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         องคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการ

บริหารงานแบบบูรณาการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิผลก็คือ  

การทํางานเปนทีมของบุคลากรในทุกระดับ  การทํางานเปนทีมจึง

เปนกุญแจแหงความสําเร็จของการบริหารแบบบูรณาการ 

เนื่องจากลักษณะการทํางานมีความซับซอนและเกี่ยวของกับ

บุคคลหลายหนวยงาน หลายระดับ การปฏิสัมพันธกับผูอื่นไมวา

จะเปนเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ประชาชนผูรับบริการ รวมถึง

วิธีการรับรูและหลีกเลี่ยงการทําลายการไววางใจตอกัน การติดตอ

ประสานงาน การมีสวนรวม ปจจัยเหลานี้ตองอาศัยการทํางาน

เปนทีมเพื่อเปนเครื่องมือและสรางใหเกิดเปนวัฒนธรรมการ

ทํางานของกระทรวงมหาดไทย 

เทคนิคการสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง (Highly 

Effective Team Building Technique) 

          ทีมงาน...เปนหัวใจหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่ชวยให

การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามเปาประสงคไดอยางดี 

เมื่อใดก็ตามที่มีการอยูรวมกันเปนทีม ยอมมีหลักเกณฑ ที่ให

ดําเนินไปในทางเดียวกัน และในทางตรงกันขามอาจจะเห็น 

ไมตรงกัน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล ยอมที่จะตองมีการบริหารทีมงาน

ใหสามารถทํางานเปนทีมรวมกันไดดวยดี 

         แนวความคิดและทักษะในการสรางทีม (Skill and 

approach of the competent teambuilding ) 

          ทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของ

บุคคลในหนวยงาน ดังนั้นการเตรียมบุคคลจึงเปนสิ่งที่จะชวยให

เกิดความพรอมในการสรางทีม  ซึ่งประกอบดวย  ความรู ทักษะ 

และการแสดงออกถึงความสามารถของทีม 

          การแสดงออกถึงความสามารถของทีม (The Approach of 

the competent teambuilding) ลักษณะของทีมจะดูไดจาก การ

ยอมรับของหนวยงาน (Organizational acceptance) เชน หนวยงาน

ใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ในการทํางานของทีม 

ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหายา

เสพติดในระดับพื้นที่ 

  ลักษณะของการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพตามทัศนะ 

ขอเสนอแนวความคิดวา การทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น 

จะตองประกอบไปดวยคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
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 1. ความกระจางชัดในวัตถุประสงค และเห็นดวยกับ

เปาหมาย (Clear Objective and agreed goals) สมาชิกทุกคน

ของทีมจะตองมีความเขาใจเปาหมายอยางเดนชัดและเต็มใจที่จะ

ผูกพัน เพื่อใหเกิดความสําเร็จในเปาหมายที่ตั้งไว 

 2. การเปดเผยและการเผชิญหนากัน (Openess and 

confrontation)  สมาชิกในทีมงานมีความสัมพันธอยางเปดเผย 

ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา กลาเผชิญหนาเพื่อแกไขปญหาการทํางาน

รวมกัน 

 3. การสนับสนุนและการจริงใจตอกัน (Support and 

trust)  สมาชิกในทีมชวยเหลือซึ่งกันและกัน เขาใจความสัมพันธ

ระหวางงานของตนเองกับของผูอื่น และพรอมที่จะรับและใหความ

ชวยเหลือดวยความจริงใจ 

 4. ความรวมมือและความขัดแยง (Co-operation and 

conflict) สมาชิกในทีมงานอุทิศตนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จไป

ดวยดี จะมีการประสานประโยชนในเรื่องของความรูความสามารถ 

ตลอดจนความแตกตางของแตละบุคคลใหไดผลรวมกันอยาง

สูงสุด และเปนลักษณะที่เปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวม อยาง
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เต็มที่ในการทํางาน ซึ่งอาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นภายในทีม  ก็จะ

เปนในทางสรางสรรค 

 5. การปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Sound  procedure)  สมาชิก

ในทีมจะอาศัยขอเท็จจริงเปนหลักและการตัดสินใจจากขอมูลที่

สมบูรณที่สุด ซึ่งมาจากการติดตอสื่อสารที่ชัดเจน มีการพูด การ

เขียน และการทํางานในสิ่งที่ถูกตองในการแกปญหาจะทําใหมี

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพได 

6. ภาวะที่เหมาะสม (Appropriate leadership) หัวหนา

ทีมจะตองมีบทบาทผูนําที่ดีเปนมาตรฐานในการปฏิบัติทุกอยาง 

ไมผูกขาดเปนผูนําคนเดียวของกลุม แตภาวะผูนําจะกระจายไป

ทั่วกลุม ตามสถานการณที่เหมาะสม  

7. ทบทวนการทํางานอยางสม่ําเสมอ  (Regular review)  

ทีมงานจะตองใชเวลาในการประเมินพฤติกรรม  และเรียนรูถึงการ

ผิดพลาดในการทํางานของกลุม ซึ่งจะทบทวนอยางสม่ําเสมอเพื่อ

จะไดแกไขขอบกพรองในการทํางาน  อาจทบทวนระหวางการ

ทํางานหรือหลังจากทํางานเสร็จแลว 
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8. การพัฒนาบุคคล  (Individual development)  สมาชิก

