Elements for High-performance Team

ทุกๆ คนน่าจะเคยเป็ นส่วนหนึ่งของทีม หรื อมากไปกว่านัน้ เป็ นผู้นาของทีม หากเป็ นเช่นนัน้ เคยบ้ างหรื อไม่ ที่ประสบ
ปั ญหาเกิดข้ อขัดแย้ งทางความคิดเห็น ทัศนคติ และวิธีการทางานที่แตกต่าง จนมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของทีมและสุดท้ ายส่งผลให้ การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมายและล้ มเหลวในการแก้ ไขปั ญหา
ผู้เขียนจึงมีจุดประสงค์ในการสรุ ปองค์ ประกอบของทีมที่ดีและความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบ ที่ทาให้ เกิ ดเป็ น
High-performance Team

เพื่อเป็ นเสมือน Checklist ในการประเมินสถานะและแนะนาแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับ

แต่ละองค์ประกอบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและบรรลุเป้าหมายของทีม
คาว่า “ทีม” เป็ นคาที่ถูกใช้ กันอย่างแพร่ หลาย ซึ่งได้ ถูกใช้ เพื่อเรี ยกการรวมตัวของคนกลุ่มๆ หนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่ วมกัน ไม่ว่า จะเป็ นทีม ในบริ ษั ท ที มวิจัยในมหาวิ ทยาลัย ที มในเกมกี ฬา ทีม การถ่า ยท าภาพยนตร์ ที มหาเสียงของ
พรรคการเมื อ ง และที ม ในรู ป แบบอื่ น ๆ อี ก มากมาย อย่ า งไรก็ ต าม นัก วิ ช าการหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการบริ ก าร
ทรัพยากรบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะในด้ าน Organizational

Behavior ซึ่งเป็ นการศึกษาและพูดถึงพฤติกรรมของ

บุคคลในสภาวะแวดล้ อมที่เป็ นองค์กร บริ ษัท หรื อสถาบัน ได้ พยายามที่จะให้ คาจากัดความของคาว่า “ทีม” เพื่อเป็ น
บรรทัดฐานตังต้
้ นในการศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทางานเป็ นทีมไว้ เป็ นจานวนมาก
ตัวอย่างเช่น Linda
Behavior

A. Hill ศาสตรจารย์ ประจามหาวิทยาลัย Harvard Business School สาขา Organizational

ได้ ให้ คาจากัดความของทีมไว้ ว่า “A group of people who do collective work and are mutually

committed to a common team purpose and challenging goals related to that purpose1” นอกเหนือจากนี ้
Jon R. Katzenbach ผู้เชี่ ยวชาญด้ านการนาองค์กรและเป็ นที่ปรึ กษาบริ ษัท PwC’s Strategy&

บริ ษัทชันน
้ า รวมถึงเป็ น Coach ให้ กบั CEOs เป็ นจานวนมาก มองว่าทีม คือ “A

ซึ่งให้ คาปรึ กษาแก่

small number of people with

complementary skills who are committed to a common purpose, set of performance goals, and
approach for which they hold themselves mutually accountable2” ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ ว่าจากคาจากัดความ

ทังสองท่
้
านนัน้ มีความเหมือนกันขององค์ประกอบของทีม นัน่ คือ การมีเป้าหมายร่ วมกัน (Mutual

Goals)

และการมี

ความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม (Commitment) โดยสององค์ประกอบนี ้ได้ ประสานบุคคลในทีมเข้ าไว้ ด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของผู้เขียน ยังมีอีกสององค์กรประกอบที่สาคัญ นัน่ คือ ความสัมพันธ์ ในทีม (Social
และ ภาวะผู้นา (Leadership) โดย Social
การสร้ าง Value และ Working

1

Bond

Bond)

นัน้ จะกล่าวถึงการปฏิสมั พันธ์ ของคนในทีม ซึ่ง เป็ นรากฐานของ

Standard ภายในทีม ที่ทุกคนรั บรู้ ยึดถือ และนาเอาไปปฏิบต
ั ิ รวมถึง Leadership

Good Managers Lead Through a Team by Linda A. Hill, the Wallace Brett Donham Professor Business
Administration at Harvard Business School, Harvard Business Review
2
The Discipline of Team by by Jon R. Katzenbach (a founder and co-leader of the Katzenbach Center at Booz &
Company, Harvard Business Review)

ซึ่งพูดถึง Style ของการนาทีม ที่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของทีม โดยผู้เขียนจึงทาการสรุ ป

4

องค์ประกอบของทีม

ดังภาพประกอบด้ านล่างนี ้
TEAM ELEMENTS AND MECHANISMS
MUTUAL GOALS

COMMITMENT

Guide directions
Facilitate
teamwork
environments

LEADERSHIP

Lead through
team

TEAM DYNAMICS

SOCIAL BOND

“TEAM EFFECTS”

4

องค์ประกอบของทีมนันคื
้ อ 1) Mutual Goals 2) Commitment 3) Social Bond 4) Leadership โดยผู้เขียนได้

