความ (Communication) การทางานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อ
ความที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และนาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ
5.2 การตัดสินใจ (Decision Making) การทางานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจ
ร่วมกัน เมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความ
ผูกพันที่จะทาในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
5.3 ภาวะผู้นา (Leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้อื่น การทางานเป็นทีมควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นา (ไม่ใช่
ผลัดกันเป็นหัวหน้า) เพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการทางานเป็นทีม
นั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะทาอีก
5.4 การกาหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการทางานร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการกาหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ที่จะนามาใช้
ร่วมกัน
6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทางานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการ
ทางาน เป็นระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงาน ทาให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการทางาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุ
เป้าหมายและมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
7. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง
7.1 พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะทางานให้ประสบผลสาเร็จ
7.2 การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอื้อต่อ
การทางานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการทางานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อการ
ทางานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การ
ทางานเป็นทีมในลักษณะที่วางอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (Group base reward system)
โดยสรุป การสร้างทีมที่เข้มแข็ง ต้องเพิ่มโอกาสในการประสบความสาเร็จในงาน แบ่งงานให้
ชัดเจน จัดการกับทีม และต้องให้คาแนะนา รับฟัง และแบ่งปันข้อมูลในทีม อีกทั้งบรรยากาศในการ
ทางานเป็นทีมก็เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลให้ทีมเข้มแข็ง บรรยากาศควรเป็นกันเอง วิธีการทางานก็
เป็นอีกปัจจัยที่สาคัญ การพัฒนาทีมให้เข้มแข็งด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวกและการให้รางวัล
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ตอนที่ 4 การสร้างความผูกพันกับทีมงาน
เรื่องที่ 4.1 การบริหารความขัดแย้งในทีม
ปัญหาที่มักเกิดขึ้นจากการจัดตั้งทีมงานที่พบมากที่สุด ได้แก่
1. มักมีความเสี่ยงสูงขึ้น (Risky Shift) การตัดสินใจในรูปกลุ่มหรือทีมงาน มักจะมีลักษณะ
กล้าได้กล้าเสียมากขึ้นกว่าการตัดสินใจเดี่ยว
2. ความคิดกลุ่ม (Groupthink) ทีมมีความสามัคคีและเอกภาพมากเกินไป เกิดความเชื่อมั่น
ไม่สนใจความถูกผิด มองข้ามภัยคุกคามต่างๆ ตัดสินใจสะเพร่า จนทาให้ทางานผิดพลาด
3. การเกี่ยงงานและกินแรงกัน (Social Loafing) การทางานในกลุ่มหรือทีม จะได้ผลงาน
เป็นปริมาณน้อยกว่าที่แต่ละคนทาได้มารวมกัน
จึงควรหมั่นตรวจสอบสถานภาพของทีมงานว่ายังมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่โดยการตรวจดูปัจจัยต่อไปนี้
1. การยอมรับจากองค์กร ตรวจสอบดูว่าองค์กรยังคงให้ความสาคัญกับทีมงานอยู่หรือไม่
2. เป้าหมาย มีความเฉพาะเจาะจง วัดได้ ยอมรับได้ สมเหตุสมผล มีกาหนดเวลาชัดเจน ท้า
ทาย มีรางวัล ทุกคนเข้าใจหรือไม่ สมาชิกมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายหรือวิธีการทางานหรือไม่
3. บทบาท แต่ละคนเข้าใจบทบาทของตนเองที่ชัดเจน บทบาทของสมาชิกมีการทับซ้อนกัน
หรือไม่
4. กระบวนการทางาน
4.1 การตัดสินใจ มีระบบที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจ อย่างไรหรือไม่
