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การทางานรว่มกนั คือหวัใจของการทางาน 

Microsoft Teams เป็นแอปการทางานร่วมกนัรูปแบบใหม่ทีช่วยให้ทมีของคุณมีระเบยีบ และสามารถสนทนากนัได้ จาก
ในทีทีเดียว สามารถทาการแชรไ์ฟล์ หรือนัดหมายผ่านการประชุม VDO Call ได้ทันที ในตอนนี เราจะมาเรียนรู้ว่าเรา
จะเรมิต้นใช้งานอย่างมีประสทิธิภาพอย่างไร ในบทนีเราจะพูดถึงเรืองดงัต่อไปนี 

• การชวนคนในทีม เข้ามาอยู่ในทีมเดียวกนั เพอืเรมิต้นสนทนา 
• การนัดหมายการประชุม และการเชิญเข้าร่วมประชุม 
• การแชร์ไฟล์และแก้ไขไฟล์พร้อมๆ กนั 
• การค้นหาข้อมูลภายในทีม หรือข้อมูลภายนอกทีต้องการ 

บทบาทสมมติ 

 

 
คุณ Alicia, เจ้าหน้าทธุีรการ 

 

 
คุณ Karen, CEO 
 

 

 
คุณ Molly, ผู้จดัการการตลาด  
 

 

เล่าเรือง 
 Alicia ตอนนีกาลังจัดเตรียมงานวิงการกุศล “Contoso Fun Run” เธอจาเป็นต้องโปรโมต และทาการตลาด
ภายในบริษัททังในไทย และสาขาทีอยู่ในต่างประเทศ อีกทังงานทีเธอจัดจะต้องได้รับการอนุมัติจาก Marketing 
Manager และ CEO ก่อน 

 เมอืปีทีแล้ว Alicia ใช้เวลานานพอสมควรในการรบัความคิดเห็น ก่อนทีจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ บาง
ข้อคิดเห็นส่งมาในรูปแบบอีเมล์ ซงึยาวและซับซ้อนมาก บางความเห็นมาจากทางโทรศัพท์ หรือมีการพบกันระหว่าง
การประชุม ระหว่างนัน Alicia จะต้องเตรียมเนือหามากมาย ซึงมีกระบวนการซับซ้อน และใช้เวลานานมากกว่าที
คาดการณ์ไว้ 
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หลงัจากทมีีการใช้ Microsoft 365 Business, Alicia ใช้เวลาในการหาข้อมูล และโปรโมตผ่านการเชอืมโยงกัน
ภายในบริษัท และยงัสามารถเป็น Real-time ในการรบัความเห็นอีกด้วย ช่วยให้เธอลดเวลา และเน้นไปทเีนือหาในการ
โปรโมตทีเป็นสาระสาคญัของโครงการได้มากขนึ 

เริมเข้าใช้งาน 
 Alicia สามารถเข้าใช้งาน Microsoft Teams ได้ทังสามรูปแบบคือ ผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือสมาร์ทโฟน หรือ
ถ้าต้องการแบบ Full Feature ก็เพียงแค่ติดตงั Microsoft Teams ลงในเครอืงแล็บทอ็ปทีทางานเท่านนั 

 

สร้าง Teams  
 เนืองจากในโครงการจาเป็นต้องมีคนหลากหลายตาแหน่งเข้าร่วมทีม แต่ในเบอืงต้นเพอืให้งานเดินไว ทาง 
Alicia จะเพิมผู้ทีเกยีวข้องคือ Molly และ Karen มาเข้าร่วมทีมก่อน 

1. Alicia สร้างทีมชอื “Marathon Marketing” โดยคลิกท ี“Join or Create a team” 
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2. Alicia สามารถสร้างทีมใหม่ หรือจากทีม หรือ Office 365 Group อนื ทีเคยสร้างก่อนหน้านี 

สรา้งทีมใหม ่
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3. ตงัชอืทมี และกาหนดสทิธ ิโดยจะมสีามสทิธใิหเ้ขา้ใจง่ายๆคอื 

a. Private หมายถึง เจ้าของกลุ่มสามารถเพมิสมาชิกได้เพียงผู้เดียว 
b. Public หมายถึง ทุกคนภายในบริษัทสามารถเข้าร่วมได ้และค้นหาได ้
c. Ore-Wide หมายถึง ทุกคนในบริษัท จะเป็นสมาชิกในทีมโดยอตัโนมติั (ตอ้งเป็นสทิธ ิAdmin) 

