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ทีมและการทำ�งานเป็นทีม

หรือ ‘Team ไม่ work’

สื่อสารแบบใกล้ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
ในทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน การทำ�งานเป็นทีม
ถือได้ว่ามีความสำ�คัญ จำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการ
สร้างศักยภาพของการบริหารงาน เพราะความสำ�เร็จ
ของงานทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในกลุม่
เป็นอย่างดี แนวคิดในการจัดการทีมให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทั้งการสื่อสารในทีมด้วย เพราะส่วนใหญ่
เราอาจมัวแต่ให้เวลาหรือทรัพยากรทัง้ หมด ทุม่ ไปกับ
หน่วยงานภายนอก จนลืมให้ความสำ�คัญต่อความ
เป็นทีม หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ถูกวางไว้ท้ายๆ สุด
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การทำ�งานเป็นทีม ย่อมต้องอาศัยทั้งการประสานงานร่วมกัน ให้สอดคล้อง
ผสมผสานกลมกลืนอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดย
สมาชิกต้องมาทำ�งานร่วมกันภายใต้จดุ มุง่ หมายอันเดียวกัน ในการรวมตัวทีม่ คี วาม
เข้าใจ ความผูกพัน ที่ใช้ความร่วมมือซึ่งกันและกันของสมาชิกในทีม เพื่อที่สมาชิก
แต่ละคนจะทำ�งานร่วมกัน ให้ประสบความสำ�เร็จและบรรลุเป้าหมายของทีมได้

ทีม ความหมายและลักษณะ
ทีมงานหรือกลุ่มการทำ�งาน ที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
คนภายในทีมต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีแบบแผน
มีการพึ่งพากัน  สมัครใจที่จะทำ�งานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ช่วยกันทำ�งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคคลในกลุ่มยอมรับว่า ตนเองเป็นสมาชิกของทีม
ผู้ร่วมทีมต่างมีความพอใจในการทำ�งานนั้น
สมาชิกในทีมพร้อมที่จะเผชิญ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ทีมกับการสื่อสารภายในทีม
เมื่อการทำางานเป็นทีมเป็นการรวมตัวของบุคคลหลายคน ที่มา
รวมตัวกัน ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ย่อมส่งผลต่อภารกิจและเป้าหมาย
การติดต่อสื่อสาร ทั้งในการประสานงาน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ความรับผิดชอบต่อความสำาเร็จของงาน รวมทั้งการตัดสินใจร่วมกัน
โดยการร่วมมือกัน ประสานงานกัน ภายใต้ศักยภาพที่มีจากบุคคล
แต่ละคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการทำางาน โดยมีปัจจัยที่สำาคัญ
4 ส่วน ได้แก่
People คุณสมบัตแิ ละความพร้อมของสมาชิกในทีม เห็นความ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

Purpose มีเปาหมายหรือวัตถุประสงค์ การทำางานเป็นทีมจะ

นักสื่อสารเชิงกลยุทธแบบบูรณาการ
ดวยประสบการณกวา 25 ป ในดานการบร�หาร
ยุทธศาสตร สือ่ สารการตลาด
แบรนด ภาพลักษณขององคกรจนถึงระดับชาติ
ผูบ รรยายในระดับปร�ญญาโท-เอก
ใหกบั มหาว�ทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานว�ชาการกวา 300 ผลงาน
กับตําแหนงที่หลากหลาย
ทั้งดานธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเปนนายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย

สำาคัญของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีม นำาความรู้ ความ
สามารถส่วนบุคคล ที่มีอยู่มาเพิ่มศักยภาพให้กับทีม

เกิดผลดี สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องมีเป้าหมาย ที่แน่วแน่ ชัดเจน ให้
ตรงตามเป้าหมายเพื่อสร้างความสำาเร็จของงาน ทีม และองค์กร

Priority มีความเข้าใจ รับรู้ ทราบถึง แนวความคิดเกี่ยวกับ

ภารกิจ เรียนรู้ มีความสามารถในการจัดลำาดับความสำาคัญของงาน

Performance มุง่ สร้างผลการทำงานร่วมกัน ช่วยกันสร้างงาน
พัฒนา ให้งานออกมาให้ผลดีสูงสุด นั่นคือการมุ่งให้ทุกคนในทีมงาน
ช่วยกัน ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงตาม
เป้าหมายที่ต้องการ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”

ตรวจสภาพทีม Teamwork หรือ Team ไม่ work
Trust สมาชิกในทีมล้วนมีความไว้ใจ เชื่อใจกัน
Empathy สมาชิกในทีมล้วนมีความเห็นใจกัน เข้าใจกัน
Agreement สมาชิกในทีมล้วนมีความคิดเห็นร่วมกัน
Mutual benefit สมาชิกในทีมล้วนทุ่มเทเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
Recognition สมาชิกในทีมล้วนยอมรับกันอย่างเต็มใจ ให้โอกาส ซึ่งกันและกัน
Communications สมาชิกในทีมล้วนให้ความสำคัญกับการสื่อสารระหว่างกัน
มีเครื่องมือ และช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม
Knowledge transfer สมาชิกในทีมล้วนให้ความสำคัญ
กับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างกัน

