
บทที่ 15 
การเขาใจกลุมและทีม 

(Understanding Groups and Teams) 
 
กลุม (Groups) คือ จํานวนของบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกัน และรวมกจิกรรมดวยกนัแบงออกเปน 
1. กลุมทางการ (Formal Group) เปนกลุมที่เกิดขึ้นในองคการเพื่อปฏิบัติใหประสบความสาํเร็จ     

แบงเปน 
1.1 Command Group คือ กลุมทางการที่เกิดตามสายการบงัคับบัญชาตามแบบแผนภูมิ

องคการ กลุมบังคับบัญชาเปนผูรับผิดชอบงาน 
1.2 Task Group คือ กลุมทางการที่เกีย่วของกนัเพื่อใหงานที่ไมใชงานประจาํทาํไดสําเร็จ

สมาชิกของกลุมงานจะมาจากหลายระดบัหรือหลายแผนกในองคการก็ได 
2. กลุมไมเปนทางการ (Informal Group) เปนการรวมกนัของบุคคลโดยสมัครใจ ซึ่งไมเกี่ยวของ

กับหนาที่การงานทีท่ําอยู แตจะชวยสงผลตองานประจําทางออม ไดแก  
2.1 Interest Group คือ กลุมไมเปนทางการที่รวมกันโดยมีคนสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่เปน

พิเศษเหมือนกัน 
2.2 Friendship Group คือ กลุมไมเปนทางการที่รวมใจกันเนื่องจากมคีวามผูกพนัเปนการ

สวนตัวของสมาชิกแตละคน 
 
ข้ันตอนในการพัฒนากลุม 
1. การกอรูป (Forming) คือข้ันตอนแรกของการกอต้ังกลุม นั่นคือทุกคนเปนคนใหมและถูกนําเขา

มาพบปะกนั เพื่อรวมกลุม ซึ่งแตละคนกพ็ยายามทาํความคุนเคยซึ่งกนัและกนั โดยอาศัย
เร่ืองราวที่เปนสาเหตุใหมารวมกลุมกันเปนตัวเชื่อม 

2. การไมลงตัว (Storming) คือ ข้ันตอนตอมา ซึง่สมาชิกของกลุมเร่ิมมีความขัดแยงไมลงรอย        
เนื่องจากยังไมรูบทบาทของตนเอง ตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

3. การเขารูปเขารอย (Norming) คือ มกีารกําหนดบทบาท หนาที่และระเบยีบกฎเกณฑ และ
พฤติกรรม   ทีย่อมรับของสมาชิกและเริ่มทํางานเขาที ่

4. การปฏิบัติ (Performing) คือ สมาชกิในกลุมพยายามชวยกนั ทาํงานเปนทมี และเนนผลการ
ปฏิบัติงานหรอืผลงานทีท่ํา 

5. การสลายตวั (Adjourning) คือ สําดับสุดทายของการฟอรมกลุม คือ เมื่องานเสร็จส้ินลงกลุม
งานก็แยกกันสลายตัว 

 



แนวคิดขั้นพืน้ฐานของกลุม 
(Basic Groups Concepts) 
1. บทบาท (Role) เปนรูปแบบของกลุมพฤติกรรมที่คาดหวงัของคนใดคนหนึ่ง ที่ใชทางตําแหนง

งานในหนวยสงัคมที่เปนอยู ความขัดแยงทางบทบาทอาจเกิดขึ้นเมือ่คนใดคนหนึง่ ตองเผชิญ
กับความคาดหวงั ในบทบาทที่ผิดรูปผิดรางไป 

2. ปทัสถาน (Norms) เปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับรวมกันของสมาชิกในกลุม ถงึแมวาแตละ
กลุมที่มปีทัสถานที่เปนเอกลกัษณของกลุมเองก็ตาม แตละกลุมจะมีปทัสถานทั่วๆ ไป ปรากฏ
อยูทุกองคการ เชน ความพยายาม การปฏิบัติงาน เครือ่งแบบ การแตงกาย และพยายามให
เกิดความกลมกลืนของปทัสถาน 

