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ที่ขาดไม ได

ลักษณะ
ทำงานไมเปนทีม

ที่สอวา
>>>

สมิต สัชฌุกร*

การทำงานที่ไมเปนทีม จะแสดงออกใหเห็น
เปนลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลในทีมงานที่
บงบอกวาขาดการทำงานที่มีวัตถุประสงครวมกัน
ตางคนตางคิด ตางคนตางทำ กิจกรรมที่ทำรวมกันก็
ไมประสานสอดคลองกัน ขาดความรวมมือ ใหงาน
ของทีมประสบผลสำเร็จมีความขัดแยงทั้งความคิดเห็นและการปฏิบัติ

ลักษณะของการทำงานไมเปนทีม สามารถสำรวจพบไดดังตอไปนี้
1. ไมเขาใจวัตถุประสงคของทีมงาน เนื่องจากการทำงานในแตละ
กรณีมีวัตถุประสงคเฉพาะและแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ หากผูนำทีมไม
ไดชี้แจงทำความเขาใจวัตถุประสงคอยางถองแท ผูรวมทีมงานยอมไมรูถึง
ความตองการที่จะใหเกิด ใหมี ใหเปน หรือใหไดรับ ก็จะทำงานไปตามที่
ตนเองอยากจะทำหรือทำตามความเคยชินที่มีประสบการณมาในครั้งกอนๆ
การทำงานจึงไมมีเอกภาพเพราะตางคนตางคิด ตางคนตางทำ
2. มีการขัดแยงในวัตถุประสงคหรือผลประโยชน ความตองการให
งานบรรลุผลอาจมีทั้งความตองการรวมกัน เพราะมีประโยชนรวมกัน แตใน
หลายกรณีจะพบวาประโยชนสวนบุคคลตางจากประโยชนของสวนรวม ทำให
มีการกระทำที่ขัดแยงแข็งขืนกันในหมูผูบริหารหรือกลุมผูปฏิบัติงาน
3. มีการเกี่ยงความรับผิดชอบ บางงานมีความยุงยากซับซอนและ
ตองใชเวลาทุมเทใหกับงานนั้นๆ มาก บางคนในทีมงานจึงพยายามถอนตัว
จากงานนั้นและอางเหตุผลของตนที่จะไมรับงานไปปฏิบัติ แตกลับผลักงาน
ใหเปนภาระของผูอื่นดวยการอางวาเปนผูซึ่งเหมาะสมกับงานมากกวาตน
การเกี่ยงงานโดยอางวาไมถนัดที่จะทำเปนขออางที่มักใชกันอยูเสมอแตถา
เปนงานที่มีผลประโยชนแกตนหรือไดหนาไดตาจึงจะรับทำ
4. มีการแกงแยง ชิงดี ชิงเดน ชวงชิงผลประโยชน การที่ทีมงาน
ประกอบดวยบุคคลมากมายที่มีพื้นฐานบนครอบครัวและทางสังคมแตกตาง
กัน มีภูมิหลังและความมุงมั่นตางกัน บางคนอาจเปนบุคคลประเภทมุงความ
สัมพันธเปนหลัก ในขณะที่อีกคนอาจมุงแสวงหาอำนาจเพื่อความเปนใหญ
ทั้งยังมีอีกบางคนมุงในความสำเร็จเปนหลักจึงมีการชิงดี ชิงเดนกันยิ่งในกรณี

มีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของก็จะยิ่งชวงชิงผลประโยชนให
เกิดแกตน
5. มีงานคั่งคาง ลาชา ขาดประสิทธิภาพและกลาว
โทษกัน ขีดความสามารถของแตละคนในทีมมีมากนอยไม
เทากัน บางคนทำงานไดมากและรวดเร็ว แตบางคนทำงาน
เชื่องชาไดงานนอย เปนเหตุใหเกิดการลักลั่นในงานของทีม
เมื่อมีงานคั่งคางที่ใครคนใดคนหนึ่ง ผูซึ่งรับงานไปทำตอ ใน
กระบวนการถัดไปก็จะเกิดการรอคอยทำใหการปฏิบัติงาน
โดยรวมขาดประสิทธิภาพก็จะเกิดการตอวาและกลาวโทษ
กัน
6. มี ก ารจั บ กลุ ม แบ ง พรรคแบ ง พวก ในหมู ค น
จำนวนมากยอมมีคนที่ถูกอัธยาศัยกันบาง ไมชอบหนากัน
บาง มีอคติตอกัน ผูซึ่งมีลักษณะเขากันไดดีก็จะเกิดการรวม
กลุมเปนคนใกลชิดไววางใจกัน ขณะที่คนบางคนก็จะถูกกัน
ออกจากกลุม ทำใหเกิดแบงฝกแบงฝาย เปนพรรคเปนพวก
มีความหวาดระแวงกัน ไมรวมมือกันและอาจถึงขั้นขัดแยง
และกลั่นแกลงกัน
7. มีการซุบซิบนินทาใสรายปายสีกัน พฤติกรรมใน
ลักษณะนี้จะเกิดจากกลุมคนที่มีความผิดหวังในงานหรือใน
การดำเนินชีวิตก็จะแสวงหาผูมีความเห็นอกเห็นใจ ซองสุม
เปนพวกพองเพราะมีความเขาใจกัน ถูกคอกัน พูดแลวไม
ขั ด คอกั น ต า งก็ ช ว ยเสริ ม เติ ม แต ง ข อ คิ ด เห็ น และเพิ่ ม เติ ม
ขอมูลใหแกกันและกัน
8. มีความขัดแยงระแวงแคลงใจกัน ผูรวมทีมงาน
อาจมีความคิดเห็นขัดแยงกัน มีบุคลิกภาพที่ขัดแยงกันหรือมี
ผลประโยชนขัดกันเปนเหตุใหกินแหนงแคลงใจกันหรือมีทาที
เปนปฏิปกษตอกัน ทำใหขาดความรวมมือในการประสานงาน
เกิดการถวงงานใหลาชาหรือวางกับดักใหเกิดขอผิดพลาด
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9. มี อ คติ แ ละแสดงถึ ง ความไม ล งรอยกั น การที่
บุคคลมีความรัก ชอบ โกรธ หลง หรือ กลัว ก็จะแสดงออก
ดวยความไมบริสุทธิ์ใจตอกัน เมื่อไมมีความจริงใจตอกันก็จะ
แสดงความคิดเห็นที่ไมลงรอย คอยคิดโตแยงทั้งที่มีเหตุผล
และไมมีเหตุผล ทำใหการทำงานไมประสานสอดคลองเกิด
ความผิดพลาดเสียหาย
10. มีการสื่อสารผิดพลาดไมเขาใจกันอยูเนืองๆ ใน
การประสานงานเพื่อใหความรวมมือรวมแรงและรวมใจเปน
ไปดวยดี ตองอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิผล มีความเขาใจ
ตรงกันในหมูผูรวมทีมงาน การสื่อสารที่ผิดพลาดแมเพียงเล็ก
นอยก็อาจสงผลใหการทำงานไมเปนทีมเพราะมีการทำงาน
ไปคนละทิศคนละทาง การสื่อสารที่ผิดพลาดอาจเกิดจาก
ความไรเดียงสาหรือความไมรู หรือความตั้งใจของผูรวมทีม
งานก็เปนไปได จึงตองใหความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสาร
ภายในทีมใหมาก มิฉะนั้นการทำงานเปนทีมจะเกิดขึ้นไมได
11. มีการแบงงานและความรับผิดชอบไมถูกตอง
เหมาะสม โดยทั่วไปการแบงงานกันทำภายในทีม นอกจาก
จะพิจารณาความสามารถของบุคคลที่เหมาะสมกับงานแลว
ควรจะแบ ง งานมากน อ ย หนั ก เบา ให บุ ค คลในตำแหน ง
เดียวกันหรือระดับเดียวกัน ใหมีปริมาณงานพอๆ กัน แตบาง
กรณีผูนำทีมพิจารณาวาผูใดวางายใชคลองก็จะมอบหมาย
งานใหทำอยูเสมอๆ จนปริมาณงานมากเกินกวาจะรับได ใน
ขณะเดียวกันผูซึ่งมีขีดความสามารถต่ำก็จะถูกมองขามและ
ไมไดจัดสรรงานใหทำ
12. มีบรรยากาศการทำงานที่คนสวนใหญรูสึกสับสน
อึดอัดใจ เหนื่อยหนาย วังเวง บรรยากาศของสถานที่ทำงาน
และบรรยากาศของการทำงานควรไดรับความเอาใจใสพอๆ
กัน บางหนวยงานมีบรรยากาศของสถานที่ทำงานอันมีสิ่ง
แวดลอมที่ดี นาอยูนาทำงาน แตบรรยากาศในการทำงาน
รวมกันของทีมกลับมีแตความรูสึกสับสน การจัดสายงานการ
บังคับบัญชามีซ้ำซอน ผูปฏิบัติงานไมรูวาจะฟงคำสั่งใคร และ
ทำตามความตองการของใครดี ทำใหเกิดความรูสึกอึดอัด
และเมื่ อ สั่ ง สมเข า นานวั น ก็ จ ะเกิ ด ความเหนื่ อ ยหน า ยและ
วังเวงใจ
13. มีการปลีกตัวออกจากการรวมกลุมทำงาน ผูซึ่ง
มีบุคลิกภาพเก็บตัวและเคยชินกับการทำงานตามลำพัง ก็มัก
จะกมหนากมตาทำงานในหนาที่ไปอยางเงียบๆ ไมปรึกษา

