
Elements for High-performance Team 

ทกุๆ คนน่าจะเคยเป็นสว่นหนึ่งของทีม  หรือมากไปกว่านัน้ เป็นผู้น าของทีม หากเป็นเช่นนัน้ เคยบ้างหรือไม่ ที่ประสบ

ปัญหาเกิดข้อขดัแย้งทางความคิดเห็น ทศันคติ และวิธีการท างานที่แตกต่าง จนมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของทีมและสดุท้ายสง่ผลให้การด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายและล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา  

ผู้ เขียนจึงมีจุดประสงค์ในการสรุปองค์ประกอบของทีมที่ดีและความเช่ือมโยงของแต่ละองค์ประกอบ ที่ท าให้เกิดเป็น 

High-performance Team เพื่อเป็นเสมือน Checklist ในการประเมินสถานะและแนะน าแนวทางการปฏิบตัิส าหรับ 

แตล่ะองค์ประกอบ เพื่อพฒันาประสทิธิภาพการท างานและบรรลเุป้าหมายของทีม 

ค าว่า “ทีม” เป็นค าที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้ถูกใช้เพื่อเรียกการรวมตวัของคนกลุ่มๆ หนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทีมในบริษัททีมวิจัยในมหาวิทยาลยั ทีมในเกมกีฬา ทีมการถ่ายท าภาพยนตร์ ทีมหาเสียงของ 

พรรคการเมือง และทีมในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหรือผู้ เ ช่ียวชาญด้านการบริการ 

ทรัพยากรบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะในด้าน Organizational Behavior ซึ่งเป็นการศึกษาและพดูถึงพฤติกรรมของ

บุคคลในสภาวะแวดล้อมที่เป็นองค์กร บริษัท หรือสถาบนั ได้พยายามที่จะให้ค าจ ากัดความของค าว่า  “ทีม” เพื่อเป็น

บรรทดัฐานตัง้ต้นในการศกึษาหาแนวทางเพื่อพฒันาประสทิธิภาพของการท างานเป็นทีมไว้เป็นจ านวนมาก  

ตวัอย่างเช่น Linda A. Hill ศาสตรจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั Harvard Business School สาขา Organizational 

Behavior ได้ให้ค าจ ากดัความของทีมไว้ว่า “A group of people who do collective work and are mutually 

committed to a common team purpose and challenging goals related to that purpose1” นอกเหนือจากนี ้

Jon R. Katzenbach ผู้ เช่ียวชาญด้านการน าองค์กรและเป็นที่ปรึกษาบริษัท PwC’s Strategy& ซึ่งให้ค าปรึกษาแก่ 

บริษัทชัน้น า รวมถึงเป็น Coach ให้กบั CEOs เป็นจ านวนมาก มองว่าทีม คือ “A small number of people with 

complementary skills who are committed to a common purpose, set of performance goals, and 

approach for which they hold themselves mutually accountable2” ซึ่งจะสงัเกตเห็นได้ว่าจากค าจ ากดัความ 

ทัง้สองท่านนัน้ มีความเหมือนกนัขององค์ประกอบของทีม นัน่คือ การมีเป้าหมายร่วมกนั (Mutual Goals) และการมี

ความรับผิดชอบตอ่เป้าหมายของทีม (Commitment) โดยสององค์ประกอบนีไ้ด้ประสานบคุคลในทีมเข้าไว้ด้วยกนั 

อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของผู้ เขียน ยงัมีอีกสององค์กรประกอบที่ส าคญั นัน่คือ ความสมัพนัธ์ในทีม (Social Bond) 

และ ภาวะผู้น า (Leadership) โดย Social Bond  นัน้ จะกล่าวถึงการปฏิสมัพนัธ์ของคนในทีม ซึ่งเป็นรากฐานของ 

การสร้าง Value และ Working Standard ภายในทีม ที่ทุกคนรับรู้ ยึดถือ และน าเอาไปปฏิบตัิ รวมถึง Leadership  

                                                           
1
 Good Managers Lead Through a Team by Linda A. Hill, the Wallace Brett Donham Professor Business 

Administration at Harvard Business School, Harvard Business Review 
2
 The Discipline of Team by by Jon R. Katzenbach (a founder and co-leader of the Katzenbach Center at Booz & 

Company, Harvard Business Review) 



ซึ่งพดูถึง Style ของการน าทีม ที่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของทีม โดยผู้ เขียนจึงท าการสรุป 4 องค์ประกอบของทีม  

ดงัภาพประกอบด้านลา่งนี ้

 

4 องค์ประกอบของทีมนัน้คือ 1) Mutual Goals 2) Commitment 3) Social Bond 4) Leadership โดยผู้ เขียนได้ 

ท าการสรุปองค์ประกอบและความเช่ือมโยงดงันี ้

1) Mutual Goals คือ การสร้างให้เกิด ‘Buy-in’ ต่อเป้าหมายของทีม การเข้าใจถึงความคาดหวังของทีม  

