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Abstract
Team working is a necessary strategy for increasing of organization working effectiveness. In
order to create an effective team working, team members should understand the principal of
team working and have team leader who possesses good leadership skills and vision. This
article has 3 objective; 1) to review fundamental knowledge related to concepts, theories, and
researches on team working for increasing of organization working effectiveness, and 2) to
introduce the support that foster team work which are motivation and communication and 3)
to introduce a conceptual framework for increasing of organization working effectiveness. The
framework might be a useful tool for exploring a novel knowledge regarding working
effectiveness increasing by team working. Such framework might be used as a guidance for
organization staff development in order to create an effective team working which leads to
achievement of desired organization goal.

Keyword: Teamwork, Work efficiency
บทคัดย่อ
การทางานเป็นทีมเป็นกลยุทธ์สาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการ
ทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพได้นั้น สมาชิกทุกคนในทีมควรต้องเข้าใจหลักการทางานเป็นทีม และต้องมี
ผู้ น าที มที่ มี ทั กษะและวิ สั ยทั ศน์ ที่ ดี บทความนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ 3 ประการคื อ 1) เพื่ อศึ กษาทบทวนพื้ น
การทางานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน
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ฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ของการทางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2) เพื่อเสนอปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็นทีม อันได้แก่ แรงจูงใจ (Motivations) และการ
สื่อสาร (Communications) และ 3) เพื่อเสนอกรอบแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานที่เกิดจาก
การการทางานร่วมกันเป็นทีม กรอบแนวคิดที่นาเสนอนี้เป็นเครื่องมืออันเป็นประโยชน์ในการหาองค์ความรู้
ใหม่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้หลักการทางานร่วมกันเป็นทีม และสามารถนาไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ขององค์กร