หารือกับผูใด เพราะไมคุนเคยกับการรวมทำงานเปนกลุม นอกจากนั้นยังมีผู
ซึ่งเขากับคนในทีมไมไดหรือผิดหวังจากการทำงานรวมกับผูอื่นก็จะปลีกตัว
ออกกลุมไปทำงานแยกตางหากเปนเหตุใหบุคคลอื่นๆ ในทีมงานเห็นวาเปน
สวนเกิน เพราะมีลักษณะเปนติ่งอยูในทีม
14. มีการกลาวอางความสำคัญมากนอยของแตละคน ในสภาพ
ความเปนจริงแตละคนก็มีคุณคาเปนพิเศษมากนอยตางกันจึงมีการจัดระดับ
ชั้นของตำแหนงงานตามคุณคาของความรับผิดชอบที่มีมากนอยไมเทากัน
แตเปนการจัดเพื่อการบริหารจัดการเพื่อใหรูถึงอำนาจหนาที่ซึ่งแตละคนได
รับมอบจากหนวยงาน มิไดมีไวเพื่อนำมาอางขมขูกันหากเมื่อใดมีการนำมา
กลาวอางความสำคัญ เพื่อแสดงอำนาจหรือมีการนำมาเปรียบเทียบกันอยู
เสมอยอมแสดงวามีโอกาสเกิดการทำงานไมเปนทีมไดมาก
15. มีการตอตานคัดคานซึ่งกันและกันในการทำงานรวมกัน แตละคน
ยอมมีวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติของตนตามการเรียนรูและประสบการณที่สั่งสม
กันมา หากแตในการทำงานเปนทีมเมื่อใดมีการอภิปรายความคิดของแตละ
คนแลว ทีมงานจะตองตัดสินใจเลือกที่จะทำงานในวัตถุประสงครวมกันและมี
การปฏิบัติที่สอดคลองกันเพื่อผลสำเร็จของงาน เมื่อใดมีการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นของแตละคนมากพอแลว ก็จะตองตัดสินใจ มีมติอันเปนขอ
ตกลงใจของทีมงานที่จะปฏิบัติตามมติ ไมมีการตอตานคัดคานใดๆ อันจะ
ทำใหเกิดการทำงานไมเปนทีม
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