
การสรา้งทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชพี

Creating Professional Team Working



ความหมายของกลุ่ม 

กลุ่มประกอบดว้ยบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นั และมี
การพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อด าเนินการร่วมกันบรรลุผลสมัฤทธิต์าม
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว้



โมเดลการก่อตัวของกลุ่ม

การก่อตวั (Forming) 
เป็นขัน้ตอนทีก่ลุ่มจะสรา้งเป้าหมาย โครงสรา้งกลุ่ม ผูน้ ากลุ่มขึน้ ซึง่แต่ละคนพยายามท าความคุ้นเคยซึง่กนัและกนั 1

การไม่ลงตวั (Storming) 
สมาชิกของกลุ่ม เริ่มมีความขัดแย้งไม่ลงรอยภายในกลุ่ม สมาชิกจะยอมรับและปรับตัวในการอยู่ ร่วมกัน 
เนื่องจากความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ ส่งผลใหเ้กดิผูน้ ากลุ่มขึน้มาจดัการกบัสถานการณ์ความขดัแยง้ เมื่อผา่นขัน้ตอนนี้ไดก้ลุ่ม
จะมลี าดบัการบงัคบับญัชาภายในกลุ่มเกดิขึน้

2

การเข้ารปูเข้ารอย (Norming) 
ขัน้ตอนการพฒันาความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มทีส่่งผลใหเ้กดิความเหนียวแน่นของกลุ่ม ท าใหส้มาชกิมคีวามสนิทสนมกนัและ
มอีตัลกัษณ์ทางสงัคมมากขึน้ จากนัน้จงึสง่ผลใหโ้ครงสรา้งกลุ่มมคีวามมัน่คงแขง็แรงขึน้ 

3



การแสดงออก (Performing) 
ขัน้ตอนที่สมาชิกกลุ่มต่างท าหน้าที่ตามที่ได้ร ับมอบหมาย และ พยายามช่วยกัน ท างานเป็นทีม และ เน้นผล
การปฏบิตังิานหรอืผลงานทีท่ า

4
การสลายตวั (Adjourning) 
เมือ่งานเสรจ็สิน้ลงกลุ่มงานกแ็ยกกนัสลายตวั กลุ่มจะสรุปกจิกรรมทีส่มาชกิไดก้ระท าเพือ่เตรยีมตวัสลายกลุ่ม แมว้า่ในความ
เป็นจรงิโดยทัว่ไปสิง่ทีท่ าใหก้ลุ่มทีม่ปีระสทิธภิาพจะท าใหม้คีวามซบัซอ้นมากขึน้ตามมาดว้ยเนื่องจากเหตุผลดงันี้
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• เน่ืองจากแต่ละกลุ่มต่างผ่านขัน้ตอนการพัฒนากลุ่มที่แตกต่างกันถ้าสมาชิกมีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเ ดียวกับวัตถุประสงค์

และกลยุทธข์องกลุม่จะสามารถบรรลุผลสมัฤทธิไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพในการท างานทีส่งูขึน้อกีดว้ย

• การปรบัปรุงการท างานอยูต่ลอดเวลาจะท าใหส้มาชกิมเีป้าหมายในการท างานทีด่ขี ึน้

• ในขณะที่สมาชิกไม่รู้สึกแนบแน่นกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงเช่นกันเมื่อ เวลาผ่านไป
ในท านองเดียวกันกลุ่มที่เริ่มต้นด้วยมีมุมมองทางสงัคมแบบเชิงบวกจะบรรลุข ัน้ตอนการแสดงออกได้อย่างรวดเร็ว หรือกลุ่ม
จะมพีฒันาการอยา่งชดัเจนจากขัน้ตอนหนึ่งไปสูอ่กีข ัน้ตอนหนึ่งอย่างรวดเรว็ 

• ขัน้ตอนการไม่ลงตวั และขัน้ตอนการแสดงออกนัน้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกนัได้ และกลุ่มสามารถถดถอยไปยงัขัน้ตอนก่ อนหน้าได้
เชน่กนั



คุณสมบัติของกลุ่ม (Group Property)

