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และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เมื่อกล่าวถึงรูปแบบการทางานซึง่ เป็ นทีย่ อมรับกันว่าสามารถสร้ างประโยชน์อย่างมากในบริ บทต่างๆ คือการ
ทางานเป็ นทีม ( Teamwork) ซึง่ น่าจะอยูค่ กู่ บั มนุษย์มาตังแต่
้ เริ่ มมีสงั คมมนุษย์เกิดขึ ้นในโลกอาจเป็ นเพราะเหตุมนุษย์
เป็ นสัตว์สงั คมย่อมต้ องมีการอยูร่ วมกลุม่ กันซึง่ คงเป็ นธรรมดาอยูเ่ องที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน และมีการทากิจการ
งานร่วมกัน โดยในสังคมการทางานเช่นองค์กรแนวคิดการทางานเป็ นทีมได้ รับความสนใจและมีการฝึ กอบรมและพัฒนา
ให้ แก่บคุ ลากรในองค์กรกันอย่างกว้ างขวาง ซึง่ จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองซึง่ ได้ มีสว่ นร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของ
กระบวนการพัฒนาทีมงานในฐานะวิทยากรเห็นว่าการฝึ กอบรมเรื่ องทีมงานนี ้ยังมีรูปแบบที่ไม่เปลีย่ นแปลงไปจากในอดีต
ที่ผา่ นมามากนัก ตัวอย่างเช่น มักจะต้ องมีการทา Walk Rally หรื อมีกิจกรรมกลุม่ ต่างๆ เป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ผู้เขียนเองมอง
ว่าก็เป็ นวิธีการซึง่ ได้ ผลในระดับหนึง่ หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่าอาจส่งผลในระยะเวลาอันสันเช่
้ น 3 เดือน 6 เดือน แต่หลังจาก
นันบรรยากาศเดิ
้
มที่ไม่พงึ ประสงค์อาจกลับมาเยือนองค์กรอีกก็เป็ นได้ จากความเห็นข้ างต้ นก็คงมีคาถามตามมาว่าแล้ ว
ทาอย่างไรการพัฒนาหรื อสร้ างทีมงานจะได้ ผลในระยะยาวมากขึ ้นคุ้มค่าแก่การลงทุนในการฝึ กอบรมและพัฒนาแต่ละ
ครัง้ คาตอบคือคงต้ องมาเข้ าใจปรัชญาของทีมงาน และใช้ กลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อสร้ างทีมงานนัน่ เอง
การทางานเป็ นทีมคืออะไร “ การทางานของคนตังแต่
้ สองคนขึ ้นซึง่ มีเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความร่วมมือกัน และรับผิดชอบร่วมในความสาเร็ จหรื อล้ มเหลวของทีม ” เมื่อทราบความความหมายดังกล่าวก็
คงต้ องมาเข้ าใจว่าขันตอนในการสร้
้
างทีมเป็ นอย่างไร จากแนวคิดของ Bruce Tuckman ได้ นาเสนอขันตอนการสร้
้
าง
ทีมงาน รวม 5 ขันตอน
้
ในปี ค.ศ. 1965 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. Forming

คือการก่อร่างสร้ างทีมหรื อการรวมตัวกันของสมาชิกทีม โดยถ้ าเปรี ยบในองค์กรก็คือการเริ่ มต้ นสร้ างองค์กรใหม่ หรื อ
หน่วยงานใหม่ซงึ่ ต้ องมีการรวบรวมสมาชิกตามโครงสร้ างองค์กรที่กาหนดขึ ้น ดังนันกลยุ
้
ทธ์ที่สาคัญของขันตอนนี
้
้คือการ
คัดเลือกสมาชิกที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับลักษณะงานซึง่ ในปั จจุบนั อาจเป็ นความสามารถ ( Competency) เช่นมี
จิตสานึกในการบริ การ มีความสามารถในการสือ่ สาร หรื อมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตาแหน่ง เช่นการศึกษา ประสบการณ์ที่
สามารถทางานในตาแหน่งนันๆ
้
2. Storming

คือการระดมความคิดเพื่อทาให้ ทีมดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีการรวมตัวกันของสมาชิกซึง่ ย่อมมีการเริ่ ม
ปฏิสมั พันธ์กนั อาจถือเป็ นจุดเริ่ มของการทางานเป็ นทีมกล่าวคือต้ องมีการพูดคุยกันเพื่อกาหนดทิศทาง เป้าหมายและ
บทบาทของสมาชิก ดังนันจุ
้ ดนี ้เองจึงต้ องมีการแสดงความเห็น หรื อจุดยืนของแต่ละคนซึง่ แตกต่างกันหรื อมีการแสวงหา
ประโยชน์ของตนและพวกพ้ อง ซึง่ อาจส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งไม่เข้ าใจกัน หรื อมีการแบ่งฝ่ ายกัน ดังนันกลยุ
้
ทธ์ที่นามาใช้
คงต้ องมีผ้ นู าทีมที่เป็ นผู้ประสานประโยชน์ มีความเป็ นธรรม แต่ที่สาคัญคือสมาชิกต้ องเข้ าใจจิตวิทยาความแตกต่างของ
มนุษย์ที่กล่าวว่ามนุษย์ยอ่ มมีความแตกต่างกัน ดังนันการอยู
้
ร่ ่วมกันบทพื ้นฐานของความแตกต่าง ซึง่ ไม่แตกแยกจะทาให้
ปั ญหาลดน้ อยลง

