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พลังชีวิตแห่งองค์กร
วิเชียร ตีรสุภาพกุล

เมื่อเอ่ยถึงการท�างานเพื่อให้ส�าเร็จ ได้ผลงานและบรรลุ

วตัถปุระสงค์แล้ว หลายองค์กรมกัหลีกไม่พ้นทีจ่ะบอกให้พนกังานทัง้

หลายทกุระดบัร่วมมอืร่วมใจ ท�างานเป็นทีม โดยหวงัว่า “ทีมงาน” เป็น

โอสถวาจาขนานเอก

ค�าว่า “ทีมงาน” จึงคือ “รูปธรรม” ที่เราต้องใช้ความพยายาม

ตีแผ่เจาะเข้าสู่เน้ือหาสาระ หาใช่เป็นค�าที่ใช้ปลุกเร้าแบบนกแก้ว 

นกขุนทองไม่

สิ่งที่เป็นตัวผลักดันให้งานลุล่วงไปด้วยดี ส่วนส�าคัญที่สุดก็

คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “พนักงาน” ที่มีภาวะอารมณ์ความรู้สึก พร้อม

จะผลักดันให้งานก้าวหน้า หรือหยุดนิ่งก็ได้

ด้วยมุมมองนี้ จึงขอพินิจลึกลงไปถึงสิ่งที่เป็น “รากฐาน” ใน

การท�างานเป็นทีมว่าเป็นอย่างไร พลงัทมีงานทีจ่ะส�าเรจ็จะต้องมส่ีวน

ผสมหลักๆ อยู่ 4 ชุดใหญ่ดังนี้

ส่วนผสมของพลังชุดที่ 1

สิง่จ�าเป็นของความเป็นพนกังานนัน้ คณุสมบตัสิ�าคญัจะต้อง

ประกอบไปด้วยพลังต่อไปนี้คือ

➲ พลงัความรู ้(knowledge) หมายความว่าพนกังานซึง่เป็น

ทรัพยากรบุคคลต้องมีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับงานในวิชาชีพ ผ่าน

การศึกษา หรือผ่านการอบรม สามารถใช้ข้อมูลความรู้ที่มีน�าไป

ประกอบการท�างาน

➲ พลังความสามารถ (Competence) เป็นส่วนส�าคัญใน

ภาคปฏิบัติอันน�าไปสู่การปรับใช้ ปรับปรุง แก้ไข ท้ังยังสามารถต่อ- 

ยอด ปรับแปลงจนอาจเป็นความเชี่ยวชาญส�าคัญต่องาน ต่อองค์กร 

ซึง่เมือ่น�าความรู้ข้างต้นบวกกบัความสามารถ ยิง่เมือ่ได้ปฏบิตับ่ิอยๆ 

จะเกิดความช�านาญงาน (Skill) และกลายเป็น Best Practice ได้

➲ พลังความคิด (Thought) ส�านึกในความรับผิดชอบ 

(Responsibility)และการสร้างสรรค์ (Creativity) นีคื่อส่วนผสมส�าคญั

มาก มนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่สามารถผลิตความคิดได้หลากหลาย 

ไร้ข้อจ�ากดั การปฏวิตัอิตุสาหกรรมกด็ ีทางพฒันาเทคโนโลยกีด็ ีล้วน

พิสูจน์ทราบแล้วว่า ตราบใดที่มนุษย์มีความคิด และไม่กักขังตัวเอง

อยูใ่นกรอบความคดิตวัเองแล้วจะสามารถทะลายออกนอกกรอบ และ

ค้นพบ (Discover) สิ่งใหม่ๆ สามารถผลิตผลงานได้หลากหลาย 

อย่างไรก็ดีในศักยภาพของพลังความคิดนี้ จะต้องประกอบไปด้วย

ความส�านึกในความรับผิดชอบ และการสร้างสรรค์ด้วย หากใช้พลัง

ความคิดโดยไร้ความรับผิดชอบ และอย่างสร้างสรรค์แล้ว อาจก่อ

ความเดือดร้อนกระทบต่อผู้อื่นได้ ในเรื่องพลังส่วนนี้ หากในการ

ท�างานมีการระดมสมองและประมวลพลังส่วนนี้แล้ว จะรังสรรค์

คุณูปการต่อองค์กร

➲ พลังใจ (Mind Power) กระตือรือร้น (Enthusiasm) 