1 บทบาท (Role)
บทบาทเป็นชุดของรปูแบบพฤตกิรรมทีค่าดหวงัของบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งตามหน่วยของสงัคมทีต่นอยู่ ในปัจจุบนับุคคล
กลับมีบทบาทหลากหลายทัง้บทบาทในหน้าที่การงาน บทบาทในครอบครัว บทบาทในชุมชน จนถึงบทบาท
ในระดับประเทศ ดังนัน้ต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเกิดจากบทบาทที่บุคคลเลือกหยิบขึ้นมาแส ดง 
ซึง่บทบาทนัน้จะเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาขึน้อยูก่บัวา่อยูท่ีจุ่ดใดในสงัคม ดงันัน้ บทบาท มรีายละเอยีดดงันี้

• การรบัรูบ้ทบาทของตน (Role Perception) เป็นวธิกีารทีบุ่คคลแสดงบทบาทออกมาตามสถานการณ์ทีต่นเองเผชญิอยู่ จงึจ าเป็นต้องมสีิง่เรา้
เกดิขึน้ 

• บทบาททีค่าดหวงั (Role Expectations) เป็นวธิทีีท่ าใหค้นอื่นคาดหวงัว่าบุคคลเหล่านัน้จะท าหน้าทีต่ามบรบิททีก่ าหนดไวใ้ห ้ทีผ่่านแนวคดิ
สญัญาทางจติวทิยา(Psychological Contract) ทีเ่ป็นขอ้ตกลงทีไ่มเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งพนกังานและหวัหน้า 

• บทบาทขดักนั(Role Conflict) ความขดัแยง้เกดิขึน้เมือ่บทบาทตามขอ้ก าหนดบทบาทหน่ึงอาจยากทีจ่ะปฏบิตัติามได ้เน่ืองจากมหีลายบทบาท
หรอืหลายอตัลกัษณ์ทางสงัคมท าใหเ้กดิเป็นบทบาทขดักนัและในทีส่ดุบุคคลทีม่หีลายบทบาทกลายเป็นความขดัแยง้กนัของบทบาททีค่าดหวงั



2 บรรทัดฐาน (Norms)
มาตรฐานทีย่อมรบัไดข้องพฤตกิรรมทีส่มาชกิกลุ่มใชร้่วมกนัโดยสมาชกิกลุ่มจะแสดงสิง่ทีต่นควรและไม่ควรท าภายใต้
สถานการณ์ที่ได้ท าการตกลงและเป็นที่ยอมรบัจากกลุ่มบรรทดัฐานจงึมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มเป็น
มาตรฐานการควบคุมภายนอกขัน้ต ่า

• ความสอดคลอ้ง (Conformity) กลไกทีก่ลุม่น ามาใชค้อื บรรทดัฐาน ทีเ่ป็นหลกัฐานแสดงใหเ้หน็วา่กลุม่สามารถสรา้งแรงกดดนัอย่างมากต่อสมาชกิ
แต่ละคนทัง้การเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมของสมาชกิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของกลุม่ 

• พฤตกิรรมเบีย่งเบนในทีท่ างาน (Deviant Workplace Behavior) เป็นพฤตกิรรมทีส่มาชกิละเมดิบรรทดัฐานขององคก์รทีส่มาชกิอื่น ๆ สมคัรใจ
ปฏบิตั ิ

3สถานะ (Status)
สงัคมเป็นตัวก าหนดต าแหน่ง หรือสถานะทางสังคมให้กับกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มโดยแทรกซึมไปทัว่ทุกสังคม แม้จะเป็นกลุ่ มที่เล็กที่สุด
กพ็ยายามพฒันาบทบาทสทิธแิละวธิกีารเขา้สูต่ าแหน่งทีแ่ตกต่างกนัใหก้บัสมาชกิรูส้กึว่าเป็นคนพเิศษ ดงันัน้ตามทฤษฎคีุณลกัษณะของสถานะ 
(Status Characteristics Theory) กลา่ววา่ สถานะมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิจากแหลง่ทีม่า ดงันี้