 
ในทีนี Alicia เลือกเป็น Private เพือให้อนุญาตคนทีเกยีวข้องเข้ามาประชุมเท่านัน 

สรา้งทีมใหมจ่ากเริมต้น 

เลือกประเภท
ของ Teams 
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4. เพิมสมาชิก Molly และ Karen ซึงสามารถกาหนดให้ทงัสองเป็นเจ้าของทีมได้เช่นกนั 

 
#Tips – เจ้าของทีม กบัสมาชิกแตกต่างกนัอย่างไร 

เจ้าของทีมสามารถปรบัแต่ง เพิมสมาชิกในทีมได้ แต่ถ้าเป็นสมาชิกในทีมจะเพิมสมาชิกเพมิเติมไม่ได้ แต่สามารถ 
Leave Group ได้ และสามารถเพมิ Channel หรือ Tabs ได้ ตามสิทธิทีถูกกาหนดจากเจ้าของทีม ควรจะกาหนด
เจ้าของทีมตามความจาเป็นเท่านนั 

5. เธอสร้าง Channel ทีชอื “Press Release” เพอืจุดประสงค์เดียวคือการคุยกนัเรืองงานแถลงข่าว 
• Alicia คลิก “…” เลือก “Add channel” 

ระบุชือทีม และ
รายละเอียดของทีม 

เพิมสมาชิกโดยกาหนดให้เป็นเจ้าของทีม 
หรอืสมาชิกทวัไป 
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• แนะนาให้เลือก “Automatically…..” เพราะว่าชือ Channel ของ Press Release จะอยู่ที Favorite ของ
สมาชิกในทีม 

 

• สาเร็จ 

สนทนากนัเฉพาะเรือง 
โดยการเพิม Channel 

แนะนาให้เลือกเพราะจะได้ปรากฏหน้า 
Teams ของทุกคนในทีม 
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#Tips - Channel คืออะไร 

 Channel คือ การแบ่งห้องสนทนาทีชดัเจนอยู่ภายใต้ทีมเดียวกันทาให้การสนทนาไม่หลุดจุดประสงค์เดียวกัน 
สามารถแบ่งเป็นหวัข้อทีสนใจ, แผนก หรือโครงการได้เช่นกนั 

#Tips – ใช้งานบ่อยให ้Show ไว้ทันที 

 เมอืเรามี Teams หรือ Channel เป็นจานวนมาก เพอืให้เราไม่หลุดการสนทนา เราใช้ Show ท ีTeams หรอื 
Channel ได้ ทนัท ี

 
   

เลือก “…” และเลือก Show สาหรบัแสดง Teams หรือ Channel 

ทีใช้งานบอ่ยๆ หรอืเลือก Hide หากไมไ่ด้ใช้งานบอ่ยๆ 
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การทางานร่วมกนั 
Alicia ต้องมีประชุม เพือตรวจทานสาหรับงาน Press Release ทุกๆ วันอังคารเช้า กับ Molly และ Karen เธอ
จาเป็นต้องใหท้งัสองเข้าถึงเอกสารเดียวกนั 

การอปัโหลดเอกสาร 
1. เธอคลิก File เพือทาการอปัโหลดเอกสาร 

 
2. ตอนนีไฟล์พร้อมใช้ใน Channel ของ Press Release 

 
การทานัดหมาย 

3. Alicia ต้องตงัเวลานัดหมาย ไปทปีฏิทิน และตังให้ทุกๆ วันอ ังคาร ตอนสิบโมงในการประชุมงาน Press 
Release 

• เลือก Meeting และ Schedule a meeting 

ทาการ Upload เอกสารจากในเครือง 
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• จดัตารางนัดหมายทุกวนัองัคารสบิโมง และเลือก Schedule  

ทาตารางนัดหมายเลือก Schedule a meeting 
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1) เลือก Channel และ Teams ทีนัดหมายการประชุม 
2) เชิญเพือนร่วมงานเข้าประชุม ระบบจะตรวจสอบว่าว่างหรือไม่ 
3) ตงัเวลาเริม-เลิก และตงัซาโดยคลิก Repeat 
4) ให้ซาทุกๆ องัคารต่อสปัดาห์ กาหนดตงัต้น และจุดสินสุด 
5) ใส่รายละเอียดเนือหาการประชุม   