อาจหาญสู้งาน ส่วนผสมนี้เราไม่อาจวัด หรือแสดงค่าออกมาเป็น

ตัวเลขได้ ทว่าพลังส่วนนี้คล้ายกับพลังจิตที่ซ่อนเร้น (Hidden) อยู่ใน

ตัวพนักงาน ลองนึกภาพของนักกีฬา เมื่อใดก็ตามที่เขามีพลังใจ

ฮกึเหมิ หวัใจจะพองโตจนไม่หวัน่เกรงต่อคูต่่อสู ้กส็ามารถพลกิความ

เป็นรองและเอาชนะได้ ในการท�างานเป็นทีมก็เช่นกัน หากไม่ย่อท้อ

ต่องานยาก เปิดใจพร้อมจะลยุสูง้านอย่างไม่ย่อท้อ อย่างทีค่นจีนเรยีก

คนที่มีใจกล้า ฮึกเหิมว่า “ป้าชี่” ซึ่งแปลว่า “พลังฮึกเหิม” เมื่อทีมงาน

ต่างมีพลังใจเข้มแข็ง พร้อมจะผลักดันอย่างไม่ย่อท้อ งานส่วนรวม

ย่อมส�าเร็จ

➲ เพิ่มพลังชีวิต (Energy Boosters) หมายความว่าต้องมี

พลงักายแขง็แรง สขุภาพจติดสีขุภาพกายด ีผูบ้รหิารงานสมยัใหม่จะ

ชาญฉลาดในการเรียนรู้ฝึกฝนสุขภาพกาย สุขภาพจิตซึ่งศาสตร์ใน

พลังทีมงาน:
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➲ เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ธรรมชาติแห่งความ

เป็นมนุษย์ก็คือ การรู้จัก และเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์ มีจิตวิทยาในการ

ท�างาน รูจ้กัให้เกยีรต ิเข้าใจความรูส้กึของผูอ้ืน่ และนีค่อืหวัใจส�าคญั

ของการท�างานเป็นทีม

➲ แจ่มแจ้งในนโยบาย (Clear Policy) การท�างานที่ดี  

จะต้องเข้าใจชดัเจนในนโยบายขององค์กร เพราะนีค่อื “ธง” อย่างหนึง่ 

หากการท�างานทีไ่ร้นโยบายเสยีแล้ว ย่อมขาดทศิทาง ในทางกลบักนั 

หากสมาชิกในทีมมีความแจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนนโยบายขององค์กร

แล้ว กจ็ะสามารถพดู และเข้าใจภาษาเดยีวกนัได้และไปถงึเป้าหมาย

ได้เร็วขึ้น

➲ อุทิศตนให้แก่หน้าที่ (Dedication) ในองค์กรช้ันน�าที่

ประสบความส�าเร็จนั้น เคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือ พนักงานมีความ 