3. สถานภาพ (Status) คือ การแขงขันตามชือ่เสียง ตาํแหนง หรือยศภายในกลุม 
4. ขนาดของกลุม (Size) มีผลตอพฤติกรรมโดยรวมของกลุม กลุมยิง่ใหญยิ่งทําใหประสิทธิภาพ

ลดลง เรียกวา Free-Rider Tendency 
5. ความสามัคคีของกลุม (Group Cohesiveness) เปนระดับที่สมาชิกถูกดึงดูดใจโดยบุคคลอื่นๆ 

ใหมีเปาหมายรวมกัน กลุมที่มีความสามัคคีมากทําใหมีประสิทธิภาพมาก แตบางครั้งอาจมี
ประสิทธิภาพในการทํางานต่าํก็ได หากเปาหมายในการทาํงานไมไปในทิศทางเดียวกนั 

6.  
ความสมัพันธระหวางความสามัคคีกบัผลิตภาพ 

(Relationship between Cohesiveness and Productivity) 
ความสามัคคี (Cohesiveness)  
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ผลิตภาพลดลง 

 
 

ไมมีผลที่ชัดเจนตอผลิตภาพ 

 
 



7. การบริหารความขัดแยง (Conflict Management) เปนแนวความคิดอีกอยางหนึ่งของกลุมที่
ตองทําความเขาใจ ความขดัแยง (Conflict) เปนการรับรูถึงความแตกตางหรือไมเทาเทียมกัน 
ซึ่งมีผลทําใหเกิดการขัดแยงกัน  การบรหิารความขัดแยงจงึเปนการจัดการใหความขัดแยงอยู
ในระดับที่เหมาะสม  ควบคมุได 
แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง มี 3 อยาง คือ 

1. แนวคิดแบบดั้งเดิม (Traditional View) มีความเห็นวา ความขัดแยงเปนสิง่ไมดี ตอง
พยายามหลกีเลี่ยง  หรือขจัดออกไป 

2. แนวคิดแบบมนุษยสัมพันธ (Human Relations View) เชื่อวาความขัดแยงเปนเรื่องที่เกิดขึน้
ตามธรรมชาต ิหลีกเลี่ยงไมได ดังนัน้ ผูบริหารพยายามบริหารบนความขัดแยงนัน่เอง 

3. แนวคิดแบบนักปฎสิัมพทัธ (Interactionist View) เชื่อวา บางครัง้ผูบริหารจาํเปนตองสราง
ใหมี  เพราะความขัดแยงบางชนิดมีประโยชนตอการดําเนินงาน 

ความขัดแยงแบงออกเปน 2 ชนิด 
- ความขัดแยงเพื่อสนับสนุน  (Functional Conflict)  มักเปนการติเพื่อกอ  หรือทกัทวง

เพื่อคิดและกระทําอยางรอบคอบ 
- ความขัดแยงแบบทําลาย  (Dysfunctional Conflict)  เปนการขัดแยงทีท่ําใหเกิดผล

ลัพธทีท่าํลายลาง 
                                 วิธีการขจัดความขัดแยง 

                                 (Conflict Resolution Approaches) 
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วามขัดแยง (Conflict Resolution Approache
oiding) วิธีนี้ผูบริหารมีความคิดวา เรือ่งที่เกิดค
ละไมยึดมั่นในหลักการของตน หรือเปนเรื่องขอ
งลุกลามใหญโต จึงอยูเฉย ปลอยใหเงียบไปเ
ึ่ง ผูบริหารทีล่อยตัวเหนือปญหา หรือเตาที่หดห

