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บทน�า 3

 หนังสือชุด “สุดยอดองค์ความรู้ จากสุดยอดกูรูด้านการบริหาร

จัดการทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ค�าแนะน�าที่จะท�าให้คุณ

ประสบความส�าเร็จในอาชีพ จากแหล่งความรู้ที่วงการธุรกิจให้ความเชื่อถือ

ที่สุด เต็มเปี ่ยมด้วยค�าตอบส�าหรับทุกประเด็นส�าคัญจากผู ้เชี่ยวชาญ

ชั้นน�าจากฮาร์วาร์ด พร้อมกับเป็น MENTOR ส่วนตัว ส�าหรับทั้งผู้จัดการ

ผู ้บริหาร เจ้าของกิจการ และเจ้าของธุรกิจ START-UP หนังสือชุด

“สุดยอดองค์ความรู้ จากสุดยอดกูรูด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” คือค�าตอบที่ชาญฉลาดส�าหรับความท้าทาย

เร่งด่วนในโลกธุรกิจปัจจุบัน

HARVARD BUSINESS REVIEW GUIDES - HBR GUIDES

HBR Guide to Better Business Writing

HBR Guide to Finance Basics for Managers

HBR Guide to Getting the Mentoring You Need

HBR Guide to Getting the Right Job

HBR Guide to Getting the Right Work Done

HBR Guide to Giving Effective Feedback

HBR Guide to Making Every Meeting Matter

HBR Guide to Managing Stress

HBR Guide to Managing Up and Across

HBR Guide to Persuasive Presentations

HBR Guide to Project Management

HBR GUIDE TO
สุดยอดองค์ความรู้ จากสุดยอดกูรู

ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ

ตวั
อย
่าง



ค�าน�า 3

สารบัญ 4

บทน�า  7
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บทน ํา

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

บ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณนั่งอยู ่ในการประชุมกับทีม แล้วบ่นกับ

ตัวเองว่า “มันช่างเสียเวลาจริง ๆ ท�าไมเราต้องใช้เวลายืดยาวไม่มีวัน

จบกว่าจะตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่เรื่องเดียว ? เราต้องการบรรลุ

ข้อตกลงอะไรกันในที่ประชุมนี้ ?”

 การมีทีมที่ไม่สามารถท�างานอะไรได้เป็นเรื่องน่าปวดหัวและ

น่าเศร้า ทีมแบบนี้ดูเหมือนเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในองค์กรต่าง ๆ

มากมาย แต่ในฐานะที่คุณเป็นผู้น�าทีม คุณมีอ�านาจที่จะเปลี่ยนแปลง

สภาพเหล่านี้ให้ดีขึ้น การท�าให้คนในทีมท�างานร่วมกันได้อย่างดีและ

สร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง 

คุณจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่คุณเคยเผชิญมาในอดีตอย่าง

เจ็บปวดได้อย่างไร ? หนังสือเล่มนี้จะให้ค�าแนะน�าทีละขั้นทีละตอน

แก่คุณ โดยตั้งอยู่บนหลักการที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยกาลเวลามาอย่าง

ยาวนานแล้ว รวมทั้งยังมีแบบฝึกหัดที่น�าไปปฏิบัติได้จริง แนวทาง

ส�าหรับการสนทนากันในทีม และตัวอย่างที่มาจากธุรกิจและองค์กร

ประเภทต่าง ๆ  
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 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะ :

  การเลือกสมาชิกที่ถูกต้องส�าหรับทีม

  การเสริมสร้างทักษะให้กับพวกเขา

  การตั้งเป้าหมายอย่างฉลาดและชัดเจน

  การรวบรวมการสนับสนุนที่มาจากทั้งภายในทีมและจาก

  ภายนอกทีม

  การส่งเสริมการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือ

  การจัดการกับพฤติกรรมแย่ ๆ ก่อนที่จะควบคุมไม่ได้

  การส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในทีม

  การคลี่คลายความขัดแย้งที่อาจส่งผลเสียต่อทีม

  การท�าให้สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน 

  ไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อคุณเท่านั้น

  การรักษาความจดจ่อและแรงกระตุ้นของทีมอย่างต่อเนื่อง

  จนบรรลุเป้าหมาย

  การหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดส�าหรับน�าไปใช้กับทีมใน

  อนาคตของคุณ
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การลงทุนด้านคน
ในการบริหารทีมงาน