4.2 การสื่อสาร ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารของทีมอย่างครบถ้วน สื่อสารกันได้โดย
อิสระหรือไม่
4.3 การประชุม มีประสิทธิภาพและได้งาน ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่
4.4 ผู้นาทีมงานให้ความสนใจงาน สนใจสมาชิก หมั่นตรวจสอบเป้าหมาย ให้ความ
เสมอภาคกับสมาชิกหรือไม่
5. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก มีความขัดแย้งชิงดีชิงเด่นในหมู่สมาชิกหรือไม่
6. แรงจูงใจในการทางาน มีอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของทีมงานหรือไม่
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าปัจจัยดังกล่าวบกพร่องในส่วนใด ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่
จะเข้ามาเกี่ยวข้องโดย ขอหารือกับผู้นาทีมงาน และสมาชิกเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขก่อนที่จะส่งผลเสีย
ต่อการดาเนินการ
ทีมงานย่อมมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้งในทีม ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
2. เคารพในความคิดเห็นและประสบการณ์ของกันและกัน
3. หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องส่วนตัว การเสียดสี หรือ ดูถูกกัน
4. มุ่งประเด็นไปที่ข้อขัดแย้ง ไม่ควรนาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
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5. ใช้ข้อมูลและความถูกต้อง หรือ ใช้เหตุและผลในการขจัดข้อขัดแย้ง
6. ใช้เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง ได้แก่
6.1 การประนีประนอม
6.2 การพบกันครึ่งทาง
6.3 การทดลองทาตามทุกแนวคิด แล้วเปรียบเทียบผลที่ได้
6.4 การหลอมรวมความคิดกันเพื่อสร้างแนวทางใหม่
กำรสร้ำงควำมผูกพันกับทีมงำน
ความผูกพันในทีมจะทาให้สมาชิกเกิดความรู้สึกรักทีมงาน สนใจในการทางานร่วมกัน และมี
ความพอใจในการทางานมากที่สุด (เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2533) วิธีการสร้างความผูกพันในทีม มีดังนี้
1. การมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทางานร่วมกัน
2. เปิดโอกาสให้สมาชิกของทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ทางานให้มากที่สุด
3. การกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกของทีมให้
เป็นธรรมและทั่วถึง
4. ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยความ
จริงใจและไว้ใจกัน
5. การสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันเพื่อให้เกิดความผูกพัน
ร่วมกัน
โดยสรุป นอกจากการบริหารความขัดแย้งในทีม การสร้างความผูกพันในทีมก็มีความสาคัญ
เช่นกัน โดยเทคนิคบริหารความขัดแย้ง ได้แก่ การประนีประนอม การพบกันครึ่งทาง การทดลองทา
ตามทุกแนบคิดแล้วเปรียบเทียบผลที่ได้ การหลอมรวมความคิดเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ เป็นต้น
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ตอนที่ 4 การสร้างความผูกพันกับทีมงาน
เรื่องที่ 4.2 การเข้าใจทีมงาน
การสร้างความผูกพันกับทีมงาน โดยการเข้าใจทีมงานที่เข้ามารวมกัน จะทาให้ผู้บริหารเข้าใจ
สมาชิกในทีม และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการร่วมทีม คือ
1. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เมื่อประสบปัญหาในการทางาน วิธีแก้ปัญหาที่ใช้กันมากที่สุด คือ
ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอื่นๆ การทางานคนเดียวย่อมแก้ปัญหาได้ยาก การรวมกันเพื่อ
แก้ปัญหาอาจได้วิธีแก้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าต่างคนต่างทา
2. เพื่อผลประโยชน์ การมีทีมนั้นมีผลประโยชน์หลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสิทธิพิเศษ หรือเรื่องของรายได้ ทั้งนี้เพราะทีมจะมีอานาจต่อรองเรื่องผลประโยชน์มากกว่า
รายบุคคล
3. เพื่อความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง คนทั่วไปจะรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงกว่าเมื่ออยู่กับทีม
การเข้าทีมเป็นไปได้มากเมื่อบุคคลรู้สึกว่าตนถูกขู่เข็ญ ถูกทาให้หวาดวิตก หรือเครียด การมีทีมทาให้
ความรู้สึกดังกล่าวลดลง เนื่องจากได้ พูดคุย ระบายความคับข้องใจและได้ปรึกษาหารือ ยิ่งไปกว่านั้น
