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บทคัดยอ 
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในขณะนี้ ไดสงผลกระทบตอทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจดังกลาวไดทําใหการดําเนินงานขององคการเปนไปดวยความยากลําบาก 
และกอใหเกิดปญหาตามมาทั้งในดานการจางงาน การผลิต การตลาด ฯลฯ  ดังนั้น เพ่ือความอยูรอดของ
องคการ ทุกคนในองคการจําเปนตองรวมมือรวมใจกันหาแนวทางในการแกไขปญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นดวยการ
ใชเทคนิคในการบริหารทีมงานที่เหมาะสมกับภาวะวิกฤติ เพราะนอกจากจะเปนผลดีตอองคการโดยตรงแลว  ยัง
ทําใหองคการสามารถปรับตัวรองรับภาวะวิกฤติและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตน
และยุคการคาเสร ีซึ่งเปนยุคที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงเชนนี้ได 

ทั้งนี้ เทคนิคในการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ จะเปนกระบวนการในการบริหารสมาชิกของ
ทีมงานใหทํางานตามที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด 
ดวยการใหสมาชิกของทีมงานทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางานทุกขั้นตอน ต้ังแตการกําหนดเปาหมาย  การ
วางแผน วิธีการทํางาน รวมไปถึงการแบงงานตามความสามารถของสมาชิกในทีมงาน ซึ่งการบริหารทีมงาน
ในภาวะวิกฤตินี้ สมาชิกของทีมงานจะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพ่ือสรางทีมงานคุณภาพ อันจะ
นําไปสูความสําเร็จในการทํางานเปนทีมที่เปนเลิศ และหากมีปญหาหรือมีวิกฤติการณใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม 
ผูบริหารและทีมงานจะตองหาวิธีแกปญหา โดยพยายามหาสาเหตุแหงปญหาที่แทจริง  เพ่ือจะไดหาวิธีแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นใหลุลวงไปดวยดี อยางมีเหตุและผล ดวยการใชสติและปญญาเปนที่ต้ัง 

 

คําสําคัญ : การทํางานเปนทีม การบริหารทีมงาน ภาวะวิกฤติ 

 
Abstract 

The current world-wide economic crisis has affected countries around the world including 
Thailand.  This has a great impact on the operation of business organization from recruitment, 
production, marketing and many other aspects. To ensure the survival of an organization all 
members have to join hands and combine their efforts to find ways to deal with the crisis.  The 
management technique used for this purpose is team management under crisis.  This technique 
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helps alleviate not only the current problem but will also prepare the organization for future crisis and 
enable it to adjust to the fast-changing and highly competitive business environment of today’s 
globalization and free trade movement.  

The technique of team management under crisis is a process allowing members of a team 
to accomplished their assigned tasks efficiently and effectively by enable them to participate at every 
step of the operation from goal setting, planning, working procedures to the matching of tasks with 
work capabilities of members.  Team members have to co-ordinate their activities closely to ensure 
consistent quality and excellent achievement of team objectives. When facing a crisis of problem, 
the management and the team will have the ability to find a solution by identifying the real cause(s) 
of the problem and the appropriate measures to deal with them successfully with rational analysis, 
mindfulness, and penetrative insight.  

 

Keywords : Teamwork, Team management, Crisis 

 

บทนํา 
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในขณะนี้ ไดสงผลกระทบตอทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่ง

ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจดังกลาว ทําใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย อาทิเชน ขาดสภาพคลอง
ทางดานการเงิน อัตราการบริโภคลดลง การวางงาน ฯลฯ สงผลใหการดําเนินงานขององคการเปนไปดวย
ความยากลําบาก และกอใหเกิดปญหาตามมาทั้งในดานการจางงาน    การผลิต การตลาด ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือ
ความอยูรอดขององคการ ทําใหทุกคนในองคการจําเปนที่จะตองรวมมือรวมใจกันหาแนวทางในการแกไข
ปญหาดังกลาว  ทั้งนี้ วิธีการหนึ่งในการบริหารงานขององคการภายใตภาวะวิกฤติที่นาสนใจ คือ การสงเสริม/
สนับสนุนการทํางานเปนทีมอยางเปนรูปธรรมและทําการบริหารทีมงานใหเหมาะสมกับภาวะวิกฤติ เพราะจะ
เปนวิธีการที่จะชวยเสริมสรางศักยภาพขององคการใหดํารงอยูอยางแข็งแกรงและยั่งยืนไดตามแนวทางการ
บริหารองคการในยุคปจจุบัน ที่ไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือภาคเอกชน ตางก็เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปน
ที่จะตองทําการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดสูงสุด เพ่ือจะไดเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารงานใหแกองคการมากขึ้น  เพราะนอกจากจะเปนผลดีตอองคการนั้นโดยตรงแลว ยังทํา
ใหองคการสามารถปรับตัวรองรับภาวะวิกฤติและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน
และยุคการคาเสรี ซึ่งเปนยุคที่โลกมีการแขงขันกันอยางรุนแรงเชนนี้ได 
 ฉะนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณของโลกที่เปล่ียนแปลงไปตามภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ผูบริหารยุคใหม
จะตองเปล่ียนรูปแบบการทํางานจากแบบเดิมที่ใหความสําคัญกับการเปนผูนําคนเดียว (One Man Show) มาเปน
รูปแบบการทํางานในลักษณะการทํางานเปนทีม (Teamwork) ที่ชัดเจน เพราะจะเปนวิธีการในการเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหแกองคการ ทําใหองคการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถยืนหยัดตอสูกับภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจนสามารถเอาชนะคูแขงขัน หรือทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของสังคม



448 
 
แหงการเรียนรู (Knowledge-based Society) ที่มีความซับซอนและหลากหลาย  ทําใหผูบริหารจะตองมีการแบงงาน หรือ
มีการมอบอํานาจ และกระจายหนาที่และความรับผิดชอบใหแกทุกคนในองคการไดชวยกันปฏิบัติงานในลักษณะของการ
เปนทีมงาน (Team) ซึ่งเปนรูปแบบการทํางานที่เกิดจากความรวมมือรวมใจของทุกฝายในองคการ ทําใหทุกฝายในองคการ
สามารถมีบทบาทตอการปฏิบัติงาน คือ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทําใหการทํางาน
ตาง  ๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 จากที่ไดกลาวมาแลว การบริหารองคการที่อยูภายใตภาวะวิกฤติใหเจริญกาวหนาและประสบ
ความสําเร็จ ผูบริหารควรจะตองใหความสําคัญแกการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ และตองทําใหทุกคนใน
องคการมีความรูสึกถึงการเปนหนึ่งเดียวกัน คือ ทําใหทุกคนในองคการมีความรูสึกวา ทุกคนเปนสมาชิกของ
ทีมงานที่อยูในทีมงานเดียวกัน ทุกคนจึงตองรวมมือรวมใจชวยกันทํางานเพื่อฝาฟนอุปสรรคจนไดรับผลสําเร็จ
ของงานและขององคการ ฉะนั้น หนาที่สําคัญของผูบริหารยุควิกฤติเศรษฐกิจเชนนี้ ก็คือ การสรางความเปน
ทีมงานใหเกิดขึ้นในองคการ และทําการบริหารทีมงานนั้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริหาร
ทีมงานนี้ ผูบริหารจะตองพยายามกระตุนใหทุกคนในทีมงานไดมีสวนรวมในการทํางาน และหากมีปญหา
เกิดขึ้นจากการทํางานเปนทีม ผูบริหารจะตองหาวิธีแกไขปญหาเหลานั้นอยางสรางสรรค เพ่ือใหทีมงาน
สามารถทํางานรวมกันตอไปไดโดยไมเกิดความขัดแยง จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกองคการใน
ภาพรวม 