 ไม่ว่าคุณก�าลังจะเข้ามาเป็นหัวหน้าของทีมที่รวมตัวกันอยู่

แล้ว หรือเพิ่งจะตั้งทีมใหม่ หรือว่าเป็นผู ้น�าทีมของคุณเองมาได้

สักพักแล้ว การท�าให้ทุกคนในทีมของคุณท�างานด้วยกันเพื่อสร้าง

ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละทีมย่อมมีความแตกต่าง

กัน และต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันด้วย คุณอาจจะ

เพิ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมงานที่มีสมาชิกมาจากแผนก

ต่าง ๆ เพื่อด�าเนินโครงการใหม่ที่มีผลกระทบต่อทุกคนทั่วทั้งบริษัท 

คุณอาจจะต้องบริหารจัดการทีมงานที่มีเพียงห้าคนซึ่งต้องท�างาน

ร่วมกันทุกวันในฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานหนึ่งขององค์กร หรือ

คุณอาจก�าลังต่อสู ้อย่างยากล�าบากในฐานะหัวหน้าของทีมงานซึ่ง

มีความขัดแย้งกันจนไม่สามารถจะตกลงเรื่องใดกันได้เลยถ้าเรื่องนั้น

มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่ของพวกเขา ไม่ว่าทีมงานที่คุณเป็นผู้น�า

อยู ่จะเป็นแบบไหน คุณก็อาจจะต้องเผชิญกับก�าหนดการส่งมอบ

9
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คัมภีร์การบริหารทีมงาน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด10

งานที่กระชั้นชิดและถูกคาดหวังสูง รวมทั้งรู ้สึกถูกกดดันให้รีบเขียน

แผนโครงการ มอบหมายงานให้คนอื่น หรือต้องด�าเนินงานต่าง ๆ 

ให้แล้วเสร็จตามก�าหนดอย่างหนีไม่พ้น

 นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เราสร้างทีมขึ้นมาก็เพื่อท�างาน

ให้ส�าเร็จ ดังนั้นเราจึงมักจะให้ความใส่ใจในตัวงานเป็นหลัก แต่นั่น

เป็นเพียงด้านเดียวของปัจจัยแห่งความส�าเร็จ เรายังต้องใส่ใจอีกด้าน

ด้วย นั่นก็คือ ด้านคน ซึ่งจะเป็นผู้ลงมือท�างานเหล่านั้นให้ส�าเร็จ 

 หากสมาชิกในทีมของคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทีม

ของคุณก็จะไม่สามารถท�าผลงานที่ดีออกมาได้ คนในทีมจะทะเลาะ

กัน พวกเขาจะไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน พวกเขาจะรู ้สึกว่าท�าดีไปก็

ไม่มีใครเห็นคุณค่า และจะโทษว่าคนอื่น ๆ ก�าลังกินแรงตน พวกเขา

จะเลิกให้ความร่วมมือกัน ทั้งทีมจะมีแต่อารมณ์ที่ฉุนเฉียว แล้วความ

สามารถในการสร้างผลงานดี ๆ ก็จะหมดไป

 การป้องกันไม่ให้เกิดความยุ ่งยากดังกล่าวแล้วท�าให้สมาชิก

ในทีมท�างานร่วมกันได้อย่างดีจ�าเป็นต้องใช้เวลา และพลังงานพอ

สมควร คุณต้องอธิบายเนื้องานให้ชัดเจน ประสานแรงกายและแรงใจ

จากทุกคน สร้างแรงกระตุ้นให้กับพวกเขา คลี่คลายความขัดแย้ง ให้

ความคิดเห็นป้อนกลับ (ให้ค�าติชม) และพัฒนาทักษะความสามารถ

ของคนในทีม โดยสรุปคุณต้องบริหารจัดการคนอย่างมีวินัยมาก

พอ ๆ กับการบริหารจัดการงาน

 ก่อนที่คุณจะทุ ่มเทพลังงานและเวลาลงไปกับการจัดการคน 

ขอให้พิจารณาว่าคุณจ�าเป็นต้องใช้ทีมเพื่อท�างานที่มีอยู ่นั้นหรือไม่ 

เราทุกคนล้วนเคยอยู ่ในทีมที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลผิด ๆ เช่น เพื่อ

เป็นตราประทับรับรองการตัดสินใจบางอย่างที่ถูกตัดสินไปแล้ว หรือ

เพื่อกระจายความเสี่ยงและข้อต�าหนิให้กับคนในทีมในกรณีที่โครงการ
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ล้มเหลว ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณถูกตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลที่

หนักแน่นเหมาะสม โปรดใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างต้นทุน/

ผลประโยชน์แบบตรงไปตรงมา โดยตั้งค�าถามอย่างเช่น ทีมที่ตั้งขึ้น

จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและปรับปรุงผลงานของคุณให้ดีขึ้นหรือ

ไม่ ? หรือ คุณสามารถท�างานนั้นด้วยตัวคุณเองโดยที่มีประสิทธิภาพ

สูงกว่าและปวดหัวน้อยกว่าหรือไม่ ?