คาสาคัญ : การทางานเป็นทีม ประสิทธิภาพในการทางาน
บทนา
เนื่องจากการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจาเป็นในการดาเนินธุรกิจ ในยุค
ที่มีความรุนแรงทางการแข่งขัน ดังนั้น การกาหนดกลยุทธ์และนโยบายการแข่งขันที่ชัดเจน จะช่วยสร้างขีด
ความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการกาหนดนโยบาย
และทิศทางการดาเนิ นงานในอนาคตที่ชัดเจนทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินการให้ เป็นไปตามเป้าหมายและ
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย
อุตมอ่าง, 2554: 60) (Ratthanan and Surachai, 2011: 60) ซึ่งส่งผลให้องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การ ให้มีรูปแบบวิธีการทางานเป็นทีมแทนที่จะมุ่งที่บุคคลเพียง
คนเดียว เพราะการทางานเป็นกลุ่ม ช่วยสร้างความร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
ปรับปรุงฟื้นฟูองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุนันทา เลาหนันทน์, 2551: 13) (Sunantha, 2008: 13) โดย
ที่การทางานเป็นทีมที่ดี บุคคลในทีมจะต้องทางานร่วมกัน โดยทุกคนในทีมจะต้องทุ่มความคิด ทุ่มแรงกาย
เพื่องานหรือเพื่อความสาเร็จของงาน โดยไม่ถือว่าเป็นผลงานของตนเพียงคนเดียวแต่ผลงานทั้งหมดเป็นของ
ทีม และทีมที่ดีควรสร้างบรรยากาศในการทางานให้มีความไว้ใจกัน เชื่อใจกัน มีความผูกพันกันจนก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคี กันในทีม จนเมื่อทีมมีประสิทธิภาพในการทางาน ผลประโยชน์ที่ทีมและองค์การจะ
ได้รับก็คือ การทางานจะมีพลังอย่างมากมายมหาศาล ผลงานที่เกิดขึ้นจะมีมากมาย ช่วยลดต้นทุนในการ
ทางาน ผลงานมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ การทางานเป็นทีมที่ดี
มักมีองค์ประกอบของทีมทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการทางานร่วมกัน มีระบบบริหารหรือการจัดการทีมที่ดี
มีสมาชิกที่มีคุณภาพมีความสามารถในการทางานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีผู้นาทีมที่มีประสิทธิภาพมี
ภาวะผู้นาที่ดี (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556) (Suthichai, 2013)
จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา บทความนี้มีจุดมุ่งหมายนาเสนอความรู้หลักสามประการคือ เพื่อ
ศึ กษาทบทวนพื้ นฐานความรู้ เกี่ ยวกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ของการท างานร่ ว มกั นเป็ นที มเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน เพื่อเสนอปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็นทีม อันได้แก่ แรงจูงใจ
(Motivations) และการสื่อสาร (Communications) และเพื่อเสนอกรอบแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การทางานที่เกิดจากการทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อหาองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานโดยใช้หลักการทางานร่วมกันเป็นทีม และนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. แนวคิดพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
จากอดีตที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับทีมนั้นค่อนข้างมีน้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคล
และองค์การ วิธีการของนักจิตวิทยาแบบดั้งเดิมทาการศึกษาพฤติกรรมจากแนวความคิดที่เน้นในระดับบุคคล
และกระบวนการ สิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับงานการศึกษาของนักทฤษฏีองค์การที่มีความเป็นสังคมวิทยา
มากขึ้น ซึ่งพยายามอธิบายพฤติกรรมในระดับองค์การเพื่อให้มีขอบเขตที่กว้างมากยิ่งขึ้น โดยผ่านทางการ
วิเคราะห์ระดับชั้นขององค์การที่กว้างขึ้น อย่างเช่นระดับโครงสร้างองค์การและเทคโนโลยี จึงกล่าวได้ว่า
ทีมงานอยู่ระหว่างกลางสองกระแสความคิดหลักที่แตกต่างกัน (Jackson, Brett, Sessa, Cooper, Julin, and
Peyronnin, 1991: 675-689) ดังนั้น เพื่อความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็นทีม จึงขอเริ่มต้นด้วย
นิยามเกี่ยวกับทีม
ความหมายของทีมที่มีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทีมงาน มีส่วนสาคัญ
อย่างมากหากทุ กคนในองค์กรรู้สึ กว่าตนเองอยู่ในทีมงานเดียวกันและร่วมแรงร่วมใจปฏิ บัติงานให้ส าเร็จ
ร่วมกัน งานก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บริหารจึงต้องสร้างทีมงานขึ้นในองค์กร และกระตุ้นให้ทุกคน
รู้สึกว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในฐานะส่วนหนึ่งของทีมงาน
ทีม (Team) หมายถึง กลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่ทางาน และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม มีความผูกพันรับผิดชอบ ช่วยกันทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Francis
and Young, 1979: 8)
ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุ่มคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
(Wood cock and Francis, 1981: 3) โดยใช้ทักษะ ประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถและมีการ
ประสานงานอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด (มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต,