แบบทดสอบ ดังกล่าว เป็นการเช็กสภาพ อาการของทีม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องผ่านทุกข้อ และไม่ควรไม่ผ่าน
มากกว่า 2 ข้อ ซึ่งหากข้อใดไม่ผ่าน ย่อมเป็นภารกิจของผู้บริหารที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข ให้เร็วที่สุด
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ทำ�อย่างไร ให้ Teamwork
หลักของการสร้างทีม…ให้เกิดผลงานและการ
ทำ�งานให้ดี เป็นพลังของกลุ่ม จะทำ�ให้การทำ�งานของ
องค์กรประสบความสำ�เร็จ ในขณะที่สมาชิกในทีมก็มี
ความพึงพอใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

1.

ระบุเป้าหมายร่วมกัน ทุกคนในทีมต้องรับทราบ

วัตถุประสงค์ของทีมในประเด็นเดียวกัน

2. มีการแบ่งงานที่เหมาะสม ในแต่ละบุคคลย่อมมี
ความสามารถ ความรู้ ทักษะ ความชำ�นาญ ทีแ่ ตกต่างกัน
ในทีมงาน จะต้องมีการแบ่งงานกันทำ�ตามความสามารถ
ประสานงานการทำ�งานอย่างเป็นระบบ

3. มีความรับผิดชอบ ในการทำ�งานร่วมกัน ความรับ
ผิดชอบเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องมี ความเข้าใจ รู้จัก
บทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบทั้งที่มีต่อตนเอง และ
ต่อทีม

4. หมัน่ พัฒนา ทักษะ ความเชีย่ วชาญ อยูเ่ สมอ เพือ่
ช่วยให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ศกั ยภาพ
ของทีมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. เมื่อประสบปัญหา หรือเผชิญกับการแข่งขัน
สมาชิกในทีมต่างแสวงหาวิธีการแก้ไข ร่วมกัน ระดม
ความคิดให้เกิดทางเลือก ที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
6.

สร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

มีความจริงใจ ด้วยการให้โอกาส มองเห็นคุณค่าของ
สมาชิกแต่ละคน ยอมรับศักยภาพ การให้เกียรติซึ่งกัน
มีความเชื่อมั่นระหว่างกัน

7. มีความร่วมมือ ร่วมใจในการทำ�งาน ความสำ�เร็จ
ของทีมมิได้ส�ำ เร็จได้เพียงแค่ความสามารถของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งเท่านั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจของสมาชิกร่วมกันปฏิบัติงาน
8.

สร้างเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ เสมอ

การเปิดโอกาสให้มี ความคิดเห็นใหม่ๆ จะเกิดผลดีต่อ
องค์กรได้อย่างดี แนวคิด ข้อเสนอ ความคิดเห็นของ
สมาชิกในทีมแต่ละคนย่อมมีความหลากหลาย ผู้นำ�
ควรเปิดใจรับฟัง และนำ�ความคิดเหล่านัน้ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์

9. สนใจต่อปฏิกิริยาหลีกเลี่ยงความกดดัน ความ
ตึงเครียด ระมัดระวังในการแสดงออกและสนใจต่อ
ความรู้สึกของสมาชิกอื่นๆ ในทีม วิพากษ์วิจารณ์ซึ่ง
กันและกันอย่างสร้างสรรค์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
มีความผูกพัน เข้าใจกัน เรียนรู้ความแตกต่างของกัน
และกัน
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ทีม คือหลักของส่วนรวม
แน่นอนว่า สมาชิกในทีมแต่ละคนต่างมีความรูค้ วามสามารถแตกต่าง
กันไป หากได้นำ�ความแตกต่างของทุกคนมาใช้ จะทำ�ให้งานของทีมนั้นมี
คุณภาพ การรวมกลุ่มกันทำ�งานเป็นทีม คือเป็นงานที่ดึงเอาศักยภาพหรือ
ความสามารถของทุกๆ คนที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ต่องานส่วนรวม
ดังนั้น สมาชิกในทีมจะต้องยอมรับนับถือกันในเรื่องต่างๆ คนแต่ละ
คนมีความรู้ ความสามารถไม่เหมือนกันยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์
ได้แก่ความแตกต่างทางความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความเข้าใจ ฯลฯ
และยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่ต้องการเอาใจใส่ การยกย่อง
การยอมรับ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
การจะมอบหมายให้สมาชิกในทีม ทำ�งานอะไร มากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้นๆ และผู้นำ�ของทีม ในการที่
จะสร้างทีมงานให้เกิดประโยชน์ในการทำ�งานร่วมกันได้อย่างแท้จริง

