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Making teams work
ทํางานเปนทีมอยางผูช นะ
ทีม คือ สวนสําคัญในการชวยใหงานสําเร็จ แตละคนในองคกรลวนแลวแตมีความคิดดี ๆ และมีการตัดสินใจที่หลักแหลม
แตทงั้ สองสิ่งนี้จะสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดจริง หรือจะไดรับการพัฒนาหรือไมนนั้ ตองขึ้นอยูกบั ทีมงาน
ลักษณะที่ดีของทีม ควรประกอบไปดวย
1. ตองมีเปาหมายรวมกันทีช่ ัดเจน ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนเขาใจและเชื่อมั่น การไปใหถึงเปาหมายนัน้ เปนสิง่ ที่ทําใหมีทีม
เกิดขึ้น
2. ความชํานาญ มุมมอง และความพยายามของแตละบุคคล ซึ่งองคกรแตละองคกรมีบุคลากรที่มีความชํานาญในระดับ
ที่แตกตางกัน เมื่อทีมไดนําพลังของมุมมองและทักษะที่แตกตางกันมาชวยในการแกปญหารับรองวาผลที่ไดรับจะดีเกินคาด
เลยทีเดียว

Forge a clear, common goal
ตั้งเปาหมายเดียวกันบนความชัดเจน
เปาหมาย คือ สิ่งที่บงบอกวาสิ่งที่ทีมตองทําใหสําเร็จคืออะไร เปาหมายนัน้ จะตองมีแรงกระตุน ตองอาศัยการปฏิบัตจิ ริงและ
การตัดสินใจ คําประกาศเปาหมายนัน้ ควรจะตองสัน้ กระชับและตรงประเด็น เชน “อยาทําใหลูกคารอแถวจายเงินนานเกินไป”
“อยาใหลูกคามีประสบการณที่ไมดีเกี่ยวกับความลาชาและการเสียเวลาเปลา” เพือ่ ใหทุกคนในทีมเขาใจความหมายของ
เปาหมายไดตรงกัน สมาชิกทุกคนในทีมตองเชื่อวาเปาหมายนัน้ ไมเกินความสามารถของพวกเขาและเปนสิ่งที่ถูกตอง
เพื่อใหแนใจวาทีมงานเขาใจในเปาหมาย ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
• ตรงประเด็น ทําเปาหมายใหสั้น กระชับ ชัดเจน เนนการกระทํา และทําใหมีความสําคัญ ถาทีมงานไมเขาใจ พวกเขา
จะไมสามารถไปถึงเปาหมายนัน้ ได
• ถามวาเปาหมายคืออะไร คําตอบจะแสดงใหรูวาทีมงานเขาใจหรือไมวาผลงานทีค่ วรทําใหสําเร็จคืออะไร
• ตรวจสอบความเปนไปได ทีมที่มีความสามารถไปถึงเปาหมายไดนนั้ จะตองมีทกั ษะ ทรัพยากร และพันธสัญญา
จะทําใหทีมนัน้ มีความพยายามไปใหถึงเปาหมายทีต่ ั้งไวใหได
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