• อ านาจ กลุม่คนทีม่อี านาจมแีนวโน้มเขา้ควบคุมทรพัยากรของสงัคมได ้จงึท าใหล้ าดบัสถานะในกลุม่สงูกวา่บุคคลอืน่
• ความสามารถของบุคคลทีน่ าไปสูเ่ป้าหมายของกลุม่ มผีลต่อความส าเรจ็ของกลุม่
• ลกัษณะส่วนบุคคลของแต่ละคน บุคคลทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลทีม่คีุณค่าเชงิบวกจะสง่ผลใหก้ลุ่มไดร้บัประโยชน์ เช่น หน้าตาด ีมสีตปัิญญา มเีงนิ 

หรอืเป็นมติร



4
ขนาด(Size)

ขนาดของกลุ่มจะส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวมของกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีขนาดเล็กจะเคลื่อนไหวหรอืท างานได้รวดเร็ว 
คล่องตวั สว่นกลุ่มทีม่ขีนาดใหญ่จะไดเ้ปรยีบเรือ่งการแกไ้ขปัญหาเนื่องจากสามารถน าปัจจยัน าเข้าระบบไดม้ากกวา่ เรว็
กวา่ ดงันัน้จะสรา้งผลลพัธไ์ดด้กีวา่หรอืสรา้งผลลพัธท์ีส่ง่ผลกระทบไดม้ากกวา่เชน่กนั

5
ความสามัคคี(Cohesiveness)

ระดบัทีส่มาชกิสามารถดงึดดูใหค้นอื่น ๆ และสรา้งแรงจงูใจใหส้มาชกิเกาะกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่น

6
ความหลากหลาย(Diversity)

ระดบัความเหมอืนและความแตกต่างของสมาชกิกลุ่มในการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากความหลากหลายจะ
สร้างความขัดแย้งในกลุ่มในระยะเริ่มต้น แต่กลุ่มที่มีความหลากหลายจะให้ความคิดเห็นในมุมที่แตก ต่าง
หรอืมคีวามคดิสรา้งสรรคม์ากกวา่ 



ความแตกต่างของกลุ่มกับทีมงาน

ความหมายของกลุ่ม (Group) คอื บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นัและมกีารพึง่พาอาศยักนั เพือ่ด าเนินการรว่มกนั
ตามหน้าทีภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบ บรรลุผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว้

• กลุ่มงาน (Work-Group) เป็นกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กันทัง้การใช้ข้อมูลร่วมกันและมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี
เพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสามารถด าเนินงาน ดังนั ้น ประสิทธิภาพของกลุ่มงานเป็นเพียงผลรวมของผลงาน
ของสมาชกิแต่ละกลุ่ม จงึไมม่กีารท างานแบบรว่มแรงรว่มใจในเชงิบวก (Synergy) ทีส่รา้งเป็นประสทิธภิาพในการท างานหรอื
ผลการด าเนินงานโดยรวม (Performance) มากกวา่

• ทีมงาน (Work-Team) เ ป็นกลุ่มที่มีการท างานแบบร่วมแรงร่วมใจในเชิงบวก (Synergy) ผ่านการประสานงาน 
และมคีวามพยายามของบุคคล ซึง่จะสง่ผลใหร้ะดบัของประสทิธภิาพในการท างานเพิม่ขึน้มากกวา่



ดงันัน้ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มและทมีงานมลีกัษณะส าคญัดงัน้ี

กลุ่ม ทีม

มคีวามสมัพนัธ ์และพึง่พา
ซึง่กนัและกนั ด าเนินการรว่มกนั
ตามหน้าทีภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบ

มกีารท างานแบบรว่มแรงรว่มใจ
ในเชงิบวกผา่นการประสานงาน

ด าเนินการรว่มกนับรรลุผลสมัฤทธิต์าม
เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไว้

มคีวามพยายามของบุคคลซึง่จะสง่ผลให้
ระดบัของประสทิธภิาพในการท างาน

เพิม่ขึน้



นักบริหารรุ่นใหม่เริ่มใช้วิธีการท างานแบบร่วมแรงร่วมใจในเชิงบวก
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับองค์กรด้วยการใช้ทีมงานสร้าง
ศักยภาพในองค์กร (Potential) เพ่ือสร้างผลผลิตให้กับองค์กรมากข้ึน
โดยไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมปัจจัยน าเข้าในกระบวนการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม
โดยเนื้อแท้การท างานแบบร่วมแรงร่วมใจในเชิงบวกไม่สามารถการันตีว่า
จะช่วยสร้างความส าเร็จแบบอัตโนมัติ