• ปรากฏใน Conversation ใน Channel ทีระบุไว ้

 
การสนทนารว่มกนั 
ก่อนทีเธอจะกลบับ้าน Alicia ได้สอบถามไปยงั Molly และ Karen ช่วยตรวจสอบเอกสาร ก่อนวนัพรุ่งนี 
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1. Alicia แท็กชือ Molly และ Karen โดยใช้เครืองหมาย “@” และตามด้วยชือ 

 
2. Karen ตรวจสอบที Activity Alert จะปรากฏว่า Alicia ได้ทาการแท็กชือของเขา เพือขอรบัความช่วยเหลือ  

 
3. Molly ไม่อยากให้ Alicia เครียดกบังานมาก จึงให้กาลงัใจ Alicia ดว้ย Gif Image  
• คลิก Reply  
• เลือก GIF และค้นหาคาว่า “Strong” 

เลือก Activity Alert 



 

P a g e  13 | 28 

 

 

 
4. Alicia ตอบกลบัด้วยคาขอบคุณ ผ่าน Sticker ซึงสามารถใส่ข้อความได ้
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5. Molly ให้คาแนะนา ภายในเอกสาร 
• คลิกทเีอกสาร และเลือก Conversation เพอืให้ความเห็นของเอกสารนี 
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• Molly แชทตรงหา Alicia เพอืแนะนาได้อย่างถูกต้อง โดยคลิกที Chat เลือก New Chat และพิมพ์ถามทนัท ี

 

• Molly จึงโทรหา Alicia เพืออธิบาย 
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ทงัสองคนคุยโทรศพัท์กนั เพอือธิบายให้เข้าใจสาหรบัวนัพรุ่งนี 

 
การเขา้รว่มการประชุมออนไลน์ 
ในเช้าวันถัดมา ปฏิทินบน Outlook ของ Alicia แจ้งเตือนว่าใกล้ถึงเวลาประชุมเรอืง Press Release กับ Molly และ 
Karen 
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1. Alicia และทุกคนคลิก Join Meeting จากหน้า Outlook  

 
หรือ Teams 
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คลิก Join Now 

 
2. ทุกคนเข้าร่วมประชุมกนั พร้อมภาพและเสยีง หากต้องการใช้งานวิดีโอ เพียงแค่คลิกไอคอนวิดโีอตามลูกศร 
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3. Alicia แชร์หน้าจอ พร้อมกบัไฟล์เอกสาร 

 
แชร์ Desktop 
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จะปรากฏหน้าจอทแีชร ์

4. Alicia ทาการบนัทึก Video ระหว่างการประชุม  

 
5. เนอืงจาก Molly อยู่นอกออฟฟิศ เธอจึงใช้วิธี “Blur Background” ทาให้ไม่เห็นสภาพแวดล้อมภายนอก 
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6. ระหว่างการประชุม Alicia ต้องการให้เอกสารน ีแก้ไข ให้เรียบร้อยระหว่างประชุม จึงเลือก “Edit in Teams”  

 
7. Karen และ Molly สามารถแก้ไขได้ทนัท ีแบบ Real-Time 

 
8. เมอืการประชุมเสร็จสนิ และเอกสารนเีป็นแบบ Final แล้ว Alicia จึง Publish เอกสารขนึเป็นอีกหนงึ Tabs ใน 

Channel ของ Press Release เพอืยืนยนัว่าจะใช้เอกสารนี 
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ปรากฏเป็นอีก Tabs บนหน้าแรก 

 

 
#Tips – ประโยชน์ของการใช้ Tabs 

Tabs ใน Microsoft Teams จะอนุญาตให้เราแสดงเนือหาทต้ีองปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้งาน โดย Tabs จะแบ่งเป็น 
2 ประเภทคอื Static Tabs จะเป็น Tabs เฉพาะบุคคลใช้ Tabs สาหรบัการจดโน้ต โดยทีไม่ต้องแชร์ไปทงัทีม 
และ Configurable Tabs คือ Tabs ทีเป็นส่วนหนึงของ Channel เพอืต้องการแสดงข้อมูล หรือเนือหาที
ต้องการสือภายในทีม 

9. เมอืประชุมเสร็จเรียบร้อย Alicia จึง Stop Recording วิดีโอระหว่างการประชุม จะเก็บใน Conversation  
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และสามารถดูย้อนหลงัได้ผ่าน Microsoft Stream 

 