การรวมตัวกันอาจทาให้มองเห็น หนทางที่จะจัดการกับความวิตกกังวลนั้นได้
4. เพื่อตอบสนองความต้องการทางจิต เมื่อเข้าไปเป็นสมาชิกของทีมบุคคลจะรู้สึกว่าตนเอง
ได้รับความอบอุ่นเนื่องจากมีกลุ่มที่ตนเป็นเจ้าของ เป็นการตอบสนองความต้องการทางจิตมากกว่า
การอยู่ตามลาพัง ความต้องการเหล่านั้น ได้แก่
4.1 ความต้องการใฝ่สัมพันธ์ หมายถึง ความต้องการการร่วมมือโดยการให้และรับจาก
คนอื่นๆ ต้องการความเป็นมิตรและความอบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งความต้องการชนิดแรกนี้ตอบสนองได้
โดยตรงด้วยการมีกลุ่มหรือพรรคพวก
4.2 ความต้องการความปลอดภัย หมายถึง ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ การปกป้อง
ตนเองจากสิ่งคุกคาม ความเจ็บปวดหรือความอับอาย หรือจากอันตรายต่างๆ
4.3 ความต้องการนับถือตนเอง หมายถึง เป็นความต้องการที่เกี่ยวกับการได้รับ การ
ยอมรับ การมีสถานภาพและการมีศักดิ์ศรี ความต้องการชนิดนี้ทีมสามารถตอบสนองได้ 2 ลักษณะ
ลักษณะแรกคือ การเสริมแรงบวกเมื่อกระทาสิ่งที่ถูกต้อง เช่น การชมเชยหรือการให้รางวัล อันถือเป็น
การยอมรับจากทีม ลักษณะที่สอง คือ การยอมรับของทีมนี้เองจะทาให้บุคคลรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า
และมีศักดิ์ศรีซึ่งนาไปสู่การนับถือตนเองในที่สุด
4.4 ความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง การทางานเป็นทีมส่วนหนึ่งนั้นจะเป็นโอกาสให้คน
ได้พัฒนาความรู้ และทักษะของตนเอง โดยการเรียนรู้จากผู้ร่วมทีมคนอื่นๆ และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน ลักษณะเช่นนี้จะนาไปสู่การปรับปรุงตนเองและนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมการ
ทางานและพฤติกรรมสังคมอื่นๆ ไปด้วยพร้อมกัน
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โดยสรุป วัตถุประสงค์ของการเข้าใจทีมงาน คือ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อผลประโยชน์ เพื่อ
ความรู้สึกปลอดภัยมั่นคง เพื่อตอบสนองความต้องการทางจิต ซึ่งสามารถแยกออกเป็น ความต้องการ
ใฝ่สัมพันธ์ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการนับถือตนเอง และความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเอง
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ตอนที่ 4 การสร้างความผูกพันกับทีมงาน
เรื่องที่ 4.3 พฤติกรรมในการสร้างทีมให้ประสบความสาเร็จ
พฤติกรรมในกำรสร้ำงทีมให้ประสบควำมสำเร็จ มีดังนี้
1. การสื่อสาร การสื่อสารที่ดีเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในทีมที่สมาชิกในทีมทุก
คนรู้สึกอิสระที่จะพูดและฟัง (Campion, Medsker & Higgs ,1993)
2. การตัดสินใจ จะทาได้ดีที่สุดโดยทีมไม่ใช่สาหรับทีม เกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่กระจ่าง
ชัดเกี่ยวกับปัญหา ภาระงาน มีการรวบรวมข้อมูล ชั่งน้าหนัก พิจารณาตัวเลือกเพื่อให้ได้ผลสรุปที่
เป็นไปได้ ตัดสินใจตามเวลาที่กาหนดภายใต้บริบทที่ยอมรับได้ (Thompson, 2000)
3. การประสานความร่วมมือในหลายวิธีการ จะช่วยให้เกิดการสร้างทีมงานที่ดีทางานกับ
ผู้อื่นด้วยความพึงพอใจ ประสานงานด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์ ร่วมมือกันในเชิงบวก สาธิต วิธีการให้เห็น
วัตถุประสงค์ทั้งหมดของทีมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในทีมอื่น สิ่งที่ต้องทา คือ สมาชิกในทีมต้องแบ่งปัน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการทาหน้าที่ในกลุ่ม (McGourty & Meuse,2001)
4. การจัดการตนเอง การเน้นไปที่การสื่อสาร การตัดสินใจ และการประสานความร่วมมือ
ก่อให้เกิดการจัดการตนเองในกระบวนการทีมเป็นสิ่งสาคัญที่จะตระหนักได้ว่าการจัดการในที่นี้ไม่ได้
เป็นตัวประกอบแยกต่างหากของบุคคลเดี่ยว ๆ แต่เป็นพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังของทุกคน (Wellins,
1991)
ในการทางานเป็นทีม ถึงแม้จะมีข้อจากัดและอุปสรรคก็ตาม แต่ก็มีวิธีการที่จะทาให้การสร้าง
ทีมงานประสบความสาเร็จโดยการเตรียมความพร้อมของทีมและมอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกแต่