ความส าคัญของการท างานเป็นทีม



ประเภทของทีมงาน

วัตถุประสงค์ (purpose) โครงสรา้ง (structure)

• ทมีงานพฒันาผลติภณัฑ์
• ทมีงานแบบแกปั้ญหา
• ทมีงานแบบรือ้ปรบัระบบ
• ทมีทีต่ ัง้ตามวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ ขององคก์ร

• ทมีทีม่หีวัหน้าคอยก ากบัดแูล
• ทมีงานแบบจดัการดว้ยตนเอง

ลักษณะสมาชิก (membership) ระยะเวลา (duration)

• ทมีงานตามหน้าที่
• ทมีงานแบบขา้มสายงาน

• ทมีงานถาวร
• ทมีงานชัว่คราว



ทีมงานที่พบมากที่สุดในองค์กร

1 2

3 4

ทมีงานแบบแกปั้ญหา 
(Problem-solving Teams)

ทมีงานแบบจดัการไดด้ว้ยตนเอง 
(Self-managed Work Teams)

ทมีงานแบบขา้มสายงาน 
(Cross-functional Teams)

ทมีงานแบบเสมอืน 
(Virtual Teams)

พนักงานประจ าจากแผนกเดยีวกนัที่พบปะ ประชุมกัน
ไม่กี่ช ัว่โมงในแต่ละสัปดาห์เพื่อหารือ เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุง
คุณภาพ ประสทิธภิาพ และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

กลุม่ของพนกังาน ทีป่ฏบิตังิานดว้ยกนั หรอืพึง่พาซึง่กนัและกนัอยา่ง
มาก  และมีขอบ เขตความรับผิดชอบตามที่ ผู้บั ง คับบัญชาสั ง่ ง าน ไว้
โดยปกตงิานทมีงานนี้จะวางแผนและจดัท าตารางการท างาน มอบหมายงานใหก้บั
สมาชิก  ตัด สิน ใ จ ในการด า เนิ นก า ร เกี่ ย วกับ ปัญหาและการท า ง าน 
โดยทมีงานสามารถจดัการงานดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที่

ทีม ง านแบบข้า มสายง านที่ ส ร้ า ง จ ากพนั ก ง านที่ มีล า ดับ
ชัน้บญัชาการเดยีวกนั แต่มขีอบเขตการท างานทีแ่ตกต่างกนัมารว่มกันท างานให้
ส าเรจ็ ทมีงานแบบขา้มสายงานเป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพในการช่วยให้ผูค้นจาก
หลากหลายพื้นทีใ่หส้ามารถแลกเปลีย่นขอ้มูลกนั หรอืแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง 
อ ง ค์ ก ร  เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม คิ ด ใ ห ม่ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
และประสานงานโครงการทีม่คีวามซบัซอ้นได้

ทมีงานทีต่อ้งท างานรว่มกนัแบบเผชญิหน้า แต่การท างานของ
ทีมงานแบบเสมอืนจะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการรวมตวักันของ
สมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทีมงานน้ีจะท างานร่วมกันแบบ
ออนไลน์โดยใชก้ารเชือ่มโยงการสือ่สาร



ความผิดปกติในการท างานของทีม

1

2

3

4

5

ขาดความไวว้างใจ (Absence of Trust) 

การทีส่มาชกิภายในทมีเกดิความรูส้กึไมเ่ตม็ใจในการท างานรว่มกบัคนอื่นและไมย่อมรบัความผดิพลาด ความบกพรอ่ง 
และการตอ้งการความชว่ยเหลอืของสมาชกิคนอื่น

กลวัความขดัแยง้ (Fear of Conflict)

เมือ่ทมีขาดความไวว้างใจกนัท าใหไ้มส่ามารถเกดิการกลัน่กรองสิง่ใดได ้ไมส่ามารถอภปิรายรว่มกนัอยา่งจรงิจงัในประเดน็
ทีส่ าคญัได ้ซึง่ท าใหเ้กดิสถานการณ์ของความขดัแยง้ภายในทมีไดง้า่ย