Clarify member skills and responsibilities
ทําใหทักษะและความรับผิดชอบของสมาชิกมีความชัดเจน
ถาคุณรูวาทักษะของสมาชิกในทีมคืออะไรบาง คุณจะสามารถสรางความแตกตางทางทักษะของสมาชิกในทีมได สมาชิก
ในทีมมีหนาทีช่ วยใหทีมพัฒนา รวมทั้งใชนโยบายและระเบียบปฏิบตั ขิ องทีมที่สมาชิกทุกคนตองรูและเขาใจถึงกฎระเบียบ
ดังกลาว นอกจากนี้ทีมยังตองเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน ไมวาจะเปนการเสนอความคิดเห็น การหารือถึงวิธีการที่
สรางสรรค โดยความคิดที่ไดมาจากความรวมมือนั้นถือวาเปนผลงานของทีมอยางแทจริง ซึ่งทีมจะตองพัฒนาความคิดตางๆ
ทั้งยังตองสนับสนุนและใหแนใจวาทุกคนในทีมมีโอกาสเขามามีสวนรวม เพื่อหาขอสรุปวิธีที่ดที ี่สุดสําหรับทีม คือ มติที่เปน
เอกฉันท และทีมตองรับมือกับความขัดแยงและความคิดเห็นที่ไมตรงกันโดยการมองวาความขัดแยงนั้นเปนโอกาสในการ
คนหาสิ่งใหม ๆ
กระตุนบรรดาสมาชิกใหเรงมือในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้ Xสอนทักษะตาง ๆ ใหแกทุกคนในทีม Yสมาชิกดูการใชทักษะตางๆ
ของสมาชิกดวยกันเอง แลววิจารณและใหคําปรึกษาแนะนํา Zใหผูเชี่ยวชาญลองสังเกตการณในการประชุม จากนั้นขอให
พวกเขาใหคําแนะนําแกสมาชิกในทีม

Take time for rules
ใหเวลาในการสรางกฎระเบียบ
จัดใหสมาชิกในทีมมีการประชุมรวมกันเพื่อระดมความคิดในการสราง “ธรรมนูญ” คือ กฎระเบียบ นโยบาย และหลักการ
รวมทั้ ง ค านิ ยมรว มกั น ควรสร า งกฎตั้ง แตเริ่ม ทํา งานดว ยกัน ใหม ๆ และพยายามลดปริม าณของกฎระเบีย บใหเหลื อ
นอยขอที่สุดในการประชุมครั้งตอ ๆ ไป

Avoid predictable problems
หลีกเลี่ยงปญหาที่คาดการณได
• สมาชิกไมมีวินัยในการประชุม ควรแกปญหาโดย รางสิ่งที่สมาชิก
ในทีมตองปฏิบัติออกมาเปนรายการ และมีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ
• การสนทนาทีย่ ืดเยื้อโดยผูพดู เพียงไมกี่คน ควรแกปญหาโดย
การจัดวาระการประชุมใหมีรูปแบบ
• ผูที่ชอบผูกขาดดวยสมาชิกเพียงสองหรือสามคนพูดอยูต ลอดเวลา
ควรแกปญหาโดยสรางโอกาสใหสมาชิกคนอื่น ๆ เชน ใชวิธีไลถาม
ไปทีละคนรอบโตะ
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Use the Team Constitution
นํา “ธรรมนูญ” ของทีมออกมาใช
“ธรรมนูญ” คือ กฎระเบียบที่ชวยกําหนดแนวทางการทํางานรวมกันของทีม โดยที่สมาชิกไดจัดการประชุมเพื่อรวมกัน
กําหนดขึ้น และควรนําธรรมนูญของทีมไปปรับใชในการทํางาน นอกจากนี้ควรเปรียบเทียบกฎระเบียบกับทีมอื่นดวย วามี
ความคิดอื่นที่สามารถแบงปนหรือนํามาปรับใชกับทีมของเราไดบาง การทําใหกฎระเบียบใชการไดอยูตลอดเวลา จะตอง
ใหเวลาในการทบทวน ปรับเปลี่ยนเมื่อใชการไมไดแลว และเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหสมาชิกใสใจกับกฎมาก

Tell new folks
บอกใหสมาชิกใหมรู
• ตองมีการปฐมนิเทศสมาชิกใหม
• เนนเรื่องพืน้ ฐานกอนแจงใหสมาชิกใหมทราบ
• คุยกับสมาชิกใหมเพื่อทําใหเขาทราบถึงกฎตางๆ และเปนการแนะนําถึงเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นในทีม

Collaborate, collaborate, collaborate
รวมมือ รวมมือ รวมมือ
การทํางานเปนทีม คือ พลังแหงความรวมมือ เมื่อผูคนรวมมือกันแกปญหา มุมมองและการตีโจทยของปญหา รวมทั้งขอมูล
และความรูที่แตกตางกันทีท่ ุกคนตางนําเขามาในกลุม จะชวยสรางสรรคทางแกปญ
 หาที่ดีขนึ้ สมาชิกในทีมจะตองรับฟงและ
เสริมความคิดเห็นของคนอื่น