ปัจจยัสูค่วามส าเร็จในการบรรลเุป้าหมาย และที่ส าคญัคือ การเข้าใจถึงหน้าที่ของตนเองในการสนบัสนนุให้บรรลุ

เป้าหมาย 

2) Commitment คือ การสร้างความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม ซึ่งเกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกัน และ 

มีความมุง่มัน่ท่ีจะ Contribute ให้แก่ทีมในสว่นท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยจะยึดถือความส าเร็จของทีมคือความส าเร็จ

ของตนเอง 

3) Social Bond คือ ความสมัพนัธ์ของบุคลากรในทีม ซึ่งเป็นผลลพัธ์สืบเนื่องมาจากการมีเป้าหมายร่วมกันและ 

ความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม โดยทีมที่ดีจะใช้ความสมัพนัธ์ในทีมในการพฒันา Team Standard รวมถึง 

Team Value และ Culture ในลกัษณะ Peer Pressure มากกวา่ใช้ตวั Team Leader เป็นผู้สัง่การ 

4) Leadership คือ ภาวะการเป็นผู้น าของ Team Leader โดยการน าทีมที่ดีนัน้ จะมีผลเชิงบวกต่อองค์ประกอบทัง้ 3 

ข้างต้น ตวัอย่างเช่น การสง่เสริมให้ทีมมีเป้าหมายที่ชดัเจนและวดัผลได้ การดแูล แก้ไขข้อขดัแย้งต่างๆ ภายในทีม  

ให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่สนบัสนุน Team Morale และ Teamwork รวมถึงการ Set Team Standard และ 

การสร้าง Team Culture ผ่านระบบ Peer Pressure ซึ่งนบัว่าเป็นการ ‘Lead Through Team’ และท าให้

บคุลากรในทีมมี Accountability และเกิดเป็น Team Dynamics อยา่งแท้จริง 

MUTUAL GOALS 

LEADERSHIP 

TEAM ELEMENTS AND MECHANISMS  

COMMITMENT 

SOCIAL BOND 

TEAM DYNAMICS 

“TEAM EFFECTS” 

Lead through 
team 

Guide directions 

Facilitate 
teamwork 
environments 



โดยทีมที่มีครบทัง้ 4 องค์ประกอบนัน้ มกัจะเป็น High-performance Team ที่มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ  

และมีความขดัแย้งภายในทีมอยูใ่นระดบัต ่า สง่ผลเชิงบวกตอ่ผลลพัธ์ของงานและสามารถบรรลเุป้าหมายของทีมที่วางไว้  

ซึง่เรียกวา่ “Team Effects” 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึน้ ผู้ เขียนได้ยกตวัอยา่งแนววิธีปฏิบตัิที่จะสง่เสริมองค์ประกอบทัง้ 4 ของ High-performance 

Team ไว้ดงัแผนภาพข้างลา่งดงันี ้

 

อย่างไรก็ตาม แนววิธีปฏิบัติที่ได้น าเสนอนี ้เป็นเพียงตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้ เขียน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  

หลกัในการสร้าง High-performance Team นี ้ไมม่ีกฏตายตวัและเน้นหลกัของความยืดหยุน่ตาม “หน้างาน” สดุท้ายนี ้

ผู้ เขียนจึงขอย า้วา่ หากผู้น าของทีมและทกุคนในทีมเข้าใจและค านงึถึงองค์ประกอบทัง้ 4 นีใ้นการท างาน จะสามารถช่วย

สร้าง High-performance Team ได้ไมย่าก มากไปกวา่นัน้ หากทกุทีมในองค์กร เข้าใจและค านงึถึงองค์ประกอบทัง้ 4 นี ้

เช่นกนั เราก็ประสบความส าเร็จในการได้ร่วมสร้าง High-performance Organization    

  

MUTUAL 
GOALS 

COMMIT 
MENT 

SOCIAL 
BOND 

LEADERSHIP 

• Expected timeline/key milestones (i.e. calendar invitations – it helps) 
• Share client’s expectation and key success factors for the project (especially for  repetitive 

clients) 
• Share best practices (establish way of working – this is team expectation) i.e. slide formats, 

confirm meetings 
• Look out for project risks and unexpected situations -  Flexible leadership 

• 50% motivation/inspiration 50% accountability 
• First 50% - Clear responsibility and follow them up 
• The rest 50% - Golden circle – “this project has big impact” “this project is interesting” 

• Spend time 
• Talk, talk, talk (recognize individual’s contribution and feedbacks instead of gossips)  
• Always carrot – it’s peer pressure (if it doesn’t work, make the cut) 

• Lead by example – do whatever you want the team to be, regardless of positions and 
responsibilities  

• Facilitate suitable environments for teamwork – be a thermometer leader! (i.e. no one is 
bigger than the team, get rid of negative influence – it’s contagious) 
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