2553) (Malika, 2010) ซึ่งคนในกลุ่มนี้จะมีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับว่า วิธีเดียวที่จะทาให้งานสาเร็จ คือ
การทางานร่วมกัน (Parker, 1990: 16)
อย่างไรก็ตามได้มีผู้ให้ความหมายของทีมงานไว้สอดคล้องกัน คือ กลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกัน ใน
หลาย ๆ ด้านมารวมตัวกันทางานอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์กรเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้ร่วมกัน สมาชิกทุกคนในทีม ต่างใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ ช่วยกันทางาน แก้ไขปัญหา
และรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างทีมงาน หมายถึง การทางานของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ พยายามทาให้กลุ่มสามารถเรียนรู้
วิธีการวินิจฉัยปัญหา ปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทางานให้ดีขึ้น ความร่วมมือร่วมใจประสานงานกันในการ
การทางานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน
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ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะที่ดี คือ บทบาทที่สมดุล วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่เห็นต้องกัน การเปิดเผยต่อกันและ
การเผชิญหน้าเพื่อแก้ปั ญหา การสนับสนุ นและการไว้วางใจต่อกัน ความร่วมมือและการใช้ความขั ดแย้ ง
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ภาวะผู้นาที่เหมาะสม การทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ การพัฒนา
ตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม และที่สาคัญที่สุดคือ การสื่อสารที่ดี (Wood cock 1989: 75 - 116)
ดังนั้น การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงควรดาเนินการ ดังนี้ 1) กาหนดทิศทางอย่างเร่งด่วน
สมาชิกทีมต้องการความแน่นอนในการตั้งวัตถุประสงค์ (จุด มุ่งหมาย) ความคาดหวังของทีม 2) การเลือก
สมาชิกทีม ควรจัดให้อยู่บนพื้นฐานของทักษะและศักยภาพที่เขามีอยู่ 3) การประชุมหรือพบปะกันครั้งแรก
ต้องทาด้วยความพิถีพิถันตั้งใจ เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น มีกาหนดระยะเวลาให้ทุกคนรู้แน่นอน และ
มีการย้าเตือนโดยผู้นาทีม หรือผู้บริหารอาจใช้อานาจหน้าที่คอยดูแลภายในทีม 4) การตั้งกฎในการปฏิบัติให้
ชัดเจน การพัฒ นาทีมที่แท้จ ริงโดยนากฎเกณฑ์มาช่ว ยให้เขาพบกับ ความสาเร็จในเรื่อ งวัตถุประสงค์
5) จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงาน จุดเน้นที่ควรสนับสนุนคือ การเปิดเผยจริงใจต่อกัน สร้างให้เกิ ดความไว้วางใจ
และมีข้อตกลงร่วมกันอย่างมีความเหมาะสม 6) มีจุดมุ่งหมายและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ตั้งขึ้น ไม่
ยึดติดกับผู้บริหารแต่จะตั้งขึ้นโดยสมาชิกมีส่วนร่วม 7) สร้างความท้าทายให้กับกลุ่มในการทางานด้วยการนา
ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่ใหม่ ๆ มาช่วยสนับสนุนการทางาน 8) การใช้อานาจบารมีให้เกิดประโยชน์ เช่น
การให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวก ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน การให้รางวัล เป็นต้น (Katzenbach John R.
and Smith Douglas, 1994: 119)
องค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาทีมงาน เพื่อเป็นการชี้ นาแนวคิด ประกอบการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานของทีมงาน มิติทั้ง 4 ประกอบด้วย 1) บุคคล (Individual) การพัฒนาทีมงาน
ในระดับบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความผูกพันที่มีต่องาน ทัศนคติ ความสามารถและ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทีมงาน 2) งาน (Task) รายละเอียดของงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีมงาน ได้แก่
วัตถุประสงค์ การกาหนดเป้าหมาย และกระบวนการทางานที่เป็นระบบ แล้วจึงเป็น 3) ทีมงาน (Team)
ทักษะต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการสร้างทีมงาน มีทั้งทักษะส่วนบุคคล และทักษะของกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ภาวะ
ผู้นา บทบาท การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการจูงใจ การบริหารความขัดแย้ง การวิเคราะห์
ปัญหา การตัดสิน การประชุมของทีมงาน การประสานงาน ความร่วมมือ ความเป็นปึกแผ่นของทีม ปทัสถาน
ค่านิยม และการปฏิบัติตามข้อตกลง และ 4) องค์การ (Organization) สิ่งที่จาเป็นต้องปรับปรุงในองค์การ
ได้แก่ โครงสร้างขององค์การ บรรยากาศในการทางาน การให้ค่าตอบแทน และบาเหน็จรางวัล วัฒนธรรม
องค์การ และการสนับสนุน ให้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (Stott and Walker, 1995: 82-84)
เมื่อพิจารณารายละเอียดของมิติการพัฒนาทีมงาน จะพบว่า ความพยายามที่จะพัฒนา ปรับปรุงมิติ
ใดมิติหนึ่งจะส่ งผลกระทบ ต่อมิติอื่น ๆ เช่น ความพยายามที่จะยกระดับแรงจูงใจของบุคคล (มิติบุคคล)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะรับรู้โดยทีมงาน (มิติทีมงาน) ว่าคุณภาพของผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ดังนั้น แนวคิด “สี่มิติ”
358

