
 
 
 
  
 

ทีม  ═   ทกุคน บรรลผุล ที่ยิ่งใหญกวา รวมกัน 
 
 
 
 
  
 
 

 

ถาคุณทํางาน
  
หนทางสูชัยช

สามัคคี ที่ชวย
คนเดียวไมสา
 
 

ทีม ♦ ชวยใหไดทําสิ่งที่มคีวามเชี่ยวชาญอยางเต็มที่ 
ทีม ♦ ชวยใหมีโอกาสชวยคนอื่นๆ ทํางานของพวกเขาอยางดีเย่ียม 
ทีม ♦ ชวยใหมีเวลากับตัวเองมากขึ้น 
ทีม ♦ ชวยใหรูจักความสนุกของการทํางานรวมกัน 
ทีม ♦ ชวยเติมความปรารถนาในใจใหเต็ม 
ทีม ♦ ชวยใหทุกคนเปนผูชนะ 
 
ทีมนั้นมีหลากหลายโครงสราง เชน ถาคุณแตงงานแลว คุณกับสามีหรือภรรยาถือเปนทีม 

ในองคกร คุณกับเพื่อนรวมองคกรถือเปนทีม และเพ่ือนรวมงานถือเปนทีม  
ตองมีทีมเวิรกเพ่ือสรางฝนใหเปนจริง หากทีมคุณสามารถทําตามหลกัดังนี้ไดคณุก็จะเห็น

นะ 
 ทุมเทเพื่อใหไดมาซึ่งผลงาน 
 อุทิศตนเพื่อสรางผลที่แตกตาง 
 ศักยภาพที่ยกระดับมาตรฐาน 
 การสื่อสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 รวมแรงรวมใจเพื่อความกลมเกลียว 
แสดงความสนใจซึ่งกันและกัน เพ่ือสร างความคุนเคยสนิทสนม 
ความสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทีม  

 างรวดเร็ว การรับมือกับความขัดแยงเพ่ือลดความตงึเครียดอย
 ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสรางส่ิงใหมใหเร็วยิ่งข้ึน 
 

คนเ มสําเร็จคือผลที่เกิดจากความ 
ผล

การสมาคมเพือ่ความสนุกสนานระหวางการรวมงาน 
พียงคนเดยีว แสวงหาความสําเร็จไดไมมากนัก เพราะควา

ักดันเพื่อใหบรรลุสูจุดหมาย คนหนึ่งคนสามารถเปนองคประกอบหลักที่ทีมขาดไมได แตคน
มารถสรางทีมไดโดยลาํพัง  
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บางครั้งคุณตองยอมสละความฝนเล็กๆ ของตนเพื่อประสบความสาํเร็จกับฝนที ่
ย่ิงใหญก

  อสู มีหลายครั้งในชีวิตของผูเลนทุกทีมเมื่อเขาหรือเธอ 
ึง

วารวมกับคนอืน่  
 การชนะมักไดมาดวยการต

เลือกจะสู แตถาตอสูตลอดเวลาคุณจะหมดสิ้นเรี่ยวแรง นั่นคือเหตุผลวา ทําไมการเลือกกลยุทธเพ่ือชัยชนะจ
สําคัญมาก มมุมองที่ดีข้ึนเมื่อเวลาตองการจะสู หรือเวลาที่ตองเสียสละตนเอง ดังนี้ 

 ใชเวลากับผูคนที่แตกตางไปจากคุณ ที่ชวยใหคุณรูสึกช่ืนชมหรือเขาใจวาคนอื่นๆ  
นั้นคดิและทาํงานกันอยางไร  

 ในเรื่องของความชอบสวนตัวหรือรสนิยม ลองเปดใจยอมรับ ถาคณุไมเก็บแรงไว 
เพ่ือทําในสิ่งทีสํ่าคัญจริงๆ คุณจะยิ่งเหนือ่ยมากขึ้น และย่ิงเหนื่อยขึ้นในการแบกรับคนอื่นๆ 

 อยาเอาส่ิงตางๆ เพ่ือสวนตนมากเกินไป จงจําไวเสมอวา คนที่ถูกคนอื่นทํารายมัก 
ทํารายคนอืน่ และพวกเขาก็โดนคนอืน่ทํารายงายเชนกัน 

านของคุณชวยใหสําเร็จมากกวาโดนทําใหสําเร็จ เปนผูนาํที่เปนผูตาม ถาความคิดอ
คุณเผชิญหนามากกว

