แบบบันทึกองค์ความรู้
1. ชื่อเรื่อง การทางานเป็นทีม
2. ชื่อ/นามสกุลเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวมริสา มณีโชติ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
3. หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ องค์ความรู้หมวดเทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย
พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ)
4. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้
“การทางานให้สาเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสาคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่าง
หนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดาเนินคู่กันไป และจาเป็นต้อง
กระทาด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตาม
เห็นตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน”
(พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
การทางานอยู่ในองค์กร/หน่วยงานเดียวกัน ก็เหมือนกับการลงไปอยู่ในเรือลาเดียวกัน เมื่อต้องการไปให้
ถึงจุดหมาย สมาชิกทุกคนที่อยู่ในเรือก็ต้องช่วยกันพายเรือ ยิ่งช่วยกันพายมากเท่าไร เราก็ยิ่ง ไปสู่ความสาเร็จในการ
ทางานได้เร็วขึ้นเท่านั้น ไม่เหมือนกับการต้องทางานคนเดียว หากอยากจะไปให้เร็วขึ้นก็ต้องยิ่งทางานให้มากขึ้น
แม้ว่าการทางานคนเดียวจะทาให้เราได้รับความสาเร็จอย่างที่ใจเราคิด ไม่ต้องเสียเวลารอใคร ไม่ต้องกลัว
ว่าใครจะมาเป็นตัวถ่วงที่จะทาให้การทางานของเราช้า แต่ก็ต้องยอมรับว่าการทางานคนเดียวนั้น เป็นการทางานที่
เหนื่อยเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทาให้เราไม่ได้ฝึกทักษะการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นด้วย
หลายๆ องค์กร/หน่วยงานเล็งเห็นว่าการทางานเพียงคนเดียวนั้น ทาให้การทางานสาเร็จผลช้า หากยังมัว
มานั่งทางานโดยใช้กาลังคนเพียงไม่กี่คนในการทางานหลายๆ อย่าง เราคงไปถึงความสาเร็จได้ไม่ทันใจอย่างแน่นอน
แต่หลายคนก็ยังคงเกิดคาถามขึ้นภายในใจว่า จริงหรือไม่ที่การทางานเป็นทีมจะให้ผลสาเร็จของงานดีกว่าการทางาน
เพียงคนเดียว แล้วมีจุดใดบ้างที่การทางานคนเดียวให้ผลดีกว่าการทางานเป็นทีม ลองมาดูการเปรียบเทียบที่ทาให้
เห็นข้อแตกต่างของการทางานทั้ง 2 แบบ ดังนี้
1) ความรวดเร็วในการทางาน
ทางานคนเดียว การทางานทุกอย่างโดยอาศัยคนเพียงคนๆ เดียว ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
อย่างที่ใจเราคิด เรียกได้ว่างานเสร็จเร็ว แต่เหนื่อย เพราะงานแต่ละอย่างต้องอาศัยทักษะในการทางานที่ต่างกัน
หากเราต้องทางานที่ไม่เคยทามาก่อน เราจะรู้สึกว่าการทางานของเราไม่ราบรื่น ติดขัด
ทางานเป็นทีม หากมีงานหนึ่งงานใดที่เราไม่เคยทามาก่อน เราสามารถให้คนที่เชี่ยวชาญกว่าทาแทน
เราได้ อีกทั้งการทางานแบบส่งต่อกันเป็นทอดๆ ยังช่วยให้การทางานของเรารวดเร็วขึ้น เราเพียงแค่ทางานส่วนของ
เราให้ดีที่สุด จากนั้น ให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นช่วยทางานส่วนของเขาต่อ การทางานก็จะเร็วขึ้นเป็นเท่าตัว
2) ความร่วมมือในการตัดสินใจ
ทางานคนเดียว การทางานเพียงคนเดียว ทาให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องรอ
การตัดสินใจของคนอื่น เพียงแต่เราต้องมั่นใจในความสามารถของตัวเราเอง เราต้องรู้ว่าการตัดสินใจของเราจะ
กระทบต่อการทางานหรือไม่
ทางานเป็นทีม อาจจะเสียเวลาในการรอความคิดเห็นจากคนอื่น แต่ทุ กคนในทีมได้มีส่วนร่วม ทาให้
เรามั่นใจได้ว่าเราได้ทาตามความคิดเห็นของส่วนรวม ไม่ใช่ความคิดของคนใดคนหนึ่ง หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