Team Working for Increasing Work Effectiveness

วารสารวิทยาลัยดุสติ ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560

นี้ เป็นรูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated) ที่สะท้อน ให้เห็นทฤษฎีที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจ แบบ
มีส่วนร่วม และการทางานของกลุ่มขนาดเล็ก โดยคานึงถึง องค์ประกอบด้านคุณสมบัติของทีมงาน ทักษะที่
จาเป็นของสมาชิก กระบวนการกลุ่ม และสภาพแวดล้อม ในการทางานของแต่ละทีม
การทางานเป็นทีมถือเป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทีมงานให้ ทางานได้คล่องตัวช่วยให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นหลายประการ
มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็นทีมไว้ เช่น (ธีระ หมื่นศรี, 2546) (Theera, 2003) ให้
แนวคิดว่า การทางานกลุ่มหรือเป็นทีม เป็นสิ่งสาคัญที่กาลังได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน มีการนาไปใช้
ปฏิบัติ กันอย่างแพร่หลายทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชนการสร้างทีมจึงเป็นสิ่งท้าทาย ผู้บริหารที่จะแสวงหา
กลยุทธ์และทรัพยากรทั้งหลายมาสนับสนุน แนวทางการพัฒนาทีมงาน การได้ศึกษาที่มาแนวคิดการสร้าง
ทีมงาน ซึ่งเป็นผลทาให้ทราบมิติของทีมงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถแปลมิติ เหล่านั้นมาเป็นแนวทางลงสู่
การปฏิบัติได้ในที่สุด (สุนทร พลวงค์, 2551) (Soonthorn, 2008) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็น
ทีมว่า การทางาน เป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น ต้องมีการแบ่งทั้งงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบให้บุคลากรตามความรู้ความสามารถ รวมทั้ง ความถนัดของแต่ละบุคคล ผู้บริหารต้องตระหนักว่า
บุคลากรมีความสามารถแตกต่างกัน ถนัดหรือเชี่ยวชาญคนละด้าน การประสานความร่วมมือร่วมใจ การทุ่มเท
กาลังความคิดและสติปัญญาย่อมนามา ซึ่งความสาเร็จของงาน
การทางานเป็นทีมจึงเกิดขึ้นจากผู้บริหาร จะต้องสร้างเงื่อนไข ให้กลุ่มบุคคลภายในองค์กร ตระหนัก
ว่า พวกตนต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ต้องพึ่งพาอาศัยประสบการณ์ ความสามารถและความยินยอมพร้อมใจของ
ทุกคน และสมาชิก ของกลุ่มต้องยอมรับความคิดเรื่องการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม จึงสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันได้ (Elton Mayo, 1933: 71) ได้ทาการศึกษาและพบว่า องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทางานคือ การสร้างความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม การได้รับการสนับสนุนจาก
สังคม และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน จากแนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็นทีมของนักวิชาการที่กล่ าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่าการทางานเป็นทีมนอกจากจะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จแล้ว ยังช่วยให้สมาชิก
ในทีมเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีความจงรักภักดีต่อทีมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พึ่งพา
อาศัย ซึ่งกันและกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ การทางานเป็นทีม
ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถนา องค์กร ไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
หลักการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
การทางานเป็นทีมจึงเป็นวิธีการที่ได้ผลมากที่สุด ในการปรับปรุงประสิทธิผลในการทางานมีอยู่หลาย
กรณีที่ผลงานออกมาดีกว่าและประหยัดกว่ากลุ่มย่อย จะมีความรู้สึกของการทางานเป็นทีมมาก จึงเป็นผลให้
สมาชิกกลุ่มพร้อมที่จะร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และเมื่อมีส่วนร่วมก็มีความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดีและถ้ามุ่งปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิกของกลุ่ม และ
มุ่งเน้นความสั มพันธ์ระหว่างกลุ่ มกับงานที่กลุ่ มกาลั งทาจะช่วยให้ การปฏิบัติงานมีประสิ ทธิผลและบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการขององค์การเป็นการสร้างพื้นฐานสาคัญเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการทางานเป็นทีม
การทางานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน
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และสามารถนาไปสู่การพัฒนาทีมงานได้ โดยต้องอาศัยเทคนิค วิธีการหลายอย่างที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง
และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อองค์การที่เข้มแข็งต่อไป
การนารูปแบบการทางานเป็นทีมมาใช้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และในองค์กรบางแห่งได้กาหนดให้
การทางานเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) ขององค์กร มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การฝึกอบรมและพัฒนาให้เกิดการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการทั้งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ด้วยต้องการให้เกิดประสิทธิผลในทีมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
ทุกระดับ เพราะการมีทีมงานที่เข้มแข็งจะเป็นการประสานความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของสมาชิก
ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกันและช่วยสร้างเสริมประสิทธิภาพ พร้อมช่วยยกระดับผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรโดยรวม (ปราชญา กล้าผจัญ, 2550: 28) (Prachaya, 2007)
จากการศึกษาข้อมูลการทางานเป็นทีมพบว่า การทางานเป็นทีมให้ประสบผลสาเร็จนั้นต้องมีหลักสาคัญ
ในการปฏิบั ติ หลายประการ นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลั กการ ทางานเป็นทีม ไว้ดังนี้ (Richard
Hackman, 2002) ได้อธิบายหลักในการทางานเป็นทีมว่า ทีมที่แท้จริงมีคุณลักษณะที่สาคัญ 4 ประการ คือ
ภารกิจของทีม ขอบเขตการทางานที่ชัดเจนการมอบหมายอานาจในการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน
ของทีมอย่ างชัดเจน และการมีสมาชิกอยู่ ภายในช่วง เวลาหนึ่ ง ๆ ที่เหมาะสม (ไพโรจน์ บาลั น, 2551)
(Pairote, 2008) ให้ทัศนะว่า ทีมอาจมีภารกิจและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละทีมเป็นตัวขับเคลื่อน กิจกรรม
ต่าง ๆ แต่ทีมจะมีลักษณะทั่ว ๆ ไปในการทางานที่เหมือนกัน คือ ทีมจะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทาตาม
เป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ มีความเห็นพ้องต้องกันในแนวทางดาเนินโครงการ พัฒนากระบวนการทางานให้สาเร็จ
ลุล่วง ถ่ายทอดและฝึกฝนทักษะซึ่งกันและกัน การดาเนินงานตามกระบวนการที่วางไว้ ประเมินและแก้ไข
กระบวนการให้ถูกต้อง โดยพิจารณาจากผลการชี้วัดและการวิเคราะห์สื่อสารให้สมาชิกในทีม และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบ
อาจกล่าวได้ว่าหลักการทางานเป็นทีมให้ประสบผลสาเร็จนั้น สมาชิกทุกคน ในทีมต้องร่วมมือร่วมใจ
กันดาเนินงานตามเป้าหมายและบทบาทหน้าที่ ที่กาหนดไว้ ภายใต้บรรยากาศ ที่อบอุ่นเป็นกันเองเคารพและ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนและร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเปิดเผย
ทฤษฎีจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีม
การทางานเป็ นที มนั้ นจะต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกั บธรรมชาติ พื้นฐานของมนุ ษย์ในองค์ กรเป็ น
เบื้องต้นโดยนาทฤษฎีที่สาคัญมาประกอบการอธิบายและประยุกต์เข้ากับการทางานเป็นทีม (บุตรี จารุโรจน์,
2549) (Boottree, 2006) ได้รวบรวมทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี
สองปัจจัย (Two-Factor Theory) Hertzberg (1959) ที่ระบุว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจในการดาเนินการของ
ทีมมี 2 ประเภท คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพอใจในงานที่ทา และ
ปั จจั ยอนามัยหรื อบ ารุ งรั กษา (Hygiene/Maintenance Factors) คือ ปัจจัยแตกต่างจากปัจจัยจูงใจโดย
สิ้นเชิง เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่พอใจในงานที่ทา เช่น ถ้าสมาชิกทีมได้รับเงินเดือนน้ อยไม่
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เพียงพอกับการใช้สอยในชีวิตประจาวันก็จะเกิดความไม่พอใจในงานที่ทาอยู่แต่ไม่จาเป็นที่ว่ามีสมาชิกบางคน
ได้รับเงินเดือนสูงแล้วจะพอใจในการทางานที่ทา
นอกจากนี้ ยั งสอดคล้ องกับ ทฤษฎีจูงใจสู่ ความส าเร็จของ ( Achievement Motivation Theory)
McClelland (1961) ที่ระบุว่า การจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความต้องการที่สาคัญที่สุดแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ
คือ ความสาเร็จ (Achievement) การมีส่วนร่วม (Affiliation) และอานาจ (Power) หรืออาจกล่าว ให้ง่าย
ที่สุดก็คือ 1) ความต้องการสู่ความสาเร็จ (Achievement Needs) ในการดาเนินการเช่น สมาชิกทีมถูกจูงใจ
ให้ดาเนินการจนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพก็ เท่ากับว่าเขาต้องการความสาเร็จ ในงาน คนงานที่มี
ความต้องการความสาเร็จในงานสูงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มีความรับผิดชอบ มักตั้งเป้าหมายที่ยาก ๆ
สาหรับตนเอง ต้องการปฏิกิริยาโต้ตอบหรือผลสาเร็จที่เจาะจง หรือโดยทันที และความมุ่งมั่น ต่อการการ
ปฏิบัติงาน 2) ความต้องการมีส่วนร่วม (Affiliation Needs) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับมิตรภาพ สมาชิกทีม
มีความต้องการ ประเภทนี้ จะมีผลการดาเนินงานที่ดีที่สุ ดในทีมซึ่งท าให้ เกิ ดความสั มพันธ์ ในสั งคมและ
มิตรภาพขึ้นในทีม 3) ความต้องการอานาจ (Power Needs) คือ ความต้องการที่จะทาการควบคุม และมี
อิทธิพลต่อผู้อื่น ถ้าบุคคลใดมีความต้องการอานาจสูง ก็จะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้นาทีมซึ่งมีผลการดาเนินการ
ดีกว่าบุคคลอื่น ๆ ในทีม เพื่อประสิทธิภาพของการทางานเป็นทีมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานให้บรรุเป้าหมาย
ได้ จึงควรมีการประเมินประสิทธิภาพของทีมงานซึ่งทาได้ 1) การพิจารณาว่างานที่ได้รับมอบหมายของทีม
สาเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 2) กระบวนการทางานของทีมมีการพัฒนาหรือไม่ 3) ผลที่ได้จากการทางานมี
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ในขณะที่มีความเครียดน้อยลง สมาชิกทีมมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และการ
เติบโตพัฒนาของสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ Hackman (2002: 30) ที่ระบุ
ว่าทีมที่มีประสิทธิผลคือ ทีมที่สามารถตอบสนองต่อเกณฑ์ทั้ง 3 เหล่านี้ได้อย่างดีทสี่ ุด ได้แก่ 1) ผลผลิตของทีม
เป็นที่ยอมรับของลูกค้า 2) ความสามารถของทีมมีการพัฒนา และ 3) ประสบการณ์ที่มีความหมายของกลุ่ม
และความพึงพอใจของสมาชิกทีม จะเห็นว่านักวิชาการทั้งสองท่านนาเสนอสิ่งที่บ่งชี้ถึงประสิทธิผลของทีม
สอดคล้องกัน
ความสาคัญของการทางานเป็นทีม
การสร้างทีมงานเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธภาพในกลุ่ม มุ่งปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ที่
มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิก ให้มีประสิทธิผลของกลุ่มสูงขึ้นได้ เพื่อมีการวางแผนที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุง
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบและได้การยอมรับในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์
พื้นฐานในการปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างสมาชิกของกลุ่มด้วยการทางานร่วมกันตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้
จากความสาคัญในการทางานเป็นทีมที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อสามารถสร้างการทางาน
แบบทีมที่มีประสิทธิภาพได้แล้ว ในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นจาเป็นต้องมีผู้นาในการประสานงานระหว่างกัน
ในที่นี้จึงทาให้เกิดผู้ทีมงาน โดยทักษะของผู้นาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้นาทีมงานจะพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
6 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการสื่อสาร 2) ทักษะการวางแผน 3) ทักษะการจัดองค์การ 4) ทักษะการสอนแนะ
การทางานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน
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5) ทักษะการจูงใจ และ 6) ทักษะการเจรจาต่อรอง ซึ่งทักษะทั้ง 6 ด้านเป็นทักษะสาคัญที่ผู้นาทีมงานจาเป็น
ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น สิ่งที่พึงตระหนักคือทักษะเหล่านี้มี ความสัมพันธ์ กับทักษะอื่น ๆ อีก เช่น ทักษะการ
สื่อสารจะครอบคลุมถึงการฟัง การตีความและการให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น ฉะนั้นในการพัฒนา ทักษะแต่ละ
ด้านต้องดาเนินการอย่างครบวงจรและเป็นระบบ
ดังนั้นการทางานเป็นทีมจะต้องมีผู้นาที่มีความซื่อสัตย์และสามารถจูงใจลูกทีมได้อย่างดีเพื่อที่จะทา