Bring ideas to life
ทําใหความคิดตาง ๆ นั้นเกิดขึ้นจริง
พยายามรวบรวมความคิดในปริมาณที่มากจะดีกวาความคิดที่มีคุณภาพแตมีเพียงไมกี่ความคิด เพื่อจะไดมีทางเลือกที่มากกวา
ควรหลีกเลี่ยงคําวิพากษวิจารณตาง ๆ ในระหวางที่ความคิดกําลังแลน ควรแนใจวาความคิดนั้นจะสามารถพัฒนาและนําไป
ปรับใชอยางไร และควรพยายามศึกษาความคิดนั้น ๆ ในทุกแงมุม ใหถามคําถามประเภท “ถาไมทําแลวจะเกิดอะไรขึ้น” เพื่อ
ชวยกระตุนใหเกิดความคิดตาง ๆ เพื่อใหความคิดแลน ควรขอใหสมาชิกในทีมสรางสรรคความคิด สรางความสนุกสนานในทีม
และใหอดทน ถาเกิดติดขัดขึ้นมาใหหยุดพักกอนแลวคอยกลับมาทําใหม
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Leap to creativity
เสริมสรางความคิดสรางสรรค

วิธีในการฝกฝนการพัฒนาความคิดสรางสรรค คือ การลอมวงกับพื้นคุยกัน
แบบสบายๆ เปดเพลงเบาๆ พยายามปรับเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อเสริมสราง
การทํางานรวมกัน จากนั้นใหคอยสังเกตดูวาสมาชิกคนใดกําลังเริ่มมีความคิด
ที่นาสนใจ และดูวาพฤติกรรมใดที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน จัดกิจกรรมที่
ทาทายความสามารถทางดานความคิดสรางสรรคใหกับสมาชิก เชน ขอให
ออกแบบสัญลักษณใหมขององคกร ขอใหทีมคิดวิธีหนึ่งรอยวิธีในการยกระดับ
ความพึงพอใจของลูกคา

Make solid decision
ตัดสินใจอยางมั่นคง
การหาข อ สรุ ป ที่ เ ป น ประโยชน ต อ ผลลั พ ธ ที่ จ ะออกมา ควรเน น ไปที่ ก ารค น หาและลดป จ จั ย ที่ ไ ม ส ามารถคาดการณ ไ ด
วาจะเกิดขึ้น นั่นคือ ความเสี่ยง โดยการคนหาความเสี่ยงจากแหลงขอมูล ดังนี้ nขอเท็จจริง กระแส และขอมูลตาง ๆ
ที่ไดมาจากแหลงที่เชื่อถือไดโดยทั่วไปแลวขอมูลเหลานี้มักจะมาจากอดีต Yตัวอยางและการทดลอง Zสัญชาตญาณหรือ
สัมผัสที่หก ที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณและการรับรูอันฉลาดเฉียบแหลม

Don’t compromise
อยาประนีประนอม
การประนีประนอมจะเกิดขึ้นเมื่อทีมไดขอสรุปที่สมาชิกบางคนไมคอยพอใจหรือไมคอยสนใจเทาไรนัก ทีมมักประนีประนอม
เพราะเห็ น ว า เป น วิ ธี ก ารที่ จ ะทํ า ให ง านดํ า เนิ น ต อ ไปท า มกลางความเร ง ด ว น เพราะความกดดั น ในเรื่ อ งเวลา
การประนี ป ระนอมมั ก ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาในเรื่ อ งความตั้ ง ใจ เนื่ อ งจากเป น ข อ สรุ ป ที่ พ วกเขาไม เ ห็ น ด ว ย จึ ง ทํ า ให ข าด
ความกระตือรือรนในการทํางาน หากมีการประนีประนอมเกิดขึ้นในระหวางการหาขอสรุป ใหถามสมาชิกในทีมวามีใคร
ที่ยังรูสึกไมพอใจหรือรูสึกถูกเอาเปรียบอยูบาง ถามี ใหกลับพิจารณาขอสรุปนั้นใหม อยาใหการประนีประนอมกลายเปน
สิ่งที่ทีมทําเปนประจํา เพราะขอสรุปที่ไดจากการประนีประนอมไมไดเปนแรงกระตุนในการทํางาน อีกทั้งยังทําใหสมาชิก
รูสึกวาไมไดมีสวนรวม ทําใหความกระตือรือรนและความตั้งใจจะลดนอยลง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