เราก็ไม่ต้องมาโทษว่าเป็นความผิดของใคร เพราะทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทาให้เกิดความผูกพันในทีมมากขึ้น

3) ความคิดสร้างสรรค์
ทางานคนเดียว การทางานเพียงคนเดียวทาให้ความคิดสร้างสรรค์ไม่หลากหลายเท่าที่ควร หรือหาก
จะต้องคิดให้หลากหลาย เราก็ต้องคิดให้เหมือนว่ามีคนหลายคนช่วยกันคิดอยู่ ซึ่งค่อนข้างใช้พลังงานในการทางาน
มากกว่าเดิม ทาให้เหนื่อยมากกว่าเดิม
ทางานเป็ น ทีม การทางานเป็ นทีมทาให้ เราได้ความคิ ดเห็ นที่ห ลากหลาย การที่มีคนหลายๆ คน
ช่วยกันคิด จะทาให้เราได้แนวคิดที่หลากหลาย สามารถนาไปปรับใช้ได้มากขึ้น และทุกคนยังมีส่วนร่วมในการทางาน
ในการออกความคิดเห็นเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดด้วย
4) การสร้างความสัมพันธ์
ทางานคนเดียว เมื่อเราต้องทางานคนเดียว เราแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับใคร ไม่ได้คุยกับ
ใครเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หากเรากาลังหาคาตอบให้กับงานที่กาลังทาอยู่ เราจะต้องคิดเพียงลาพัง ไม่มีคน
คอยให้คาปรึกษา อาจจะทาให้เราเกิดความเครียดได้
ทางานเป็นทีม เมื่อต้องทางานเป็นกลุ่ม อาจจะมีบ้างที่ผิดใจกัน หรือทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ท้ายที่สุด
แล้ว เราจะกลับมาคุยกันดีๆ ได้ เพราะความสัมพันธ์ที่มาจากการทางานเป็นทีม จะช่วยให้เราไม่สามารถโกรธกันได้
นาน เพราะเรามีความรับผิดชอบที่มีต่อส่วนรวมร่วมกัน
5) ทางานที่ตรงกับความสามารถ
ทางานคนเดียว เมื่อเราต้องทางานคนเดียว เราต้องเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้าน ไม่มีสิทธิเลือก
ว่าจะทางานส่วนนี้ แต่ไม่ทางานส่วนนี้ได้ เพราะในทีมมีเราเพียงคนเดียว ไม่สามารถโอนย้ายไปให้คนอื่นทาได้ เรียก
ได้ว่าคนหนึ่งคนต้องทางานให้ครบทุกอย่าง
ทางานเป็นทีม เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทางานอะไร เพราะทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจน
หากเราไม่ถนัดที่จะทางานอีกอย่าง เราสามารถเลือกมาทางานอีกอย่างได้ เพียงแต่ต้องบอกความจาเป็น และ
ขีดจากัดของความสามารถของเราให้ทีมได้รับรู้ก่อน การได้ทางานที่ตรงกับความสามารถ จะช่วยให้เราทางาน
ออกมาได้ดี
ก่อนที่เราจะตัดสินว่างานแบบนี้ทาคนเดียวดีกว่า หรือทาแบบเป็นทีมดีกว่านั้น อาจจะต้องดูบริบทของ
งานให้รอบด้านเสียก่อน เพราะงานบางงานก็เหมาะกับวิธีการบางอย่าง จะเหมารวมว่าต้องใช้วิธีการทางานแบบทีม
โดยตลอดก็คงไม่ได้ เพียงแต่ต้องเลือกให้ถูกวิธี การทางานก็จะราบรื่น และประสบผลสาเร็จตรงตามเป้าหมายอย่าง
แน่นอน
5. วิธีการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้
1) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน
2) รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
3) กาหนดนโยบาย
4) กาหนดลักษณะงาน และแบ่งสรรสัดส่วนงานและทรัพยากรที่จะต้องใช้
5) วางแผนงาน กาหนดกรอบขอบเขตของงาน รวมทั้งเงื่อนเวลา
6) มอบหมายงานตามความถนัดของสมาชิกในทีม
7) ติดตามสารวจการปฏิบัติงาน ในบางส่วนก็ควรได้รับการตรวจสอบในรายละเอียด
8) ทบทวนผลการดาเนินงาน เมื่อถึงกาหนดเวลาที่จะต้องทบทวน เพื่อปรับแผนงานตามสมควร
9) ประเมินผลงานเมื่อเสร็จ แล้วแจ้งให้สมาชิกร่วมทีมทราบ เพื่อความภาคภูมิใจและ ถ้ามีสิ่งใดที่สมควร
จะปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปได้ก็จะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้

6. ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู้
6.1 เทคนิคและแนวทางในการทางาน