ในกลุมจะไดรับการพัฒนาอยางมีแผนตามความชํานาญของแตละ

บุคคล ซึ่งจะทําใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. ความสัมพันธระหวางกลุมที่ดี (Sound intergroup 

relations)  นอกเหนือจากความสัมพันธอันดีระหวางกลุมแลว

จะตองใหกลุมอื่นเขาใจและยอมรับ  ตลอดจนยื่นมือเขาชวยเหลือ

เมื่อจําเปนดวยความเขาใจ  และปราศจากการแขงขัน 

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ยอมไดผลงานเสร็จตามเปาหมาย  

โดยทุกคนในกลุมมีสวนรวมอยางมีแผน  ดําเนินการอยางมีระบบ  

หัวหนาทีมรูจักประเมินและหาทางพัฒนา  การทํางานเห็นความสําคัญ

ซึ่งกันและกัน  มีการประชุมมากขึ้น  คิดมากขึ้น  พูดนอยลง  

เขาใจวัตถุประสงคของงานอยางกระจาง  ทํางานโดยคํานึงถึง

ทรัพยากรที่มีอยู  มีการทบทวนกฎเกณฑ 

เจ็ดอุปนิสัยของผูมีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of 

Highly Effective People) 

The 7 Habits of Highly Effective People เจ็ดอุปนิสัย

ของผูมีประสิทธิผลสูง เปนผลงานของ Stephen R. Covey ซึ่ง
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แนวคิดของเขาสงผลสะเทือนตอวิธีคิดของคนในวงกวางถึงขนาด

ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 25 บุคคลผูทรงอิทธิพลมากที่สุด

จากนิตยสาร TIME โดย Dr. Stephen R.Covey ผูกอตั้ง และ

ประธานบริษัท Franklin Covey Co. ซึ่งตองการสนับสนุนบุคคล

ในองคกรใหเปนผูที่มีประสิทธิผลสูง เพราะนั่นหมายถึงองคกรของ

พวกเขาจะเปนองคกรที่มีประสิทธิผล ดวยเชนกัน 

กระแสของความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี กระแสความ

เปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ตลอดจนการรวมตัวของธุรกิจตางๆ 

การปรับเปลี่ยนโครงสรางเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของความทาทาย

ที่เพิ่มมากขึ้น องคกรตางๆ ตองเผชิญหนาอยูขณะนี้ การแกปญหา

แบบฉาบฉวยนั้นไมใชทางออกของปจจุบันนี้ รวมถึงการปรับปรุง

ในสวนเล็กๆ นอยๆ นั้นไมมีประโยชน ดังนั้นองคกรที่ทุมเทในการ

สรางศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพ เพื่อเปนพื้นฐานอันแข็งแกรง

ขององคกรเทานั้น ที่จะสามารถกาวไปสูจุดหมายปลายทางได

อยางมั่นใจและมั่นคง   

☛  แกไข ปรับเปลี่ยน ยกเลิก พฤติกรรม และความ 

คุนเคย ที่ไมมีประสิทธิผล 
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☛ การสรางความไววางใจในระดับสูง 

☛ พัฒนาความสัมพันธกับผูอื่น 

เมื่อเรามองและคิดในแงมุมที่แตกตางจากเดิม  เราก็จะกระทํา

พฤติกรรมที่แตกตางเชนกัน และการกระทําเหลานั้นจะกอใหเกิด

ผลดีตอองคกร ซี่งการเปลี่ยนแปลงนี้คือวิธีการที่จะสามารถนํา

องคกรสูความสําเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคง โดย เจ็ดอุปนิสัยของผูมี

ประสิทธิผลสูง ไดแก 

อุปนิสัยที ่1: คิดเชิงรุก (Be Proactive) 

เสริมสรางใหมีความกลาที่จะเผชิญสิ่งใหมๆ กลารับผิดชอบ 

และปรับปรุงการยอมรับในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อที่จะได

บรรลุถึงวัตถุประสงค 

อุปนิสัยแหงวิสัยทัศนสวนบุคคล เราแตละคนมีอํานาจ

เปนของตัวเองในการที่จะตัดสินใจ เมื่อแตละคนใชพลังอํานาจนี้

ในการที่จะเลือกตอบสนองตอสิ่งตางๆ ตามคานิยมที่มีตอตัวเอง 

เขาเหลานั ้นจะไดชื ่อวาเปนคนโปรแอคทีฟ กลาวอีกนัยหนึ่ง 

บุคคลที่มีลักษณะ โปรแอคทีฟ จะสามารถใชความมีอิสระในการ
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เลือกตัดสินใจซึ ่งจะสอดคลองไดดีที ่ส ุดกับคานิยมของแตละ

บุคคล ในขณะที่บุคคลเหลานั้นใหความสําคัญกับสิ่งที่เขาสามารถ

ควบคุมได (Circle of Influence) แทนที่จะตอบสนองหรือวิตก

กังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ  ซึ่งไมไดอยูในความควบคุมของ

เขาเหลานั้น (Circle of Concern) เขาเหลานั้นก็ไดชื่อวาไดใช

พลังงานไปในทางที่ถูกตอง  เพื่อที่จะสามารถควบคุมเงื่อนไข

เหลานั้นและเปนการเพิ่ม Circle of Influence   

เปนกรอบความคิดในการปฏิบัติตน ทั้งดานสังคมและการ

ทํางานใหมีความรอบคอบในการตัดสินใจแกไขปญหา พูดในสิ่งที่ดี 

คิดดี ทําดี 

วงจรวุฒิภาวะ (The Maturity Continuum) 

เปนความหมายแหงการริเริ่ม มีความหมายในฐานะความ

เปนมนุษยที่สามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเอง พฤติกรรมของเราเปน