ขาดความรบัผดิชอบ (Lack of Commitment)

เมือ่ปราศจากความขดัแยง้อยา่งสิน้เชงิ เป็นการยากส าหรบัสมาชกิภายในทมีทีจ่ะร่วมท าการตดัสนิใจ เมือ่สภาพแวดลอ้มของการตดัสนิใจเกดิความก ากวม
ขาดทศิทางและความรบัผดิชอบ สามารถท าใหส้มาชกิโดยเฉพาะสมาชกิทีม่คีวามสามารถ เกดิความไมพ่อใจและเสยีสทิธใินการแสดงความคดิ

หลบเลีย่งภาระหน้าที(่Avoidance of Accountability)
เมือ่ทมีไมส่ามารถปฏบิตัติามแผนการท างานทีช่ดัเจนได ้สมาชกิจะเกดิความลงัเลใจทีข่อความรว่มมอืจากเพื่อนรว่มทมี 

และเกดิพฤตกิรรมทีถ่่วงประสทิธผิลของทมี

ไมใ่สใ่จในผลลพัธ ์(Inattention to Results)

โดยธรรมชาตแิลว้เมือ่สมาชกิของทมีไมย่ดึถอืภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแลว้ จะมแีนวโน้มทีต่อบสนองความต้องการ
ของตนเองก่อนตอบสนองเป้าหมายรว่มของทมี



องค์ประกอบของทีมงาน Team Composition

ความสามารถของสมาชกิ
Abilities of Member

การท างานเป็นทมีมทีกัษะทีส่ าคญั 3 ประการดงัน้ี   
• มสีมาชกิทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นเทคนิค (Technical Expertise)
• มสีมาชกิทีม่ทีกัษะในการแกปั้ญหาและตดัสนิใจ โดยสามารถระบุปัญหา หาทางเลอืกในการแกปั้ญหา 

ประเมนิทางเลอืก และตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการแกปั้ญหา
• ทมีตอ้งมบีุคคลทีม่ทีกัษะการฟัง การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั การแกปั้ญหาความขดัแยง้ตลอดจนทกัษะการสรา้ง

สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลทีด่ ี(Interpersonal Skills)



องค์ประกอบของทีมงาน Team Composition

ตามแนวคดิบุคลกิภาพทีส่ าคญั 5 ประการ (Big Five Personality Traits) ม ี3 รปูแบบบุคลกิภาพทีส่ง่ผลใหท้มีงานมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้คอื

• บุคลกิภาพแบบจติส านึกในการท างาน (Conscientiousness)
• บุคลกิภาพแบบการเปิดรบัประสบการณ์ใหม ่ๆ (Openness to Experience)
• บุคลกิภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness)

บุคลกิภาพ
Personality



องค์ประกอบของทีมงาน Team Composition

บทบาททีม่ปีระสทิธภิาพในการท างาน ประกอบดว้ย 9 บทบาท คอื
• ผูอ้ านวยการสรา้ง(Producer) เป็นผูก้ าหนดทศิทางของทมีและตดิตามงาน 
• ผูด้ าเนินกจิกรรม (Organizer) เป็นผูจ้ดัโครงสรา้งงาน แบ่งงาน และจดัล าดบัความส าคญั 
• ผูป้ระเมนิ (Assessor) เป็นผูท้ีม่องเหน็และวเิคราะหท์างเลอืกไดด้ี
• ผูส้นบัสนุน (Promoter) เป็นผูท้ีส่นบัสนุนแนวคดิของสมาชกิ รเิริม่เป็นแนวทางสูค่วามส าเรจ็
• นกัคดิสรา้งสรรค ์(Creator) เป็นผูร้เิริม่แนวคดิสรา้งสรรค์
• ตวัเชื่อม (Linker) เป็นผูท้ีค่อยประสานงานกบัสมาชกิ และบรูณาการงานใหส้มาชกิไดท้ างานไดง้า่ยขึน้
• ทีป่รกึษา (Advisor) เป็นผูท้ีก่ระตุน้ใหส้มาชกิคน้หาขอ้มลูหรอืความรูใ้หมม่าใชง้าน 
• ผูป้้องกนั (Maintainer) เป็นผูท้ีต่่อสูก้บัอุปสรรคภายนอกทีท่มีจะตอ้งเผชญิ 
• ผูคุ้มกฎ (Controller) เป็นผูต้รวจสอบงานอยา่งละเอยีด และบงัคบัใชก้ฎเกณฑข์องทมี