ommodating) เปนการใหความรวมมือกับฝายต
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ส หรือในกรณีที่ยอมนอง (เกิดมาเพื่อให) เปรียบ
 (Compromising) เปนการพบกันครึ่งทาง ใช
มา เปนการรกุและรับ ผูบริหารจะมีเทคนคิในก
งไว มีไหวพริบ ตอบใหไดทันควัน 
(Forcing) เปนวิธีที่นํามาใชเมื่อเรามีอํานาจ กํา
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วามขัดแยงนั้นเปนเรื่องเล็กๆ ไมให
งเด็กๆ ผูใหญไมเกี่ยว หรือถาเขาไป
อง หรือการที่เขาไปยุงจะทําใหเสีย
ัวในกระดอง 
รงขามอยางเต็มที่ โดยลดหลักการ
ีอํานาจนอยกวา (สูไมได) หรือมี
มีปญหา หรือกรณีที่เดก็ยอมผูใหญ
เสมือนหมีผูนารัก 
ในกรณีที่ใชวิธีขูบังคับแลวไมไดผลก็
ารเจรจาตอรอง เปรียบเสมือนสุนัข

ลังเหนือคูตอสู หรือเมื่อเราคิดวาเราถูก  
บเสมือนพวกลนลานที่ตอสูเพื่อแพ-ชนะ 
ั้ง 2 ฝาย ไดผลประโยชนรวมกัน    



คณะกรรมการ  คือ กลุมของบุคคลรวมกันอยางเปนทางการ มีการทํางานรวมกันในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เปนการเฉพาะโดยทํางานอยางตอเนื่อง คณะกรรมการอาจเปนสายงานหลักหรือสานงาน
รอง คณะกรรมการจะมาใชสําหรับ : 

- การไดมา ซึ่งการตัดสินใจที่เปนไปอยางรอบคอบ 
- เพื่อปองกันไมใหบุคคลใดมีอาํนาจมากเกินไป 
- เปนการแสดงถึงความคิดเหน็ที่หลากหลายของบุคคลในกลุม 
คณะกรรมการอาจนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคในการประสานงานระหวางแผนกงาน      การ 

วางแผนงานและนโยบายรวมทั้งการแบงขอมูลขาวสารตอกัน 
การใชคณะกรรมการในองคการตางๆ 
-  รัฐบาล -  ผูออกกฎหมาย 
  -  คณะรัฐมนตรี 

   -  ตัวแทน 
 -  การศึกษา 
 -  ศาสนา 

-  ธุรกิจ 



ความขัดแยงกับผลการปฏิบัติงานของกลุม 
(Conflict and group performance) 
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ั้ งหมดในการตัดสินใจ ดังนั้นอํานาจหนาที่จึงถูก
นั้นคณะกรรมการมักจะเพิ่มแรงจูงใจ ดังนั้นอํานาจ
ร นอกจากนั้นคณะกรรมการมักจะเพิ่มแรงจูงใจโดย
ินใจ แตบางครั้งคณะกรรมการถูกใชเพื่อเลื่อนการ

ยมีตัวหารรวมนอยที่สุด 
ียหายในตัวของมันเอง ถามีบุคคลผูหนึง่ครอบงําการ



- มีการแบงแยกความรับผิดชอบโดยไมมีบคุคลใดมีความรูสึกรับผิดชอบในการตัดสนิใจ 
-  กลุมยอยของสมาชกิกรรมการอาจตอตานการยอมรับ ซึ่งตนไมเห็นดวยกับความเหน็ของ

เสียง- สวนใหญ Plural executive เชน คณะกรรมการอํานวยการ (Board of 
Director) : 

 -  Plural executive คือ กลุมที่ไดรับอํานาจเพื่อทาํการตัดสินใจ และดําเนนิหนาทีห่นึง่
หรือทั้งหมดในทางการบริหาร เชน การวางแผน การจดัองคการ การจัดคนเขาทาํงาน 
การเปนผูนาํ การควบคุม 

- อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการอํานวยการ มักจะไมเปนไปตามที่ควร  การตัดสนิใจ
มักขึ้นอยูกับผูบริหารคนใดคนหนึ่งอาํนาจหนาที่จะผันแปรไปอยางมาก 