 หากคุณตัดสินใจได้แล้วว่าการลงทุนลงแรงไปกับการบริหาร

จัดการคนในทีมเป็นสิ่งที่คุ ้มค่า คุณจะต้องสร้างทีมนั้นให้เป็นทีมแห่ง

ผู้ชนะ (winning team) ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่มีแต่การปะทะและ

ทะเลาะกันหรือไม่สามารถท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลย หนังสือเล่มนี้

จะช่วยคุณสร้างทีมแห่งผู้ชนะ โดยการเป็นผู้น�าทีมที่มีประสิทธิผล ซึ่ง

ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ได้แก่ การสร้าง การบริหารจัดการ และ

การปิดท้าย

 ขั้นที่ 1 : สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้กับทีมของคุณ 

 เช่นเดียวกับการสร้างบ้าน ทีมที่แข็งแกร่งต้องมีโครงสร้างพื้น

ฐานที่แข็งแรง ทีมของคุณจ�าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่มาจากการ

พูดคุยกันตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ กฎกติกาในการ

ท�างานร่วมกัน และหลักเกณฑ์ในการวัดความก้าวหน้าของทีม ทันทีที่

คุณได้บุคลากรที่คุณต้องการซึ่งมาพร้อมกับทักษะและมุมมองที่จ�าเป็น

ส�าหรับทีมแล้ว สิ่งที่ทีมต้องท�าก็คือการตกลงกันอย่างเปิดเผยว่าทีม

จะต้องพยายามท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุสิ่งใด และวิธีการที่จะไปถึง

จุดหมายนั้น รวมทั้งความส�าเร็จของทีมหน้าตาเป็นอย่างไร นี่คือวิธี

การในการสร้างทีมที่ได้ผล มันไม่ใช่การน�าทีมไปเข้าคอร์สกิจกรรมนอก
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สถานที่หรือการไปท่องเที่ยวด้วยกัน แต่มันคือการสร้างความกลมกลืน

ในเรื่องอารมณ์ความรู ้สึกและรูปแบบการท�างานที่แตกต่างกันของ

สมาชิกภายในทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันให้มากที่สุดจากสมาชิก

แต่ละคนและสร้างผลงานได้ดีที่สุดจากทั้งทีม

 คุณอาจก�าลังคิดว่า “ใครที่ไหนจะไปมีเวลาพูดคุยกันแบบนั้น

จริง ๆ? เราทุกคนต่างมีงานหลายอย่างที่ต้องท�า และยังเหลือเวลา

น้อยนิดที่จะต้องท�าให้เสร็จด้วย” แต่การตกลงกันว่าคุณจะท�างาน

กันอย่างไรล่วงหน้าจะท�าให้การท�างานเหล่านั้นเสร็จเร็วและราบรื่น

ขึ้น คุณจะมีเรื่องขัดแย้งกันที่ต้องจัดการน้อยลง ใช้เวลาในการแก้ไข

ประเด็นที่ตัดสินใจไปแล้วน้อยลง และมีงานที่ต้องท�าใหม่น้อยลงด้วย

 เนื่องจากแต่ละทีมก็มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นคุณจ�าเป็นต้อง

สร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวก่อนทุกครั้งที่คุณสร้างทีมใหม่และทุก

ครั้งที่ทีมของคุณสูญเสียสมาชิกไปหรือได้สมาชิกใหม่มาร่วมทีม

 ขั้นที่ 2 : บริหารจัดการทีมของคุณ  

 หากคุณเคยเป็นผู ้น�าโครงการใดโครงการหนึ่งมาก่อน คุณ

ย่อมรู้ว ่าสิ่งที่ต้องท�าคืออะไรบ้างในการจัดการงานในโครงการ คุณ

ต้องรู้ว ่าเมื่อใดที่งานออกมาดีและตรงเวลา หากมีอะไรก็ตามพลาด

ไปจากก�าหนด คุณก็ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อท�าให้สิ่งเหล่านั้น

กลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็น ตลอดทั้งโครงการคุณต้องพยายามท�าให้

เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 หลักการเดียวกันนี้ก็ถูกน�ามาใช้ได้กับการเป็นผู้น�าทีม เมื่อใด

ก็ตามที่คนในทีมมีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น การกระตุ้นเตือน

คนอื่นก่อนที่งานจะเลยก�าหนดเส้นตาย คุณก็ต้องชี้ให้ทุกคนเห็น
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พฤติกรรมนั้นอย่างชัดเจน เพราะมันจะจูงใจให้คนในทีมรักษาพฤติ-

กรรมแบบนั้นไว้ และเตือนพวกเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ควรท�าเพื่อสนับ

สนุนเป้าหมายของทีม การขจัดพฤติกรรมในเชิงลบตั้งแต่ช่วงเริ่มแรก

ก็เป็นสิ่งส�าคัญเช่นกัน เช ่น การที่สมาชิกในทีมไม่แสดงความคิด

เห็นในที่ประชุมหรือพูดจาโจมตีคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเอง สิ่งที่

คุณต้องท�าก็คือคอยติดตามและปรับงานให้เป็นไปตามแผนโครงการ 

จับตามองอย่างใกล้ชิดในเรื่องที่คนในทีมก�าลังท�าเพื่อให้มันสอดคล้อง

กับเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ และกฎกติกาของทีม ซึ่งคุณทุกคนได้

ตกลงร่วมกันไว้ แล้วพูดกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาทันทีที่มัน

เริ่มก่อตัวขึ้น

นี่ฟังดูเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่ผู้น�าทีมส่วนใหญ่ไม่ได้ท�าเช่นนี้ พวก

เขากลับปล่อยให้ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ด�าเนินต่อไปโดยไม่ได้รับการ

จัดการ จนกระทั่งมีบางคนต้องระเบิดออกมาด้วยความหงุดหงิด หรือ

จนกระทั่งทุกคนในทีมมีสภาพจิตย�่าแย่และท�าให้งานไม่เดินหน้า

 ขั้นที่ 3 : ช่วงปิดท้ายกับทีมของคุณ 

สมมติว่าคุณใกล้จะพร้อมแล้วที่จะน�าแบบจ�าลองผลิตภัณฑ์

ของคุณเข้าไปสู ่ขั้นตอนการผลิต หรือพร้อมที่จะน�าเสนอค�าแนะน�า

ของคุณให้กับคณะกรรมการแล้ว คุณย่อมรู้สึกตื่นเต้น ใช่หรือไม่ ? 

ทีมของคุณก�าลังเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายมากแล้ว แต่คุณเริ่มสังเกต

เห็นสมาชิกบางคนเริ่มไม่เข้าประชุม หรือใช้เวลาไปท�างานอื่น มันเกิด

อะไรขึ้น ?

เมื่อก�าหนดเสร็จของงานก�าลังมาถึง สมาชิกในทีมมักสูญเสีย

สมาธิ แรงขับดัน และความอดทน พวกเขาเริ่มคิดเกี่ยวกับโครงการ

ถัดไป หรือหมกมุ่นอยู่กับงานด้านอื่น ๆ ของตัวเองที่ต้องรีบกลับไป
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สะสาง แม้แต่ตัวคุณเองก็อาจรู้สึกเฉื่อยชาที่จะก้าวต่อไป เมื่อถึงขั้นนี้ 

การจูงใจทีมและตัวคุณเองจะเป็นสิ่งส�าคัญมากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ 

เพื่อให้สามารถสรุปการท�างานของทีมอย่างเหมาะสม และหาว่าอะไร

คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะน�ามาใช้ได้ในครั้งถัดไป

 นั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับขั้นที่ 3 นี้ หากคุณขอความคิดเห็น

จากทีมของคุณว่าที่ผ่านมาอะไรคือสิ่งที่ด�าเนินไปได้ดีและอะไรที่ไม่ใช่ 

คุณจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้นในอนาคต คุณจะเติบโตขึ้นใน

ฐานะผู้น�าทีมและสมาชิกในทีมของคุณจะพัฒนาทักษะความสามารถ

ของตนให้ดีขึ้นได้ด้วย

 คุณจะได้ศึกษาในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังกล่าวใน

หนังสือเล่มนี้ ตลอดทั้งเล่มผู ้เขียนได้น�าเสนอตัวอย่างบทสนทนาที่

ถูกวางโครงสร้างมาเป็นอย่างดีและตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งถูก

พัฒนามาจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองในการให้ค�าปรึกษากับทีม

ต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ผู้เขียนเขียนเรื่องราวต่าง ๆ มาจาก

ตัวอย่างเหตุการณ์จริงหลายเหตุการณ์ (มีการดัดแปลงบ้างในบาง

เรื่อง) เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ผู้น�าทีมประยุกต์ใช้ค�าแนะน�าต่าง ๆ 

ในหนังสือเล่มนี้ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

 คุณอาจรู้สึกไม่สะดวกใจถ้าต้องปฏิบัติตามกิจกรรมบางอย่าง

ที่ยกมา อย่างน้อยก็ในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากต้องมีการยุ่งเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการทีมในด้าน “คน” (ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้น�าทีมหลายคนประสบ

กับความยากล�าบาก โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเนื่องจาก

เหตุผลด้านความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของตนเองเป็นหลัก) แต่คุณ

ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองประยุกต์ใช ้ค�าแนะน�าเหล่านั้น 

เพราะผู้เขียนเห็นว่ามันใช้การได้ดีมาแล้วกับทีมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ทีมใหม่หรือทีมที่รวมตัวกันอยู่แล้ว เหมาะทั้งกับทีมที่มีขนาดเล็กและ
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ขนาดใหญ่ ใช้ได้กับทีมที่มีสถานที่ท�างานอยู่ที่เดียวกันและแบบที่อยู่

คนละสถานที่แต่เสมือนท�างานที่เดียวกันโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อ

สารที่ทันสมัย รวมทั้งยังถูกน�าไปใช้กับทีมที่อยู ่ในธุรกิจหลากหลาย

ประเภท เช่น ธุรกิจบริการด้านการเงิน, การผลิต, การให้บริการลูกค้า, 

ธุรกิจเทคโนโลยี และหน่วยราชการ ค�าแนะน�าและตัวอย่างในหนังสือ

เล่มนี้จะช่วยให้ทีมของคุณเติบโต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาก ๆ รวม

ทั้งสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้
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BUILD YOUR TEAM’S
INFRASTRUCTURE

S E C T I ON  1
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ส่ ว น ที่  

1
สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานส�หรับ
ทีมของคุณตวั
อย
า่ง



1
CHAP T E R

	 หากคุณเคยเป็นผู้น�าทีม	 คุณต้องเคยรับมือกับสมาชิกใน

ทีมที่สร้างความหงุดหงิดมาบ้าง	เช่น	คนที่ชอบควบคุมการประชุม	

คนที่ค่อย	 ๆ	 พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาให้ครบทุกมุมมองก่อนทุก

ครั้งแม้จะเหลือเวลาที่จะถึงก�าหนดส่งงานอีกเพียงน้อยนิด	 คน

ที่คอยพูดพร�่าถึงเหตุผลที่ไม่ได้สนับสนุนการตัดสินใจของทีมซึ่ง

ได้ลงความเห็นกันไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน	 สมาชิกที่เงียบ	 ๆ	

ซึ่งไม่พูดอะไรเลยระหว่างการประชุม	 แต่มักจะพร�่าบ่นอยู่ตลอด

เวลาในภายหลังเกี่ยวกับเรื่องที่ที่ประชุมได้ตัดสินใจไปแล้วทั้ง	 ๆ	

ที่ตัวเองก็อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วย	ผู้ที่ต้องการแสดงออกว่ามีสถานะ

เป็น	 “ผู้เชี่ยวชาญประจ�าทีม”	 แต่จริง	 ๆ	 แล้วไม่ได้ให้ความช่วย

เหลือกับทีมเท่าที่ควร

19

รวบรวมสมาชิก
เพื่อเป็นทีมแห่งผู ้ชนะ
สร้างทีมขนาดเล็กและมีสมาชิกที่หลากหลาย

ตวั
อย
า่ง



ส่วนที่ 1 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับทีมของคุณ20

	 คุณอาจสงสัยว่าคนเหล่านี้ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเพื่อคอย

คิดหาทางทรมานคุณอยู่หรืออย่างไร	 ?	 พวกเขามีอะไรผิดปกติหรือ

เปล่า	?	ท�าไมพวกเขาไม่สามารถเป็นเหมือนคุณได้นะ	?

