หนวยที่ 3 การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1

ทีมงานคือ กลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป มารวมตัวกันรวมมือกันทํางาน มีการประสานงานอยางมีกฎเกณฑและมีระบบ มี
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค
กลุม หมายถึง การรวมตัวกันโดยคนหลายๆคนซึ่งมีปฏิสัมพันธตอกันอยางสม่ําเสมอในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งคนเหลานี้จะมีการ
รับรูในตนเองวาพวกเขาจะตองขึ้นตอกันและกันในการที่จะปฏิบัติการเพื่อบรรลุเปาหมายรวมของเขาเหลานั้น
ทีมงานก็คือกลุมนั่นเองเพียงแตตองการจะมุงเนนใหเดนชัดวาเปนกลุมเพื่อการทํางาน ซึ่งสมาชิกทุกๆ คนตางมีภารกิจที่
จะตองทํา ประสานงานกันตามบทบาทของตนเอง เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหประสพความสําเร็จ
ความสําคัญของการทํางานเปนทีม
1. เนื่องจากมนุษยมีความสามารถในการรับรูและการทํางานจํากัด เพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแกปญหา ใน
การทํางานที่มีความสลับซับซอนจะตองใชความรูความสามารถหลายๆประการประกอบกัน จึงทําใหยากแกการที่
ใครคนใดคนหนึ่งจะสามารถทํางานใหสําเร็จไดเพียงคนเดียว
2. เปนการสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล
- ความตองการอยูรอดปลอดภัย
- ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตนดํารงอยู
- ความตองการเปนที่ยอมรับ ยกยอง ชมเชย
3. เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การไดรูจักตนเอง
- การพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณในสังคมการทํางาน
- การพัฒนาทางดานความคิดสติปญญา
- การพัฒนาทางดานทัศนคติ
- การพัฒนาทางดานการติดตอสื่อสารหรือการแสดงออกอยางเหมาะสม
วงจรชีวิตของทีมงาน
1. การจัดตั้งทีมงาน เปนระยะที่เริ่มมีการจัดรวมสมาชิกเพื่อตั้งทีมงานขึ้นมา ซึ่งสมาชิกนั้นมาจาก กลุมงานหลายๆ
กลุมในหนวยงาน ซึ่งแตละสมาชิกจะมีประสบการณและความรูความสามารถที่แตกตางกัน การจัดรวมกลุมขึ้นมา
เพื่อรวมกันแกไขปญหาที่มีรวมกัน
2. การปรับตัวเพื่อรักษาทีม เปนระยะที่สมาชิกในทีมไดเรียนรูจักตนเองและทีมงานมาระยะหนึ่ง เริ่มมีความคุนเคย
กับการทํางานเปนทีม คุนเคยกับสมาชิกภายในทีมงาน จึงจะเริ่มแสดงตนหรือทาทีความคิดเห็นที่แทจริงของตนเอง
ออกมามากยิ่งขึ้น ซึ่งการแสดงออกดังกลาวอาจมีอิทธิพลตอทีมงานทั้งทางตรงและทางออม
3. การสรางทีม มีการกําหนดกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติระบบงานตางๆ ขึ้นมาเพื่อใชในการควบคุมมิใหเกิดปญหาการ
กระทบกระทั่ง มีแผนงานตางๆ ในอันที่จะใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูใหไดประโยชนสูงสุด
4. การพัฒนาทีมงาน ระยะที่ที่ทีมงานไดรวมกันฟนฝาอุปสรรคหรือขวากหนามของความขัดแยงทางความคิดและ
วิธีการทํางานมาแลว เปนระยะที่สมาชิกสามารถที่จะตกลงรวมกันไดวาจะตัดสินใจทํางานอะไร อยางไร ทุกคน
ตางรับรูในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองภายในทีมงานและพยายามปรับตัวเขาหากันโดยมีกฎหรือ
กติการวมกันกําหนดเปนหลักยึด