การที่จะทาให้องค์กร/หน่วยงานก้าวไปสู่ความสาเร็จไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้อง
อาศัย กระบวนการและเทคนิคที่หลายๆ คนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่า “ทีมเวิร์ก ” ซึ่งการทางานแบบทีมเวิร์กจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่ องยาก เพียงแค่อาศัยเทคนิคง่ายๆ ก็จะทาให้การทางาน
แบบทีมเวิร์กสาเร็จได้ไม่ยากเย็น
สร้างจุด “โฟกัส” เพื่อการทางานเป็นทีม
หนึ่งในหลายๆ สิ่งที่จะทาให้การทางานเป็นทีม (Teamwork) ประสบความสาเร็จนั้น ทีมงานต้องไม่
หลงลืมที่จะสร้างจุด “โฟกัส” ให้กับการทางาน เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ เมื่อเราเข้าใจทิศทางของการทางานอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมือนกันแล้ว ก็จะทาให้การทางานง่ายและ
สะดวกมากขึ้น เพราะเมื่อเรารู้ทิศทาง ตลอดจนรู้หน้าที่ของเราว่าเราจะต้องทางานอย่างไรจึงจะทาให้ทีมก้าวไปสู่
เป้า หมายได้อย่างมั่นคง ไม่เพียงแต่การสร้างจุด “โฟกัส” จะช่วยให้การทางานมีจุดมุ่งหมายเท่านั้น แต่การทางาน
อย่างมีจุดโฟกัสยังช่วยทาให้เกิดความรู้สึกร่วม อันจะนาไปสู่การความสาเร็จของการทางานเป็นทีมอีกด้วย
เพิ่มความรู้สึกร่วมต่อการทางาน
การจะทาให้ การทางานแบบทีม เวิร์กมีจุดแข็งนั้น ทีมต้องไม่ล ะเลยที่จะสร้างความรู้สึ กร่ว ม ให้มีแรง
บันดาลใจในการทางานร่วมกัน ไม่ใช่แต่จะมาทางานโดยที่ต้องเฝ้ารอคาสั่ง ไร้ทิศทาง หรือปล่อยเวลาให้หมดไปวันๆ
เท่านั้น เพราะการจะบรรลุเป้าหมายโดยนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้นั้น ต้องไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวที่จะออก
คาสั่งหรือดาเนินการ แต่ทุกคนในทีมต้องมีความรู้สึกร่วมกัน ต้อ งการรับผิดชอบร่ว มกัน โดยสร้างภาวะผู้นาให้กับ
ทุกๆ คนในทีม อีกทั้งยังต้องให้ทีมรับรู้และเข้าใจตรงกันว่าจุดมุ่งหมายร่วมกันนั้นคือ อะไร เพื่อจะได้เกิดความรู้สึก
ร่วม และช่วยกันออกความคิดเห็นให้ไปในแนวทางเดียวกัน
ภาวะผู้นากับความสาเร็จของทีมเวิร์ก
หลายคนอาจรู้สึ กคัดค้านขึ้น ภายในใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับการทางานเป็นทีมว่าจะ
เกิดขึ้นได้ อย่างไร เราต้องไม่ลืมว่าการแสดงออกถึงความเป็นคนที่มีภาวะผู้นานั้น ไม่ได้หมายความว่าคนๆ นั้นจะ
ต้องการทาให้ตัวให้โดดเด่นเหนือกว่าใครในการทางาน หากแต่เป็นหนทางหนึ่งที่จะแสดงความคิดเห็น และดึง
ความสามารถที่ตนเองมีออกมาช่วยให้ทีมได้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาวะผู้นาจะช่วยให้เราอยู่ในตาแหน่งที่
เหมาะสมภายในทีม ทาให้เราได้ทางานได้ตรงตามหน้าที่ของเรา โดยที่ไม่ทาให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวถ่วงที่จะทาให้การ
ทางานล่าช้า ภาวะผู้นานั้นต้องมาจากการฝึกฝนตนเองเพื่อทาให้เราเกิดความรู้สึกว่าอยากจะ ทางานโดยสานึกรู้ถึง
หน้าที่ของตน ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ และการทางานอย่างมีภาวะผู้นานี้ยังอาจจะช่วยให้คนรอบข้างเราได้รับ
อิทธิพล ของการทางานอย่างมีระบบนี้ไปใช้ให้การทางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปลดปล่อยพลังในการทางาน
วิธีหนึ่งที่จะทาให้การทางาน แบบทีมเวิร์กสาเร็จได้นั้น ผู้ทางานต้องรู้จักปลดปล่อยพลังในการทางานให้
ออกมามากที่สุด เพื่อให้เกิดไฟในการทางานและศักยภาพที่เต็มเปี่ยม อันจะส่งผลให้ผลลัพธ์กลับมาสู่องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตรงประเด็นและเป้าหมายที่ทีมได้วางไว้ โดยไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สาคัญ การส่งเสริมการ