- ในขณะที่คณะกรรมการมหีนาที่กาํหนดกลยุทธและนโยบาย ผูบริหารเปนผูใชนโยบาย
ตางๆ การดําเนินงานอยางมปีระสิทธิภาพของคณะกรรมการจําเปนตอง : 
- กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
- การเลือกขนาดที่เหมาะสมของคณะกรรมการ 
- การเลือกสมาชิกของคณะกรรมการอยางรอบคอบ 
- การใชคณะกรรมการเพื่อใหเหมาะสมกับหวัขอเร่ือง 
- การวางตัวประธานทีม่ีประสิทธิภาพ 
- การใชเวลาอยางเหมาะสม 

- ใชเมื่อเหน็วาประโยชนที่ไดรับมากกวาตนทนุ 
คณะกรรมการ คือ กลุมของบุคคลประเภทหนึ่ง ผลของการทดลองของ Asch แสดงใหเหน็

ถึงผลกระทบของความกดดันของกลุมทาํใหเกิดคลอยตามกัน ดังนัน้บคุลอาจใหคําตอบที่ผิดซึ่งตรง
กับการตัดสินใจของตน เนื่องจากสมาชกิคนอืน่ของกลุมมีความคิดเห็นตรงขาม กลุมที่มี
ความสาํคัญ คือ กลุมทีม่ีลักษณะพิเศษซึ่งจะสามารถดึงการตอบสนองจากลูกคา สาธารณะชน 
หรือพนกังานกอนที่องคการจะใชการกระทําของกลุม จะตองมีการพจิารณาถงึผลดีและผลเสียของ
กลุมดวย 

คณะทํางาน (Task Force) คือ กลุมทางการซึ่งตัง้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคใด วัตถุประสงค
หนึง่โดยเฉพาะ และคณะทาํงานดังกลาวจะถูกยุบไปเมือ่งานนัน้เสร็จเรียบรอยแลว 

Groupthink  คือ เปนความคิดเหน็ของสมาชิกในกลุม ซึ่งผนึกกนัเพื่อตองการมติตามที่
กลุมต้ังไว ดังนัน้จึงมกีารครอบงําหรือชกันําสมาชกิในกลุมใหเหน็ดวยกับสมาชกิสวนใหญ โดย
บางครั้งไมไดคํานึงหลักการที่ถูกตอง (พวกมากลากไป) 

 



การตัดสนิใจเปนกลุม (Group Decision Making) 
องคการสวนใหญในปจจุบนัมักนยิมตัดสินใจเปนกลุมในรูปแบบตางๆ เชน คณะกรรมการ 

คณะทํางาน ทีมศึกษาเฉพาะเรื่อง ฯลฯ  ซึ่งมทีั้งผลดีและผลเสียดังนี ้
ผลดีของการตัดสินใจเปนกลุม 
1. มีขอมูลขาวสารที่คอนขางสมบูรณ (Provide more complete information) 
2. มีความหลากหลายในแนวคิดที่กระจายไปในรูปแบบตางๆ มากขึน้ (Generate more 

alternatives) 
3. เปนการเพิ่มการยอมรับในแนวทางการแกไขปญหามากขึ้น (Increase acceptance of a 

solution) 
4. เพิ่มความถกูตองมากขึน้ (Increase Legitimacy) 
ผลเสียของการตัดสินใจเปนกลุม 
1. ตองเสียเวลามาก (Time consuming) 
2. ถูกครอบงําการตัดสินใจจากเสียงสวนนอย (Minority Domination) 
3. แรงกดดันใหตองคลอยตาม (Pressure to conform) 
4. มีความคลุมเครือไมชัดเจนในเรื่องความรบัผิดชอบ (Ambiguous responsibility)  
ดังนัน้ หากพจิารณาในดานประสิทธิผลและประสิทธภิาพของการตัดสินใจเปนกลุม อาจมองเห็น
ขอดีขอเสียในแงมุมอ่ืนๆ ดังนี ้
1. ดานความรวดเร็ว  การตัดสินใจโดยลําพงัจะดกีวา 
2. ดานความคิดสรางสรร  การตัดสินใจเปนกลุมจะดีกวา 
3. ดานการยอมรับการแกปญหา การตัดสินใจเปนกลุมจะดีกวา 
4. ดานขนาดของกลุม กลุมควรมีขนาด 5-15 คน จงึจะตดัสินใจอยางมปีระสิทธิภาพ 
เทคนิคในการพัฒนาการตัดสินใจเปนกลุม 
(Techniques for Improving Group Decision Making) 
1. การระดมความคิด (Brainstorming) เปนกระบวนการในการเสริมสรางใหสมาชิกในกลุม