สําหรับการทํางานเปนทีมนั้น ประเด็นสําคัญที่ผูบริหารจะตองคํานึงถึงเปนอยางมาก คือ การบริหาร
ทีมงาน เพราะสามารถสงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการทํางานรวมกันได ทั้งนี้ จะเห็นไดวา ประเทศที่
ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ เชน ประเทศญี่ปุน จะใชระบบการทํางานแบบทีมงาน ไมวาจะเปนบริษัท 
Sony, Hitachi, Toyota,  Nissan,  NEC,  Honda ฯลฯ ตางก็มีทีมงานและการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จนทําใหสามารถกาวขึ้นมาเปนผูนําของโลกในดานอุตสาหกรรมได ซึ่งในการบริหารทีมงานนี้ ชาญชัย อาจินสมาจาร 
(2543 : 10) กลาวไววา ผูบริหารระดับสูงของญี่ปุนไดใหความเห็นวา องคการของอเมริกาและยุโรปขาดประสทิธภิาพใน
การจัดองคการและบริหารทีมงาน ดวยเหตุผลที่วา “สําหรับโลกตะวันตกแลว สาระของการบริหารไดมาจากแนวความคิด
ในเชิงชี้นําจากหัวของหัวหนาเขาสูหัวของพนักงาน  แตสําหรับเรา… แกนของการบริหาร คือ ศิลปะในการใชและรวม
ความเฉลียวฉลาดของพนักงานทุกคนสูผลิตภัณฑและบริการของบริษัท” ทําใหผูบริหารตองทําการสอดสองอยูเปน
ประจําวา ตนทําการบริหารทีมงานอยางไร และตองมีการเปรียบเทียบ (Benchmark) การปฏิบัติงานของตนกับการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของโลกอยูเสมอ ซึ่งการกระทําเชนนี้เทานั้นจึงจะทําใหองคการสามารถกาวไปขางหนา และสามารถ
อยูในเกมแหงการแขงขันได สอดคลองกับที่ประมนต สุธีวงศ (2552: 30) ไดกลาวไววา “ความรวมมืออยางจริงจัง
ระหวางผูบริหารกับพนักงาน และการทํางานเปนทีม ทําใหโตโยตาประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้” (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 28 สิงหาคม 2552: 30) 
 ดังนั้น เมื่อการบริหารทีมงานมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคการ ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญ
แกการบริหารสมาชิกที่อยูในทีมงาน เ พ่ือใหสมาชิกของทีมงานทุกคนทํางานอยางเต็มกําลัง เต็ม
ความสามารถตามหลักการของการเปนผูบริหาร เนื่องจากหนาที่ประการหน่ึงของบุคคลที่ทําหนาที่เปน
ผูบริหาร คือ เปนผูที่ทําใหหนวยงานไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว โดยผูบริหารไมไดเปนผูลงมือ
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ปฏิบัติงานนั้นเอง แตอาศัยความรวมมือรวมใจของผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติงานนั้นๆ แทน ฉะนั้น ผูบริหารจึง
จําเปนตองรูจักวิธีการจูงใจผูอ่ืน เพ่ือใหทุกคนชวยกันทํางาน นอกจากนั้น ผูบริหารจะตองเรียนรูที่จะพัฒนา
ตนเอง จากที่เคยบริหารงานในลักษณะของการสั่งงานเพียงอยางเดียว มาเปนการบริหารงานในลักษณะของ
การชี้แนะ สอนงาน ควบคุม ตลอดจนพรอมที่จะทํางานเปนทีมรวมกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหงานบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ ดังเชนที่ ไกรเสริม โตทับเที่ยง (2547: 107) ไดใหสัมภาษณถึงวิธีการ
ทํางานไววา “ผมใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม เพราะถาเปนเรื่องการตัดสินใจ อาจจะมาจากคนๆ 
เดียวได แตเมื่อถึงตอนที่จะลงมือทํางานจริงๆ แลว ทุกคนตองชวยกัน นอกจากนี้ แตละคนยังมีความชํานาญ
ไมเหมือนกัน ดังนั้น จึงควรดึงความคิด ความสามารถที่พวกเขามีอยูออกมาใชใหเปนประโยชนมากที่สุด 
ในขณะที่ผมเอง แมจะเปนผูบริหาร แตก็ใหความเคารพและพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเสมอ 
รวมท้ังยังหมั่นทบทวนหาจุดเดนจุดดอยของตัวเอง เพ่ือไมใหเกดิความรูสึกยึดติดอยูกับตัวตนมากจนเกินไป” 
 

ความหมายของการบริหาร 
 เนื่องจากการบริหารเปนเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคลากรหรือพนักงานในองคการ เพราะบุคลากร
หรือพนักงานในองคการจะตองเปนผูที่นํานโยบายตางๆขององคการไปสูการปฏิบัติ เชนที่ Simon, H.A.(1960 
อางถึงในอรุณ รักธรรม 2527: 8) ที่วา “การบริหารเปนกิจกรรมของกลุมบุคคลที่รวมมือรวมใจกระทําการที่มี
เปาหมายรวมกันใหสําเร็จผล” ทําใหพนักงานแตละคนมีบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบแตกตางกันไปขึ้นอยู
กับลักษณะของงานที่รับผิดชอบ โดยบุคลากรหรือพนักงานเหลานี้จะเปนผูกอใหเกิดผลงานที่จะนําไปสู
ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการ ฉะนั้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองควบคุมดูแลใหการ
ปฏิบัติงานนั้น เปนไปตามนโยบายหรือบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ไดต้ังไว เนื่องจาก “ผูบริหาร คือ ผูที่
ทําหนาที่ในการบริหารผูอ่ืนใหเปนผูปฏิบัติงานนั้น โดยตนเองไมไดเปนผูปฏิบัติงานนั้นโดยตรง แตอาศัย
ความรวมมือใหผูอ่ืนเปนผูปฏิบัติงานแทน”  

ดังนั้น ผูบริหารจึงมีหนาที่หลักในการประสานงานใหทุกคนในองคการไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยดี 
ดังเชนที่ยงยุทธ เกษสาคร (2547: 23) ไดกลาวไววา “หนาที่หลักของผูบริหาร หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมการทํางานอยางเปนระบบ ดวยเทคนิควิธีการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม โดยการใชทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource) เงินทุน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และระยะเวลาในการดําเนินงาน (Critical 
Moment) รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานดวยจิตรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางขององคการอยางมีประสิทธิภาพ”   
 ฉะนั้น เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงมีความจําเปนตอง
เรียนรูเกี่ยวกับการบริหารทั้งในแงที่เปนศาสตร (Science) และศิลป (Arts) เนื่องจากการบริหารงานเปนเรื่อง
ที่ตองเกี่ยวของทั้งกับองคการและบุคคล ทําใหมีความละเอียดออน มีความซับซอน และมีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญและความสนใจแกเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
องคการอยางลึกซึ้ง ทั้งนี้ ในการบริหารทีมงาน ในฐานะที่เปนศาสตร ผูบริหารจะตองเรียนรูหลักการ ทฤษฎี 
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กระบวนการทํางานอยางเปนระบบ ตลอดจนเทคนิค วิธีการ และปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือจะไดนํามาใชให
เปนประโยชนในการดําเนินงานขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายที่ไดกําหนดไว และในสวนของ
การบริหารทีมงานในฐานะที่เปนศิลป ผูบริหารก็ตองใหความสําคัญเชนกัน เนื่องจากในการสั่งงาน การ
ดําเนินงาน ฯลฯ ผูบริหารจะตองมีการติดตอประสานงานกับบุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ ทํา
ใหผูบริหารตองเรียนรูที่จะปรับตัว ปรับพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม โดยอาศัยทั้งทักษะ ความรู 
ความสามารถ และประสบการณเฉพาะตัว เพ่ือจะไดนําไปสูผลสําเร็จของงานตามที่มุงหวังไว 
 

ความหมายของทีมงานและภาวะวิกฤติ 
 สําหรับคําวา “ทีมงาน” นั้น นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญไดใหความสําคัญแกบุคคลที่อยูในทีมงาน 
โดยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญหลายๆ ทาน ไดใหคําจํากัดความคําวา “ทีมงาน” ไวในหลากหลายทรรศนะ 
ดังนี้  