ละคน วางระบบการติดต่อสื่อสารการตัดสินใจกระทาโดยทีม สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้ทีม
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ฝึกทักษะด้านการเป็นผู้นา
ด้านการสื่อสาร และด้านสังคม
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จในกำรทำงำนเป็นทีม
1. บรรยากาศของการทางานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์
ทุกคนช่วยกันทางานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย
2. ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจสาคัญของการทางานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควร
ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน
3. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน
4. บทบาท(Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจใน
บทบาทของผู้อื่นในทีม ทุกบทบาทมีความสาคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้
มั่นคง เช่น การประนีประนอม การอานวยความสะดวก การให้กาลังใจ เป็นต้น
5. วิธีการทางาน (Work Procedure) สิ่งสาคัญที่ควรพิจารณา คือ
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5.1 การสื่อความ (Communication) การทางานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อ
ความที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และนาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ
5.2 การตัดสินใจ (Decision Making) การทางานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน
เมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความผูกพันที่
จะทาในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
5.3 ภาวะผู้นา (Leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น การทางานเป็น
ทีมควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นา (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) เพื่อให้ทุก
คนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการทางานเป็นทีมนั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะ
ทาอีก
5.4 การกาหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการทางานร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการกาหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ที่จะนามาใช้
ร่วมกัน
6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทางานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการ
ทางาน เป็นระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงาน ทาให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการทางาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุ
เป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
7. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง
7.1 พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะทางานให้ประสบผลสาเร็จ
7.2 การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอื้อต่อ
การทางานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการทางานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อการ
ทางานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การ
ทางานเป็นทีมในลักษณะที่ว่างอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (Group base reward system)
โดยสรุป พฤติกรรมในการสร้างทีมให้ประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย การสื่อสารที่ดี การ
ตัดสินใจโดยทีมไม่ใช่สาหรับทีม การประสานความร่วมมือหลากหลายวิธี การจัดการตนเองโดยเน้นไป
ที่การสื่อสารและการจัดสินใจ โดยมีปัจจัยสู่ความสาเร็จในการทางานเป็นทีมซึ่งประกอบไปด้วย
บรรยากาศของการทางานที่มีความเป็นกันเอง ความไว้วางใจกัน มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน
บทบาท วิธีการทางาน และการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง
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ตอนที่ 5 ภาวะผู้นากับทีมงาน
เรื่องที่ 5.1 การบริหารทีมงาน
