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บทที่ ๑๒ 

การพัฒนาตนในการท างานเป็นกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
                                                                                       เรียบเรียงโดย อ.มาโนช  พรหมปัญโญ                   

 
หัวข้อ 
 ๑๒.๑ ความหมาย  ลกัษณะ และความส าคญัของการท างานเป็นกลุม่และการท างานเป็นทีม  
 ๑๒.๒ ประเภทของกลุม่งานหรือทีมงาน  
 ๑๒.๓ สาเหตขุองการร่วมท างานเป็นกลุม่และเป็นทีม  
 ๑๒.๔ พฒันาของกลุม่และทีมงาน  
 ๑๒.๕ โครงสร้างของกลุม่และทีมงาน  
 ๑๒.๖ ลกัษณะของกลุม่และทีมงานท่ีมีประสทิธิภาพ  
 ๑๒.๗ เทคนิควธีิในการท างานเป็นกลุม่และเป็นทีม  
 ๑๒.๘ การตดัสนิใจในกระบวนการท างานเป็นกลุม่และเป็นทีม  
 ๑๒.๙ การขจดัความขดัแย้ง  
   
แนวคดิ 

๑.  การพฒันาตนในการท างา่นเป็นกลุม่และการท างานเป็นทีมนี ้ กลา่วถงึความหมาย  ลกัษณะ และความส าคญั
ของการท างานเป็นกลุม่และการท างานเป็นทีม  ประเภทของกลุม่งานหรือทีมงาน  สาเหตขุองการท างานเป็นกลุม่และเป็น
ทีม  พฒันาการของกลุม่งานและทีมงาน  โครงสร้างของกลุม่งานและทีมงาน  ลกัษณะของกลุม่และทีมงานท่ีมีประสทิธิภาพ  
และเทคนิควิธีในการท างานเป็นกลุม่และทีมงาน  ลกัษระของกลุม่และทีมงานท่ีมีประสทิธิภาพ  และเทคนิตวธีิในการท างาน
เป็นกลุม่และการท างานเป็นทีม  และแนวปฏิบตัิเพื่อการตดัสนิใจกลุม่อยา่งเหมาะสม   
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา  

๑. นกัศกึษาเข้าใจความหมาย  วเิคราะห์และสงัเคราะห์ลกัษระและความส าคญัของการท างานเป็นกลุม่และเป็น
ทีมได้  

๒. นกัศกึษามคีวามรุ้ความเข้าใจ  ประเภทของกลุม่และทีมงาน  สาเหตขุองการร่วมท างานเป็นกลุม่และทีม  
พฒันาการของกลุม่และทีมงาน  และโครงสร้างของกลุม่และทีมงาน  

๓. นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ลกัษณะของกลุม่และทมีงานท่ีมีประสทิธิภาพและเทคนคิวิธีในการ
ท างานเป็นกลุม่และทมี  พร้อมทัง้สามารถยกตวัอยา่งในชีวติประจ าวนัท่ีแสดงให้เห็นกลุม่งานและทีมงานทัง้ที่
เหมาะสมและไมเ่หมาะสม 

๔. นกัศกึษาสามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัการตดัสนิใจทีด่ีและเสนอแนะวิธีการขจดัความขดัแย้งในการท างานเป็น
กลุม่และเป็นทีมได้  

๕. นกัศกึษาตระหนกัในคณุคา่ในการพฒันาตนเพื่อการเป็นสมาชิกทีด่ีของกลุม่งานและทีมงานได้  
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๖. นกัศกึษาสามารถวางแผนพฒันาตนเพื่อเป็นสมาชิกทีด่ีของกลุม่งานและทีมงานได้อยา่งเหมาะสมและปฏิบตัิ
ตามแผนได้  

กิจกรรมระหว่างการเรียน  
๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

 
สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

 
วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

 