3. Normimg

คือการกาหนดทิศทางเป้าหมาย บรรทัดฐานของทีม กล่าวคือเมื่อมีการระดมความคิดที่ทงั ้ แตกต่างและไม่แตกต่างแล้ วจะ
นาไปสูข่ ้ อตกลงร่วมกัน เช่นกฎกติกา ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ที่ทาให้ การอยูร่ ่วมกันราบรื่ น ซึง่ ในยุคใหม่นี ้อาจมีการกาหนด
วิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ ( Mission ) กลยุทธ์ ( Strategy) และแผนปฏิบตั ิการ ( Action Plan) ร่วมกันเป็ นต้ น โดยกล
ยุทธ์ในขันตอนนี
้
้คือวิธีการกาหนดข้ อตกลง หรื อแผนงานใดๆคงต้ องใช้ การมีสว่ นรวม ( Participative) ของสมาชิกทัง้
ทางตรงและ/หรื อทางอ้ อม เพื่อให้ เกิดการยอมรับและเกิดความรู้สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของพันธะสัญญาต่างๆนัน้ ซึง่ จะส่งผล
ให้ เกิดความร่วมมือ และปฏิบตั ิตามสิง่ ที่กาหนดร่วมกัน
4. Performing

คือการปฏิบตั ิงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือเมื่อมีการตกลงร่วมกันแล้ วคงต้ องมีการเริ่ ม ปฏิบตั ิงาน เช่นใคร
ได้ รับมอบหมายให้ มีบทบาทหน้ าที่ใดก็ทาตามอย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึง่ จะส่งผลถึง
เป้าหมายใหญ่ในภาพรวมของทีมหรื อองค์กร โดยกลยุทธ์ในขันตอนนี
้
้คือการใช้ การสือ่ สาร ( Communication) ระหว่าง
กันทังภายในที
้
มและนอกทีม การใช้ เทคนิคการจูงใจ ( Motivation) เพื่อให้ ลกู น้ องทางานอย่างทุม่ เท หรื อการสอนแนะ
(Coaching) เมื่อลูกน้ องไม่สามารถทางานได้ ดี ซึง่ กลยุทธ์ตา่ งๆในขันตอนนี
้
้ถือเป็ นการใช้ หลักการทางการบริ หาร
(Management Principle) มาใช้ อย่างกว้ างขวาง
5. Adjourning

คือการแยกย้ ายกันเมื่อถึงเวลาหรื อทีมบรรลุเป้าหมาย ขันตอนนี
้
้ถือเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายในการสร้ างทีมงาน ซึง่ อาจกล่าวว่า
“ งานเลี ้ยงยอมมีวน
ั เลิกราฉันใด ทีมงานยอมมีวนั เลิกราฉันนัน้ ” เมื่อมีการดาเนินกิจการงานของทีมไประยะหนึง่ และบรรลุ
เป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์แล้ วย่อมมีการทบทวนองค์กร หรื อหน่วยงานนันใหม่
้ วา่ จะมีการพัฒนาไปให้ ใหญ่กว่าเดิม เช่น
มีการปรับปรุงโครงสร้ างใหม่ มีการจัดทีมใหม่เช่นการโยกย้ ายสับเปลีย่ น หรื อถ้ ามองในแง่ร้ายถ้ ามีความล้ มเหลวเกิดขึ ้นใน
ทีมย่อมต้ องมีการผ่าตัดหรื อการยุบเลิกไปในที่สดุ โดยกลยุทธ์ในขันตอนนี
้
้คือการประเมินผลงาน หรื อประเมินผลการ
ดาเนินการขององค์กรซึง่ ในยุคใหม่เน้ นใช้ การวัดผลงาน ( Measurement) ถ้ าผลการดาเนินงานดีก็คงให้ มีทีมต่อไปแต่
ในทางกลับกันเกิดความเสียหายหรื อล้ มเหลวคงต้ องมีมาตรการตามลาดับจนสุดท้ ายต้ องปรับเปลีย่ นหรื อยกเลิกทีมใน
ที่สดุ
ในการสร้ างทีมงานเป็ นศาสตร์ ทน่ี า่ สนใจต้ องติดตามและเรี ยนรู้ตราบใดทีม่ นุษย์ยงั คงเป็ นสัตว์สงั คม และยังมีการ
ทางานตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป และต้ องมีองค์กรเพื่อเป็ นสังคมในการทางาน โดยในองค์เองต้ องมุง่ เน้ นและให้ ความสาคัญ
อย่างแท้ จริ งไม่เพียงเฉพาะการฝึ กอบรมเท่านันแต่
้ คงต้ องวางกลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อสร้ างทีมงานให้ แข็งแกร่งตลอดไป