Nolan, V. (1987: 13) ใหความหมายของทีมวา คือ กลุมบุคคลที่ทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงครวมกัน โดยสมาชิกยินดีเสียสละความเปนสวนตัวเทาที่จําเปน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

Quick, T. L. (1992: 3)  กลาววา ทีม คือ การที่สมาชิกของทีมงานทํางานรวมกัน เพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายของทีมงาน  
 Goetsch, D. L. (2004: X) ระบุวาทีมงาน หมายถึง กลุมของบุคคลซึ่งทํางานดวยกันเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน 

สุนันทา เลาหนันทน (2540: 57) ใหคําจํากัดความของทีมงานวา หมายถึง กลุมของบุคคลที่ทํางาน
รวมกัน และมีการปฎิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม ซึ่งชวยกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยาง
มีประสิทธิภาพ และสมาชิกผูรวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานนั้น ดังนั้น การทํางานเปนทีมจะชวยทําให
องคการสามารถรวมพลังงานในการปฎิบัติงานใหลุลวงไปไดดีทั้งดานคุณภาพและปริมาณ สงผลใหองคการ
เจริญกาวหนาทัดเทียมคูแขง หรือพรอมจะนําหนาคูแขงได 
  วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2549: 2) นิยามทีมวา หมายถึง บุคคลที่ทํางานรวมกันอยางประสานงาน
กันภายในกลุม กลาวคือ เปนการรวมตัวของกลุมคนที่ตองพ่ึงพาอาศัยกันและกันในการทํางาน เพ่ือใหเกิดผล
สําเร็จ ทีมงาน หมายถึง กลุมคนจํานวนไมมากที่มีทักษะที่เสริมกันมาทํางานรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค
รวมกัน มีเปาหมายของผลงาน และรับผิดชอบรวมกัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538: 66) ใหความหมายวิกฤติวา หมายถึง ความยากลําบากซึ่ง
ตองการแกปญหาในทันทีทันใด 

พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย (2543: 488) นิยามวิกฤติวา หมายถึง เวลาหรือเหตุการณขั้น
อันตรายที่อยูในระยะหัวเล้ียวหัวตอ หรือขั้นแตกหัก 

จากคําจํากัดความที่ไดกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา การบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ หมายถึง 
กระบวนการในการบริหารสมาชิกของทีมงานใหทํางานตามที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จอยางมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใหสมาชิกของทีมงานทุกคนทํางานดวยกันอยางมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน ต้ังแตการวางแผน การกําหนดเปาหมาย วิธีการทํางาน รวมไปถึงการแบงงานตามความสามารถของ
สมาชิกในทีมงาน ซึ่งในการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤตินี้ สมาชิกของทีมงานจะตองมีการประสานงานกัน
อยางใกลชิด เพ่ือสรางทีมงานคุณภาพ อันจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางานเปนทีมที่เปนเลิศ และหากมี
ปญหาหรือมีวิกฤติการณใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม ผูบริหารและทีมงานจะตองหาวิธีแกปญหา โดยพยายามหาสาเหตุ
แหงปญหา  เพ่ือจะไดหาวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหลุลวงไปดวยดี อยางมีเหตุและผล ดวยการใชสติและ
ปญญาเปนที่ต้ัง 
 

แนวคิดในการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ 
การทํางานในภาวะวิกฤติเชนในปจจุบัน องคการจะตองมุงใหความสําคัญสูงสุดแกลูกคาหรือผูที่มา

ใชบริการจากหนวยงานหรือองคการ เพราะเปนผูบันดาลผลสําเร็จหรือประโยชนใหแกองคการอยางแทจริง 
ดังนั้น รูปแบบของการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ จะเปนไปตามแนวคิดของ Ray, D. & Bronstein, H. 
(1995: 40) ที่ไดกลาวถึงการใหความสําคัญแกทีมงานและการบริหารทีมงาน ดังเชนรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ทีมงาน คือ ลูกคาของการจัดการ (Ray, D. & Bronstein, H. 1995: 40) 
 

จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวา ทีมงาน คือ ผูที่มีบทบาทตอการทํางานขององคการเปนอยางมาก เนื่องจาก
เปนผูนํานโยบายตางๆ ขององคการไปสูการปฏิบัติ  ดังนั้น องคการจึงควรสรางระบบการจัดการที่ตอบสนอง 
หรืออํานวยความสะดวกใหแกทีมงานใหมากที่สุด เพ่ือใหทีมงานสามารถทํางาน หรือใหการบริการที่ดีที่สุดแก
ลูกคาภายนอกที่มาใชบริการ เพราะจะเปนวิถีทางที่ทําใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งนี้ ฝายบริหารหรือผูที่เปนประธานเจาหนาที่บริหาร
ระดับสูง (Chief Executive Officer - CEO) ขององคการจะตองมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม หรือสนับสนุน
ใหทีมงานสามารถดําเนินงานตางๆ ไดอยางราบรื่น โดยไมมีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวางการทํางานนั้นๆ  
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สําหรับแนวความคิดของ Ray,D. & Bronstein, H. (1995: 40) นั้น อาจสรุปไดวา ทีมงานเปนบุคคลที่มี
อิทธิพลตอความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคการมากที่สุด ทําใหมีการเปรียบเทียบวา “ทีมงาน
เปรียบเสมือนเปนลูกคาของการจัดการ” หรือ “The team is the customer of management.” โดยผูบริหารมี
หนาที่ในการใหการดูแล หรือ จะตองใหความสําคัญตอทีมงานดวยการปฏิบัติตอทีมงานอยางดีที่สุดเทาที่จะ
ทําได เฉกเชนที่องคการตองการใหพนักงานเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ตอลูกคาขององคการอยางดีที่สุดเชนกัน 
เนื่องจากทีมงาน คือ ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับลูกคาโดยตรง หากทีมงานสามารถสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคาสูงสุดได  ลูกคาจะเกิดความจงรักภักดีตอองคการ ทําใหองคการไดรับการสนับสนุนจากลูกคาตลอดไป  
ทั้งนี้ แนวความคิดของ Ray, D. & Bronstein, H. (1995: 40) ที่ใหความสําคัญแกทีมงานนี้ ยังสามารถใชเปน
กลยุทธในการสรางความพึงพอใจ และสรางความสุขใหแกทีมงานไดอีกประการหนึ่งดวย เพราะเปนแนวคิดที่
ทําใหทีมงานรูสึกพอใจวา ผูบริหารใหความสําคัญ ใหความสนใจ ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทําใหทีมงานมี
ขวัญและกําลังใจเพ่ิมขึ้น ทีมงานจึงพรอมที่จะทุมเทศักยภาพทํางานใหแกองคการอยางเต็มกําลัง เต็ม
ความสามารถ ซึ่งนอกจากจะทําใหองคการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยัง
ทําใหองคการสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนอีกดวย เนื่องจากทีมงานทั้งหมดจะเปนกําลังสําคัญในการ
สรางผลสําเร็จของงาน และสรางความเขมแข็งใหแกองคการในระยะยาว  

แนวความคิดของ Ray, D. & Bronstein, H. (1995: 40) ดังกลาว สอดคลองกับทฤษฎีการบริหารยุค
ใหมที่ใหความสําคัญกับลูกคาในฐานะที่เปนผูซื้อสินคาหรือผูใชบริการเปนอยางยิ่ง จะเห็นวา องคการยุคใหม
ไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือภาคเอกชนตางใหความสําคัญกับลูกคา ผูซื้อสินคา ผูใชบริการเปนลําดับตนๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการธุรกิจจะใหความสําคัญแกลูกคามากที่สุด (Customer - Oriented) ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ขององคการที่จะตองพยายามทําทุกวิถีทางที่จะรักษาบุคคลเหลานี้เอาไว จะไดมีความผูกพัน หรือมี
พันธสัญญา (Commitment) ที่จะเปนลูกคาของเราตลอดไป  

