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20กลยุทธ์เพิ่มความแกร่งให้ทีมงาน

วิเชียร ตีรสุภาพกุล
Global Co., Ltd.

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

11. ใช้การบริหารจัดการแบบ Azendoo

รวบรวม และจัดรูปงานของทีม เพื่อติดตามความคืบหน้า
ความก้าวหน้า วันครบก�ำหนดที่ตั้งไว้ และติดตามอัพเดทความ
เคลือ่ นไหวกับระบบบริหารจัดการโครงการเหมือน Azendoo (วิธกี าร
บริหารจัดการงานโครงการแบบง่ายๆ รวมทัง้ การร่วมมือของทีมงาน)
ผู้ใช้วิธีการนี้ยินยอมให้ทีมงานรวบรวมข้อมูล แชร์ข้อมูล และการ
สนทนา ณ ที่ใดที่หนึ่งกันในแบบ Real time ทั่วกันในหมู่ผู้ใช้วิธีการ
นี้

12. รักษาความสมดุลของงาน

แน่นอนว่าสมาชิกในทีมย่อมมีการท�ำงานที่แตกต่างกัน แต่
จงพยายามให้แน่ใจว่าทุกคนยังมีเวิร์กโหลดที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรมี
สมาชิกคนหนึ่งคนใดแบกน�้ำหนักงานหรือภาระงานที่หนักหน่วง
กว่าใครจนเกินไป ประเด็นส�ำคัญของความเป็นทีมก็คือการท�ำงาน
ร่วมกัน มีการแชร์ภาระงานกัน และการสร้างสรรค์งานที่อาจมีใคร
คนใดคนหนึง่ ท�ำไม่ได้ แต่มสี มาชิกคนอืน่ สามารถแบ่งเบารองรับงาน
นั้นๆ ได้
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ขอให้วางแผนประชุมพบปะกันเสมอ เพือ่ จะได้ไม่หา่ งเหินกัน
แต่ต้องมั่นใจว่าจะใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมทั้งพิจารณาเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการประชุม อาจ
เป็นการเดินประชุม ยืนประชุม ในสถานทีต่ า่ งกันบ้างก็ได้ เช่น ในร้าน
กาแฟ เป็นต้น เพื่อมิให้จ�ำเจ
การปฏิบัติด้วยการพบปะนอกสถานที่ท�ำงานนั้นได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่า สามารถเพิ่มผลผลิตได้ และยังช่วยให้การสื่อสารไปได้
ดีอย่างเป็นธรรมชาติ (ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ลักษณะงาน องค์กร และข้อจ�ำกัด
ที่อาจมี)

13. พบปะกันสม�่ำเสมอ… และเพื่อคลุกเคล้า

การประชุมพบปะกันไม่ควรไปรบกวน ขวางทางหรือกระทบ
ต่อผลผลิตหรือท�ำให้เสียเวลางาน แต่ทมี งานควรมีการพบปะประชุม
กันเพื่อรักษาระดับความใกล้ชิด ตรวจสอบความก้าวหน้า และ
เป้าหมาย การเสนอความคิดเห็นตลอดจนสร้างความส�ำนึกซึง่ กันและ
กันกับสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนก�ำลังปฏิบัติงาน
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14. อย่าได้บริหารงานแบบหยุมหยิม

ขณะทีท่ มี งานควรจะประชุมร่วมกันกับผูบ้ งั คับบัญชาของตน
อย่างสม�่ำเสมอนั้น ข้อควรระวังที่ส�ำคัญคืออย่าได้หยุมหยิมจุกจี้จู้จี้
ทีเดียว จงให้ทีมงานมีเวลา และพื้นที่อิสระที่จะผลิตผลงานด้วย
ตัวเขาเอง โดยไม่ตอ้ งมีความรูส้ กึ ว่าตัวเขาถูกจับจ้องมองดูหรือก�ำลัง
ถูกพิพากษาอยู่ตลอดเวลา

15. สร้างพื้นที่

ให้ทีมงานมีพื้นที่ทางกาย และพื้นที่ทางความคิด ให้เขา
ได้สร้าง และท�ำงานในพืน้ ทีข่ องเขา นีห้ มายความว่าให้ขอบข่ายเวลา
ให้เขาไปปฏิบตั งิ าน ให้เขามีเวลาคนเดียวในการรังสรรค์งาน พยายาม
หลีกเลีย่ งการส่งเมล์ถามหรือวิธกี ารอืน่ ใดทีไ่ ป “จิก” เขาจนเขารูส้ กึ ได้
อย่างไรก็ตาม งานจะลุล่วงได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อท�ำงานเป็นทีม
สมาชิกแต่ละคนก็ยงั คงต้องการเวลาส่วนของตนไปจดจ่อกับส่วนงาน
ของตนที่รับผิดชอบในโครงการรวม