	 นั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่หลาย	 ๆ	 คนคิดกันเมื่อต้องเผชิญกับ

ความท้าทายจากการเป็นผู้น�าของทีมที่มีความหลากหลายของสมาชิก	

ในเชิงสังคม		พวกเราล้วนรู ้สึกชอบคนที่มีอะไรเหมือนหรือคล้ายกับ

เรา	 เช่น	 คนที่เข้าใจในมุกข�าขันของเรา	 คนที่รู ้สึกสนุกกับการท�างาน

แบบเดียวกับที่เราชอบ	 ผู ้ที่ไม่รู ้สึกโกรธเมื่อเราขอยกเลิกการประชุม

ในนาทีสุดท้าย	 (และพวกเขาก็ท�าแบบนี้เช่นกัน)	ความคล้ายคลึงกันช่วย

ลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิด	 แต่ถ้าอ้างจากค�าพูดของเจ้าของ

บริษัทผลิตหมากฝรั่งผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างวิลเลียม

ริกลีย์	 จูเนียร์	 (William	 Wrigley	 Jr.)	 การที่ทีมมีคนสองคนที่คิดอะไร

คล้าย	 ๆ	 กัน	 ก็ถือว่าเป็นความซ�้าซ้อน	 การรวบรวมคนที่มีลักษณะ

เหมือนกับคุณ	ย่อมท�าให้คุณได้พบกับประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดน้อย

กว่าอย่างไม่ต้องสงสัย	 การประชุมทีมจะตัดสินใจร่วมกันได้อย่างรวด

เร็ว	และสมาชิกทุกคนก็จะมีวิธีการท�างานให้ส�าเร็จในแบบเดียวกัน

	 อย่างไรก็ตามการขาดความหลากหลายภายในทีมกลับมีผล

เสียอย่างร้ายแรง	 หากทุกคนในทีมชอบคิดแบบมองภาพใหญ่	 แล้วจะ

มีใครที่จะคิดเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งจ�าเป็นต่อการท�าให้วิสัยทัศน์

เกิดขึ้นได้จริง	 ?	 หากทุกคนในทีมเป็นคนชอบเสี่ยง	 แล้วใครจะเป็น

ผู ้วางแผนส�ารองฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเสียหายก่อนที่จะลงมือท�า

จริง	 ๆ	 ?	 ใครจะรับผิดชอบงานที่คุณไม่ชอบหรือไม่สามารถท�าออกมา

ได้ดี	?

	 งานวิจัยต่าง	ๆ 	แสดงให้เห็นว่ายิ่งมีความหลากหลายในทีมมาก	

ความเป็นนวัตกรรมและผลงานที่มีคุณภาพสูงก็ยิ่งมีความเป็นไปได้มาก	
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นั่นคือเหตุผลว่าท�าไมแต่ละบุคคลในทีมของคุณจึงควรมีลักษณะเฉพาะ

ตัวที่แตกต่างกันเพื่อจะได้ส่วนผสมของความเชี่ยวชาญและทักษะซึ่ง

จะช่วยให้คุณผลิตผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้	(โปรดดูภาพที่	1-1)	

	 เพื่อให้ได้ความหลากหลายที่	 “พอดี”	 อย่างที่คุณมุ่งหมาย	 คุณ

ต้องมองเห็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก	 จากนั้น

คุณต้องก�าหนดว่าอะไรคือจุดแข็งหรือความสามารถที่คุณต้องหามา

เพื่อบรรลุผลลัพธ์นั้น	 อย่างเช่น	 หากคุณก�าลังจะสร้างแนวคิดการท�า

ธุรกิจใหม่ขึ้นมา	 คุณจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์เจาะ

ลึกข้อมูล	 หรือ	 data	 mining	 และด้านการเขียนข้อเสนอทางธุรกิจ	

คุณต้องติดต่อผู ้คนในเครือข่ายของคุณที่มีคุณสมบัติในด้านนั้นหรือ

ถามพวกเขาว่ามีใครที่พวกเขาพอจะแนะน�าให้ได้บ้าง	 เมื่อคุณได้คน

ซึ่งมีทักษะส�าคัญอย่างที่ต้องการเข้ามาในทีมแล้ว	 อย่าไปหาสมาชิก

ในทีมอีกคนหนึ่งซึ่งมีความช�านาญในเรื่องเดียวกันเข้ามาอีก	 จงจ�า

ไว้ว่าในการจัดตั้งทีมคุณต้องมองหาคนที่มีจุดแข็งทางด้านงานและมี

ทักษะด้านคน ตวั
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	 โปรดใช้รายการจุดแข็งทางด้านงานและด้านคนต่อไปนี้เพื่อ