ทั้งนี้ การใหทีมงานมีบทบาทสําคัญที่สุดในการนํานโยบายขององคการไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ 
และผูบริหารลดบทบาทมาเปนผูสนับสนุนแทนนั้น เหมาะสมกับลักษณะงานในภาวะวิกฤติท่ีองคการตองมี
การปรับตัวใหมีความคลองตัวสูง และพรอมรับความเปลี่ยนแปลงตามกระแสของโลกในยุคโลกาภิวัตนและ
การคาเสรีที่ทุกประเทศตองมีความเชื่อมโยงถึงกัน มีเครือขายและมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมทั่วโลก ทํา
ใหการบริหารงานมีความสลับซับซอนมากขึ้น ผูบริหารจึงไมสามารถทํางานตามลําพังได จําเปนตองใช
ทีมงานแทน ดังนั้น โครงสรางขององคการและการบริหารงานจึงควรจะมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

 

ความสําคัญของการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติ 
จากที่ไดกลาวมาแลววา เมื่อการทํางานเปนทีมมีความสําคัญตอองคการในภาวะวิกฤติเปนอยางมาก 

เพราะนอกจากจะชวยทําใหวัตถุประสงคขององคการไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว ยังสงผลตอความ
เจริญกาวหนาหรือความอยูรอดองคการอีกดวย ดังนั้น องคการในยุคนี้จึงมีความจําเปนจะตองสรางทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลใหเกิดขึ้นในองคการ ทั้งนี้ เพราะในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ทีมงานจะตอง
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ประสบปญหาและอุปสรรคมากมาย ทําใหทีมงานตองมีความสามารถในการทํางานและตองใหอํานาจแก
สมาชิกของทีมงานไดทํางานรวมกันอยางเต็มที่ เพ่ือใหสมาชิกของทีมงานใชความสามารถเหลานี้เลือก
หนทางไปสูเปาหมาย และดําเนินการตามหนทางที่เลือกไวได  

ฉะนั้น การสรางทีมงานในที่นี้ จึงเปนไปเพ่ือหาทางชวยเหลือใหสมาชิกของทีมงานแตละคนไดมีสวน
รวมไดใชประโยชนจากสมาชิกของทีมงานคนอื่นๆ และในระหวางทํางาน เมื่อทีมงานประสบปญหาและ
อุปสรรค ทีมงานจะไดชวยกันแกปญหาอุปสรรคตางๆ และรักษาผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเอาไวให
ได ทําใหการสรางทีมงานเปนวิธีการในการรวบรวมพลังของทีมงานมาชวยกันทํางานใหดีย่ิงขึ้น องคการจะได
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ ทําใหงานที่ยากลําบากสามารถประสบผลสําเร็จไดไม
ยากนัก ซึ่งเมื่อผลการปฏิบัติงานดีขึ้นทั้งดานดานปริมาณและคุณภาพจะสงผลใหองคการรอดพนจากภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจ มีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับคูแขงขัน หรือพรอมที่จะนําหนาคูแขง ผลประโยชนที่ไดรับ
จึงตกอยูกับทั้งองคการและสมาชิกของทีมงานโดยตรง เนื่องจากทุกฝายมีการเกื้อหนุน ชวยเหลือ พ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ทําใหทุกฝายไดรับผลสําเร็จไปดวยกัน ดังนั้น หัวใจของการทํางานเปนทีมจะอยูที่สมาชิกของ
ทีมงานตางพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือผลสําเร็จของงาน ซึ่งสอดคลองกับสุภาษิตของไทยที่วา “น้ําพ่ึงเรือ 
เสือพ่ึงปา” นั่นเอง 

ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญในการทํางานเปนทีมในภาวะวิกฤติที่ผูบริหารหรือหัวหนาทีมงานจะตองคํานึงถึง 
คือ ทีมงานจะตองมีความเขาใจในเปาหมายขององคการอยางชัดเจน เพ่ือใหสมาชิกของทีมงานสามารถ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันจนบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิผล โดยในการสรางทีมงานนี้จะ
มีกระบวนการสําคัญ 2 สวน สวนแรก ไดแก การจัดตั้งทีมงาน สวนที่สอง ไดแก การปฏิบัติงานเพื่อไปสู
เปาหมายที่กําหนด ซึ่งในการบรรลุกระบวนการของทั้งสองสวนนี้จะตองอาศัยทักษะดานเทคนิค (Technical 
Skills) เพ่ือนําความรูความสามารถที่มีอยูจัดตั้งทีมงานและใชในการปฏิบัติงาน และทักษะดานสังคม (Social 
Skills) เพ่ือใหสมาชิกของทีมงานปฏิบัติตนในวิถีทางที่อํานวยความสะดวกใหแกผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สรางความกาวหนาใหบรรลุเปาหมายของทีมงานอยางรวมมือรวมใจกัน เพราะสมาชิกของทีมงานทุกคนจะ
เปนผูมีบทบาทในการทํางานทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ ไป
จนถึงการทํางานรวมกัน ที่สมาชิกของทีมงานจะชวยกันคิด ชวยกันทํา เพ่ือสรางผลงานใหแกหนวยงานและ
องคการ ทําใหทีมงานกลายเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งของความสําเร็จ หรือ ความลมเหลวขององคการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการทํางานเปนทีมในภาวะวิกฤติบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหเปนหัวหนาทีมงานจะตองสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และจะตองกระตุนใหบุคลากรในองคการทุกคนรับรู
วา ทกุคนในองคการจะตองทํางานเปนทีม ทีมงานจะตองเขาใจเปาหมายขององคการชัดเจน และแมวาจะมี
การแบงงานกันทําเปนทีม แตทุกคน คือ “ทีมงาน” เดียวกัน เพราะทุกทีมงานมีเปาหมายเดียวกันและอยู
ภายใต “องคการ” เดียวกัน ฉะนั้น ทีมงานทุกทีมจึงมีหนาที่ทํางานเพื่อองคการ โดยทุกคนในองคการเปนผูมี
สวนรวมในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย ในฐานะเปนสวนหนึ่งของทีมงาน ดังเชนที่ Bill McCartney (อาง
ถึงใน John C. Maxwell, 2551: 59) ไดกลาวไววา “เราไมไดมาเพื่อแขงขันกันเอง หากแตเรามาเพื่อเติมเต็ม
กันและกัน”   
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วัตถุประสงคของการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติ 

จากที่ไดกลาวมาแลววา การสรางทีมงาน คือ การทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน การ
สรางทีมงานจึงมีวัตถุประสงคทั่วไปที่สําคัญ ดังที่สุนันทา เลาหนันทน (2540: 63-64) กลาวไว สรุปไดดังนี้ 

1.  เพ่ือสรางความไววางใจในหมูสมาชิกของทีมงาน 
2.  เพ่ือแสวงหาวิธีแกไขปญหารวมกัน สมาชิกของทีมงานจะไดทํางานรวมกันไดดีขึ้น โดยการให

สมาชิกของทีมงานทุกคนเปดเผยขอมูลและมีความจริงใจตอกัน เพ่ือใหเวลามีปญหาในการทํางาน สมาชิก
ของทีมงานทุกคนจะไดชวยกันแกไขปญหานั้นๆ 

3.  เพ่ือเสริมสรางทักษะความเชี่ยวชาญใหมากขึ้น ทําใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เปนการใชศักยภาพของทีมงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.  เพ่ือใหขอมูลยอนกลับในทางสรางสรรคแกองคการ 
5.  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูในการรับฟงความคิดเห็นและขาวสารของผูอ่ืนอยางตั้งใจ และใหเกียรติ