สวนหนึ่งจากการตัดสินใจ เราตองเปนฝายริเริ่มและรับผิดชอบใน

การกระทําทุกๆ อยางที่เกิดขึ้น การกระทําของเรายอมเกิดจาก

การเลือกของเราเองอยูบนพื้นฐานของคุณคามากกวาผลจากเงื่อนไข 

ซึ่งความมีประสิทธิภาพในทางดานการผลิตนั้นเกิดขึ้นจากความ
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สมดุลของ 2 สิ่ง คือ ผลผลิตกับ ความสามารถในการผลิต Be 

Proactive (อุปนิสัยแหงวิสัยทัศนสวนบุคคล) คนที่มีพฤติกรรม

แบบโปรแอคทีพ คือเปนคนที่มีความรับผิดชอบตอทางเลือกของ

เขาและมีอิสรภาพในการเลือก ในอุตสาหกรรมเราสามารถนํา 

โปรแอคทีพมาใชเพื่อกําหนดความสามารถในการผลิตใหเพิ่มพูน

ขึ้นได เพราะเราสามารถเลือกที่จะทําสิ่งตางๆ ไดใหอยูภายใตการ

ควบคุมของเราและเปนไปตามแนวทางที่เราไดกําหนดไว เชนเรา

จะทําการปรับปรุงการผลิตแบบใหมใหดีกวาแบบเดิม โดยการ

ออกแบบสายการผลิตใหม โปรแอคทีพเปนตัวเลือกที่จะทําได  

พฤติกรรมแบบโปรแอคทีพนี้ ยังไดรวมไปถึงการชวยเหลือ 

มีน้ําใจตอผูรวมงาน ผูซึ่งจะชวยเราไดในอนาคตสามารถเลือกงาน

ใหแตละบุคคลทําได วาแตละคนเหมาะสมกับงานอยางไรโดยดูที่

พฤติกรรมของเขาและให โอกาสเขาไดทํ างานเพื่ อ พิ สูจน

ความสามารถของตัวเอง เปรียบไดกับเราสามารถเลือกผูที่สงมอบ

วัตถุดิบใหเราได วาเปนบริษัทใดซึ่งเปนบริษัทที่มีความเหมาะสม

มากที่สุดอยามัวยึดติดอยูกับบริษัทเดียว ตองกลาที่จะเลือกในสิ่งที่

ดีกวาใหกับบริษัท เพราะเราสามารถที่จะกําหนดใหเปนไปตาม

แนวทางที่ตองการได การที่เรามีพฤติกรรมแบบโปรแอคทีพ  
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และหัวหนาหรือผูจัดการรวมไปถึงคนในองคกรมีพฤติกรรมแบบ

โปรแอคทีพจะทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิผลขององคกรไปได

อยางราบรื่น 

อุปนิสัยที่ 2: เริ่มตนดวยจุดมุงหมายในใจ (Begin  With 

The End In Mind) 

มุงที่ความสําเร็จของโครงการ โดยรวมเปาหมายของทีมงาน 

และองคกรไวดวยกัน 

☛ การตอบสนองตามคานิยม 

☛ การยอมรับความรับผิดชอบ 

☛ มุงเนนที่ Circle of Influence 

☛ เปน Transition Figure 

อุปนิสัยแหงภาวะผูนําสวนบุคคล บุคคลผูมีประสิทธิผล

กําหนดทิศทางอนาคตดวยตนเอง เขาเหลานั้นไดประโยชนจาก

การเริ่มตนดวยจุดมุงหมายในใจในทุกๆ สวนที่เกี่ยวกับชีวิต แทนที่
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จะปลอยใหบุคคลอื่นหรือเงื่อนไขปจจัยภายนอกตางๆ มาเปน

ตัวกําหนดผลที่จะเกิดแกเขา แตเขาเหลานั้นสามารถที่จะวางแผน

วาเขาอยากจะเปนเชนไร  หรืออยากทําอะไร  หรืออยากจะมีอะไร  

แลวเขาก็ไดกําหนดสิ่งเหลานั้นขึ้นในใจเพื่อที่จะเปนตัวนําในการ

ตัดสินใจตางๆ แผนที่อยูในใจนี้ที่ใชสําหรับกําหนดเปาหมายในชีวิต  

จะถูกแสดงออกมาเปนตัวหนังสือในรูปแบบที่เรียกวา  คําปณิธาน 

(Mission Statement) บุคคลใดๆ ก็ตามซึ่งมีคําปณิธานเปนของ

ตนเองที่สามารถที่จะใชในการนําการตัดสินใจ  จะสามารถใชชีวิต

ไดอยางกลมกลืนกับเปาหมายที่ไดมีการกําหนดไวโดยตัวเอง 

การเริ่มตนดวยจุดมุงหมายภายในใจ (being with the end 

in mind) หมายถึง คุณตองรูเปาหมายอยางชัดเจน วาคุณตองการ

อะไร ตองการจะไปไหน เพื่อจะไดเขาใจวาคุณจะขยับไปสูทิศทาง

ที่ถูกตองไดอยางไร  

การกําหนดเปาหมายไวในใจ จะเปนสิ่งที่ใชตรวจสอบทุก

สิ่งทุกอยางในชีวิตคุณ ไมวาพฤติกรรมในวันนี้ หรือวันหนาจะตอง

สอดคลองกับสิ่งที่คุณกําหนดไวในใจ 
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วิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ก็คือ " สนใจเฉพาะสิ่งที่คุณ

ตองการเปน และตองการทํา โดยอยูบนพื้นฐานของคุณคาและ

หลักการที่ดี " 