ควำมท้ำทำยในกำรบริหำรทีมงำนและกำรเป็นผู้นำทีม ควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. บทบาทของผู้นาทีม ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่ม เป็นต้นแบบของสมาชิก ในฐานะของนักเจรจา
เป็นผู้ให้คาแนะนา เป็นผู้นาอย่างไม่เป็นทางการ ของทีม
2. การสนับสนุนให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม
3. การป้องกันการคิดคล้อยตามกันเป็นกลุ่ม
4. การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ของทีม
5. การบริหารการคิดนอกกรอบและการคิดในกรอบเดิม
6. การบริหารจัดการความขัดแย้ง ดังนี้
6.1 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้สมาชิก สามารถ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เสี่ยงต่อการเกิด ความขัดแย้ง
6.2 การสนับสนุนเพื่อเอื้ออานวยให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็น
6.3 หาข้อยุติในการหารือด้วยการเข้าสู่ประเด็นที่ว่า
สมาชิกต้องทาอะไรกันบ้างในการบริหารทีมงาน ผู้นาจะต้องเป็นตัวแบบที่ดีให้กับสมาชิก ส่งเสริม
ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ เพื่อให้ได้แนวทางใหม่
ๆ ในการทางาน และที่สาคัญผู้นาจะต้องป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
กำรบริหำรทีมงำนและ ภำวะผู้นำทีมงำน
การทางานเป็นทีมจาเป็นต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของแต่ละคนในทีม
เปรียบเสมือนเหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดที่ทุกแป้นอักษรจะต้องใช้งานได้ดีจึงจะทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้ามีแป้นใดแป้นหนึ่งเกิดชารุดก็จะทาลายประสิทธิภาพ-ของเครื่องพิมพ์เครื่องนั้น การ
บริหารงานเป็นทีมจาเป็นต้องรูปแบบการบริหารในลักษณะแนวนอน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร การ
ให้คุณค่าในภาวะผู้นาของทีมงานตามความสามารถของสมาชิกด้วยการมอบพลังอานาจในงาน สร้าง
แรงยึดเกาะในหมู่สมาชิกให้เกิดความรักใคร่ปองดองกันและการเอื้ออาทรช่วยเหลือกันเพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จของงาน ดังนั้นจุดประสงค์ของการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการการทางาน
เป็นทีมจึงต้องพิจารณาภาวะผู้นาของสมาชิกในทีมนอกเหนือไปจากภาวะผู้นาทีมด้วยเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพจากทีมงาน
การทางานเป็นทีมนั้นทีมงานจะต้องสามารถบริหารทีมงานกันเองได้ และนั่นคือที่มาของการ
ที่สมาชิกในทีมต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้นาอยู่ในตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในการทางานเป็นทีม
จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการโดยเพื่อให้เกิดการประสานงานให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังพบว่า
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากการทางานต่างคนต่างทามาเป็นการทางานเป็นทีมมักจะมีปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง
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ท้าทายความสามารถของผู้นาทีมในด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะปัญหาด้านการสื่อสารที่มักจะ
นามาซึ่งข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีมหรือระหว่างทีมและผู้ร่วมงานในองค์การ
ในบริบทของการทางานเป็นทีม ผู้นาทีมงาน หรือผู้บริหารทีมงาน คือ ผู้ที่มีความสามารถใน
การประสานงาน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ทั้งในและนอกทีมงาน กระตุ้น
การทางาน ประชุม จัดระบบการงานพร้อมรายละเอียด การรายงาน แก้ปัญหา สร้างแนวทางให้
สมาชิกทีมทางานได้ดีเนื่องจากบทบาทหน้าที่ของผู้นาทีมงานคือ การเป็นผู้ประสานในทุก ๆ เรื่อง ทั้ง
ในเรื่องงาน และผลประโยชน์ของทีมงาน การเป็นผู้นาจึงมีสถานภาพเท่าเทียมกับสมาชิกของทีม จึง
พบว่าในระหว่างปฏิบัติงานของทีมงานจึงมีปรากฏการณ์ผู้นาร่วม
โดยสรุป กรบริหารทีมงานจาเป็นต้องเป็นไปในลักษณะแนวนอน อีกทั้งการทางานเป็นทีม