ซึ่งกันและกัน 
6.  เพ่ือพัฒนาทักษะในการแกปญหารวมกัน 
7.  เพ่ือชวยลดความขัดแยงระหวางบุคคล เนื่องจากสมาชิกของทีมงานไดเรียนรูทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลเพิ่มขึ้นจากการไดทํางานรวมกัน ทําใหมีความพรอมที่จะทํางานรวมกันมากขึ้น 
8.  เพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคใหสมาชิกของทีมงาน 
9.  เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

  10.  เพ่ือปรับปรุงการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวม 
สําหรับวัตถุประสงคหลักของการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติ อาจกลาวไดวา  เปนการทํางานรวมกัน

ของทีมงานในยามที่องคการมีปญหา ทําใหตองมีการรวมพลังของกลุมอยางแนนแฟนเพ่ือชวยกันแกไขปญหา
หรืออุปสรรคที่องคการกําลังประสบ โดยจะตองมีการปรับปรุงสภาพการทํางานตลอดจนความสัมพันธของ
สมาชิกในทีมงานใหทํางานรวมกันไดดีขึ้น สมาชิกของทีมงานจะไดทํางานดวยกันอยางมุงมั่นตั้งใจที่จะนําพา
องคการฟนฝาอุปสรรคใหรอดพนจากวิกฤติการณรวมกัน และมีความพึงพอใจในการทํางาน รวมท้ังมีความ
พึงพอใจในเพื่อนรวมทีมงาน ทําใหทีมงานและองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 

ฉะนั้น  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติ  ประเด็นแรกที่ผูบริหารจะตอง
คํานึงถึง คือ  การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามารวมทีมงาน เพราะถึงแมทุกคนในองคการจะมีความรู
ความสามารถในการทํางาน และทุกคนควรจะตองทํางานดวยกันตามที่ไดรับมอบหมายโดยไมมีขอโตแยงใดๆ 
แตในความเปนจริงแลว  ผูบริหารควรทําการคัดเลือกบุคคลที่สามารถทํางานและประสานงานรวมกันไดเปน
อยางดี แตไมจําเปนวา ทุกคนจะตองเปนพวกเดียวกันหรือมีความคิดเห็นเหมือนกันหมด  ขอแตเพียงไมมี
ความคิดเห็นขัดแยงกันอยางรุนแรง หรือไมชอบกันเปนสวนตัวจะดีกวา  เพราะจะไดไมเปนอุปสรรคตอการ
ทํางานที่ตองอาศัยความรวมมือระหวางกันสูง  
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นอกจากนั้น ขอคิดในการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติประการหนึ่ง ไดแก ผูบริหารควรพิจารณา
บุคคลที่มีความสามารถแตกตางหลากหลายกัน เพ่ือจะไดชวยเสริมใหทีมงานแข็งแกรงยิ่งขึ้น  โดยผูเปน
หัวหนาทีมงานจะตองพยายามประสานใหทีมงานทุกคนสามารถผสมกลมกลืนเปนหนึ่งใจเดียวกันในลักษณะ
ของการแสวงหาจุดรวมสงวนจุดตาง  เพ่ือใหสมาชิกของทีมทุกคนทํางานดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะ
ทีมงานที่ดีจะตองสามารถใชความรู  ความสามารถ  หลักการ  ประสบการณ  ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  
ฯลฯ  มาใชในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางผลงานที่ดีได  ฉะนั้น  ผูเปนหัวหนาทีมงานจะตอง
พยายามระดมความรูความสามารถของทีมงานใหแตละคนสรางสรรคผลงานอยางเต็มที่ ซึ่งในการสราง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารหรือหัวหนาทีมงานควรจะทําการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
บุคคลที่จะมาทํางานรวมกันเปนพิเศษ เนื่องจากบุคคลเหลานี้ คือ ผูที่มีบทบาทหนาที่ในการกอบกู
สถานการณที่เลวรายเพ่ือใหองคการสามารถผานพนวิกฤติการณตางๆได ฉะนั้น สมาชิกของทีมงานจึงเปน
สวนประกอบที่สําคัญของทีมงาน โดยทีมงานที่ดีนั้นควรจะตองประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติแตกตาง
หลากหลายกัน แตเมื่อมาทํางานรวมกันเปนทีม ทุกคนก็สามารถหลอมรวมตัวเปนหนึ่งเดียวกันได ดังนั้น ใน
การสรางทีมงานในภาวะวิกฤติ ผูบริหารหรือหัวหนาทีมงานควรจะตองทําการพิจารณาเงื่อนไขดังเชนที่มนูญ  ตนะวัฒนา (2543: 
80-81) ไดกลาวไว สรุปไดวา ทีมงานควรมีการผสมทักษะทางเทคนิคที่ถูกตอง โดยควรทําการพิจารณาวา สมาชิกของทีมงาน
แตละคนมีความสามารถหรือเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษในดานใดบาง และในการผสมผสานทักษะการทํางานเปน
ทีมใหเปนไปอยางถูกตองนั้น ทีมงานจะดําเนินงานเพื่อเพ่ิมคุณคาใหกับทีมงานไดอยางไร  

อนึ่ง ในการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติ แมผูบริหารหรือหัวหนาทีมงานจําเปนจะตองคัดเลือกบุคคลที่
มีทักษะหรือมีความเชี่ยวชาญมาชวยกันทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ แตก็ไมจําเปนวา สมาชิกของทีมงานทุกคน
จะตองเปนผูที่มีความสามารถเปนเลิศเทานั้น เพราะผูบริหารสามารถโนมนาวใหทีมงานทํางานดวยกันโดย
การรวมกําลัง หรือรวมยุทธศาสตรที่หลากหลายใหแข็งแกรงได คือ อธิบายใหทีมงานทุกคนเขาใจลักษณะของ
งาน เขาใจเพื่อนรวมทีมงาน และรูดวยสัญชาติญาณวา อะไรที่เพ่ือนรวมทีมงานแตละคนจะตองกระทําใน
สถานการณเฉพาะหนาที่กําลังประสบ เพ่ือใหงานตางๆ ที่ทําอยูลุลวงไปไดดวยดี ดวยผลของความรวมมือ
รวมใจจากทีมงานทุกคน โดยความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลจากการทํางานของทุกคนในทีมงาน มิใชเกิดจาก
ฝมือของทีมงานคนใดคนหนึ่งโดยลําพัง ดังคํากลาวที่อางถึงในมนูญ ตนะวัฒนา (2543: 84) วา “ไมมีหอง
สําหรับดาราหรือพระเอกที่ไมสามารถเขากับทีมงานได” (“There was no room for a star who didn’t fit in 
with the team.”) และสอดคลองกับ John C. Maxwell (2551: 70) ที่ไดกลาวไวสรุปไดวา “ทีมที่ดีที่สุดไม
จําเปนตองชนะ แตทีมที่ดีที่สุดตองเปนทีมที่ทํางานรวมกันไดดี” 
 ดังนั้น  ในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤติ  ผูบริหารอาจใชแนวทางของการประสาน
ทุกคนในทีมงานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ แมจะมีความแตกตางแตก็ขอใหเปนความแตกตางภายใตการ
ตัดสินใจที่เปนเอกภาพ  ซึ่งในประเด็นนี้  ทุกคนที่มีอยูในทีมงานควรประยุกตหลักของการไมมีอัตตา  หรือ
การไมยึดมั่นในตัวตน  เพราะจะชวยลดความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเอง จะไดไมมีทิฐิมานะที่ทําใหไม
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน หรือไมมีความขัดแยงทางความคิดมากนัก ที่สําคัญ การไมมีอัตตายังชวยลด
การแขงขันกันเองในทีมงาน ทําใหไมตองการแขงขันเพ่ือใหตนเองเดน  ซึ่งสงผลดีตอการทํางานเปนทีมใน
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ภาวะวิกฤติเปนอยางมาก เนื่องจากจะทําใหสมาชิกของทีมงานทุกคนหันมาใหการสงเสริม หรือสนับสนุนการ
ทํางานซึ่งกันและกันอยางจริงใจ ทําใหมีบรรยากาศของการทํางานเปนทีมที่ดี พรอมรับมือกับปญหาและ
อุปสรรคตางๆ 
 

ขอควรคํานึงในการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิผล 
ดังที่ไดกลาวมาแลววา องคการที่ประสบกับภาวะวิกฤติ ควรใหความสําคัญกับการสรางทีมงานที่มี

ประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือเปนขอคิดในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผล Herrenkohl R.A. (2004: 26-29) ไดให
แนวคิดเกี่ยวกับประเด็นที่จะชวยสงเสริมใหทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล สรุปไดดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของสมาชิกในทีมงาน (Member Involvement) ในภาวะวิกฤติเชนนี้ สมาชิก
ของทีมงานทุกคนจะมีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานของทีมงานเปนอยางมาก หากทีมงานขาดการมีสวน
รวมของสมาชิกทีมงานคนใดคนหนึ่งไปอาจสงผลเสียตอการบรรลุเปาหมายที่ตองการ และยังอาจสงผลไปถึง
ความสําเร็จและความลมเหลวในการทํางานได ฉะนั้น เพ่ือใหทีมงานทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล 
สมาชิกของทีมงานทุกคนควรจะแสดงความคาดหวังในการเขารวมทีมงานใหประจักษ เพ่ือใหสมาชิกของ
ทีมงานคนอื่นๆ ไดรับทราบ ตัวอยางเชน ตองการทํางานเพื่อชวยเหลือองคการ ตองการประสบการณจากการ
ทํางานรวมกัน ตองการใชทักษะของเพ่ือนรวมทีมเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย หรือตองการไดรับการ
ยอมรับจากทีมงานหรือองคการ เปนตน 

2. ความหลากหลายของสมาชิกในทีมงาน (Member Diversity) การทํางานในภาวะวิกฤติ 
ทีมงานควรจะมีความหลากหลายกันสูง อาทิเชน มีทักษะแตกตางกัน มีบุคลิกภาพแตกตางกัน มีมุมมองใน
ปญหาแตกตางกัน มภูีมิหลังแตกตางกัน ฯลฯ เพราะความหลากหลายกันเหลานี้นอกจากจะชวยเสริมสรางให
ทีมงานมีความแข็งแกรงแลว ยังชวยสรางความทาทายใหแกทีมงานวา ทีมงานจะสามารถทํางานรวมกันใน
ภาวะวิกฤติเชนนี้จนประสบความสําเร็จไดหรือไม  

3. การสื่อสารของสมาชิกในทีมงาน (Member Communication) หัวใจของการบริหารทีมงานใน
ภาวะวิกฤติใหประสบผลสําเร็จ คือ การมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เนื่องจากองคการจําเปนตองส่ือสาร
ขอมูล ความเปนไป หรือสถานการณที่องคการกําลังประสบใหทุกคนในองคการไดรับทราบขอเท็จจริงอยาง
ชัดเจน ตรงไปตรงมา เพ่ือจะไดระดมความคิดเห็น ระดมพลังในการกอบกูวิกฤติการณ เพราะการสื่อสารที่มี
ปญหาจะเปนอุปสรรคตอการสรางความรวมมือของทีมงานในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน และยังอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงหรือสรางความไมพึงพอใจในการทํางานใหแกสมาชิกของทีมงานได ฉะนั้น ทีมงานควร
จะตองใหความสําคัญแกการวางระบบในการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เพราะจะชวยใหทีมงานทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิผลเชนกัน 

4. ขนาดของทีมงาน (Team Size) จะสงผลตอผลการปฏิบัติงานไมทางตรงก็ทางออม อาทิเชน 
ทีมงานขนาดใหญจะทําใหหัวหนาทีมงานบริหารทีมงานยากขึ้น หาขอสรุปยาก ระบบการสื่อสารยุงยากมาก
ขึ้น และย่ิงทีมงานมีขนาดใหญเทาใดก็จะย่ิงใชทรัพยากรมากขึ้นเทานั้น ทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 
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ดังนั้น การกําหนดขนาดของทีมงานจึงควรเปนไปอยางเหมาะสมตามความจําเปนของงาน ที่สําคัญ ในภาวะ
วิกฤติเชนนี้ ทีมงานควรจะมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อความคลองตัวและความยืดหยุนในการทํางาน 

5. สภาพแวดลอมของทีมงาน (Team’s Environment) สภาพแวดลอมในองคการหรือในการ
ทํางานจะสงผลตอทีมงาน ทั้งในดานอํานวยความสะดวกใหแกการทํางานเปนทีมหรือในดานที่เปนอุปสรรคตอ
ทีมงานได ทั้งนี้ สภาพแวดลอมของทีมงานที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานจะมีอยู 4 ประการ ไดแก 1) การ
กําหนดเปาหมายเฉพาะของทีมงาน 2) ระดับคุณภาพที่คาดหวังจะไดรับจากการใชทรัพยากรที่ทีมงานไดรับ
และดานสมาชิกของทีมงาน 3) ระดับของการสนับสนุนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของทีมงาน และ 4) การ
ประเมินผลและการใหรางวัลแกผลสําเร็จของงานที่บรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว ซึ่งสภาพแวดลอมของทีมงานที่
มีอิทธิพลเหลานี้ควรจะมีการพิจารณาทั้งในดานที่เกี่ยวของกับทีมงานและดานการดําเนินการไปสูเปาหมาย 
เนื่องจากสามารถสงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของทีมงานเปนอยางมาก 

จากแนวคิดขางตน จะเห็นวา การสรางทีมงานในภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิผลจะเปนเรื่องสําคัญและ
จําเปนที่จะตองทําการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับการสรางทีมงานอยางรอบคอบ เพ่ือใหการสรางทีมงาน
นั้นประสบความสําเร็จและไดรับผลการปฏิบัติงานของทีมงานที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ ขอควรระวังของการสราง
ทีมงานในภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิผล เชน ปญหาจากการมีสวนรวมของสมาชิกของทีมงานที่ไมเพียงพอ การ
ส่ือสารที่ไมมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของทีมงานที่ไมสมดุล ฯลฯ ลวนเปนอุปสรรคตอความกาวหนา
ของทีมงาน ฉะนั้น ในการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิผล องคการจะตองเห็นความสําคัญของปจจัย
ที่มีผลตอการสรางทมีงาน และมีการพัฒนาทีมงานอยางตอเนื่องอยูเสมอ เพ่ือใหทีมงานมีความสามารถพรอม
ที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายของทีมงานและองคการ ทั้งนี้ เพ่ือใหการทํางานรวมกันเปนไปอยางราบรื่น 
สมาชิกของทีมงานทุกคนควรจะตองใหการยอมรับและเคารพในความสามารถของกันและกัน เพ่ือใหสมาชิก
ของทีมงานสามารถพึ่งพาอาศัยความรูความสามารถของเพื่อนรวมทีมงานไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะสงผลดีตอผล
การปฏิบัติงานโดยรวม ทําใหการสรางทีมงานบรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณที่ตองการ 