Begin with the End in Mind(อุปนิสัยแหงภาวะผูนําสวน

บุคคล) เริ่มตนดวยจุดมุงหมายในใจ คือ การสรางทางจิตใจ การ

วางแผน การออกแบบและวางโครงรางสําหรับสิ่งที่เราตองการจะ

เปน หรืออาจเรียกวาเปนการสรางปณิธานของตัวเองขึ้นมาเพื่อ

กําหนดใหเปนไปตามแนวทางที่ปณิธานตั้งไว ซึ่งสามารถใชไดกับ

การตั้งปณิธานในการดําเนินชีวิต ตั้งปณิธานของครอบครัว และ

ตั้งปณิธานในการทํางานใหกับองคกรนั้น ฯลฯ ผูบริหารสามารถ

ตั้งปณิธานขององคกรไดวาจะเปนไปแนวทางใดและเนนที่เรื่องใด

เปนสําคัญเพื่อการบริหารขององคกรเปนไปตามแนวทางที่ได

กําหนดไว ศูนยกลางของชีวิตเปนสิ่งชี้นําการตัดสินใจและชักจูงให

เรากระทําสิ่งตางๆ การเขียนคําปณิธานสวนตัวนั้นเปนเหมือนกับ

การกําหนดแนวทางของชีวิตใหเดินไปอยางมีจุดหมายปลายทางที่

แนนอน ในโลกอุตสาหกรรมก็เชนเดียวกัน เราอาจเคยไดยินคําวา 

“สรางคนกอนสรางเทคโนโลยี” ซึ่งคํากลาวนี้ เปนเหมือนคํา

ปณิธานอยางหนึ่งซึ่งหมายถึงวาเทคโนโลยีนั้นไมอาจเกิดขึ้นได

เลยถาปราศจากคนที่มีความรูความสามารถในการสรางสิ่งตางๆ

 14                            เทคนิคการสรางทีมงานทีม่ปีระสิทธภิาพสูง 

 

 

ขึ้นมา เริ่มตนดวยจุดมุงหมายในใจ เปนการสรางทางจิตใจกอน

สรางทางกายภาพ  เปนการสรางแนวทางใหกับชีวิตของตัวเอง

และยังสามารถนําไปประยุกตกับสิ่งตางๆ รอบตัวเราไดอีกดวย 

อุปนิสัยที่ 3: ทําสิ่งที่สําคัญกอน (Put First Things First) 

มุงเนนทําสิ่งที่สําคัญกอน และสงเสริมการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิผล 

☛ สิ่งแรกที่สําคัญสําหรับทาน 

☛ ดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิผลในตารางการบริหาร

เวลาพื้นที่ 

อะไรคือสิ่งที่สําคัญเปนอันดับแรก  อะไรก็ตามซึ่งเราโดย

สวนตัวพบวามีคุณคามากที่สุดที่จะกระทํา  สิ่งสําคัญอันดับแรก

นั้นจะชวยใหเราดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกตอง  สิ่งนี้จะชวยใหเรา

บรรลุถึงเปาหมายแหงชีวิตบนหลักการที่ถูกตอง  ซึ่งไดแสดงไวใน

คําปณิธาน (Mission Statement) 
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สิ่งสําคัญอันดับแรกมักจะมีความสําคัญมากเสมอ  และ

บางครั้งก็เปนความเรงดวน : 

 ☛ ความสําคัญ (Important) กิจกรรมเปนเรื่องสําคัญ ถา

โดยสวนตัวแลวทานพบวามันมีคุณคา ถามันมีผลตอปณิธาน  

คานิยม และจุดมุงหมายอันดับตนๆ ของเรา    

☛ ความเรงดวน (Urgent) กิจกรรมเปนเรื่องเรงดวนถา

เราหรือผูอื่นรูสึกวาตองใหความสนใจในเรื่องนี้อยางทันทีทันใด  

เราควรจะมุงเนนไปที่การบริหารเวลา  และเรื่องของงานรวมไปถึง

ความสัมพันธกับผูอื่น 

☛ การบริหารที่ดีที่สุดคือ การทําทุกอยางตามลําดับ

ความสําคัญ (putting first things first) การบริหารก็คือการจัด

ระเบียบวินัยเพื่อทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จ และหัวใจของการบริหาร

เวลา สามารถสรุปใหสั้นเหลือเพียงประโยคเดียววา " จัดการและ

ดําเนินการตามความสําคัญ " 
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โดยสรุป Put First Things First (อุปนิสัยแหงการบริหาร

สวนบุคคล) ทําสิ่งที่สําคัญกอนเราควรทําในสิ่งที่สําคัญกอน เพื่อที่จะ

ไดบรรลุความสําเร็จผลตามที่ไดตั้งปณิธานไวซึ่งกิจกรรมทั้งหลาย

สามารถจัดลําดับไดโดยการแบง ตามความสําคัญ และความ

เรงดวนโดยมีการกําหนดตามลําดับ ในขณะเดียวกันเราควรที่จะ

ระบุและกําจัดกิจกรรมที่ไมไดนําไปสูการบรรลุปณิธานตามที่ได

ตั้งใจไว 

อุปนิสัยที ่4: คิดแบบชนะ ชนะ (Think  Win – Win) 

สงเสริมใหมีการแกปญหา และความขัดแยงรวมกัน 

แสวงหาหนทางที่มีผลประโยชนดวยกัน 

☛ กรอบความคิดหกประเภทของความสัมพันธของมนุษย 

☛ เขียนบทชีวิตใหมดวยความคิดแบบชนะ - ชนะ 

☛ สี่มิติของชนะ - ชนะ 
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การคิดแบบชนะ - ชนะ เปนกรอบแหงจิตใจและหัวใจ ซึ่ง