ให้ผลงานได้บรรลุตามผลและตามเป้าหมายที่กาหนดและสาคัญลูกทีมจะต้องมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
แต่อย่างไรก็ตามหลังการเกิดขึ้นของทีมงานภายในองค์กร ยังมิได้หมายความว่าประสิทธิภาพในการทางานจะ
เพิ่มขึ้นในทันที เนื่องยังต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของทีมงานด้วย ว่าเมื่อร่วมกันทางานเป็นทีมแล้วจะมี
ประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันมากโดยเพียงใด โดยจากแนวคิด ทฤษฎีข้างต้นที่ได้ศึกษาพบว่า มีปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพหลายปัจจัย อาทิ ประสบการณ์ การสื่อสาร และแรงจูงใจ
2. ปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็นทีม
2.1 แรงจูงใจ (Motivations)
หากจะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือผลสาเร็จที่ตั้งไว้นั้น ย่อม
ขาดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งแรงจูงใจนั้นได้มีนักวิชาการ นักจิตวิทยาต่าง ๆ ได้สรุป
แนวคิดและความเชื่อต่าง ๆ แบ่ งออกเป็ น 4 แนวคิด คือ แนวคิดของกลุ่ มพฤติกรรมนิยม (Behaviorists
Approaches) แนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม (Cognitive Theorists) แนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยม (Humanists)
และแนวคิดของนั กทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทางสั งคม (Social Learning Theorists) จาแนกรายละเอียดได้ดังนี้
(ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์, 2556: 5-7) (Prasert, 2013) โดยที่แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมซึ่งเป็นแนวคิดอัน
เป็นที่ยอมรับและเป็นพื้นฐานต่อแนวคิดอื่น ๆ แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าแรงจูงใจเกิดจากแรงขับ
ภายในร่างกาย แนวคิดกลุ่มพุทธินิยมเป็นแนวคิดรวบยอดคือ เป้าหมาย ความคาดหวัง ความตั้งใจ จุดมุ่งหมาย
รวมทั้งแผนการและเหตุผล แนวคิดของกลุ่ มมนุษย์นิยมอันมีแนวคิ ดคล้ ายคลึ งกับกลุ่ มพุทธินิยมในเรื่ อง
แรงจูงใจภายใน โดยแนวคิดต่อแรงจูงใจจึงเป็นอิสระของบุคคล การตัดสินใจด้วยตนเอง และความพยายาม
เพิ่มความเจริญเติบโตของบุคคลและแนวคิดของนักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นการผสมผสานระหว่าง
แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมในเรื่องผลหรือผลลัพธ์และกลุ่มพุทธินิยมในด้านผลกระทบของความเชื่อและ
ความคาดหวังของบุคคลเข้าด้วยกัน เป็นต้น (ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ , 2556: 5-7) (Prasert, 2013) ทั้งนี้ยัง
มีทฤษฏี่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานและนาไปสู่ การเพิ่มประสิทธิผลของงาน
และมีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านแรงจูงใจคือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg Two-Factor Theory) Herzberg ได้
จาแนกทฤษฎีสองปัจจัยหรือ Motivation-Hygiene Theory เป็น 2 ปัจจัยที่สาคัญ คือ
1. ปั จจั ยจู งใจ (Motivator Factors) ปัจจัยจูงใจเป็ นตัวที่ ท าให้ เกิดความพึ งพอใจ เป็นตั ว
สนับสนุนให้บุคคลทางานเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมากจากแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทางานเป็นปัจจัยนาไปสู่
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การพัฒ นาทัศนคติทางบวกและการจูงใจที่แท้จริง อันได้แก่ 1) ความสาเร็จของงาน (Achievement)
2) ความก้าวหน้า (Advancement) 3) การยอมรับนับถือ (Esteemed) 4) ความรับผิดชอบ (Responsibility)
และ 5) ลักษณะของงาน (The work itself) (ยงยุทธ เกษสาคร, 2541: 72; ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์, 2556: 9-10)
(Yongyut, 1998; Prasert, 2013)
2. ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factors) หรือปัจจัยการธารงรักษา (Maintenance) เป็นตัวป้องกันไม่ให้
เกิ ดความไม่ พึ งพอใจในงานเป็ น แรงจู งใจภายนอกที่ เกิ ดจากสภาวะแวดล้ อมในการท างานเป็ นตั ว ที่ มี
ความสาคัญน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจัยจูงใจ ได้แก่ 1) เงินเดือน (Salary) หรือค่าตอบแทน (Compensation)
2) โอกาสก้าวหน้า (Possibility of Growth) 3) ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Interpersonal Relationship)
4) สถานภาพ (Status) 5) การนิเทศ (Supervision) 6) นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration)
7) สภาพแวดล้อมในการทางาน (Working Condition) 8) สภาพความเป็นอยู่ (Person Life) และ 9) ความ
มั่นคงปลอดภัยในการทางาน (ยงยุทธ เกษสาคร, 2541: 72; ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์, 2556: 10-11) (Yongyut,
1998; Prasert, 2013)
ในส่วนของปัจจัยแรงจูงใจนั้น หากพิจารณาถึงทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg
Two-Factor Theory) เป็ นทฤษฎี เกี่ ยวกั บแรงจู งใจที่ ได้ รั บความสนใจ และเป็ นที่ รู้ จั กอย่ างแพร่ ห ลาย
(Herzberg, 1959: 45 -49) ได้สร้างทฤษฎีขึ้นจากการศึกษาถึงสาเหตุของความพอใจในงานและความไม่พอใจ
ในงานของวิศวกร และพนักงานบัญชีในโรงงานที่เมืองพิตเบิร์ก จานวน 200 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พบว่า ความต้องการทางด้านงานบุคคล สามารถจาแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ
ดังนี้ (วินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ, 2551: 12) กลุ่มแรก เรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ทา เช่น ความสาเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ ปัจจัยจูงใจ
เหล่านี้ทาให้บุคคลเกิดความชื่นชม ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้าตอบสนองปัจจัยเหล่านี้ของ
ผู้ปฏิบัติแล้ว จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจทางานจนสุดความสามารถ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
งาน กลุ่มที่สอง เรียกว่า ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของ
งาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน อันจะทาให้คนทางานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน ปัจจัย
เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจในคนทางานมากขึ้น แต่มีส่วนช่วยให้ คนทางานสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คน
ผละออกจากงาน ถ้ าปั จ จั ย นี้ ไม่ มี ใ นงานหรื อ จั ด ไว้ ไ ม่ ดี จะท าให้ ขวั ญ ของคนท างานไม่ ดี ดั งแสดงใน
ภาพประกอบ ต่อไปนี้

การทางานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน
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Herzberg’s
Two -Factor Theory

ปัจจัยจูงใจ

ปัจจัยค้าจุน

ความสาเร็จในการทางาน
การได้รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้า
ความเจริญเติบโต
สถานภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การบังคับบัญชา
นโยบายและการบริหารงาน
สภาพการทางาน

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีการจูงใจของ Maslow & Herzberg
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542: 415)
ทฤษฎีอีอาร์จีของแอลเดอเฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) Clayton Alderfer ได้เสนอ ทฤษฎี
การจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่เรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี ได้จัดระดับความต้องการใหม่ให้เหลือ 3 ระดับ
มีการอธิบายและแทนด้วยอักษรย่อ ดังนี้ 1) ความต้องการเพื่อการคงอยู่ (E= Existence Needs) เป็นความ
ต้องการตอบสนองด้วยปัจจัยทางวัตถุ ซึ่งการต้องการตอบสนองด้วยเงื่อนไขที่เป็นวัตถุ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย
เงินค่าจ้าง และความปลอดภัยในการทางาน 2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (R= Relatedness Needs)
เป็นความต้องการที่สามารถตอบสนองได้ด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและได้การแลกเปลี่ยนความคิดและ
ความรู้สึกกับสมาชิกในองค์การคนอื่น ๆ เป็นระดับความต้องการที่ใกล้เคียงกับความต้องการเป็นสมาชิกของ
สังคม และบางส่วนของขั้นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือตามทฤษฎีของมาสโลว์ แต่แอลเดอเฟอร์เน้น
การตอบสนองความต้องการด้านความสัมพันธ์ด้วยการปฏิสัมพันธ์อย่างเปิดเผย ถูกต้องและซื่อสัตย์ต่อกัน
มากกว่าดูที่ความถูกใจซึ่งให้ความสาคัญน้อยกว่า 3) ความต้องการด้านความงอกงาม (G= Growth Needs)
เป็นความต้องการส่วนบุคคลในการได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนเองเพื่อทางานอย่างเต็มศักยภาพ
ที่มีอยู่ อีกทั้งได้มีโอกาสในการใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เต็มที่ ความต้องการด้านความ
งอกงามตามทฤษฎีนี้จึงสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ในประเด็นที่เกี่ยวกับความต้องการความสาเร็จดังใจ
ปรารถนากับบางส่วนของความต้องการได้รับการยกย่องนับถือในแง่ของการได้รับความสาเร็จ (Achievement)
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และได้รั บผิ ดชอบ (Responsibility) (ปราณี ประวิชพราหมณ์ และคณะ, 2556) (Pranee P. and Team,
2013)
ฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้ว แรงจูงใจในการทางานเป็นทีมนั้น เป็นพลังที่มีอยู่ในตัวของบุคคลในทีมเป็นสิ่งเร้า
แรงขับ แรงกระตุ้น ความประสงค์ เป้าหมายในการทางานที่มีอยู่ในบุคคลภายในทีม มีสิ่งจูงใจให้พวกเขา
เหล่านั้นแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองความต้องการ ความพึงพอใจและจุดมุ่งหมายใน
งานนั้น ๆ ของพวกเขา แรงจูงใจทาให้บุคคลเกิดพลังจนทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจนเกิดความสาเร็จ และนอกจากนี้
แรงจูงใจยังทาให้บุคคลเกิดความพยายามอย่างยิ่งขึ้นในการทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดความสาเร็จด้วยการแสวงหา
วิธีการจนบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
2.2 การสื่อสาร (Communications)
การติดต่อสื่อสารนั้นถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดและเป็นการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความรู้สึก
ความคิด หรือการกระทาต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในที่นี้ หมายถึง การ
เปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปิดเผย (Rogers, 1976) และการสื่อสาร
เป็ นกระบวนการหรื อการแลกเปลี่ ยนโดยมี สาระส าคั ญที่ ว่ าผู้ สื่ อสารท าหน้าที่ ทั้ งผู้ ส่ ง และผู้ รั บข่ าว ใน
ขณะเดียวกัน ไม่อาจระบุว่า การสื่อสารเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุดใด เพราะถือว่า การสื่อสารมีลักษณะเป็นวงกลม
และไม่มีที่สิ้นสุด ผู้รับข่าวและผู้ส่งข่าวนอกจากจะทาหน้าที่ทั้งการเข้ารหัสและถอดรหัสแล้วยังเป็นผู้ก่อให้เกิด
ข่าวสารและกาหนดพฤติกรรมอีกด้วย (McCroskey and Richmond, 1997)
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ แบบจาลองกระบวนการสื่ อสารของ
ลาสเวลล์ (Harold D. Laswell, 1948: 37-51) อธิบายถึงทฤษฎีกระบวนการสื่ อสารเชิงพฤติ กรรม (The
behavioral school of thought) เป็นการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เนื้อหาข่าวสาร ชนิด
ของสื่อที่ใช้และผลอันเกิดจากการกระทาการสื่อสาร โดยอธิบายกระบวนการสื่อสารโดยตั้งเป็นคาถามเกี่ยวกับ
ตัวผู้ ส่ งสาร ผู้ รั บสารและผลของการสื่ อสาร ได้แบบจาลองดังนี้ (สมานพงศ์ เนตยารักษ์ , 2540: 11-12)
(Samarnpong, 1997)
WHO
Communication