 สาระส าคัญ 

 ๑๒.๑ ความหมาย ลักษณะ และความส าคัญของการท างานเป็นกลุ่มและการท างานเป็นทมี  
 การท างานเป็นกลุม่หมายถงึ การปฏิสมัพนัธ์ในการท างานเพื่อมุง่เปา้ประสงค์เดยีวกนัของกลุม่คนท่ีตระหนกัใน
ความเป็นสมาชิกกลุม่ที่ตา่งมีบทบาทและมีผลกระทบตอ่กลุม่  
 การท างานเป็นทีมหมายถงึ  การท างานเป็นกลุม่ประเภทหนึง่ที่สมาชิกทกุคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะของตน  
ทกุบทบาทต้องประสานกนัและมีผลตอ่กนัและกนั  โดยมีเปา้หมายร่วมกนัท่ีความส าเร็จของงานนัน้  
 ความส าคัญของการท างานเป็นกลุ่มและเป็นทีม  
 ๑. การท างานเป็นกลุม่และการท างานเป็นทีมช่วยเพิ่มความสมบรูณ์ของนโยบายแผนงาน  และจดุประสงค์ของงาน
หรือกิจกรรมนัน้ ๆ  
 ๒. การท างานเป็นกลุม่และการท างานเป็นทีมชว่ยเพิ่มความรอบคอบในการตดัสนิใจ  เพราะหมายแงม่มุของ
ความคิดช่วยให้หาทางหนีทีไลไ่ด้มากขึน้  
 ๓. การท างานเป็นกลุม่และการท างานเป็นทีมช่วยลดเวลาในการนิเทศงานและติดตามผลงาน  มีการช่วยแก้ปัญหา  
ร่วมเสนอแนะวิธีปรับปรุงพมันา  และร่วมรับรู้ผลงานไปด้วยกนั  
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 ๔. การท างานเป็นกลุม่และการท างานเป็นทีมช่วยให้งานบางลกัษณะมีความสมบรูณ์ขึน้  ผลผลติดีขึน้  เพราะบาง
งานต้องชว่ยกนัหลายคนจึงจะท าได้เป็นอยา่งดี  
 ๕. การท างานเป็นกลุม่และการท างานเป็นทีมช่วยลดเวลาและคา่ใช้จ่ายในการจดัการฝึกอบรมให้แก่บางคนที่ยงัไม่
คลอ่งงาน   
 ๑๒.๒ ประเภทของกลุ่มงานหรือทีมงาน 
 ๑. กลุม่งานหรือทีมงานท่ีเป็นทางการ (Formal group or Formal team)  
  - กลุม่หรือทีมอ านวยการ (Standing group or standing team)  
  - กลุม่หรือทีมด าเนินงาน (Functional group of functional team) 
  - กลุม่หรือทีมงานเฉพาะกิจ  (task group of task team) 
 ๒. กลุม่งานหรือทีมงานท่ีไมเ่ป็นทางการ (Informal group or Informal team) 
 ๑๒.๓ สาเหตุของการร่วมท างานเป็นกลุ่มและเป็นทีม 
  - เพื่อประโยชน์ร่วมกนั  
  - เพื่อแก้ปัญหาร่วมกนั  
  - เพื่อผลงานท่ีดขีึน้   
  - เพื่อความรู้สกึมัน่คงปลอดภยั  
  - เพื่อความรู้สกึวา่มีพวกพ้องและสงัคม  
 ๑๒.๔ พัฒนาของกลุ่มและทีมงาน 
  ขัน้ท่ี ๑ ขัน้ก่อตัง้กลุม่และทมี  
  ขัน้ท่ี ๒ ขัน้หวัเลีย้วหวัตอ่  
  ขัน้ท่ี ๓ ขัน้วางระบบปฏิบตัิ  
  ขัน้ท่ี ๔ ขัน้แสดงพฤตกิรรมเชิงบวกแบบกลุม่และทมีงานคณุภาพ  
 ๑๒.๕ โครงสร้างของกลุ่มและทีมงาน 
  - ขนาดของกลุม่และทมี  
  - ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของกลุม่และทีม  
  - สถานภาพและบทบาทของสมาชิกของสมาชิกกลุม่และทมี  
  - เปา้หมายของกลุม่และทีมงาน  
  - กลุม่ยอ่ยในทีมงาน  
 ๑๒.๖ ลักษณะของกลุ่มและทมีงานที่มปีระสิทธิภาพ  
  ๑. เป็นกลุม่และทีมงานท่ีชดัเจนในวตัถปุระสงค์ และมีการก าหนดเปา้หมายในการท างานร่วมกนั  
  ๒. มีการเปิดโอกาสให้ท างานโดยเปิดเผย และจดัให้มีการพบ ปรึกษา ซกัถามข้อสงสยั  
  ๓. สง่เสริมให้มกีารชว่ยเหลอืกนั  และตา่งไว้วางใจในการท างานของแตล่ะคน  
  ๔. มีความร่วมมือในการท างาน  เมื่อความเห็นตา่งกันก็ตอบโต้กนัด้วยเหตแุละผล  
  ๕. มีการวางระบบงานและมาตรฐานของงาน  
  ๖. มีผู้น ากลุม่และทีมที่เหมาะสม  
  ๗. มีการทบทวนงาน  และปรับปรุงแก้ไขสิง่บกพร่อง  
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  ๘. มีการพมันาบคุลากรโดยทัว่ถงึทกุระดบั  
  ๙. สมาชิกในกลุม่และทีมมีสมัพนัธภาพอนัดี  และมีความพร้อมในการท างานร่วมกนั  
 ๑๒.๗ เทคนิควิธีในการท างานเป็นกลุ่มและเป็นทีม 
  - การประชมุกลุม่  
  - การอภิปรายกลุม่  
 ๑๒.๘ การตดัสนิใจในกระบวนการท างานเป็นกลุ่มและเป็นทีม 
  - ขัน้ตอนของการตดัสนิใจ  
  - การเสริมสร้างกลุม่และทีมงานให้มีการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม  
  - แนวปฏิบตัิเพื่อการตดัสนิใจกลุม่อยา่งเหมาะสม     
 ๑๒.๙ การขจดัความขัดแย้ง  
  - ยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
  - ยดึหลกัการท างานเพื่องาน  
  - พยายามให้ทีมงานมีบรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตย  
  - ประนีประนอมและปรับความเข้าใจร่วมกนั  
  - แสดงน า้ใจตอ่เพื่อนร่วมงาน  
  แนวคดิในการแก้ไขปัญหา  