มุงเนนอยางมั่นคงเพื่อใหบรรลุถึงผลประโยชนรวมกันในทุกๆ ดาน

ของการมีความสัมพันธกับผูอื่น  ความคิดแบบชนะ - ชนะหมายถึงให

ทุกๆ ฝายเปนผูชนะ  เพราะวาขอตกลงหรือวิธีการแกปญหาเหลานั้น

จะทําใหไดประโยชนและความพอใจทั้ง 2 ฝาย  นั่นหมายความวา 

ทุกๆ ฝายจะรูสึกดีกับการตัดสินใจนั้น  และรูสึกผูกพันในแผนการ

เพื่อที่จะใหบรรลุผลสําเร็จ 

บุคคลซึ่งคิดแบบชนะ - ชนะ จะประกอบไปดวยคุณลักษณะ 3 

ประการ กลาวคือ ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น (Integrity) วุฒิภาวะ 

(Maturity)  และ ความใจกวาง (Abundance Mentality) บุคคลซึ่งมี

ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่นจะมีความซื่อสัตยในดานความรูสึก  

คานิยม และขอผูกมัดที่ตนเองมีตอผูอื่น และตอตนเอง บุคคลผูซึ่งมี

วุฒิภาวะจะแสดงความคิด และความรูสึกของตนเองดวยความกลา

แสดงออก และแสดงความใสใจตอผู อื่นทั้งในดานความคิด และ

ความรูสึกเชนกัน  บุคคลซึ่งมีความใจกวางจะมีความเชื่อวาทุกสิ่งทุก

อยางมีมากเกินพอสําหรับทุกๆ คน 

"มิตรภาพไมมีวันเกิดขึ้นไดถาปราศจากความเชื่อมั่น และ

ความเชื่อมั่นจะไมมีวันเกิดขึ้นไดถาปราศจากความซื่อตรง " 
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แนวคิดแบบชนะ - ชนะ ไมถือเปนเทคนิคอยางหนึ่ง แต

เปนปรัชญาโดยรวมที่มนุษยพึงปฏิบัติตอกัน เปนการมองวาชีวิต

ควรเปนไปเพื่อความรวมมือรวมใจ ไมใชเพื่อการแขงขัน เพราะ

ความสําเร็จของคนคนหนึ่งไมไดหมายความวาตองทําใหอีกคน

หนึ่งเสียหายหรือตองแยงชิงจากคนอื่น 

Think Win - Win (อุปนิสัยแหงภาวะผูนําระหวางบุคคล) 

คิดแบบชนะ - ชนะ บุคคลในสังคมปจจุบันนี้จะมีความคิดแบบ

ชนะ - แพ ซึ่งเปนความคิดที่ผิดและเปนความคิดของคนสวน

ใหญที ่เกิดขึ้นในสังคมคือคิดที่จะหวงตนเองเปนอันดับแรก หา

ผลประโยชนใสตัวเองและใหรายกับผู อื ่นเพื ่อใหไดมาซึ ่งคําวา 

ชนะในขณะที่ฝายตรงขามไดรับคําวาแพ การคิดแบบชนะ - ชนะ

นั้นเปนความคิดที่จะหาวิธีที่จะทําใหตนเองประสบผลสําเร็จและมี

ความสุขในขณะเดียวกันที่สรางความพอใจใหกับผูอื่นดวย  

การคิดแบบชนะ - ชนะ ตองเริ่มตนจากที่ตัวเราเองกอน

หากคนภายในองคกรมีความคิดแบบชนะ - ชนะจะทําใหเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคกรไดมากยิ่ ง ขึ้นโดยต างฝ ายต างมี

ความสัมพันธที่ดีตอกันและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันหาก

องคกรคิดแบบชนะ - ชนะ มีขอตกลงรวมกันทั้ง 2 ฝาย ไดรับ
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ผลประโยชนจากการที่ไดทําขอตกลงรวมกันอีกทั้งยังเปนการ

สรางความสัมพันธอันดีกับทั้ง 2 ฝาย คนที่มีคุณลักษณะแบบชนะ 

- ชนะจะตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น มีวุฒิภาวะกลา

แสดงออก ใสใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น มีความใจกวาง 

อุปนิสัยที่ 5: เขาใจผูอื่นกอนแลวจึงใหผูอื่นเขาใจเรา  (Seek  

First to Understand, Then To Be Understood) 

สรางความชัดเจนในการติดตอสื่อสารใหมากขึ้น โดยใช

ทักษะในการฟง เพิ่มความไววางใจใหสูงขึ้น และทํางานใหสําเร็จ

ขึ้น ชวยทําใหเขาใจปญหาตางๆ และทัศนะในการสื่อสารดีขึ้น 

เพื่อหาทางแกปญหาไดอยางถูกตองที่สุด 

 ☛ ความทาทายในการติดตอสื่อสาร 

 ☛ ระดับของการฟงและการตอบสนองบนพื้นฐานของ 

อัตชีวประวัติ 

อุปนิสัยแหงการติดตอสื่อสารอยางเขาอกเขาใจ  เมื่อ

เราฟงเพื่อที่จะเขาใจผูอื่น การติดตอสื่อสารระหวางบุคคลจะเปนไป

อยางมีประสิทธิผล เราเลิกสนใจสิ่งตางๆ บนกรอบความคิดของ
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เราเอง และเลิกสนใจที่จะอธิบายอัตชีวประวัติสวนตัวของเราเองตอ