พยายามหาทางเลือกหลายๆ ทางโดยในขณะนั้นตองไมใหมีการวิพากยวิจารณแนวคิดที่เสนอ
โดยเด็ดขาด ซึ่งควรมีสมาชิกกลุมไดชวยกันเสนอแนวทางแกไขโดยทั่วถึง (Free- Wheel) 

2. เทคนิคกลุมในนาม (Nominal group technique-NGT) คือ การที่สมาชิกของกลุมไดพบปะ
กันเพื่อเสนอความคิด แนวทางในการแกไขปญหา และรวมกันตัดสินใจอยางเปนระบบและมี
ความเปนอิสระ ในขณะที่เสนอแนวคิดจะยังไมมีการวิพากษวิจารณจนกระทั่งไดมีการจด
บันทึกขอเสนอของแตละคนจนจบกอน แลวจึงมีการวิจารณและประเมินแนวคิดนั้นๆ 
ตอจากนั้นสมาชิกของกลุมจึงจะจัดลําดับความสําคัญของแนวคิดที่ไดมีการวิพากยวิจารณกัน



อยางอิสระ (ตางคนตางทํา) ผลการตัดสินใจขั้นสุดทายคือ แนวคิดที่ไดจัดลําดับสูงสุดจาก
แนวคิดทั้งหมดโดยรวม 

3. Delphi Technique มีลักษณะคลาย NGT แตกตางกันตรงที่ Delphi นั้น สมาชิกของกลุมที่จะ
ทําการตัดสินใจ ไมจําเปนตองมาพบหนากันหรือไมเคยรูจักกันมาเลย แตละคนไดรับปญหา
และหาแนวทางแกไข โดยจะมีศูนยรวมขอมูลซึ่งอาจจะมีการสงปญหาและแนวทางแกไขไปให 
2-3 รอบจึงจะหาขอมูล สวนใหญวิธีนี้ใชผูเชี่ยวชาญเปนผูตัดสินในปญหานั้นๆ  

4. Electronic Meetings เปนวธิีการลาสุดที่ใชกัน โดยใชผสมผสานกับวธิี NGT เพียงแตมีการนํา
เทคโนโลยทีางคอมพวิเตอรมาชวย ซึง่อาจมีสมาชกิที่รวมตัดสินใจ 40-50 คน กย็ังทําได ตราบ
ใดที่มีจอ Computer อยูตรงหนา วิธนีี้คอนขางรวดเร็วกวาการประชุมปกติ 

ปกติการทาํงานเปนทีมจะดีกวาการทําเพยีงคนเดยีวเมือ่งานนัน่ตองการทกัษะ การ
ตัดสินใจและความชาํนาญหลายอยาง องคการที่ตองการสรางโครงสรางใหมเพื่อใหสามารถแขงขัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไดหันมาใช “teams” เพื่อที่จะใชประโยชนจาก
ความสามารถพิเศษของคนงาน ทมีจงึเปนเครื่องมอืสําคัญของฝายบริหารในการใหสิทธิเสรีแก
องคการ และเพิ่มการจูงใจคนงานอกีดวย 

Work team หรือทีมงาน คือกลุมที่เปนทางการซึง่รวมกนัโดยไมตองพึง่พาอาศยักัน 
มีหนาที่รับผิดชอบการทาํงานใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว 

 

 



ประเภทของทีม (Types of Teams) 

 
ทีมสามารถแบงเปนกลุมใหญๆ ตามคุณลักษณะดังนี ้
1. แบงตามวัตถปุระสงค (Purpose) 

- ทีมพฒันาผลติภัณฑ 
- ทีมแกปญหา 
- ทีมร้ือปรับระบบ 
- ทีมที่ตัง้ตามวตัถุประสงคอ่ืนๆ ขององคการ 