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ความแตกตางระหวางทีมงานที่มีประสิทธิภาพและทีมงานที่ไมมีประสิทธิภาพ
1. เปาหมายของการทํางาน
2. บรรยากาศ ของสมาชิกภายในทีมงาน
3. บรรยากาศของการทํางาน
4. ภาระความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน
5. ความเอื้ออาทรระหวางสมาชิก
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของทีมงาน
1. เปาหมาย เปรียบเสมือนจุดรวมของกลุมที่ตองพยายามไปใหถึง เปาหมายอาจถูกกําหนดใหเปนตัวเลขอยางชัดเจน
เชน ตองการลดอุบัติเหตุใหเปนศูนย ตองการลดอุบัติเหตุดานยานพาหนะลง 15 เปอรเซนต
2. การไววางใจซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกภายในทีม ความไววางใจ (Trust) เปนหัวใจของการสรางทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และจะเปนสิ่งที่จะทําใหทีมคงอยูพัฒนาตอไปหรือลมสลาย
3. การสื่อความหมาย อาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือการสื่อขอความระหวางสมาชิกภายในทีมและการสื่อขอความระหวาง
ทีม การสื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพจะเปนบันไดสําคัญที่เปดโอกาสใหในการประสานน้ําใจ ประสานความ
รวมมือตลอดจนรับรูในบทบาทและหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในทีม
4. สิ่งแวดลอม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอทีมงาน เชน นโยบายขององคกร กระบวนการทํางานขององคกร
ระบบงาน ความตองการของลูกคา โครงสรางขององคกร
5. บทบาท บทบาทหนาที่ของตนเอง
6. กระบวนการทํางาน เปนการตรวจสอบวาทีมงานมีวิธีการหรือขั้นตอนการทํางานใหงานนั้นสําเร็จบรรลุเปาหมายได
อยางไร มีจุดออนหรือขอบกพรองอะไรบางหรือไม
การสํารวจและวิเคราะหประสิทธิภาพของทีมงาน
หัวขอสําคัญในแบบฟอรมในการวิเคราะหและสํารวจทีมงาน คือ
1. วิเคราะหตนเอง
2. วิเคราะหเพื่อนรวมงาน
3. วิเคราะหทีมงาน
4. วิเคราะหและสํารวจบรรยากาศเปนทีม
5. วิเคราะหและสํารวจหนาที่ความรับผิดชอบแตละคน
6. วิเคราะหและสํารวจเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว
7. วิเคราะหและสํารวจแผนงาน

ปญหาและอุปสรรคในการทํางานเปนทีม สามารถแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา ดาน
ผูใตบังคับบัญชา และ ปญหาดานอื่นๆ
1. ดานผูบริหารหรือการบังคับบัญชา เปนหัวใจสําคัญของการนําทีมไปสูความสําเร็จ
- ไมมีการกําหนดนโยบายหรือเปาหมายที่แนนอน
- ผูบริหารขาดความเปนกันเองกับสมาชิกภายในกลุม
- ผูบริหารขาดเทคนิคการจูงใจ
- การสื่อสารและมอบหมายงานขาดประสิทธิภาพ
- ไมมีการวางแผนในการทํางานลวงหนา
- ใชคนไมเหมาะสมกับงาน
- ขาดการติดตามผลและการควบคุม
2. ดานผูใตบังคับบัญชา เปรียบเสมือนตัวเฟองที่จะตองหมุนตามกันไปอยางมีความสัมพันธอันถูกตอง
- ไมพยายามแกไขปญหาการทํางานดวยตนเอง
- ไมกลาแสดงความคิดเห็นตอตัวผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมทีม
- มีนิสัยทํางานแบบตัวใครตัวมันไมมีระเบียบ
- ขาดความจริงใจตอการทํางานและเพื่อนรวมงาน
- ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