ใคร

SAYS
WHAT
MESSAGE
กล่าวอะไร

การทางานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน

IN WHICH
CHANNEL
MEDIUM
ผ่านช่องทางใด

TO WHOM
RECEIVER
ถึงผู้ใด

WITH
WHAT
EFFECT
ด้วยผลเป็น
อย่างไร
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เป้าหมาย
บทบาท
กระบวนการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ภาพที่ 2 โมเดล GRPI ของทีมที่มีประสิทธิผล
ที่มา : Rubin, Plovnick, and Fry Model (1977); Meuse (2009: 6); รณกร สุวรรณกลาง (2557)
(Ronnakorn, 2014: 16-17)
และในส่วนของปัจจัยการสื่อสารจะอยู่ในการสื่อสาร SMCR ของ Davis K. Berlo (1960) การสื่อสาร
(Communications) คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ ม
โดยใช้สัญญาลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ผู้ส่งสาร

ข้อมูลข่าวสาร

สื่อ

ผู้รับสาร

ภาพที่ 3 การสื่อสารของ SMCR เบอร์โล (Berlo)
ที่มา : Davis K. Berlo (1960)
ผู้ส่งสาร คือ ผู้ทาหน้าที่ส่งข้อมูลสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางที่เรียกว่าสื่อ ผู้ส่งสารต้องมีทักษะ
ในการสื่อสาร มีเจตคติต่อตนเอง ต่อเรื่องที่จะส่ง อีกทั้งยังจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่จะส่งและอยู่ในระบบ
สังคมเดียวกับผู้รับอันจะทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ดีต้องแปลเป็นรหัส เพื่อสะดวกในการส่ง
การรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะต้องทาให้การสื่อความหมายง่ายขึ้น สื่อหรือช่องทาง
ในการรับสาร คือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส และตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
เช่น สิ่งพิมพ์ กราฟิก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับสาร คือ ผู้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสาร การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ
ผู้รับสารจะต้องมีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสารต่อผู้ส่งสารและต่อตนเอง
จากโมเดลและทฤษฎีที่กล่าวมาของการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ แรงจูงใจ และการสื่อสาร
พิจารณาแล้วจะเห็นว่า องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนส่งผลและสอดคล้องคล้ายคลึงกันได้ แต่ อาจจะแตกต่างโดย
ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่พิจารณาและบริบทของการประยุกต์ใช้ ฉะนั้น ผู้ศึกษาจึงศึกษาและประยุกต์โมเดลและ
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลให้เกิดการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดปัจจัยและตัวแปรเพื่อให้
เห็นถึงบริบทที่ส่งผลต่อการทางานเป็นทีม ดังแสดงในภาพดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

แรงจูงใจ (Motivations)

การสื่อสาร

การทางานเป็นทีม

ประสิทธิภาพ

(Team)

(Efficiency)

(Communications)

ภาพที่ 4 : โมเดลการทางานเป็นทีมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ที่มา : ผู้ศึกษา (2016)

บทสรุป
เมื่อเป้าหมายสูงสุดของการประกอบธุรกิจ คือ การประสบผลสาเร็จในการประกอบการซึ่งจะได้มาในรูป
ของผลกาไร จึงทาให้แต่ละองค์กรต้องสรรหากลยุทธ์ทุกวิถีทางเพื่อสามารถแข่งขันกับองค์กรคู่แข่งและต้อง
ประสบความสาเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ โดยต้องมีวางแผนการทางาน และมีการเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้าน การ
ท างานร่ วมกั นเป็ นที ม (Team Work) ถื อเป็ นเรื่ องส าคั ญอย่ างยิ่ งเช่ นกั น เพราะสามารถเป็ นตั วท านาย
ประสิทธิภาพหรือความสาเร็จของงานนั้น ๆ ได้ โดยที่อาศัยความร่วมรวมพลังในการทางานเริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร
หัวหน้างานต่าง ๆ ไล่เรียงจนมาถึงพนักงานในทุก ๆ ระดับ นอกเหนือจากนี้ในองค์การจะต้องพิจารณาปัจจัย
ประกอบอื่ น ๆ ที่ จะสนั บสนุ นให้ การท างานเป็ นที มด าเนิ นไปได้ ด้ วยดี จนก่ อให้ เกิ ดผลของงานที่ ถื อว่ ามี
ประสิทธิภาพ เช่น เรื่องของแรงจูงใจในการทางานและการสื่อสารกันภายในองค์การและสื่อสารกันระหว่าง
บุคคล
ผู้ศึกษามุ่งหวังที่จะให้องค์การต่าง ๆ ย้อนกลับมาใส่ใจและพิจารณาประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการทางาน
และการสื่อสารเป็นตัวขับเคลื่อนและสนับสนุนการทางานเป็นทีม นอกจากนี้ควรที่จะให้ ความสาคัญและ
พัฒนาการทางานร่วมกันเป็นทีมในองค์การอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีการวางแผนงานหรือบรรจุเป็นกลยุทธ์
สาคัญในองค์การในการขับเคลื่อนองค์การไปให้ถึงเป้าหมาย
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