ต้ังใจท�างาน อุทิศความรู้ความสามารถของตนต่องานในหน้าที่ ซึ่ง 

ส่ิงเหล่านีแ้สดงถึงทศันคติในการท�างานในทางบวก มส่ีวนผลกัดนัให้

พลังทีมงานมีประสิทธิภาพ

ส่วนผสมของพลังชุดที่ 3 

ส่วนผสมของพลังชุดนี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย มี 

ดังนี้ 

➲ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Problem Shooting Partici-

pation) ถือเป็นหวัใจส�าคัญมากทีเ่ปิดโอกาสให้สมาชกิในทมีได้แสดง

ความคิด ความเห็นเพื่อแก้ปัญหา ไม่มีใครจะเป็นซูเปอร์แมน หรือ

ยอดมนุษย์ที่สามารถแก้ปัญหาได้สารพัด เพราะต่างคนอาจจะมีข้อ

จ�ากัด และมุมมองในการแก้ปัญหาต่างกัน ฉะนั้น จึงไม่ควรด่วนสรุป 

หรือตัดบท เพราะนั่นเท่ากับสกัดกั้นช่องทาง และสลัดการมีส่วนร่วม

ของคนผู้นั้นอย่างน่าเสียดาย เมื่อสมาชิกในทีมต่างมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหา จึงเป็นการกระชับความกลมเกลียว เราคงไม่ต้องการให้

สมาชิกคนใดคนหนึ่งหลีกลี้ไปอยู่ Comfort Zone

แนวน้ีปัจจุบันก�าลังเป็นที่สนใจกันมาก เพราะนับเป็นส่วนผสมอีก 

สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คนที่มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ย่อมเป็น

ส่วนประกอบทีจ่ะเสรมิให้การท�างานของทมีเป็นไปด้วยความราบรืน่

ส่วนผสมของพลังชุดที่ 2 

พลงัส่วนผสมชดุต่อไปนีก้เ็ป็นส่วนทีเ่ราไม่อาจมองข้าม แต่ก็

ไม่วายที่หลายๆ คนมักจะคาดไม่ถึง มีดังต่อไปนี้

➲ รับฟังข้อเสนอแนะ (Hearing) บ่อยครั้งทีเดียวที่ผู้เป็น

นายมักจะติดยึด และหลงอยู่กับต�าแหน่งหัวโขนว่าเลอเลิศกว่าลูก

น้อง เพราะฉะน้ันน่ีจึงเป็นกับดักที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ที่ลูก

น้องเสนอแนะได้ ดังนั้น ในการท�างานเป็นทีมนั้น จะต้องเปิดใจ 

ยอมรับฟังความคดิ ข้อเสนอแนะ แม้ความคดิความเหน็ หรอืข้อเสนอ

แนะอาจไม่ “เฉียบ” แต่ใครจะรู้ว่าหากดัดแปลง แก้ไข อาจจะได้ข้อ

เสนอแนะใหม่กว่าเดิมก็ได้

➲ มีวิธีการชี้แนะ (Coaching/Sharing) การท�างานเป็นทีม 

นอกจากจะใช้วาระ และโอกาสของการท�างานใกลช้ิด ยงัเปน็โอกาส

ในการแบ่งปันความคิด ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการท�างานแก่

สมาชกิในทมีงาน และเมือ่ต่างมกีารแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็

และประสบการณ์ เท่ากบัเป็นการเรยีนรูไ้ปในตวั เป็นการสร้างความ

กลมเกลียวในทีมโดยปริยาย

➲ ความสามารถในการเป็นผู้น�า (Leading capability) 

ลกัษณะการท�างานเป็นทมีนัน้ ทกุคนมโีอกาสได้แสดงความสามารถ 

มีโอกาสในการเป็นผู้น�า และผู้ตามเท่าๆ กัน ในบางโอกาสอาจเป็น

ผู้น�าในเรื่องราวเฉพาะด้าน ท่ีตนเองอาจมีความรู้เฉพาะทางในเรื่อง

นั้นๆ ได้ดีกว่านี่คือโอกาสในการเป็นผู้น�าได้

➲ ปกครองโดยยุติธรรม (Fairness) หากพินิจทีมงานให้ดี 

จะเห็นว่าแท้จริงเป็นเรื่องของการปกครองอย่างหนึ่ง ไม่ผิดจากการ

เป็นสังคมย่อมๆ กลุ่มหนึ่งเลย และเมื่อมีสมาชิกในทีมเกิดขึ้น จึงมี

การปกครอง ดูแลกัน และสิ่งที่ส�าคัญก็คือ จะต้องมีความยุติธรรม 

กฎเกณฑ์ หรือระเบียบจึงต้องชัดเจนเพื่อให้เกิดความสงบสุข เที่ยง-

ธรรม เที่ยงตรง และยุติธรรม
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➲ ทราบซึ้งในความมุ่งมั่นของกันและกัน (Mutual Appre-

ciation) จิตวิทยาอย่างหนึ่งของการให้ก�าลังใจกันและกันก็คือ การ

ชืน่ชม และทราบซึง้ในความมมุง่ม่ันของกันและกัน จรงิอยู่แม้จะไม่ใช่

เรื่องใหญ่โต แต่ความทราบซึ้งนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึง

การให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีค่าทางใจอย่างเอก และจะยึดโยงความ

ผูกพัน และความรักในทีมอย่างเหนียวแน่น

➲ มกีารปรกึษาหารอื (Consultation) ในการท�างานบางครัง้

ก็อาจมีปัญหา หรือติดขัดบางประการ แต่เมื่อมีการปรึกษาหารือร่วม

กันในทีมงาน พลังแห่งความคิด ข้อมูล จะหลั่งไหล และประมวล 

ต่อเตมิ ต่อยอดจนเกดิเป็นความคดิใหม่ เป็นทางออกใหม่ หรือวิธกีาร

ใหม่ๆ ท้ังยังเกิดความมั่นใจในกระบวนการ วิธีการ จนออกมาเป็น

ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นทางออกอันเกิดจากการปรึกษาหารือ

➲	 แสดงความคิดอย่างเปิดเผย (Open Mind) ความจริงใจ

ต่อทีมงานในเวลาท�างาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บรรยากาศใน

การท�างานเป็นไปด้วยดี การเปิดใจ แสดงความคิดอย่างเปิดเผยจะ

ท�าให้การท�างานด�าเนินด้วยความราบรืน่ และเกดิประสทิธภิาพ และ

ประสิทธิผล

➲	 นึกถึงแง่คิดของคนอื่นบ้าง (Other’s Point of View) เป็น

ประเด็นที่สมาชิกในทีมไม่ควรมองข้าม การละเลยและไม่ใส่ใจหรือ

นกึถงึแง่คดิของคนอืน่นัน้ เสมอืนหนึง่ปิดห ูปิดตา ไม่รบัรูส้ิง่ทีอ่าจเป็น

ประโยชน์ไปอย่างน่าเสยีดาย  การนกึถงึแง่คดิของคนอืน่จงึเท่ากบัเรา

แคร์ต่อความรู้สึกของเขา หากมีสิ่งใดที่อาจกระทบต่อความรู้สึกหรือ

จติใจของเขาแล้ว จะต้องรบีเคลยีร์เพือ่มใิห้มสีิง่ทีต่ดิค้างตดิข้องในใจ 

ปัญหาเลก็ ๆ  หากรบีแก้ไขดกีว่าปล่อยให้พอกพนูเป็นเรือ่งใหญ่ จงึไม่

ควรมองข้าม

➲	 มุ่งไปสู่ความส�าเร็จอันเดียวกัน (Reaching to Same 

Target) บ่อยคร้ังมากท่ีเราจะได้ยนิประโยคทีว่่า “พวกเรามุง่มัน่ท�างาน

ด้วยภาษาเดียวกัน” แต่ก็เห็นมีการขัดแย้ง ขัดเคืองกันบ่อยๆ และ

เกบ็ง�าความไม่พอใจออกไปนอกองค์กร ประเดน็นีจ้งึค่อนข้างละเอยีด

อ่อน สมาชิกในทีมต้องมีความเข้าใจ และมั่นใจว่าก�าลังมุ่งไปสู ่

เป้าหมายเดียวกัน และความส�าเร็จอันเดียวกัน มิฉะนั้นจะสูญเสีย

เวลาไปอย่างน่าเสียดาย

ส่วนผสมชุดที่ 4

แล้วมาดูส่วนผสมของพลังชุดที่ 4 นี้ จะเห็นว่าเป็นส่วนผสม

ที่ไม่ธรรมดาเช่นกันดังนี้

➲	 มคีวามรูส้กึว่าเป็นการท�างานทีคุ่ม้ค่า (Worth to do) การ

มีความรู้สึกร่วมกันว่างานที่ก�าลังท�าอยู่นั้นมีคุณค่าทางใจ คุ้มค่าต่อ