ต้องสามารถบริหารทีมงานเองได้ สมาชิกทุคนต้องทีความเป็นผู้นาในตนเอง ผู้นาทีมจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามรถในการประสานงาน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ ซึ่งการบริหารความขัดแย้งอาจะ
แก้ไขโดยการสร้างบรรยากาศในการทางานที่เอื้อให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้
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ตอนที่ 5 ภาวะผู้นากับทีมงาน
เรื่องที่ 5.2 เทคนิคการบริหารทีมงานที่ดี
เทคนิคการบริหารทีมงานที่ดี ประกอบด้วยการสร้างบรรยากาศเหล่านี้ คือ
1. มองอนาคตร่วมกัน ทีมงานจะมีจุดมุ่งหมายว่ากาลังจะไปทางใด และจุดมุ่งหมายนี้
จะเป็นทางเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร สมาชิกเข้าใจหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นคน
หนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เป้าหมายนั้นๆ บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้
2. มีจุดมุ่งหมายของทีมงานกับวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดและเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกทุก
คนในทีมงานมีบทบาทในการทางานที่เด่นชัด และเข้าใจว่าหน้าที่ของตนอยู่ตรงไหน และหน้าที่ของ
คนอื่นในทีมงานอยู่ตรงไหน มีการวางเป้าหมายที่สามารถทาสาเร็จได้บ่อยครั้ง สมาชิกแต่ละคน
ยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้ คุณค่าของสิ่งต่างๆ จะถูกตัดสินร่วมกันและกฎเกณฑ์ขั้น
พื้นฐานจะตั้งขึ้นโดยคนส่วนใหญ่
3. มีบรรยากาศแห่งความไว้ใจและให้กาลังใจกัน มีการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เส
แสร้ง เข้าใจกัน และให้กาลังใจซึ่งกันและกัน สมาชิกในทีมงานจะใช้เวลาในการรู้จักกันและกันและ
แสดงความเห็นใจกัน ซึ่งจะนามาซึ่งความร่วมมือที่ดี
4. มีการสื่อสารที่ดี มีการสื่อสารที่ครอบคลุมและได้รับข้อมูลที่ไม่มีการปิดบัง สมาชิกมี
การฟังซึ่งกันและกันเท่ากับที่ตอบคาถามให้แก่กันและกัน สามารถที่จะบอกผลกระทบทั้งในแง่ดีและ
ในแง่ไม่ดีให้ฟังได้โดยไม่ขัดเขิน
5. มีการยอมรับในปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างสร้างสรรค์ สมาชิกมีการเสนอความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันและทาให้ปัญหาต่างๆ ดูเป็นเรื่องธรรมดา มีการจัดการเรื่องราวต่างๆ ในทันที
และทาให้ปัญหานั้นเป็นปัญหาของทั้งทีมงานมากกว่าที่จะโทษใครเพียงคนเดียว
6. มีระเบียบการที่ชัดเจน ทีมงานจะมีระเบียบการสาหรับการตัดสินใจ การมอบหมาย
ความรับผิดชอบ และการจัดประชุมต่างๆ
7. มีผู้นาที่เหมาะสม ผู้นาจะใช้กาลังของสมาชิกทุกคนอย่างเป็นประโยชน์ที่สุด และ
รู้จักการใช้จิตวิทยาสาหรับทีมงาน
8. มีการตรวจสอบวิจารณ์สิ่งต่างๆ ทีมงานมักจะประเมินทั้งหน้าที่และวิธีการทางาน มี
การทบทวนจุดมุ่งหมายและตั้งเป้าหมายใหม่เมื่อมีความจาเป็น สมาชิกมีทักษะในการแก้ไขปัญหาและ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากความผิดพลาดอย่างรวดเร็ว
9. มีการมอบหมายงานให้แต่ละคนและพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ สมาชิกทุกคนจะมี
การประเมินผลงานของตัวเองอยู่เป็นประจา ผู้นาของทีมงานจะมีโอกาสในการพัฒนาสมาชิกแต่ละคน
ในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ ก็มีสิทธิในการที่จะช่วยพัฒนาซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่ช่วยพัฒนาคนที่เป็น
ผู้นาด้วย ทีมงานจะมีความสุขในการทางาน
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10. มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มอื่นๆ ทีมงานจะต้องมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นๆ
ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง และสามารถร่วมงานกับทีมงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

โดยสรุป เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่ดีเน้นไปที่การสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกัน มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมร่วมกัน มีบรรยากาศของความไว้วางใจและให้กาลังใจกันในทีมงาน
มีการสื่อสารที่ดี ยอมรับในปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีระเบียบที่ชัดเจนและมีผู้นาที่เหมาะสมรู้จักใช้