Discover consensus
มองหามติที่เปนเอกฉันท
มติที่เปนเอกฉันท คือ การตัดสินใจที่สมาชิกทุกคนในกลุมเห็นดวยและถือวาเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณนั้น ๆ และ
สมาชิกทุกคนจะตองสนับสนุนเหตุผลดังกลาว ขั้นตอนของการหามติที่เปนเอกฉันทนั้นเริ่มจากการชวยใหสมาชิกที่มีมุมมอง
แตกตางกัน หันมามองปญหาในทิศทางเดียวกัน หรืออยางนอยก็ชวยทําใหความแตกตางในมุมมองลดนอยลง โดยมุมมองของ
สมาชิกแตละคนจะไดรับการเปดเผย พิจารณา ศึกษา เปรียบเทียบ และทําการถกเถียงจนกระทั่งสมาชิกไดเริ่มมองเห็นและ
เขาใจในทุกดานของปญหาหรือการตัดสินใจ

Seek a shared view
แสวงหาความคิดเห็นที่ทุกคนมีสวนรวม
การหามติที่เปนเอกฉันทที่สมาชิกในทีมทุกคนเขาใจและใหการสนับสนุนนั้น
สมาชิกในทีมจําเปนตองแสดงใหเห็นวาพวกเขามีทักษะที่จําเปนจริง ๆ เสียกอน โดย
การใหสมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่มีตอปญหาและทางแกไข โดย
การเปดเผยความรูสึก เพื่อใหสมาชิกทุกคนแสดงออกมาวาพวกเขารูสึกอยางไรกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น ทําไมพวกเขาจึงคิดวาทางเลือกนี้ดีกวาทางเลือกอื่น หาขอดีและ
ขอเสียของความคิดเห็นเหลานั้น ตองใหความสําคัญและความจําเปนของการรวมมือ
กันและการแสดงออกทางความคิดและความรูสึกอยางเปดเผยและยอมรับความจริง
วาทุกคนมีมุมมองเปนของตัวเอง แตควรมองปญหาและวิธีแกไขดวยเหตุผลและ
ความเขาใจ

Practice consensus decision making
ฝกฝนทักษะในการหามติที่เปนเอกฉันท
คุณควรจัดใหมีการทํากิจกรรมสักหนึ่งหรือสองกิจกรรมเพื่อแสดงใหเห็นวามติที่เปนเอกฉันทน้ันทํางานอยางไร เชนพูดคุย
แบบสบาย ๆ ถึงประเด็นรอนจากนั้นขอใหทีมหาขอตกลงในหัวขอตาง ๆ ใหทีมรูวาจะตองทําอะไรบาง กําหนดไปเลย
วาพฤติกรรมแบบไหนที่จะทําใหเกิดผลงานไดมากที่สุด ควรเตือนทุกคนวาวิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อพวกเขาไม
ปดกั้นความรูสึกที่วา ทําไมพวกเขาจึงเห็นวาทางเลือกหนึ่งดีกวาอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากนี้พวกเขาควรรับฟงและยอมรับ
ในความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น ๆ
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Use disagreement
ใชขอขัดแยงใหเปนประโยชน
ความขัดแยงเปนสิ่งที่เลี่ยงไมได ความคิดเห็นของสมาชิกมีสวนสําคัญในการชวยใหทีมทํางานอยางประสบความสําเร็จ
ดังนั้น ควรทําตัวใหเคยชินกับการที่สมาชิกบางคนจะสงสัยในสิ่งที่สมาชิกคนอื่นพูด ควรใหพวกเขาเขาใจวาทําไมคนอื่นจึง
คิดเชนนั้น และเตรียมพรอมที่จะสนับสนุนความคิดเห็นของคุณเอง โดยใชขอเท็จจริงและเหตุผล สมาชิกในทีมตอง
เข า ใจว า การมี ค วามคิ ด ที่ แ ตกต างกั น นั้ น ได ทํ า ใหค วามคิ ด เห็ น ของคนหนึ่ ง คนใดด อ ยความสํา คัญ ลง การเผชิ ญหน า
กับความแตกตางเปนความพยายามในการเปดรับความคิด ถาคุณเริ่มรูสึกโกรธใหคุณออกไปเดินเลนสักพักแลวคอย
กลับมารับฟงใหม