ดังที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นวา การสรางทีมงานในภาวะวิกฤติไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สรางทีมงานที่มีประสิทธิผล เพราะในการสรางทีมงานในภาวะวิกฤติ ผูบริหารระดับสูงขององคการจะตองให
ความสําคัญและใหความรวมมือเปนอยางมาก เนื่องจากตองมีการเตรียมความพรอมในองคการเพื่อรองรับ
การทํางานเปนทีมในหลายดาน อาทิเชน การปรับโครงสรางองคการ การกําหนดวิสัยทัศนและปรัชญาการ
บริหารที่เอื้อตอทีมงาน มีระบบการควบคุมหรือประเมินผลงานที่เหมาะสม มีระบบการคัดเลือกเพื่อสรรหา
สมาชิกของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีการฝกอบรมสมาชิกของทีมงานอยางตอเนื่องตลอดจนสงเสริม
สนับสนุนใหทีมงานมีความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ ทําใหผูบริหารจะตองเปดใจใหกวาง 
พรอมรับความเปล่ียนแปลงใหมๆ และพยายามหาทางแกไข/ปรับปรุงขอจํากัดตางๆ ที่ขัดขวางหรือเปน
อุปสรรคตอการทํางาน เพ่ือใหทีมงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนสามารถผาน
พนภาวะวิกฤติไปได 
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เทคนิคในการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ 
 ในยามที่องคการประสบกับภาวะวิกฤตินั้น การบริหารงานจะยิ่งมีความยากลําบากเพิ่มขึ้น เพราะ
ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อความอยูรอดปลอดภัยขององคการ ทําใหผูบริหารตองให
ความสําคัญกับการเสริมสรางพลังอํานาจแกพนักงาน (Empowerment) และการสรางทีมงานที่แข็งแกรง เพ่ือ
จะไดกระจายงานไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ ใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางานใหมากที่สุด  ซึ่งนอกจากจะเปน
ผลดีในแงของการแบงเบาภาระของผูบริหารแลว  ยังเปนการสรางการมีสวนรวมในการทํางานและการ
แกปญหาและยังเปนการสรางทีมงานที่มีคุณภาพใหเกิดขึ้นในองคการ อันจะเปนผลดีตอองคการในระยะยาว 
เนื่องจากทีมงานเหลานี้จะมีการระดมความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานตางๆ มาใชประโยชน
ในการนําพาองคการฟนฝาอุปสรรคเพื่อใหองคการรอดพนจากภาวะวิกฤติรวมกัน ซึ่งจะทําใหทุกคนมีการ
เรียนรูและพัฒนาตนใหมีทักษะในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถใชเปนวิถีทางในการพัฒนาตนเองและ
เพ่ือนรวมทีมงานใหมีประสิทธิภาพได 

ทั้งนี้ ในการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการสรางผูนําทีมงาน 
(Team Leader) เพ่ือใหทําหนาที่เปนผูนําทีมงาน และรับผิดชอบตอการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายโดยตรง 
ในขณะที่ตัวผูบริหารเองควรจะดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษา (Consultant) หรือเปนพ่ีเล้ียง (Coaching) ใหแก
ทีมงานอยางใกลชิด  คือ มีบทบาทหนาที่ในการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาหารือ เมื่อทีมงานตองการความ
ชวยเหลือ หรือตองการคําแนะนําจากผูบริหาร โดยผูบริหารไมควรทอดทิ้งทีมงานใหทํางานตามลําพัง เพราะ
อาจจะสงผลเสียตอการทํางานของทีมงานหรือสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจของทีมงาน ในยามที่บรรยากาศใน
การทํางานมีความเครียดและความกดดันสูงได  

ฉะนั้น ในการบริหารทีมงานเพ่ือใหองคการรอดพนจากภาวะวิกฤติ ผูบริหารจะตองพยายามสราง
ทีมงานและบุคคลที่จะเปนผูนําของทีมงาน เพ่ือใหเปนแกนนําในการนําทีมสรางสรรคผลงานใหแกองคการ  
โดยผูนําทีมงานจะมีบทบาทเปนกลไกสําคัญ (Key man) หรือเปนกําลังสําคัญในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
อยางเต็มที่ทั้งในดานอํานวยความสะดวก ประสานงาน และติดตามงาน ตลอดจนเสริมสรางใหทีมงานเขาใจใน
เปาหมายของงานที่ชัดเจนและตรงกัน จนเปนผลใหทีมงานทุกคนสามารถทํางานไปในแนวทางเดียวกันจน
ประสบความสําเร็จได ดังเชนในรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 2 การเชื่อมโยงทีมงานกับสภาพแวดลอม (ประยุกตจาก Roming, D.A.,1996 pp. 267-268) 
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จากรูปที่ 2 จะเห็นวา นอกจากผูนําทีมจะเปนผูที่อํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกในทีมงานแลว
ผูนําทีมงานยังมีบทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกของทีมงานทุกคนมีความ
ผูกพันกับทีมงานอยางแนนแฟน คือ มีความรูสึกถึงการเปนพวกเดียวกัน ทําใหตองใหความชวยเหลือหรือให
ความรวมมือกับทีมงานอยางเต็มกําลังความสามารถ  ซึ่งถาเปนเชนนั้นจะเปนผลดีตอผลสําเร็จของงานมาก
ย่ิงขึ้น และที่สําคัญ หากผูนําทีมงานมีความรูสึกพึงพอใจตอผูบริหารเปนพิเศษ ผูนําทีมงานจะย่ิงใหการ
สนับสนุนหรือเปนผูนําในการทํางานตางๆ อยางสุดกําลังความสามารถ  ตัวอยางเชน มีการโนมนาวสมาชิก
ของทีมงานใหทุมเทกําลังชวยกันทํางานอยางเต็มที่ หรือในกรณีที่มีปญหาใดๆ เกิดขึ้น ผูนําทีมงานและ
ทีมงานจะชวยกันตอสูเพ่ือปกปองผูบริหาร หรือพรอมที่จะยืนอยูเคียงขางผูบริหารโดยไมทอดทิ้งใหผูบริหาร
ตองทํางาน หรือตอสูกับปญหาตางๆ ตามลําพัง ซึ่งจะเปนการสงสัญญาณที่ดีกับผูบริหารเปนอยางมาก  
เนื่องจากทุกคนจะใหการสนับสนุนในการทํางาน หรือเปนพลังผลักดัน หรือเปนแรงหนุนชวยผูบริหารทํางาน
เพ่ือแกวิกฤติการณที่เกิดขึ้นอยางเต็มที่ 

อยางไรก็ตามเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหองคการรองรับวิกฤติการณที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ผูบริหาร
จะตองสรางทายาททางการบริหาร (Management Cloning) เพ่ือใหเปนผูนําคุณภาพที่มีความพรอมในทุก
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีความสามารถทางดานการบริหารเปนพิเศษ เพ่ือจะไดเปนกําลังสําคัญในการทํางาน
อยางมืออาชีพ ทั้งนี้ หากมีการพัฒนาผูนําทีมงาน สุนันทา วัฒนาคงทอง (2542: 122) ไดใหขอคิดไววา 
“สมาชิกทุกคนในทีมมีศักยภาพที่จะเปนผูนําทีมงานได และผูนําทีมงานทุกคนมีศักยภาพที่จะเปนผูบริหารใน
ระดับสูงขึ้นไปอีกได” 

 

การประยุกตใชหลักธรรมในการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ  
นอกจากที่ไดกลาวมาแลว การทํางานในยามที่องคการประสบภาวะวิกฤติ ทีมงานจะมีแตความทุกข 