จิตวิทยาสาหรับทีมงาน มีการตรวจสอบวิจารณ์งานต่างๆ มีการมอบหมายงานให้กับสมาชิกที่
เหมาะสม และมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มหรือทีมงานอื่น
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ตอนที่ 5 ภาวะผู้นากับทีมงาน
เรื่องที่ 5.3 พฤติกรรมในการสร้างทีมให้ประสบความสาเร็จ
พฤติกรรมในกำรสร้ำงทีมให้ประสบควำมสำเร็จ มีดังนี้
1. การสื่อสาร การสื่อสารที่ดีเกี่ยวกับการก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในทีมที่สมาชิกในทีมทุก
คนรู้สึกอิสระที่จะพูดและฟัง (Campion, Medsker & Higgs ,1993)
2. การตัดสินใจ จะทาได้ดีที่สุดโดยทีมไม่ใช่สาหรับทีม เกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่กระจ่าง
ชัดเกี่ยวกับปัญหา ภาระงาน มีการรวบรวมข้อมูล ชั่งน้าหนัก พิจารณาตัวเลือกเพื่อให้ได้ผลสรุปที่
เป็นไปได้ ตัดสินใจตามเวลาที่กาหนดภายใต้บริบทที่ยอมรับได้ (Thompson, 2000)
3. การประสานความร่วมมือในหลายวิธีการ จะช่วยให้เกิดการสร้างทีมงานที่ดีทางานกับ
ผู้อื่นด้วยความพึงพอใจ ประสานงานด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์ ร่วมมือกันในเชิงบวก สาธิต วิธีการให้เห็น
วัตถุประสงค์ทั้งหมดของทีมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในทีมอื่น สิ่งที่ต้องทา คือ สมาชิกในทีมต้องแบ่งปัน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการทาหน้าที่ในกลุ่ม (McGourty & Meuse,2001)
4. การจัดการตนเอง การเน้นไปที่การสื่อสาร การตัดสินใจ และการประสานความร่วมมือ
ก่อให้เกิดการจัดการตนเองในกระบวนการทีมเป็นสิ่งสาคัญที่จะตระหนักได้ว่าการจัดการในที่นี้ไม่ได้
เป็นตัวประกอบแยกต่างหากของบุคคลเดี่ยว ๆ แต่เป็นพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังของทุกคน (Wellins,
1991)
ในการทางานเป็นทีม ถึงแม้จะมีข้อจากัดและอุปสรรคก็ตาม แต่ก็มีวิธีการที่จะทาให้การสร้าง
ทีมงานประสบความสาเร็จโดยการเตรียมความพร้อมของทีมและมอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกแต่
ละคน วางระบบการติดต่อสื่อสารการตัดสินใจกระทาโดยทีม สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้ทีม
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การเปลี่ยนบทบาทของสมาชิกเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้ฝึกทักษะด้านการเป็นผู้นา
ด้านการสื่อสาร และด้านสังคม
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จในกำรทำงำนเป็นทีม
1. บรรยากาศของการทางานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์
ทุกคนช่วยกันทางานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย
2. ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจสาคัญของการทางานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควร
ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน
3. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน
4. บทบาท(Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจใน
บทบาทของผู้อื่นในทีม ทุกบทบาทมีความสาคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้
มั่นคง เช่น การประนีประนอม การอานวยความสะดวก การให้กาลังใจ เป็นต้น
5. วิธีการทางาน (Work Procedure) สิ่งสาคัญที่ควรพิจารณา คือ
5.1 การสื่อความ (Communication) การทางานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อ
ความที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และนาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ
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5.2 การตัดสินใจ (Decision Making) การทางานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน
เมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความผูกพันที่
จะทาในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
5.3 ภาวะผู้นา (Leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น การทางานเป็น
ทีมควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นา (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) เพื่อให้ทุก
คนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการทางานเป็นทีมนั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะ
ทาอีก
5.4 การกาหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการทางานร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการกาหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ที่จะนามาใช้
ร่วมกัน
6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทางานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการ
ทางาน เป็นระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงาน ทาให้สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการทางาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุ
เป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
7. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง
7.1 พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะทางานให้ประสบผลสาเร็จ
7.2 การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอื้อต่อ
การทางานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการทางานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อการ
ทางานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การ
ทางานเป็นทีมในลักษณะที่ว่างอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (Group base reward system)
โดยสรุป พฤติกรรมในการสร้างทีมให้ประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย การสื่อสารที่ดี การ
ตัดสินใจโดยทีมไม่ใช่สาหรับทีม การประสานความร่วมมือหลากหลายวิธี การจัดการตนเองโดยเน้นไป
ที่การสื่อสารและการจัดสินใจ โดยมีปัจจัยสู่ความสาเร็จในการทางานเป็นทีมซึ่งประกอบไปด้วย
บรรยากาศของการทางานที่มีความเป็นกันเอง ความไว้วางใจกัน มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน
บทบาท วิธีการทางาน และการพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง
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ใบงำนที่ 1
ชื่อหลักสูตร TEPE-55202: เทคนิคกำรสร้ำงทีมงำนที่ดี
ตอนที่ 1
ทีมงำน : ปัจจัยควำมสำเร็จขององค์กรคำชี้แจง
คำสั่ง

จงตอบคำถำมต่อไปนี้
1. จงอธิบำยควำมหมำย ลักษณะ และประเภทของทีมงำน พร้อมทั้งเปรียบเทียบควำม
เหมือน / ต่ำงระหว่ำงทีมและทีมงำน (จงอธิบำยเป็นข้อ)
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ใบงำนที่ 2
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 2

รหัส TEPE-55202: เทคนิคกำรสร้ำงทีมงำนที่ดี
กำรสร้ำงทีมงำนที่มีประสิทธิผล

คำสั่ง

จงตอบคำถำมต่อไปนี้
1. จำกประสบกำรณ์ของท่ำน จงแบ่งปันประสบกำรณ์ทำงำนของท่ำในลักษณะกำร
ทำงำนเป็นทีม พร้อมทั้งอธิบำยว่ำทีมงำนที่ท่ำนร่วมอยู่นั้น เป็นทีมงำนที่ดีหรือไม่ หำกดีจงอธิบำย
หรือหำกไม่ดีจงเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุง
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ใบงำนที่ 3
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 3

รหัส TEPE-55202: เทคนิคกำรสร้ำงทีมงำนที่ดี
กลยุทธ์ในกำรสร้ำงทีมงำน

คำสั่ง

จงตอบคำถำมต่อไปนี้
1. สมมติว่ำท่ำนเป็นผู้บริหำรหน่วยงำน ให้ท่ำนสมมติงำนที่จำเป็นต้องสร้ำงทีมงำน โดย
บรรยำยถึงงำนและทีมงำนที่ใช้ทำงำนนี้ ท่ำนจะมีวิธกำรสร้ำงทีมงำนนี้อย่ำงไร
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ใบงำนที่ 4
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 4

รหัส TEPE-55202: เทคนิคกำรสร้ำงทีมงำนที่ดี
กำรสร้ำงควำมผูกพันกับทีมงำน

คำสั่ง

จงตอบคำถำมต่อไปนี้
1. จงยกตัวอย่ำงปัญหำที่มักเกิดขึ้นระหว่ำงผู้ร่วมงำนในทีมงำน พร้อมทั้งเสนอวิธีกำร
แก้ปัญหำนั้น
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ใบงำนที่ 5
ชื่อหลักสูตร
ตอนที่ 2
คำสั่ง

รหัส TEPE-55202: เทคนิคกำรสร้ำงทีมงำนที่ดี
ภำวะผู้นำกับทีมงำน

จงตอบคำถำมต่อไปนี้
1. ในทัศนะของท่ำน ผู้นำทีมงำนที่ดีควรเป็นเช่นไร (จงอธิบำยเป็นข้อ)
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