ผู อื ่น โดยการหลีกเลี ่ยงการตอบสนองที ่อยู บนพื ้นฐานของ

ประสบการณของเราเองและใหความสําคัญเกี่ยวกับบุคคลอื่น  จะ

เปนการชวยในเรื่องการติดตอสื่อสารกับผูอื่น  จะเปนการชวยให

เราไดมีการเตรียมตัวที่จะฟงอยางเขาอกเขาใจ และดวยความ

ตั้งใจที่จะเขาใจผูอื่น    

การใหผูอื่นเขาใจเรา จะตองใชความกลาหาญและทักษะ  

คุณจะตองมีความกลาหาญที่จะแสดงความรูสึกที่แทจริงของตนเอง 

และอยางเปดเผย  คุณจําเปนตองมีทักษะในการที่จะอธิบายอยาง

แจมชัดและเที่ยงตรงในประเด็นตางๆ ของคุณจากมุมมองของ

ผูอื่น “หัวใจมีเหตุผลพอที่จะรูวาเรื่องไหนไมตองใชเหตุผล "  

การเขาใจคนอื่นตองอาศัยการไตรตรอง แตการทําใหคนอื่น

เขาใจเราจะตองอาศัยความกลาหาญ ยิ่งคุณสามารถทําความ

เขาใจคนอื่นไดลึกซึ้งเทาไหร คุณจะยิ่งไดรับความศรัทธามากขึ้น

เทานั้น เมื่อคุณเขาใจความรูสึกของแตละคนเปนอยางดีแลว 

ความแตกตางจะไมใชอุปสรรคอีกตอไป 
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โดยสรุป Seek First to Understand, Then Be 

Understood เขาใจผูอื่นกอนแลวจึงใหผูอื่นเขาใจเรา การที่จะทําให

ผูอื่นเขาใจเรากอนนั้นยาก เราจะตองเขาใจผูอื่นกอนโดยเริ่มตน

ดวยการเปนผูฟงที่ดี ฟงอยางเขาอกเขาใจ 

การฟงมีหลายระดับหลายประเภท เชน ไมสนใจฟง แกลงฟง 

เลือกฟง และฟงอยางตั้งใจ ฟงดวยหู สายตาและหัวใจ การฟง

อยางเขาอกเขาใจนั้นไมไดหมายความวาจะตองฟงแลวเห็นดวย

เสมอ ตองฟงอยางที่เขาใจในบุคคลนั้นอยางแทจริงวารูสึกนึกคิด

อะไร ถาหากเราทราบถึงความรู สึกนึกคิดของเขาไดจะเปน

ประโยชนตอเราเปนอยางมากเราสามารถใชคนไดอยางถูกตองวา

เขาชอบหรือรูสึกอยางไรกับงานที่เราไดมอบหมาย การฟงอยาง

เอาใจใสเปนการเพิ่มมนุษยสัมพันธในอีกทางหนึ่งซึ่งชวยใหเรา

สามารถทํางานไดอยางราบรื่นและเขาใจผูอื่นไดดียิ่งขึ้น เนื่องจาก

ในองคกรหนึ่งๆ เราตองพบปะผูคนจํานวนมากซึ่งการฟงที่ดีนั้น

เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการเขากับผูอื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

ตัวเองและเพื่อการติดตอประสานงานไดอยางดียิ่งขึ้นเพราะวาเรา

ไดฟงแลววิเคราะหอยางมีเหตุผล ชวยในการตัดสินใจไดอยาง

ละเอียดรอบคอบดียิ่งขึ้นเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดตามมาใน
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ภายหลัง เพราะเราสามารถสื่อสารไดอยางชัดเจน ตรงประเด็น 

เห็นภาพ แกนสาร กรอบความคิดในการทํางานไดอยางราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ 

อุปนิสัยที ่6: ผนึกพลังประสานความตาง (Synergize) 

ผนึกพลังตางๆ รวมกันจากสมาชิกในกลุม เพื่อนํามาเปน 

สวนไดเปรียบในทางเลือกใหม 

 ☛ กระบวนการผนึกพลังประสานความตาง 

☛ การใหคุณคากับความแตกตาง 

 ☛ การสรางสรรคทางเลือกที่สาม 

☛ การมองภาพของความถอมใจ 

อุปนิสัยแหงการรวมมือกันอยางสรางสรรค Redwoods 

ซึ่งเมื่อรวมมือกันอยางใกลชิดจะทําใหเกิดศักยภาพซึ่งจะกอใหเกิด

ผลเปนทวีคูณ มากกวาผลที่เกิดจากการแยกกันทํางาน  หลักการ

การผนึกพลังประสานความตางนี้เปนจริงเชนเดียวกันในสังคม
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มนุษย  เมื่อบุคคล 2 คนรวมมือกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันอยาง

สรางสรรค จะชวยใหเกิดผลสําเร็จมากกวาผลบวกของแตละฝาย

มารวมกัน เมื่อแตละฝายใหคุณคากับความแตกตางของอีกฝายหนึง่  

ก็จะทําใหแตละฝายมีใจเปดกวางเพื่อที่จะหาโอกาส และความ

เปนไปไดใหมๆ   ชวยใหแตละฝายคิดแบบชนะ-ชนะ และสราง

ความไววางใจ ก็จะชวยใหมีการเสริมซึ่งกันและกัน 

การประสานพลัง หมายถึง การรวมขอดีของอุปนิสัยทั้งหมด

มารวมเขาดวยกันเพื่อทํางานใหญใหสําเร็จ  

กุญแจสําคัญของการประสานพลังก็คือ การประสานพลัง

ในตัวบุคคลนั่นเอง เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ 

Synergize (อุปนิสัยแหงการรวมมืออยางสรางสรรค)  