16. ก�ำเนิดประเพณีทีม

ข้อนี้ต้องไปกันได้ ใช้กันได้กับทีมงาน และองค์กรได้ในฐานะ
ของความเป็นทีมงาน หมายความว่าสร้างประเพณีขึ้นมาโดยมีจุด
มุ่งหมายจะช่วยน�ำคนมาร่วมกัน และก่อตั้งส�ำนึกแห่งความเป็นหนึ่ง
เดียว สร้างวัฒนธรรมแห่งความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่น
เรื่องนี้สามารถท�ำได้ในแนวง่ายๆ อย่างเช่น การจัดกิจกรรม
แบบสนุกๆ หรือจะจัดในลักษณะเคร่งขรึม การให้รางวัลพิเศษเป็นแรง
กระตุ้นเมื่อทีมงานสามารถท�ำทะลุเป้า แต่ที่ส�ำคัญอาจเป็นกิจกรรม
ทีเ่ ชือ่ มความสามัคคี ความรืน่ เริง สันทนาการ ไม่ใช่มแี ต่เกีย่ วกับเรือ่ ง
งานอย่างเดียว

17. ใช้ขนาดของทีมให้เป็นประโยชน์

ไม่ว่าทีมงานจะใหญ่หรือเล็ก ล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้น ทีมงาน
ที่ใหญ่กว่าย่อมมีก�ำลังพลที่มากกว่า แต่ทีมงานที่เล็กกว่าก็มักมี

แนวโน้มแสดงถึงศักยภาพส่วนตัวได้มากกว่า และรับผิดชอบใน
ลักษณะปัจเจกบุคคลได้เด่นเมือ่ เขาท�ำงานส�ำเร็จ ไม่วา่ ขนาดของทีม
งานจะเป็นขนาดไหน ขอให้พจิ ารณาสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ และใช้ขนาดของทีม
แสดงศักยภาพ เอกภาพ และคุณประโยชน์ให้มากที่สุดก็แล้วกัน

18. สร้างความรับผิดชอบแก่ทีมงาน

เมือ่ มีการเพิม่ สมาชิกใหม่เข้ามาในทีมหรือองค์กร ขอจงยังคง
ให้นำ�้ หนักแก่สมาชิกในทีมเมือ่ มีการตัดสินใจสุดท้าย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆ
ทักษะของคนๆ หนึ่ง ทัศนคติ และจริยธรรมในงานสามารถ
ส่งผลรวมต่อกลุ่มได้ในแง่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มโดยรวม จงให้
น�้ำหนักหรือโอกาสแก่คนที่มาใหม่ด้วย เมื่อเป็นดังนี้ ทีมงานที่ยังคง
อยู่ก็จะสามารถช่วยเลือกสิ่งที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดได้ต่อไป

19. จงให้ feedback บ่อยๆ

ทีมงานควรได้รับ feedback บ่อยๆ จากผู้น�ำ และสมาชิก
แต่ละคนด้วยหมายความว่าเป็นการให้ feedback เมือ่ งานนัน้ ๆ ส�ำเร็จ
เสร็จสิ้นแล้ว แต่นี่หมายความรวมถึงการแชร์ค�ำถาม ปัญหา มุมมอง
การชมเชยหรือปัญหาหรือข้อติดขัดทีอ่ าจจะมี ถือว่าเป็นการวิเคราะห์
ร่วมกัน

20. หาโอกาสฉลอง

“จงให้การรับรู้และให้เกียรติแก่ทีมงานเมื่อมีชัย” ไม่เพียง
ขอให้มกี ารฉลองในแบบง่ายๆ สนุกๆ เท่านัน้ แต่นา่ จะมีการเสริมแรง
สมาชิกในทีมให้มีความเต็มใจที่จะท�ำงานอย่างวิริยะอุตสาหะเพื่อ
ทีมงาน หน่วยงาน และองค์กรโดยรวม แม้จะเป็นงานเหนื่อยยาก
แต่ผลที่สุดคือการพัฒนาตัวเอง และเป็นความภาคภูมิใจของทุกคน
องค์กร และเป็นเกียรติประวัติของตนเองด้วย

สรุป

ความแน่นเหนียวของทีมงานจะสร้างความงอกงามของ
ผลงาน ทัง้ นีด้ ว้ ยการระดมสรรพก�ำลังทัง้ ก�ำลังสติปญ
ั ญา สมอง ศักยภาพ
ความสันทัดจัดเจนในเนื้องาน การมีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์ ฯลฯ เหล่านี้
คือคุณสมบัตทิ จี่ ะขับเคลือ่ นไปสูค่ วามก้าวหน้า กลยุทธ์ขา้ งต้นจึงเป็น
สิ่งที่น่าพิจารณาเพื่อปรับใช้ และปรับปรุงกับทีมงานได้อย่างดี
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