เคลด็ลบัการใช้งาน Microsoft Teams 

เจ้าของทีม ควรทราบเรืองใดบ้าง 
 ภายใน Microsoft Teams นันจะแบง่สทิธ ิคอื Team Owners และ Members ซึงทาง IT ของบรษิัทจะให้
เจ้าของทมีดูและภายในทีมด้วยตนเอง โดยสงิทคีวรทราบมีดงัต่อไปนี 

• Edit Team Name/Description: เจ้าของทีมสามารถแก้ไขชือทีม รายละเอียด และเปลียนประเภทของทีม 
เช่น จาก Private เป็น public เป็นต้น 

วิดีโอบนัทึกการประชมุจะเกบ็ใน
สนทนา หรือ Microsoft Streams 

ของ Teams นันๆ 
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• Manage Teams: เจ้าของทีมสามารถเพมิหรือลดสมาชิกในทีมได้ โดยคลิกท ี“Manage Teams”  

 
นอกจากนนัสามารถจดัการ Channel ภายในทีมของตนเองให้ไปในแนวทางเดียวกนั 

 

เพิมสมาชิก 
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การตังค่าภายในทีม เช่น สามารถสร้าง Team code ให้บุคคลนอกทีมสามารถเข้าร่วมด้วยได้ รวมถึงการตัง
ค่าสนทนาต่างๆ 

 
การตงัค่า Apps ภายใน ว่าอนุญาตให้ใช้ Apps ใดได้บ้าง 

 
• Delete Teams: หากมีการยกเลิกข้อมูลการใช้งาน Teams สามารถ Delete Teams ได้ทนัท ี
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ค้นหาทุกสิงใน Microsoft Teams 
 การใช้งาน Microsoft Teams มช่ีอง Command box ทีอยู่ด้านบนสุด มี 3 เทคนิคทชี่วยประหยดัเวลาได้มาก
ขนึ 

1) ใช้ Command box เพือค้นหาทุกสงิใน Teams ไม่ว่าจะเป็นข้อความ บุคคล แชนแนล หรือไฟล ์

 
2) ใช้ “/” เพือสงัทาอย่างใด อย่างหนึง เช่น พิมพ ์“/call” และแทบ็หนงึครงั จะทาการโทรหาบุคคลทรีะบ ุ

 
3) ใช้ “@” เพือการส่งข้อความ เช่น พิมพ์ @Molly และตามด้วยข้อความ กด Enter เราจะสามารถส่งข้อความถึง

บุคคลนนัได้ทนัท ี

 
การตงัค่าส่วนตวั 
 เราสามารถตงัค่าส่วนตัว เช่น การแสดงผลของ Teams, อุปกรณ์ทีใช้เชือมต่อ หรือปรบัภาษาของ Teams ได้
จาก Settings 
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ใช้งานผา่นสมารท์โฟน 

สาหรบัการใช้งานบนสมาร์ทโฟน Microsoft Teams รองรบัทงั iOS และ Android ซงึการใช้งานไม่ต่างกนัมาก
นัก สามารถดาวน์โหลดได้ที https://teams.microsoft.com/downloads  

สามารถศึกษาเพิมเติม Microsoft Teams on Mobile ได้ที http://bit.ly/TeamsOnMobile  

คิดต่อ 
จากเรอืงราวในคู่มือนี ทาให้เราสามารถใช้การสนทนา และการทางานเป็นทีมทงัเอกสาร และประชุมออนไลน์

ได้จากทีทีเดียว แทบจะไม่ต้องปรบัเปลียนไปใช้โปรแกรมอนืๆ อีกทงัข้อมูลสนทนา เอกสาร และเครอืงมือลดัต่างๆ ทา
ให้เราสะดวกสบายมากขนึ อีกทังข้อมูลอยู่ในทีทเีดียวไม่ต้องกลัวหลุดออกไป ลองช่วยคิดต่อว่าในทีม หรือในบริษัทจะ
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ใช้กับส่วนใดได้บ้าง เช่น ทาเป็นกลุ่มของแผนก หรือ Virtual Team ในแต่ละโครงการ ลองคิดและแชร์ให้ก ับเพอืน
ร่วมงานของคุณ 

 
หากต้องการศึกษาเพมิเติมในการใช้งาน Microsoft Teams สามารถศึกษาได้ท ี“End user training for Microsoft 

Teams (https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/enduser-training)”  

 

 


