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กลยุทธก์ารบรหิารทมีงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

High Performance Team Management Strategy 

 
 หลกัการและเหตผุล 

รปูแบบการท างานซึง่เป็นทีย่อมรับกันวา่สามารถสรา้งประโยชน์อยา่งมากในองคก์รและสามารถขับเคลือ่นองคก์ร       

กา้วผ่านวกิฤตไิปสูค่วามส าเร็จได ้ คอืการท างานเป็นทมี  การท างานเป็นทมีท าใหบ้คุลากร และทรัพยากรทีม่อียู่
อยา่งจ ากัดเกดิผลทวคีณูได ้ดังค ากลา่วทีว่า่ “หนึง่บวกหนึง่ไดม้ากกวา่สอง” อยา่งไรก็ตามการท างานเป็นทมีอยา่ง

มพีลัง มกีระบวนการซบัซอ้นมากกวา่แคก่ารน าคนหลายๆคน มารวมตัวท างานดว้ยกัน  
 
ในการท างานเป็นทมีใหไ้ดผ้ลส าเร็จสงูสดุเกดิจากการท างานรว่มกันในสองมติ ิ คอื มติขิองงาน และมติขิองคนใน

ทมี     ซึง่เป็นมติขิองความรูส้กึนกึคดิทีม่คีวามเฉพาะตัวของแตล่ะคน เป็นสองมติใิหญ่ๆ ทีผู่น้ าทมีตอ้งท าความ
เขา้ใจอยา่งถอ่งแทแ้ละ    ใชค้วามเขา้ใจในเรือ่งเหลา่นี้ในการสรา้งและบรหิารทมีใหเ้กดิการประสานพลังกัน  ตอ้ง
มกีารเรยีนรูถ้งึหลักการและทักษะตา่งๆ  ในการบรหิารทมีงาน  เรยีนรูห้ลักจติวทิยาในการบรหิารคน ทัง้ในแง่การ

บรหิารทัศนคต ิ อารมณ์ และการสรา้งแรงจูงใจ เป็นการมุง่น าเอาศักยภาพ ความสามารถทีซ่อ่นอยูข่องแตล่ะคนใน
ทมีมาใชเ้พือ่เสรมิจุดแข็งของทมี สรา้งประสทิธภิาพงานหรอืบรรลเุป้าหมายในการท างานรว่มกัน และพัฒนา
ศักยภาพในการท างานของผูร้ว่มทมีทกุคน  

 
ผลจากการส ารวจ รวมถงึความคดิเห็นของผูรู้ ้ ผูเ้ชีย่วชาญ มขีอ้สรปุตรงกันวา่ ในบรรดาทมีตา่งๆทีม่ปีระสทิธภิาพ   
ประสบความส าเร็จ สามารถสรา้งผลงานไดอ้ยา่งยอดเยีย่มนัน้ จะมคีณุลักษณะส าคัญหลายๆอยา่งทีต่รงกัน 

เหมอืนๆกัน ซึง่ไดร้วบรวมเอาไวเ้ป็น 6 คณุลักษณะ ทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูน้ าทมีในการสรา้งทมี พัฒนาทมี
และบรหิารทมีใหเ้กดิประโยชน์และประสบผลส าเร็จสงูสดุ 
 

 
 

 
 

 วตัถุประสงค ์

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึหลักการ ธรรมชาต ิองคป์ระกอบของทมี และกลยทุธก์ารสรา้งทมีงาน 
 เพือ่ไดเ้รยีนรูถ้งึคณุลักษณะทีส่ าคัญตา่งๆของทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 เพือ่เรยีนรูถ้งึหลักการและทักษะการบรหิารทมีงาน 
 เพือ่ใหต้ระหนักรูใ้นความส าคัญของบทบาทหนา้ทีข่องผูร้ว่มทมีทีม่คีวามแตกตา่งกนั 

 เพือ่ก าหนดปัจจัยส าคัญรว่มกันภายในทมี สรา้งแนวทางแหง่การประสานพลังทมี 

 เพือ่เรยีนรูห้ลักจติวทิยาในการบรหิารคน การวเิคราะหค์น ประสานการท างานและการสรา้งแรงจูงใจ 
 เพือ่พัฒนาศักยภาพภาวะผูน้ าทมี เพือ่น ามาปรับใชใ้นการท างานเป็นทมีทีเ่กดิผลส าเร็จสงูสดุ 
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 เนือ้หา 

 Introduction 
 ความหมาย ความส าคัญของทมี (Meaning and importance of team) 

 องคป์ระกอบและธรรมชาตขิองทมี (Element, team stages) 
 คณุลักษณะของทมีทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (Characteristics of a high performance team) 

 Module 1 : เป้าหมายทีช่ดัเจนและบทบาทของสมาชกิทมี (Clear goals and defined roles) 
 ก าหนดเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ (SMART goals) 

 บทบาททีแ่ตกตา่ง (Roles of team member) 
 Module 2 : เหน็คณุคา่ของความแตกตา่ง (Valued diversity) 

 เขา้ใจรปูแบบพฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งของสมาชกิในทมี (Team member personality 
insights: DISC model) 

 การอา่นวเิคราะหล์ักษณะผูอ้ืน่ และปรับสไตลใ์หเ้หมาะสม (Style reading and flexing) 
 Module 3 : สือ่สารอยา่งเปิดเผยและรับผดิชอบ (Open and responsible communication) 

 หนา้ตา่งโจฮารี ่(Johari window) 
 “ท าใหเ้ขา้ใจตรงกนั” เป็นความรับผดิชอบของเรา (Common understanding is our 

responsibility) 
 Module 4 : บรหิารความขัดแยง้อยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective conflict handling) 

 วธิกีารรับมอืกับความขัดแยง้ (Conflict handling) 

 รับมอืกับคนทีม่ปัีญหา (Handle the difficult people) 

 Module 5 : สรา้งบรรยากาศเชงิบวกและการรว่มมอืกัน (Positive and cooperative atmosphere) 
 สรา้งความไวเ้นื้อเชือ่ใจ (Trust building) 

 ประสานพลังทมี (Team synergy) 
 Module 6 : ผูน้ าทมีแบบมสีว่นรว่ม (Participative leadership) 

 บทบาท หนา้ที ่(Role and responsibility) 
 สรา้งแรงจูงใจ (Motivating)  

 โคช้ชิง่ เครือ่งมอืเชงิกลยทุธส์ าหรับผูน้ าทมี (Coaching : a Strategic tool for team 
leader) 

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

การบรรยาย, กจิกรรมกลุม่/เดีย่ว, ท าแบบ Assessment, Clip VDO, Case Study, Role play 
 
 

 เหมาะส าหรบั 

ผูน้ าองคก์ร ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ หรอืหัวหนา้งาน ทีต่อ้งการสรา้งทมี พัฒนาทมีและบรหิารทมีใหเ้กดิประโยชน์และ
ประสบผลส าเร็จสงูสดุ 
 

 
 ระยะเวลา 

2 วัน 
 

 
 วทิยากร 

อาจารยท์ัศน์ จารศุักดิศ์ร ี

 