ในการพึ่งพาอาศัยกันทุกวันนี้ตองอาศัยความเขาใจในแตละตัว

บุคคลที่มีความแตกตางกันในแตละคนการที่เรามองเห็นความ

แตกตางของแตละคน คนที่มีความคิดตางไปจากเราอยาสรุปวา

เขาคิดผิดหรือเราคิดผิด เราตองเห็นดวยกับความแตกตางนั้น

หมายถึงเราตองเคารพถึงความแตกตางที่เกิดขึ้นเพื่อชวยในการ

พัฒนาเรียนรู ปรับความคิดในตัวเราเองมองความแตกตางนั้นเปน
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เสมือนความแตกตางของการเรียนรู ความแตกตางที่เราคนพบขึ้น

นั้นจะสามารถชวยใหเราแกไขปญหาในการทํางานไดและสามารถ

สรางผลงานรวมกันกับคนในทีมของเราความแตกตางที่อาจ

เกิดขึ้นไดนั้นมีหลายรูปแบบซึ่งแตละแบบไมอาจที่จะสามารถ

พัฒนาความคิดของเราไปไดเพราะวาความแตกตางที่เกิดขึ้นนั้น

เปนความตางอยางไรความคิด  

การประนีประนอมเปนหนทางหนึ่งที่จะจัดการกับความ

แตกตางได แตการประนีประนอมนั้นไมกอใหเกิดประโยชนเสมอ

ไป ไมมีการพัฒนาเกิดขึ้น ความแตกตางที่เกิดขึ้นในองคกรนั้น

เปนตัวชวยในการพัฒนาองคกรใหดียิ่งขึ้น หากเรารูจักและยอมรับ

ถึงความแตกตางที่เกิดขึ้นไดรวมทั้งสามารถชวยพัฒนาผลผลิตให

มีคุณคามากยิ่งขึ้น 

อุปนิสัยที ่7: ลับเลื่อยใหคมอยูเสมอ (Sharpen the Saw) 

ทําใหเปนกิจวัตร หมั่นฝกฝน เพื่อพัฒนาทั้ง 6 อุปนิสัย 

ใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ รวมทั้งเอาใจใสทั้ง สี่มิติของการเติมพลังชีวิต  

1) กายภาพ 2) สติปญญา 3) จิตวิญญาณ 4) สังคม/อารมณ 
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☛ สี่มิติของการเติมพลังชีวิต 

☛ ความสามารถในการผลิตสวนบุคคล 

☛ วงหมุนสูเบื้องบน 

☛ การดํารงชีวิตโดยมีศูนยกลางอยูที่หลักการ 

อุปนิสัยที่ 7 เปนเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

ที่ชวยรักษาและเพิ่มคุณคาที่มีอยูในตัวคุณใหมากขึ้น การลับเลื่อย

ใหคม โดยทั่วไปแลวหมายถึงการแสดงพลังขับเคลื่อนที่มีอยูในตัว

บุคคล แลวนําออกมาใชอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยใชอยาง

ฉลาดและสมดุล 

Sharpen the Saw (อุปนิสัยแหงการเติมพลังชีวิต) ลับเลื่อย

ใหคมอยูเสมอ หมายความไดถึงการพัฒนาตัวเองใหทันสมัยอยู

เสมอ ในทั้ง 4 ดาน  

1.  ดานกายภาพ ออกกําลังกายใหรางกายสมบูรณ พรอม

ที่จะทํางานในวันตอๆ ไป ทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย  
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2. ดานสติปญญาศึกษาหาความรูใหกับตัวเองอยูเสมอ

เพื่อใหทันตอโลกอุตสาหกรรมที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป  

3. ดานจิตวิญญาณ มีสมาธิกับตนเองตั้งใจกับงานที่ไดรับ

มอบหมายเพื่อทําใหสําเร็จตามที่ไดตั้งใจไว  

 4. ดานสังคม/อารมณ มีความสุขุม วุฒิภาวะทางอารมณ 

สามารถที่จะควบคุมตนเองไดกับทุกสถานการณที่เกิดขึ้น ตองมี

การพัฒนากรอบความคิดของตัวเราเองเพื่อการพัฒนาในดาน

ตางๆ ตองหมั่นดูแลรักษาความสามารถของตัวเราเองใหดีอยู

เสมอและเพิ่มพูนความสามารถใหมีมากขึ้นกวาที่เปนอยู อาจจะ

เพิ่มพูนทีละนอยแตนานๆ สม่ําเสมอ หากเราสามารถพัฒนา

ความรู ความสามารถ ฯลฯ ใหกับตัวเราเองไดแลวในสิ่งนั้นจะชวย

ใหเรามีความคิดที่ดีที่จะกลับไปพัฒนาองคการใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม

ไดอีก ดังคํากลาวที่วา “เราตองชวยตัวเองกอนที่จะชวยผูอื่น” หาก

เรายังไมสามารถชวยตัวเองไดจะมีใครที่ไหนที่จะเชื่อในตัวเรา  

และไมกลาที่จะมอบหมายงานที่สําคัญใหทํา  

สําหรับ อุปนิสัยที่ 8 : จากประสิทธิผลสูความยิ่งใหญ 

"The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness" ทํา
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อยางไรจึงจะกาวขึ้นเปนผูนําที่ยิ่งใหญได กอนอื่นใดก็ตองทํา