- การแก้ความขดัแย้งแบบเตา่ (โดยหลกีเลีย่ง)  
- การแก้ความขดัแย้งแบบลกูหมี (โดยผอ่นปรน)  
- การแก้ความขดัแย้งแบบฉลาม (โดยบงัคบั)  
- การแก้ความขดัแย้งแบบสนุขัจิง้จอก (โดยประนีประนอม)  
- การแก้ความขดัแย้งแบบนกฮกู (โดยมุง่แก้ปัญหา)  
-  

 
บรรณานุกรมการอ้างอิง  

• ปราณี รามสตู, ผ.ศ., และ จ ารัส ด้วงสวุรรณ, ผ.ศ., พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน, พิมพ์ครัง้ที่ ๓, กรุงเทพฯ: 
สถาบนัราชภฏัธนบรีุ, ๒๕๔๕. 

 
 
ค าถามท้ายบทที่ ๑๒ (เขียนด้วยลายมือเทา่นัน้) 

๑. จงอธิบายความหมายของการท างานเป็นกลุม่และทีม  และแสดงแนวคิดเก่ียวกับลกัษณะและความส าคญั
ของการท างานเป็นกลุม่และทีม  

๒. จงอธิบายและยกตัวอย่างประเภทของกลุ่มและทีมงาน  สาเหตุของการร่วมท างานเป็นกลุ่มและทีมงาน  
พฒันาการของกลุม่และทีมงาน  รวมทัง้โครงสร้างของกลุม่และทีมงาน  

๓. จงแสดงความรู้ความเข้าใจของท่านเก่ียวกบัลกัษณะกลุม่และทีมงานที่มีประสิทธิภาพและเทคนิควิธีในการ
ท างานเป็นกลุม่และทีม  



เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๑๒ 

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
ดร.อุษณีย ์เจริญพิพฒัน์ผล    อาจารยม์าโนช  พรหมปัญโญ            อาจารย ์วจิิตรา จามจุรี 

๔. มีบางคนกลา่วว่า “วิธีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพมีขัน้ตอนท านองเดียวกบัวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์นัน่เอง ” 
ทา่นเห็นด้วยหรือไม ่ อธิบายเหตผุล  

๕. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการขจดัความขดัแย้งในการท างานร่วมกบัผู้อื่นอยา่งไรบ้าง  
  
 

 
  

 
 

 