Squash conflict viruses
ปองกันไมใหเกิดความขัดแยง
แมวาทีมของคุณจะเกงกาจในเรื่องของการรับมือกับความขัดแยงสักปานใด แตจะดีกวาหรือไมถาคุณสามารถลดความขัดแยง
ลงได กอนที่มันจะกลายเปนปญหา เพราะในที่สุดแลวความขัดแยงนั้นจะทําใหการทํางานชาลง และทําใหสมาชิกรูสึกอึดอัด
และหงุดหงิดได ควรปองกันไมใหเกิดความขัดแยงโดยการใหแนใจวาทุกคนยอมรับในเปาหมายของทีมคือ การที่ยึดใหทีม
อยูดวยกันและยอมรับในหนาที่ ขอใหสมาชิกทิ้งอดีตและมองไปยังอนาคต ไมควรตอนรับความขัดแยงในอดีตและการตอสู
เอาชนะกันแบบการเมือง ฝกฝนทักษะในการฟง ใหฟงอยางตั้งใจวาคนอื่นพูดอะไรบางและใหพยายามเขาใจมุมมองของคนอื่น

Actively manage differences
รีบจัดการกับปญหา
วิธีจัดการกับปญหาทีด่ ีที่สดุ คือ วิธีการแกปญ
 หา เปนวิธีที่ทั้งสองฝายจะไดวิเคราะหปญหาในมุมมองหลายมุมมอง
หาทางเลือกในการแกปญหาแบบตางๆและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและควรใหความสนใจหลักการตางๆ ดังตอไปนี้ เชน
X หาขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่สมาชิกเสนอ
Y ถามคําถามที่ตรงประเด็นแกทงั้ สองฝายที่เสนอความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกัน
Z อยาใหอารมณอยูเหนือเหตุผล
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Trust each other
ไวใจกัน
การสรางความไวใจใหแกคนในหมูสมาชิก ควรทําดังนี้
X ทําในสิ่งที่คุณไดรบั ปากไว
Y ขอมูลที่นํามาเสนอนัน้ ตองมีความถูกตองและทันสมัย
Z ทําในสิ่งที่คุณถนัด
[ แสดงความสนใจผูอื่น ควรเปดตัวเอง และทําความรูจักกับผูอื่น
r ทํางานรวมกับผูอื่นดวยความตัง้ ใจและตัดสินใจโดยไมลําเอียง

Run good meetings
ดําเนินการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
การประชุมที่ดีตองมีวาระการประชุม จะชวยใหทีมตัง้ ใจประชุมและชวยใหรูวาทีมทํางานไปถึงไหนแลวโดยมีข้นั ตอนดังนี้
X ประกาศใหสมาชิกทราบถึงขอมูลและขาวสารตางๆ
Y ใหสมาชิกแตละคนรายงานถึงความคืบหนาของการทํางาน
ประกอบดวย ผลงาน ปญหา ความตองการความชวยเหลือ
Z วาระอื่นๆ เชน ปญหาที่ตองชวยกันแกไข การตัดสินใจวา
ทีมควรทําหรือไมทําอะไร
[ ทีมจะตองวางแผน ทบทวน ทําหนาที่และความรับผิดชอบตางๆ
ใหเสร็จกอนที่จะมีการประชุมครั้งตอไป