การทุ ่มเทและอุทิศแล้ว จะเป็นอาหารทางใจที่หล่อเลี้ยงความ

ปลาบปลื้มอย่างน่าชื่นใจ ความรู้สึกนี้แม้วัดไม่ได้ในเชิงปริมาณ แต่

ความรู้สึกสุขใจต่อผลงานร่วมกันนี้ จะเป็นพลังดึงดูด และเหนี่ยวน�า

ให้สมาชิกในทีมมีก�าลังใจในการท�างานครั้งต่อๆ ไป

➲	 อยู่ห่างจากความไม่พอใจ  (Away from Dissatisfaction) 

มนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึก บางครั้งบางคนอาจอ่อนไหว ไวต่อ

ความรู้สึก อาจมีการกระทบกระทั่งจนไม่พอใจกันบ้างซึ่งเป็นเรื่อง

ธรรมดา ประเด็นนี้ไม่ควรมองข้าม เมื่อใดก็ตามที่เกิดความไม่พอใจ

ขึน้ในสมาชกิ จะต้องรบีขจดัจดุอ่อนนี ้ท�าความเข้าใจกนัเสยีให้ได้ เม่ือ

ใดก็ตามที่มีการกินแหนงแคลงใจ ต้องเปิดใจ แก้ไข ปลดล็อคความ

ไม่พอใจต่อกันออกไป

➲	 ท�างานอย่างปลอดภัย  (Work Safely) ความปลอดภัย

ในความหมายนี้ หาใช่มีในเฉพาะกับเครื่องจักรเครื่องกล ไฟฟ้า ฯลฯ 

เท่านั้น แม้ในงานส�านักงาน หรืองานอื่นใดก็อาจไม่ปลอดภัยได้หาก

ท�างานด้วยความประมาทและเลินเล่อ ก็อาจก่อความเสียหายต่อ

ลกูค้า ต่อสาธารณชน ต่อผูบ้รโิภคได้ ดงันัน้ การมคีวามรูส้กึของความ

ปลอดภยัจงึเป็นการแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อวิธกีารท�างาน ต่อผล

งาน ต่อผลผลิต หากสมาชิกในทีมงานมีจิตส�านึกนี้แล้ว พลังทีมงาน

มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว

➲	 เป็นสถานท่ีน่าสนุกและน่าท�างาน  (Enjoyable Work-

place) ปกติในชีวิตประจ�าวัน เราจะมีเวลาส่วนใหญ่อยู่กับสถานที่

ท�างาน เพราะฉะนั้น เราจึงอยู่ในสังคมในสถานที่ท�างานมากกว่าอยู่

ในบ้าน ในหลายๆ องค์กรจงึออกแบบตกแต่งสถานทีท่�างานให้น่าอยู่

น่าท�างาน เรียกว่าสร้างบรรยากาศให้มีลักษณะผ่อนคลาย ซึ่งเป็น

จิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ท�าให้ไม่เคร่งขรึมจนเกินไป อย่างไรก็ดี ในฐานะ

ของคนท�างานก็ควรจะนึกเสมอว่าเป็นสถานที่ที่น่าท�างาน น่าสนุก  

นี่คือวิธกีารสร้างสภาวะอารมณ์ของเราไปสู่วิถีทางอันเป็นบวก เมื่อมี

ความคิดเช่นนี้ ก็จะท�างานด้วยความเบิกบาน และแม้มีปัญหา

อุปสรรคในการท�างาน ก็ยังมีสมาชิกในทีมที่ร่วมกันแก้ไขปัญหา อยู่

ในสังคมการท�างานที่น่ารื่นรมย์

         

ต่อฉบับหน้าอ่าน