ก�าหนดส่วนผสมของความรู้และทักษะอย่างที่ทีมของคุณต้องการ

ภาพที่ 1-1

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายให้ได้ดีที่สุด

เพื่อให้ทุกคนท�างานร่วมกันได้ 

คุณต้องสรรหาสมาชิกที่เก่ง

ในเรื่องต่อไปนี้:

เพื่อให้งานในมือส�าเร็จ 

คุณอาจต้องการสมาชิก

ซึ่งน�าสิ่งต่อไปนี้มาสู่ทีม:

	 ความช�านาญในงานที่เกี่ยวข้อง	
	 (เช่น	วิศวกรรม	การบัญชี	
	 การตลาด	การเงิน	หรือ	การ
	 บริการลูกค้า)

	 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	
	 (เช่น	การผลิต	เทคโนโลยี	
	 การดูแลสุขภาพ	การบริการ
	 ทางการเงิน)

	 ทักษะด้านเทคโนโลยี

	 ความสามารถในการท�าวิจัย

	 ความสามารถในการเจาะลึก
	 และวิเคราะห์ข้อมูล

	 ความสามารถพิเศษด้าน
	 การเขียนและการน�าเสนอ

	 การจัดและด�าเนินการประชุม

	 การแสวงหามติที่เป็นเอกฉันท์

	 การให้ค�าติชม

	 การสื่อสารภายในกลุ่ม

	 การคลี่คลายความขัดแย้ง

	 การเจรจาต่อรอง

	 การสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อื่น

	 การใช้ความฉลาดทางด้าน
	 อารมณ์

	 การจูงใจคน

	 การสร้างเครือข่ายกับคน
	 ภายนอกทีมซึ่งสามารถให้
	 ทรัพยากรที่ทีมต้องการได้
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	 โปรดพิจารณาตัวอย่างสมมติต่อไปนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่า

ของความหลากหลายที่มีต่อทีม

	 ลองจินตนาการว่าบริษัทของคุณประสบกับปัญหาการคืนสินค้า

ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน	 หากคุณดึงวิศวกร	 6	 คนเข้าร่วมกัน

เป็นทีมเพื่อวิเคราะห์ปัญหานี้	 คุณน่าจะได้ข้อสรุปอย่างรวดเร็วและ

ได้ค�าแนะน�าที่สอดคล้องกับภูมิหลังที่มีเหมือนกันของพวกเขา	 นั่นก็

คือ	 ปัญหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรม	 และต้องแก้ปัญหาโดยการ

ออกแบบการผลิตใหม่หมด

	 ค�าพูดต่อไปนี้อาจฟังดูเหมือนค�าพูดซ�้าซาก	 แต่มันใช้ได้กับ

เรื่องนี้	 เมื่อทุกคนในทีมเป็น	 “ฆ้อน”	 ทุกปัญหาก็จะดูเหมือนตะปู	 และ

การแก้ปัญหาทุกครั้งก็คือการตอกตะปูลงไป	 ผลลัพธ์จะได้มาอย่าง

รวดเร็ว	 สม�่าเสมอ	 และกลมเกลียวไปในทิศทางเดียวกัน	 แต่ไม่มีความ

แปลกใหม่

	 ตอนนี้ลองสมมติว่าคุณน�าคนที่มาจากฝ่ายบริการลูกค้าและ

ฝ่ายการตลาดเพิ่มเข้ามาในทีมของคุณ	 สมาชิกใหม่จะมองปัญหาจาก

มุมมองอื่นด้วย	 อาจเป็นไปได้ว่าปัญหาอาจเกี่ยวกับการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	 แต่ก็อาจเป็นเพราะว่าลูกค้าไม่เข้าใจวิธีใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง

ถูกต้อง	 หรืออาจเป็นเพราะว่าพวกเขาซื้อสินค้าไปผิดรุ่นจึงไม่ตรงกับ

วัตถุประสงค์การใช้งานของตน

	 นั่นถือเป็นเรื่องที่ดี	 มุมมองที่หลากหลายได้ขยายจ�านวนทาง

เลือกในการแก้ปัญหาให้มากขึ้น	 แต่ทีมก็ยังคงต้องท�างานด้วยกัน

เพื่อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาเพียงหนึ่งเดียวอย่างสร้างสรรค์	 การ