2. แบงตามโครงสราง (Structure) 
- ทีมทีม่ีหวัหนาคอยดูแล 
- ทีมทีบ่ริหารเอง 

3. แบงตามลกัษณะสมาชกิ (Membership) 
- ทีมงานตามหนาที ่
- ทีมงานไขว 

4. แบงตามระยะเวลา (Duration) 
- ถาวร 
- ชั่วคราว 

 
 



ประเภทของทมีสามารถแบงออกตามวัตถปุระสงคไดดังนี ้
1. ทีมตามหนาที่ (Functional team) เปนลักษณะของทีมงานซึง่ประกอบดวยหัวหนาและ

2. ท งมาจาก
ทางในการ

3. ท ดชอบตอ

4. ท ันแต
็จตาม     

กลุม

- มีความเกี่ยวของและพึง่พาซึง่กนัและกนั 
ี่ไดต้ังใจไว 

ที่ภายใตความรับผิดชอบ 
ทีมงาน ัญคือ 

ความพยายามในการรวมมือกนั 
งแตละคนสามารถมีผลในระดับของการปฏิบัติงาน ที่สูงกวาผลรวม

คิดของ teams และ group : แนวทางทีท่ําใหทมีปฏิบัติงาน
ไดสูง 

 ทีมงานที่มขีนาดเล็กนาจะดีที่สุด สมาชิกไมควรเกิน 5 คน 

างเทคนิค 
ในการแกปญหาและการตัดสินใจ 

ัวทีม่ีความสามารถระหวางกัน เชน มกีารฟงที่ดี การให
อนกลบั และความสามารถในการแกไขขอขัดแยงระหวางกนั เปนตน 

3. การจัดสรรบทบาทและการกระจายการสงเสริม 
4. การกระทําเพือ่บรรลุถึงวัตถปุระสงครวมกนั 

พนกังานจากหนวยงานที่แบงตามหนาทีใ่นองคการ 
ีมที่ใชในการแกปญหา (Problem-solving teams) ไดแกคณะทํางาน 5-12 คน ซึ่

แผนกงานเดียวกัน มาพบปะกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห เพื่อพิจารณาวธิี
เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอมในการทาํงาน 
ีมที่มีการจดัการเอง (Self-managed work teams) กลุมทํางาน 10-15 คน รับผิ

งานที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยไมจาํเปนตองมีหวัหนาหรือผูควบคุม 
ีมงานที่มีหนาที่ไขวกัน (cross-functional teams) ประกอบดวยพนักงานระดับเดียวก

คนละแผนก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในหลายๆ หนาที่มารวมกันทํางานใหสําเร
เปาหมาย 

ความแตกตางระหวางกลุมและทีม 
 (Group) ลักษณะสาํคัญคือ 

- บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

- ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถปุระสงคตามท
- สามารถดาํเนนิงานตามหนา
 (work team) ลักษณะสําค
- กอใหเกิดผลดจีากการใช
- ความพยายามขอ

ของปจจัยการผลิต (input) ของแตละคน 
การเชื่อมกนัระหวางแนวความ

1. ขนาดของทมีงาน
2  ความสามารถของสมาชิก .

- ความชาํนาญท
- ความชาํนาญ
- คว ามชาํนาญเฉพาะต

ขอมูลย
 



5. การกําหนดเปาหมายเฉพาะ 
6. ความเปนผูนาํ และโครงสราง 
7. หนาทีท่างสงัคมและความรบัผิดชอบ 
8. การประเมนิการดําเนนิงานที่เหมาะสม และระบบการใหรางวัล 
9. การพัฒนาความไววางใจทีสู่งระหวางกนั ปกติแลวความไววางใจเปนสิ่งที่เปราะบาง 

ตองใชเวลานานวาจะสรางขึ้นมาได สามารถทีจ่ะถกูทําลายไดโดยงาย และเปนการ

ความจงรักภักดี (loyalty) 
ess) 