ทาการสรุปองค์ประกอบและความเชื่อมโยงดังนี ้
1) Mutual

Goals คื อ

การสร้ างให้ เ กิ ด ‘Buy-in’ ต่ อ เป้ าหมายของที ม การเข้ า ใจถึ ง ความคาดหวัง ของที ม

ปั จจัยสูค่ วามสาเร็ จในการบรรลุเป้าหมาย และที่สาคัญคือ การเข้ าใจถึงหน้ าที่ของตนเองในการสนับสนุนให้ บรรลุ
เป้าหมาย
2) Commitment

คื อ การสร้ างความรั บ ผิ ด ชอบต่อ เป้ าหมายของที ม ซึ่ง เกิ ด จากการมี เ ป้ าหมายร่ ว มกัน และ

มีความมุง่ มัน่ ที่จะ Contribute ให้ แก่ทีมในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยจะยึดถือความสาเร็ จของทีมคือความสาเร็ จ
ของตนเอง
3) Social Bond

คือ ความสัมพันธ์ ของบุคลากรในทีม ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ สืบเนื่องมาจากการมีเป้าหมายร่ วมกันและ

ความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม โดยทีมที่ดีจะใช้ ความสัมพันธ์ ในทีมในการพัฒนา Team

Standard รวมถึง

Team Value และ Culture ในลักษณะ Peer Pressure มากกว่าใช้ ตวั Team Leader เป็ นผู้สงั่ การ
4) Leadership คือ ภาวะการเป็ นผู้นาของ Team Leader โดยการนาทีมที่ดีนน
ั ้ จะมีผลเชิงบวกต่อองค์ประกอบทัง้ 3

ข้ างต้ น ตัวอย่างเช่น การส่งเสริ มให้ ทีมมีเป้าหมายที่ชดั เจนและวัดผลได้ การดูแล แก้ ไขข้ อขัดแย้ งต่างๆ ภายในทีม
ให้ เกิดสภาวะแวดล้ อมที่สนับสนุน Team
การสร้ าง Team

Morale

และ Teamwork รวมถึงการ Set

Culture ผ่านระบบ Peer Pressure

ซึ่งนับว่าเป็ นการ ‘Lead

บุคลากรในทีมมี Accountability และเกิดเป็ น Team Dynamics อย่างแท้ จริ ง

Team Standard

Through Team’

และ

และทาให้

โดยทีมที่มีครบทัง้ 4 องค์ประกอบนัน้ มักจะเป็ น High-performance

Team

ที่มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ ต่างๆ

และมีความขัดแย้ งภายในทีมอยูใ่ นระดับต่า ส่งผลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ ของงานและสามารถบรรลุเป้าหมายของทีมที่วางไว้
ซึง่ เรี ยกว่า “Team Effects”
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจยิ่งขึ ้น ผู้เขียนได้ ยกตัวอย่างแนววิธีปฏิบตั ิที่จะส่งเสริ มองค์ประกอบทัง้ 4 ของ High-performance
Team ไว้ ดงั แผนภาพข้ างล่างดังนี ้

MUTUAL
GOALS

COMMIT
MENT

SOCIAL
BOND

LEADERSHIP

•
•

•

Expected timeline/key milestones (i.e. calendar invitations – it helps)
Share client’s expectation and key success factors for the project (especially for repetitive
clients)
Share best practices (establish way of working – this is team expectation) i.e. slide formats,
confirm meetings
Look out for project risks and unexpected situations - Flexible leadership

•
•
•

50% motivation/inspiration 50% accountability
First 50% - Clear responsibility and follow them up
The rest 50% - Golden circle – “this project has big impact” “this project is interesting”

•
•
•

Spend time
Talk, talk, talk (recognize individual’s contribution and feedbacks instead of gossips)
Always carrot – it’s peer pressure (if it doesn’t work, make the cut)

•

Lead by example – do whatever you want the team to be, regardless of positions and
responsibilities
Facilitate suitable environments for teamwork – be a thermometer leader! (i.e. no one is
bigger than the team, get rid of negative influence – it’s contagious)

•

•

อย่างไรก็ ตาม แนววิธีปฏิบัติ ที่ ได้ นาเสนอนี ้ เป็ นเพียงตัวอย่างจากประสบการณ์ ของผู้เ ขียน ซึ่ง ในความเป็ นจริ งแล้ ว
หลักในการสร้ าง High-performance Team นี ้ ไม่มีกฏตายตัวและเน้ นหลักของความยืดหยุน่ ตาม “หน้ างาน” สุดท้ ายนี ้
ผู้เขียนจึงขอย ้าว่า หากผู้นาของทีมและทุกคนในทีมเข้ าใจและคานึงถึงองค์ประกอบทัง้ 4 นี ้ในการทางาน จะสามารถช่วย
สร้ าง High-performance Team ได้ ไม่ยาก มากไปกว่านัน้ หากทุกทีมในองค์กร เข้ าใจและคานึงถึงองค์ประกอบทัง้ 4 นี ้
เช่นกัน เราก็ประสบความสาเร็ จในการได้ ร่วมสร้ าง High-performance Organization
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