- ขาดความสามัคคีในการทํางาน
- ทํางานอยางไมมีเปาหมาย
- ขาดความซื่อสัตยในการทํางาน
- เปนบุคคลที่ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3. ปญหาดานอื่นๆ
- ระบบขอมูลขาดประสิทธิภาพ
- ระบบงานซ้ําซอน
- บรรยากาศในการทํางานไมเอื้ออํานวย
- อุปกรณการทํางานไมเพียงพอ
- ขาดการประชุม ปรึกษาหารือกัน
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
- กําหนดขนาดของกลุมใหเหมาะสม
- เลือกสมาชิกที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสม
- ดําเนินการใหกลุมกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจน
- ดําเนินการใหมีการกําหนดแผนงาน โดยแยกเปนขั้นตอนการดําเนินงานใหชัดเจนแลวแบงงานใหเหมาะสมตามกําลัง
ความรูความสามารถของสมาชิก
- ใหมีการประสานงานและติดตามงานเปนระยะ
- พยายามใหขายติดตอสื่อสารที่มีอยูทุกๆรูปแบบ แลกเปลี่ยนขอมูล ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ

-

ใหผูนํากลุมไดมาโดยหลักการเห็นพอง
ขั้นตอนการทํางาน ควรไดมาโดยปรึกษาหารือในหมูสมาชิกที่เกี่ยวของและเปนที่ยอมรับตกลงรวมกัน
เปดโอกาสใหสมาชิกของกลุมเสนอแนะหรือเสนอวิธีการที่คิดเห็นไดเสมอ
จัดใหมีการสรุปผลดีของงานที่ทําและขอควรปรับปรุงแกไข เพื่อชวยกันปรับปรุงแกไขรวมกัน
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เทคนิคและกิจกรรมที่นิยมใชในการเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน
1. การจัดประชุมทีมงาน มีวัตถุประสงคเพื่อ
- ชี้แจงวัตถุประสงคในการรวมทีมงานใหสมาชิกทุกคนทราบรวมกัน
- เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกทุกคน
- รวมวางและกําหนดแผนงานในการทํางานในขั้นตอนตางๆ
- เพื่อหาขอยุติที่จะนําไปเปนวิธีการมาตรฐานในการทํางานหรือการแกไขปญหาตอไป
เชนการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยขององคกร จัดขึ้นปละ 1 ครั้ง
2. การระดมความคิด หลายหัวดีกวาหัวเดียว การระดมความคิดหรือการระดมสมองเปรียบเหมือนการนําพลังความคิดของทุก
คน มาแกไขปญหา
3. การพัฒนากลุมคุณภาพ นํามาประยุกตใชกับความปลอดภัย นิยมใชคือ QCC (Quality control circle) เปนกิจกรรมที่
พัฒนากลุมทํางานในภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน โดยถือหลักที่วาทุกขั้นตอนของงานที่ถัดไปเปนลูกคาของตน
4. 5 ส. เปนกิจกรรมที่ประยุกตจากกิจกรรม 5 S ของญี่ปุน
- SEIRI = สะสาง (ส 1)
- SEITON = สะดวก (ส 2)
- SEISO = สะอาด (ส 3)
- SEIKETSU = สุขลักษณะ (ส 4)
- SHITSUKI = สรางนิสัย (ส 5)
การจัดตั้งทีมงานในสถานประกอบการ
1. ปรัชญาและเปาหมายทีมงาน
2. การสรรหาและคัดเลือกสมาชิก
3. การคัดเลือกจากกลุมงานสายอาชีพ
4. การคัดเลือกจากบุคลากรที่มีประสบการณในงานนั้นๆ
5. การฝกอบรมและพัฒนาสมาชิก
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดภารกิจหรืองานที่จะทํา 2. สรางความเขาใจกับสมาชิก
3. การระดมความคิด 4. การคัดเลือกความคิด 5. กําหนดแบบปฏิบัติการ ขั้นตอนกําหนดกิจกรรมรายละเอียด
6 .ระยะเวลาดําเนินงาน 7. การปฏิบัติงานแผน 8. การประเมินผล
manasu