Reward each other
มอบรางวัลใหกันและกัน
สมาชิกในทีมจะรูสึกดีเมื่อทีมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการทํางาน คนเรามักจะรูสึกดีที่มีคนเห็นคุณคา นอกจากนี้
การใหความสําคัญกับผูอื่นยังทําใหเกิดความสามัคคีภายในทีม การใหรางวัลแกสมาชิกในทีมมีหลายวิธี เชน จัดงานเลี้ยง
สังสรรคเมื่องานสําเร็จ, รับประทานอาหารรวมกันหรือมีโอกาสไดออกไปนอกสถานที่ดวยกัน ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง
ของทีมที่ทุกคนไดรับความสําคัญก็จะกลับมามีพลังอีกครั้ง
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Regularly size up your team
ประเมินการทํางานของทีมเปนระยะ
ทีมที่มีประสิทธิภาพจะแบงเวลาไวเพื่อดูวาทีมมีปญหาอะไรบาง ถามีปญหาจริง ๆ ทีมจะตองกลับไปทบทวนกฎระเบียบ
ตาง ๆ และสรางวิธีการจัดการกับทีมขึ้นมาใหม โดยการประเมินการทํางานของตนเอง, ทบทวนเปาหมายและระเบียบ
ตาง ๆ และทําการแกไข และสังเกตดูวาทีมมีพัฒนาการหรือความกาวหนาบางหรือไม

Lead without dominating
นําโดยไมครอบงํา
ผู นํ า ที ม ที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรแบ ง อํ า นาจ แจกจ า ยงานให แ ก ส มาชิ ก ทุ ก คนตามความสามารถและความเหมาะสม
สอนทักษะตาง ๆ ใหแกสมาชิก กระตุนใหสมาชิกเขามามีสวนรวม ปกครองโดยไมสั่งการ ควรปกครองโดยใหคําแนะนํา
หรือการถามคําถามที่เปนการแนะแนวทาง รับฟงความคิดเห็น และสรุปความคิดเห็นตาง ๆ แลวชี้แจงถึงผลที่จะตามมา

Ask for help
ขอความชวยเหลือ
ทีมจะทําใหสมาชิกไมรูสึกอับอายหรือรูสึกอึดอัดในการขอความชวยเหลือไดอยางไร ผูนําทีมอาจตองเปนคนสนับสนุน เชน
ตองทําใหเห็นเปนตัวอยาง โดยการขอความชวยเหลือเมื่อเจอกับปญหาที่ไมสามารถแกไขคนเดียวได หรือขอความชวยเหลือ
จากผูเชี่ยวชาญ

Don’t give up
อยายอมแพ
สําหรับทีมที่กาํ ลังตอสูกับความเหนื่อยยาก และตองเจอกับปญหา ไมควรยอมแพ ควรจัดการกับปญหา ดังนี้
X ตองจําไววาเปาหมายคือแหลงพลังงานของทีม เปาหมายตองมีความสําคัญเพียงพอ ใหทมี ใชความพยายามอยาง
มากพอที่จะไปใหถึงเปาหมายนัน้
Y ความคิดสรางสรรคจะทําใหทีมคนพบวิธีการใหม ๆ ในการแกปญ
 หา ลองประชุมเพื่อระดมความคิดและความกลา
ที่จะพัฒนาวิธกี ารใหม ๆ
Z ความกลา การมุงมั่นจะไปใหถึงเปาหมายที่วางไวนั้นตองอาศัยความกลานั้นหมายถึง การไมยอมใหอุปสรรคเขามา
ขวางทาง ทัง้ ยังตองเรียนรูจ ากความผิดพลาดและยืนยันทีจ่ ะกาวตอไป
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