ความเขาใจกับความเปน "ผูนํา" เสียกอน วา คนทุกคนมีศักยภาพ

ที่จะขึ้นเปนผูนําไดทั้งนั้น ถาเราดูผูนําที่ยั่งยืนของโลกก็ไมไดมี

ตําแหนงหนาที่อยางเปนทางการอะไร อยางเชน พระพุทธเจา 

มหาตมะคานธี แตมาจากศีลธรรมและคุณธรรมเปนตัวบงชี้ความ

เปนผูนําที่ยั่งยืน  

"Covey บอกวามนุษยเราเกิดมามีของขวัญติดตัวมา 3 ขอ

ดวยกัน บางคนอาจไมเคยไดแกะกลองเลย แตคนที่แกะกลองออก

แลวเอาของขวัญมาพัฒนา คนๆ นั้นจะเปนผูนําที่ยั่งยืนโดดเดนได 

คือเปนผูนําที่สามารถคนพบ "เสียง" ในตัวเอง คนพบศักยภาพ

และปลดปลอยศักยภาพของตนเอง แลวก็เปนแรงบันดาลใจใหคน

อื่นคนพบศักยภาพของคนคนนั้นดวย" 

☛ ของขวัญประการแรกคือ เสรีภาพและอํานาจในการ

เลือก 
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☛ ของขวัญประการที่ 2 คือ กฎแหงธรรมชาติหรือ

หลักการซึ่งเปนสากลและไมมีวันเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะ

คนหาหลักการหรือกฎแหงธรรมชาติที่ยั่งยืน ไมวาจะผาน

กาลเวลานานเทาใดก็ตามหลักการนี้ก็จะไมลาสมัย เปนเรื่อง

ปรมัตถสัจจะ และเปนเรื่องปจจัตตัง คือปรากฏชัดในตนเองดวย 

ซึ่งหลักการนี้คือคุณคาที่ไมวาใครเขามาสัมผัส ชาติใด ศาสนาใด 

ผิวพรรณใด หลักการนี้ก็เปนหลักการที่ดี ซึ่งเมื่อรูวาเรามี

ทางเลือก เราก็ควรจะตองมีหลักการที่เรายึดมั่น 

☛ สวนของขวัญประการที่ 3 ก็คือความฉลาดหรือสมรรถนะ

ทั้ง 4 ในตัวนั่นเอง ขอนี้ก็คือการที่เราจะเปนคนที่สมบูรณ เปน

องคกรที่สมบูรณหรือเปนประเทศที่สมบูรณไดจะตองมีความสามารถ 

4 ขอดวยกัน คือเรื่องของ PQ, IQ, EQ และก็ SQ ซึ่งก็คือ กาย 

จิตใจ สติปญญา และมโนธรรม                

จากจุดนี้ เห็นวา Covey สามารถโยงเขากับภาพใหญของ

สังคมโลกไดเปนอยางดีโดยอธิบายวา "เรากําลังอยูในยุคสังคม

ของการเรียนรู ซึ่งในยุคอุตสาหกรรมจะเนนเรื่องการทํางาน
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เหมือนกับหุนยนต โดยผลผลิต 80% ของมูลคาเศรษฐกิจของโลก

มาจากวาเราทําอะไร อีก 20% เปนเรื่องของ Value added creativity 

คือการใสมูลคาเพิ่มเขาไปในสิ่งที่เราทํา แตยุคนี้มันกลับสมการ

เลย 80% ของมูลคาเศรษฐกิจไมใชเราทําอะไร แตเปนวาเราทํา

อยางไร เปนการใสความคิดสรางสรรค จิตวิญญาณ จิตใจ อะไร

ตางๆ เขาไปในสิ่งที่มีอยูแลว" โลกยุคนี้แขงขันกันที่ความรู 

คนทํางานที่ไมมีความรูจะตกยุค เหมือนพนักงานพิมพดีดที่

พิมพดีดไดแตไมรูวาพิมพอะไรจะอยูไมรอด เพราะแมแตผูบริหาร

ก็ตองพิมพดีดเองในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคที่ Covey เรียกวา 

Information age  มันมีการปฏิวัติรูปแบบการทํางานซึ่งไมเคยเกิด

ขึ้นมากอน ตั้งแตอินเตอรเน็ต อีเมล มันสงผลใหวิถีชีวิตของคนยุค

นี้เปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่เร็วมาก เพราะฉะนั้นคนที่จะอยูรอดได

ในยุคสังคมแหงการเรียนรูนี้จะตองเปน Information worker คือ

ทํางานโดยอาศัยความรู รูแลวตอง add value ใสเขาไป และตอง

ดึงในเรื่องมโนธรรม จิตวิญญาณเขามาใสดวย ถึงจะไดศักยภาพที่

เต็มที่ของคนๆ นั้นขององคกรนั้นๆ ออกมา องคกรนั้นถึงจะอยูได

หนังสือเลมนี้มีอิทธิพลตอการปรับตัวสูการเปลี่ยนแปลงไมนอย 

 30                            เทคนิคการสรางทีมงานทีม่ปีระสิทธภิาพสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “ สิ่งที่ Covey พูดยังสอดคลองกับ

พระพุทธศาสนา เขาบอกวา มนุษยสามารถ

หาทางเลือกที่สามได ซึ่งไมใชทางเลือก

ของคุณหรือของผม แตเปนทางเลือกของ

เราที่เกิดจากการเขาใจซึ่งกันและกัน และ

ไมใชการประนีประนอมยอมความกัน 

แนวคิดนี้คือ หลักมัชฌิมาปฏิปทา ที่

พระพุทธเจาประทานไว คือทางสาย

กลางซึ่งเปนการเลือกทางเดินที่ยั่งยืน” 