ตัดสินใจคงต้องใช้เวลานานขึ้น	 และความสัมพันธ์กันในทีมอาจมีการ

กระทบกระทั่งกันบ้างเนื่องจากมีความคิดที่ไม่ตรงกัน
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	 ดังนั้น	 เราจึงต้องสนใจว่า	 อะไรคือปริมาณความหลากหลาย

ที่เหมาะสม	 ?	 จอห์น	 แคตเซนบาค	 (John	 Katzenbach)	 และดักลาส	

สมิธ	 (Douglas	 Smith)	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความของความเป็นทีมที่ดีที่สุด

ไว้ในบทความซึ่งเป็นที่นิยมยกย่องกันมาอย่างยาวนานของนิตยสาร	

Harvard Business Review	 เรื่อง	 “วินัยของทีม (The Discipline of 

Teams)”	 โดยระบุว่า	 “คนจ�านวนน้อยที่มีทักษะอันเป็นประโยชน์ ซึ่ง

ยึดมั่นต่อสิ่งต่อไปนี้ร่วมกัน ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านผลงาน 

และแนวทางในการรับผิดชอบซึ่งกันและกัน” 

	 จากค�าจ�ากัดความดังกล่าวและประสบการณ์ในการเป็นที่

ปรึกษาของทีมต่าง	 ๆ	 รวมทั้งประสบการณ์ในการเป็นผู ้น�าของทีม

ของผู ้เขียนเอง	 ท�าให้ผู ้ เขียนพัฒนาหลักการต่อไปนี้เพื่อใช้ในการ

รวบรวมสมาชิกให้กลายเป็นทีมแห่งผู้ชนะ	:

 ทําให้ทีมมีขนาดเล็ก 

	 ยิ่งทีมมีขนาดใหญ่	 ก็ยิ่งยากที่จะหาเวลาว่างตรงกันเพื่อประชุม	

ต้องใช้เวลายาวนานขึ้นในการตัดสินใจ	 และยากต่อการจัดการเรื่อง

ข้อมูลและกระบวนการท�างาน	 ดังนั้นจงหาคนมาร่วมทีมให้น้อยที่สุด

เท่าที่จ�าเป็นโดยให้มีทักษะและมุมมองครบตามที่คุณต้องการ	 จ�านวน

นั้นน่าจะอยู่ที่	 3	–	7	 คน	คุณอาจต้องการความช่วยเหลืออื่น	ๆ	 เป็น

บางครั้ง	 เช่น	 คนจากฝ่ายสนับสนุน	 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา	 และ

ที่ปรึกษา	 คนแหล่านี้ไม่ควรรวมเป็นสมาชิกหลักของทีม	 เพราะมันจะ

ท�าให้ทุกคนเสียเวลา	 แต่ให้ปรึกษากับพวกเขาเฉพาะเรื่องและมอบ

หมายให้สมาชิกคนหนึ่งของทีมเป็นผู้สื่อสารข้อมูลระหว่างทีมกับพวก

เขาเหล่านั้นก็พอ	 ยกตัวอย่างเช่น	 ตัวแทนที่มาจากฝ่ายการเงินควรเข้า

มาให้ความเห็นด้วยเมื่อคุณก�าลังจะของบประมาณให้กับโครงการของ
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• พัฒนาทักษะใหกับสมาชิกในทีม

• ตั้งเปาหมายอยางชาญฉลาดและชัดเจน

• สงเสริมการสรางมิตรภาพและความรวมมือ

• คลี่คลายความขัดแยงที่อาจสงผลเสียตอทีม

• สงเสริมการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายในทีม

• ทำใหสมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบตอกัน

• รักษาความจดจอและแรงกระตุนของทีมอยางตอเน�อง

 จนบรรลุเปาหมาย

จะทำใหคุณสามารถ :

คัมภีรการบริหารทีมงาน จากมหาวิทยาลัยฮารวารด

บอยครั้งแคไหนที่คุณประชุมกับทีมงานแลวคิดวา
ทำไมเราตองเสียเวลาไปกับ

การตัดสินใจเรื่องงาย ๆ เพียงเรื่องเดียว ? 
เราตองการบรรลุขอตกลงอะไรในที่ประชุมนี้ ?

 การมีทีมที่ไมสามารถทำงานอะไรไดเปนเร�องนาปวดหัว

และนาเศรา คู มือเลมนี ้จะใหหลักการและคำแนะนำในการพัฒนา

ทีมงานและสรางผลลัพธที่คุณตองการ
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