การจดัสรรบทบาท
Allocation of Roles



องค์ประกอบของทีมงาน Team Composition

ความหลากหลายของสมาชกิ
Diversity of Members

ความหลากหลายของสมาชกิสามารถสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขนาดของหน่วยงานที่สมาชกิท างาน

ขนาดของทมี
Size of Teams

ส่วนใหญ่การก าหนดขนาดของทีมงานให้เล็กเป็นกุญแจส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิผลของทีม เมื่อทีมมีส มาชิก
มากเกินจะมีปัญหาเรื่องความสามัคคี และความรับผิดชอบร่วมกัน ท าให้กิจกรรมสังสรรค์หรือกิจกรรมสังคม
มากเกนิไป และมกีารสือ่สารน้อยลงตามล าดบั ความยดืหยุ่นของสมาชกิในทมี (Member Flexibility) การสรา้งทมีใหม้คีวาม
ยดืหยุน่ในการท างานท าใหส้มาชกิสามารถท างานแทนกนัได ้ซึง่ท าใหม้กีารพึง่พงิสมาชกิคนใดคนหน่ึงน้อยลง

ความชอบของสมาชกิ ในการท างานเป็นทมี
Member Preferences



องค์ประกอบที่ส าคัญของการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ส าคัญของการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

1 บรบิท (Context)
เป็นองคป์ระกอบทีม่นียัส าคญัมากทีสุ่ดในการสรา้งทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย

• ทรพัยากรทีเ่พยีงพอ (Adequate Resources)
• ผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ (Effective Leadership)
• บรรยากาศความไวว้างใจ (Climate of Trust)

• การประเมนิประสทิธภิาพในการท างานและระบบการใหร้างวลั (Performance Evaluation and 
Reward System)



องค์ประกอบที่ส าคัญของการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบที่ส าคัญของการสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

2 กระบวนการ (Process)
• แผนงานและวตัถุประสงคร์ว่มกนั (Common Plan and Purpose)
• เป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง (Specific Goals)
• ความเชือ่มัน่ในความสามารถของทมี (Team Efficacy)
• แบบแผนทางจติ (Mental Models)
• ระดบัความขดัแยง้ (Conflict Level)
• การกนิแรงเพือ่น (Social Loafing)

3 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อทมีงานหรอืองคป์ระกอบของทมี (Composition)



การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ

ทมีงานจะประสบความส าเรจ็ไดต้อ้งขึน้อยูก่บัการวางรากฐาน หรอืการสรา้งทมี ประกอบกบัการใช้
เทคนิคบางประการ เพือ่พฒันาทมีงานใหม้ปีระสทิธภิพมากยิง่ขึน้ การปรูากฐานเพือ่สรา้งทมีงานทีด่คีวร
ด าเนินการ ดงัน้ี

• การคดัสรรบุคลากรเขา้รว่มงาน ใหต้รงกบัความตอ้งการของทมี
และตอ้งใชค้นใหม้ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็และถูกตอ้ง

• การฝึกอบรมเพือ่สรา้งทมีงาน
• การใหร้างวลั



วิธีการพัฒนาทีมงานของผู้บริหาร

การจดัโครงสรา้งของทมีงาน เป็นการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบงานต่าง ๆ ของสมาชกิแต่ละคนการจดัวางต าแหน่งใน
ทมีงานใหต้รงกบัความรู ้ความสามารถของแต่ละคน จะท าใหก้ารท างาน ไดส้ะดวกรวดเรว็ มากยิง่ขึน้

การวางแผนทีด่ ีเชน่ การด าเนินงานตามยทุธศาสตรใ์หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

การควบคุมและตดิตามผล ตอ้งมกีารควบคุมการท างานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละบรรลุตามเป้าหมาย
ขององคก์ร

การประเมนิผล มกีารประเมนิผลงานของแต่ละคนอยา่งยุตธิรรม โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้
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