เพราะตองเผชิญกับความเครียด ความกดดัน ความหดหูทอใจ ความยากลําบาก ฯลฯ ผูบริหาร ผูนําทีมงาน
และทีมงานจึงควรตระหนักถึงการประยุกตใชหลักธรรมของพุทธศาสนา เพ่ือชวยใหการทํางานรวมกันเปนไป
ดวยความราบรื่น และสามารถบรรเทาความทุกขกายทุกขใจของทีมงานได ดังเชนที่ทองทิพภา วิริยะพันธุ 
(2550: 57-61) ไดกลาวถึง แนวทางในการประยุกตใชหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติตอผูอ่ืนเปนอยางดี ตามหลัก
ของสังคหวัตถุ 4  ซึ่งไดแก 
 -   ทาน    คือ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน  รวมไปถึงการใหน้ําใจ  การใหอภัย  การเสียสละ  ไมเห็นแก
ตัว เห็นใจผูอ่ืน มีความเมตตาปรานี  ทําใหทีมงานมีที่พ่ึงพา มีความอบอุนใจ  
 - ปยวาจา คือ การเจรจาดวยวาจาที่มีความปรารถนาดีตอผูอ่ืนอยางจริงใจ เปนการพูดเพ่ือให
กําลังใจ  ชี้แนะในเรื่องตางๆ ทําใหทีมงานมีกําลังใจตอสูกับปญหาอุปสรรคตางๆ 
 -  อัตถจริยา คือ ประพฤติส่ิงที่เปนประโยชนแกบุคคลอื่น  ใหความชวยเหลือตามสมควร  และมี
น้ําใจตอกัน ทําใหทีมงานมีบรรยากาศเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน 
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 -  สมานัตตา   คือ การเปนคนเสมอตนเสมอปลาย  วางตัวใหเหมาะสมตามฐานะไมลืมตัวไมถือตัว
จนเกินไป  และในยามที่ผูอ่ืนมีปญหาตกต่ําก็ยังคงทําตัวเหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลง 
 นอกจากสังคหวัตถุ 4 แลว อาจใชหลักธรรมพรหมวิหาร  4  อันเปนหลักธรรมที่จะชวยพัฒนาจิตใจ
ใหเปนผูมีความปรารถนาดี  คิดชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ ดังนี้ 
 -  เมตตา คือ ยึดหลักของการมีเมตตาตอกัน ทําใหสามารถทํางานรวมกัน หรือยอมรับเง่ือนไข
ตางๆ ไดอยางสงบ  ทําใหทีมงานมีจิตใจตองการเสริมสรางประโยชนสุขใหแกผูอ่ืน 
 -  กรุณา คือ ตองการชวยเหลือใหผูอ่ืนพนจากความทุกข  อยากชวยเหลือดวยเจตนาที่บริสุทธิ์ ทํา
ใหทุกคนในทีมงานรูจักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ทําใหบรรยากาศของการทํางานเปนไปดวยความรวมมือ
ชวยเหลือกัน  เปนบรรยากาศของกัลยาณมิตรที่ชวยกันทํางานดวยความเต็มใจและจริงใจ  ทําใหงานตางๆ 
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากความรวมมือรวมใจของทุกคนที่อยูในทมีงาน   
 - มุทิตา คือ แสดงความชื่นชมยินดี  เมื่อเห็นทีมงานหรือผูใดผูหนึ่งในทีมงานไดดี  ประสบ
ความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน หรือประสบความสําเร็จในชีวิต  ซึ่งการรูจักแสดงความ
ยินดีกับผูอ่ืนนั้นจะเปนการแสดงความเปนมิตรที่ดี แสดงใหเห็นถึงจิตใจที่งดงาม  เพราะสามารถบังคับใจ
ตนเองไมใหมีความอิจฉาริษยาเมื่อผูอ่ืนไดดี  ทําใหเกิดบรรยากาศของความเปนเพ่ือนอยางแทจริง  มีการ
สงเสริมสนับสนุนเพ่ือนรวมทีม  ทําใหทีมงานมีความรักใครสามัคคีกลมเกลียว  เพราะมีความพึงพอใจใน
บรรยากาศของทีมงานและยังเปนการแสดงใหเห็นวา  ทุกคนในทีมงานยอมรับบทบาทตามความรู
ความสามารถที่มีอยู  ทําใหสามารถยอมรับซึ่งกันและกันได  ซึ่งจะสงผลดีตอการทํางานรวมกัน เพราะทุกคน
ในทีมงานจะชวยเสริมในสวนที่ขาดของผูรวมทีมไดโดยไมรูสึกขัดแยงในใจ   
 -  อุเบกขา คือ ทําจิตใหเปนกลาง  ไมดีใจหรือเสียใจเมื่อผูอ่ืนประสบความหายนะ และขณะเดียวกัน
ก็ยึดหลักการวางเฉยดวยปญญา  หากผูใดทําความผิด  ก็สมควรไดรับโทษจากการกระทํานั้น การมีอุเบกขา
ในการทํางานรวมกันนั้น  จะเปนการแสดงความหนักแนน หรือความมั่นคงทางอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการทํางานรวมกัน ยอมมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยง หรือมีปญหาในการทํางานรวมกันสูง  ฉะนั้น  
ทีมงานจะตองทําใจใหวางเฉยพรอมเผชิญอุปสรรคหรือปญหาตาง ๆ โดยไมหว่ันไหว ซึ่งถาทุกคนในทีมงาน
สามารถทําใจยอมรับสภาพไดโดยไมวิตกกังวล    จิตใจของผูรวมทีมงานจะสงบไมฟุงซาน สับสน ไปตาม
กระแสความคิด  ทําใหสามารถทําใจใหเปนกลางไดโดยงาย  และเมื่อมีขอผิดพลาดจากการทํางานก็จะเรียนรู
ขอผิดพลาดนั้นไดเร็ว  เพราะไมไดคิดเขาขางตัวเอง  ทําใหการแกไขปญหาขอผิดพลาดเปนไปไดดวยดี 
 นอกจากหลักธรรมดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ยังมีหลักธรรมที่สามารถนํามาประยุกตใชอีก แต
หลักธรรมสําคัญอีกประการที่จะชวยสรางความสําเร็จใหแกผูบริหาร ผูนําทีมงาน และทีมงานเปนอยางดี 
ไดแก อิทธิบาท 4 ไดแก 

-  ฉันทะ  คือ ความพอใจในงานที่ทําอยู เปนผูมีจิตใจรักในงานที่ตนทํา รักในองคการที่ตนอยู และ
รักในเพื่อนรวมงาน เพราะถามีความรักในงานแลวผลดีตางๆจะเกิดขึ้นตามมา แตถาตองทํางานเพราะถูก
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บังคับหรือทําเพราะไมมีทางเลือก ผลงานที่ไดรับจะออกมาไมดี ตนเองก็ไมเจริญ กาวหนาและไมมีความสุขใน
การทํางานนั้นๆ 

-  วิริยะ  คือ ความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ต้ังใจทํางานเต็มที่ ผลงานท่ีไดจะเกิดประโยชน
สูงสุดแกตนเองและหนวยงาน 

-   จิตตะ  คือ ความสนใจฝกใฝอยูกับงานที่ทําจนถึงรายละเอียด มีการหาขอบกพรอง  หาวิธี แกไข 
หรือปรับปรุงใหไดผลที่ดีที่สุด ใสใจเรียนรู หาขอมูลเพ่ือนํามาใชในการทํางานอยูตลอดเวลา ทําใหตนเอง
กาวหนาและงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

-  วิมังสา  คือ มุงทํางานดวยปญญา ทํางานดวยความรอบคอบ ตรวจสอบหาเหตุ  และผลจากการ
กระทํานั้น เปนการทํางานโดยใชสติปญญาพิจารณาคนหาสิ่งที่เปนประโยชนตองานดวยความรอบรู รอบคอบ 
ทําใหผลงานนั้นโดดเดนกวาผูอ่ืน 

ฉะนั้น ในการบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ ผูบริหารและผูนําทีมงานตลอดจนสมาชิกของทีมงานควร
จะประยุกตใชหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว และช้ีนําในการทํางานเปนทีม เพ่ือเปนการเสริมทฤษฎีของนัก
ทฤษฎีชาวตะวันตกใหสมบูรณย่ิงขึ้น เพราะจะทําใหผูบริหารและผูนําทีมงานตลอดจนสมาชิกของทีมงานทุก
คนมีจิตที่สงบ มีสมาธิอยูกับงานที่ทําอยางมุงมั่น ทําใหสามารถทํางานหรือแกปญหารวมกันไดอยางมีสติ ใช
ปญญาเปนที่ต้ัง ที่สําคัญ คือ ทุกคนจะชวยกันทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมกอนสวนตน โดยไมเอาเปรียบ ไม
เบียดเบียน ไมสรางความเดือดรอนใหแกกัน หรือ ไมกาวกายลวงเกินสิทธิของผูอ่ืน ทําใหทุกคนในองคการมี
ความเมตตาตอกันเปนที่ต้ัง ซึ่งจะเปนผลใหภาวะวิกฤตินั้นสามารถผานพนไปไดดวยดี และยังเปนการสราง
ความสุขในการทํางานรวมกันที่แทจริงอีกดวย 
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