ปลดปล่อยพลังของคนทางาน แทนการเก็บกดและปิดบังศักยภาพ ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อการทางาน แต่ยังช่วย
สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่เกี่ยงกันทางาน ซึ่งจะทาให้การทางานเป็นทีมมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น
6.2 ข้อพึงระวัง
การทางานเป็นทีมไม่ได้เป็นคาตอบในการแก้ไขปัญหาเสมอไป เนื่องจากการทางานเป็นทีมต้องใช้
เวลาและทรัพยากรมากกว่าการทางานคนเดียว ยกตัวอย่างเช่น
- ต้องเพิ่มการติดต่อสื่อสารมากขึ้น

- ต้องบริหารความขัดแย้งระหว่างกัน
- ต้องมีการจัดการประชุม
- ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
อย่างไรก็ตามในบางกรณีผลประโยชน์ที่ได้จากการทางานเป็นทีมก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้น
ผู้บริหารต้องทาการประเมินว่างานใดควรทาคนเดียว และงานประเภทใดที่ต้องใช้ความร่วมมือของทีม
6.3 ปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหาและวิธีการแก้ไข ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่าเทียม (Unequal Contributions)
จะมีความสาคัญต่อการอยู่ร่วมกันและความสามัคคีของทีม ผู้บริหารก็ต้องยอมรับว่าไม่มีความเสมอภาค
อย่างแท้จริงในสังคม ดังนั้นถึงสมาชิกแต่ละคนจะมีส่วนร่วมทางานไม่เท่ากัน หรือมีความสามารถไม่เท่ากัน แต่เขาก็
ควรจะแสดงความตั้งใจและเต็มใจในการเป็นสมาชิก ซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทีมที่จะต้องกาหนด และจัดสรรความรับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2) การขาดความรู้สึกมีส่วนร่วม (No Sense of Belonging)
ทีมในองค์การต่างๆ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสมาชิกทีทางานร่วมกันนานพอที่จะรู้จักกัน และมีความเคารพ
ซึ่งกันและกันมากนัก โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะมีความจาเป็น ที่จะต้องทางานร่วมกันตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย
บริหาร ทาให้สมาชิกขาดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของทีม จึงไม่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทางานให้ กับทีม
อย่างเต็มที่
3) ความล้มเหลวในการประเมิน (Failure of Evaluation)
เพื่อความก้าวหน้าและความสาเร็จของทีม ผู้ประเมินจะต้องมีความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบ
รายละเอียด และได้รับข้อมูลจากการทางานเพื่อกาหนดปัญหาและแนวทาง
แก้ไขในอนาคต ซึ่งจะอาศัย ความสามารถในการตั้งคาถามให้ ตรงประเด็น และค้นหาข้อมูล ได้อย่าง
เจาะลึก โดยเฉพาะกับหัวหน้าทีม
4) อานาจของผู้นา (Power of the Leader)
อาจจะเกิดขึ้นจากการยอมรับของสมาชิก หรือการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้นาจะใช้อานาจของตนใน
การผลั กดัน ทีมงานให้ ป ฏิบั ติงานไปสู่ เป้ าหมายที่ต้องการ โดยเขาจะต้องรู้จังหวะในการใช้พระเดชพระคุณให้
เหมาะสม มิเช่นนั้นจะสร้างปัญหาการไม่ยอมรับ และขาดความเชื่อถือในตัวผู้นา
5) การขาดแคลนทางเลือก (To Be of Alternative)
ทีมงานที่มีสมาชิกน้อยเกินไป หรือทีมงานที่มีเอกภาพสูง อาจจะมีข้ อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจจากัด
ดังนั้น เมื่อสมาชิกในทีมต่างรู้สึกพอใจกับแผนงานที่มีอยู่ และต้องการดาเนินงานให้เสร็จตามแผนโดยเร็ว ทาให้ไม่
สนใจข้อมูลอื่นๆ และมองข้ามทางเลือกที่เป็นไปได้อื่นๆ ทาให้การปฏิบัติงานอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
หรือไม่ได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด
6) การปิดบัง (Concealment)