1. แสดงให ใจในตัวเขา 
2. เปน
3. มีกา ฏ
4. มีคว ย

6. แสดงคา
7. แสด ว

 
การเปล

ามทาทาย (Challenge) อุปสรรคประการหนึ่งของการใชทีมงานคอืการตอตานจากาบุคคล
อ่ืน 

2. การ  players) เครื่องมือในการเปลีย่นบุคคลเปนผูเลนในทีมคือ 
- 
- 
- 

คุณสมบัติของท
1. มีเป
2. มีทัก ) 

ยากที่จะไดกลบัคืนมาของเขตของความไววางใจมีดังนี ้
- ความซื่อสัตย  (integrity) 
- สมรรถนะ (competence) 
- ความสม่าํเสมอมั่นคง (consistency) 
- 
- ความเปดเผย (openn

วิธีการสรางความไววางใจ 
ผูอ่ืนเห็นวาเรามีความสน

ผูแสดงในทีม 
รป ิบัติอยางเปดเผย 
าม ุติธรรม 

5. พูดถึงความรูสึกของทาน 
นิยมพื้นฐานโดยสม่ําเสมอ 

งค ามสามารถ 

ี่ยนแปลงบุคคลใหเปนผูเลนในทีม 
1. คว

เปนผูเลนในทีม (shaping team
การคัดเลือก  (selection) 
การฝกอบรม (training) และ  
การใหรางวัล (reward) 

ีมงานที่มปีระสิทธิภาพ คือ  
าหมายทีช่ัดเจน (clear goals) 
ษะและศกัยภาพในการทํางาน (Relevant Skills



3. มีคว l Trust) 
4. มีขอ fied Commitment) 
5. มีกา ) 
6. มีทัก
7. มีผูน
8. มีการสน
ทีมงานและ

TQM (Total Quality Management) คือ การบริหารงานเชิงคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่
เปนกระบวน ร ง TQM ตองการใหผูบริหารพยายามสงเสริมให
พนกังานเสน น ระทําในสิ่งที่ไดรับคําแนะนาํ 

ก คือ Quality Circles ซึ่งเปนกลุมทํางานประกอบดวย
พนกังาน 8  ะเพื่อปรึกษาสืบเสาะ และแกไขปญหาดานคุณภาพ

ามไววางใจซึ่งกนัและกนั (Mutua
ผูกพันเปนอันหนึง่อันเดียวกนั (uni
รติดตอส่ือสารที่ด ี(Good Communication
ษะในการเจรจาตอรอง (Negotiating Skills) 
ําที่มีความเหมาะสม (Appropriate Leadership) 

บัสนนุทัง้ภายในและภายนอก (Internal and External Support) 
 TQM 

กา ในการปรับปรุงอยางตอเนื่อ
อแ วคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และก
ารประยุกตใชทีมงานใน TQM 
-10 คน และหวัหนางานมาพบป

ตางๆ 
 
  



คําถามทายบท 

าอยางไร 
าง ยกตัวอยางมาสัก 3 องคประกอบ 

มารถดาํเนนิการได
 แตละวิถทีางควรจะนํามาใชในโอกาสใด อธิบาย 

4. ใหอธิ

4.3 B

 Cross-functional Team 
. ในความคิดเหน็ของทาน ทานคิดวาคาํวา กลุมทาํงาน  (Work Group) กับทีมทํางาน (Work 

Teams) เหมือนกนัหรือแตกตางกนัอยางไร 
6. อธิบายหลักการและรายละเอียดของการจัดการเชิงคุณภาพโดยรวม (Total Quality 

Management) มาโดยละเอียด 
 

-------------------- 
 
  
 

บทที่ 15 
 
1. กระบวนการของการเกิดการรวมกลุมมีความเปนม
2. ในกลุมแตละกลุมนัน้ จะมอีงคประกอบที่สําคัญๆ อะไรบ
3. การจัดการหรือการบริหารขอขัดแยง (Conflict Management)  ผูบริหารสา

ดวยวถิีทางใดบาง
บายความหมายและความสาํคัญของคําตอไปนี ้

4.1 Groupthink 
4.2 Delphi Technique 

rainstorming 
4.4 Self-Managed Team 
4.5
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