ทีมงานมักประสบความล้มเหลว หากสมาชิกไม่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่าง
กัน อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยสมาชิกจะเก็บงาข้อมูลสาคัญ และ
ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดเต็มที่แก่ทีมงาน ทาให้กลุ่มตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่ง
การปิดบังข้อมูลของสมาชิกมักจะมาจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 : เกรงว่าจะเป็นการทาร้ายความรู้สึกของผู้อื่น หรือเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างกันใน
อนาคต

ประการที่ 2 : เกิดความรู้สึกที่ว่าหากเงียบไว้จะปลอดภัย หรื อพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตาลึงทอง ทาให้
สมาชิกไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เพราะเกรงว่าจะเป็นที่สนใจจากบุคคลอื่นและอาจสร้างศัตรูโดย
ไม่จาเป็น
ประการที่ 3 : สมาชิกไม่มีความรู้สึกร่วมและไม่สนใจในทีม จึงไม่ใส่ใจที่จะติดตามและแสดงความคิดเห็น
โดยเขาจะปฏิบัติงานตามที่ตนได้รับมอบหมาย แต่ไม่สนใจหรือใส่ใจที่จะให้ความร่วมมือกับกลุ่ม
7) ขาดการวินิจฉัยทีมงาน (Short of Teamwork Diagnosis)
ในทางปฏิบัติ ทีมงานส่วนใหญ่ต่างมุ่งปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของตน โดยละเลยการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบตนเอง ทาให้ปัญหาต่างๆ ค่อยๆ ก่อตัวและขยายตัวลุกลามขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อทีมงานเริ่มรู้ตัวว่ามีปัญหาก็
อาจจะสายเกินไป
8) ขาดการกระจายข่าวสู่ระดับล่าง (Lack of Spreading News to Lower Level)
นอกจากการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้ว การสื่อสารภายในทีมและกับสิ่งแวดล้อม
จะมีความสาคัญต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของทีม ดังนั้น ทีมงานควรประกาศผลการตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดได้รับทราบและทาความเข้าใจ
เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่สร้างความล้มเหลวให้กับทีมงาน มักจะเกิดขึ้นจากปัญหาภายในทีมและเป็น
ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นทั้งผู้บริหารและสมาชิกในทีมจึงต้องหมั่นติดตามตรวจสอบ และแก้ไข
อุปสรรคต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีระบบเตือนภัยขั้นต้น อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยลุกลามจนกลายเป็นปัญหาที่
ซับซ้อน และยากแก่การแก้ไข
6.4 ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาและการพัฒนาเรื่องนั้น
1) สร้างขวัญและกาลังใจแก่สมาชิก ทาให้เกิดความไว้ใจ บรรยากาศในการทางานดี ช่วยให้การทางาน
ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
2) สร้างความมั่นคงในอาชีพ เพราะมีการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และทักษะ ทาให้ความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน
3) สร้างความสัมพันธ์ในงาน มีการช่วยกัน ระดมความรู้ ความสามารถของสมาชิกเข้าเป็นหนึ่งเดียว ทา
ให้เกิดความผูกพันใกล้ชิดและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการพร้อมกัน
4) เพิ่มพูนการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ในทีมงานมีการกาหนดให้สมาชิกมีบทบาทต่างๆ เช่น ผู้นา
ทีม หัวหน้ากลุ่ม ผู้ประสานงานและบทบาทอื่นๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในการทาหน้าที่ต ามบทบาทที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือมอบหมาย ทาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเกิดผลงานที่ดี