 
าขัดแยง 

ดิและสําเร็จเปนทีมได การยกยองตนจะชวยทําใหตนเองเชื่อมั่น และเพ่ิมขีดความ   ถาคุณค
สามารถในการชนะเกม แตทีมเวิรกและปญญาจะชวยใหชนะการแขงขัน 
  ขอมูลของทมีชนะ 

  ความแตกตางของการเลนเพื่อใหชนะ กับการเลนเพื่อไมใหแพ  
 

เลนเพื่อชัยชนะ
มักจะเปนความแตกต ระหวางความสาง ําเร็จ กับความลมเหลว

มีทัศนคติแหงชัยชนะ สมาชิกในทีมเชื่อในตนเอง เพ่ือนรวมทีมและความฝน  
และไมยอมใหแนวคดิเชิงลบมาแทรก 

 นสิ่ง 
งวา ถาพวกเขาปรับปรุงตนเองได ก็จะประสบความสาํเร็จ 

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง รางวลัสูงสุดสําหรับความพยายามไมใชส่ิงที่ไดมา แตเป
ที่พวกเขาเปน เนื่องจากสิ่งนัน้ลูกทีมรูเอ

  

 
ี่ไมสามารถหาอาหารเอง พวกมันใหอาหารผึ้งตัวผูในชวงเวลาที่ 

มีประโยชนในรัง และพว   

ทําใหเพ่ือนรวมทีมประสบความสําเร็จยิ่งกวา ผูชนะคือ ผูที่ไดรับการสนับสนนุ 

   น้ําผึ้งของทมี  
ลูกทีมสามารถเรียนรูการทํางานของผึ้งงานท่ีทํางานรวมกัน ผึ้งใหอาหารผึ้งอีกตัว

อยางตอเนื่อง ผึ้งงานใหอาหารนางพญาผึ้งท
กมันเลี้ยงตัวออนดวย แตพวกมันก็ทํางานรวมกันได สรางส่ิงแวดลอมที่ดีสําหรับรัง

ในหนาหนาวพวกมันรวมตัวกันเพื่อความอบอุน ในหนารอนพวกมันกระพือปกเพ่ือดับรอนในรังซึ่งถาไมทํา 
ก็ไมรอด เมื่อรังผึ้งขยายใหญเกินกําลัง มนัจะเตรียมฝูงผึ้ง สํารวจหาที่ใหมเพ่ือสรางรัง และกลับมารายงาน 
กลุมโดยเตนรํา แลวผึ้งก็สรางฝูงใหม โดยราชินีใหมเพ่ือสรางรังใหม ผึ้งทานดวยกันไมใชเพียงเพื่อใหรอด  
ซ้ํายังไมพอใจถายังไมออกลูกหลานในการเพิ่มพลเมืองผึ้งใหมากขึ้น เชนเดียวกันมนุษยเราไมควรประเมิน
มาตรฐานทีต่่ําเกินไปใหตัวเอง 
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  หลัก 4 ประการนําที

เราคนพบ ศักยภาพของทีม 
งของทีม 

มพรอมของทีม 
ในทีม 

จทยที่จะทําใหงานสําเร็จ 
แตการนาํทีมจะแ ษย  5 อยาง ซึ่งถาทําไดเช่ือวาหลายตอ
หลายคนจะเริม่ม

มสูความสําเร็จ 
1.  พนักงานทําให
2.  วิสัยทัศน ทําใหเราคนพบ ทิศทา
3.  จรรยาบรรณ ทําใหเราคนพบการเตรยีมควา
4.  ความเปนผูนํา ทําใหเราคนพบความสาํเร็จ
การเปนผูนําไมใชเร่ืองงาย ตองมีระเบียบวินัย การวางแผน และโ
ตกตางและยากยิ่งกวา เร่ิมจากการเขาใจธรรมชาติมนุ
องเห็นเหตุผลที่ดีในการเปนผูตามเสมอ 

 ความเปนตัวจริงที่จะสรางความน้ําหนึ่งใจเดียว 
 ความเชื่อมั่นทีจ่ะสรางพลังและบันดาลใจพวกเขา 
 องคน ตระหนักและความสามารถในการเขาถึงความตองการข
 ความสามารถในการนาํทิศทางที่เปยมกลยุทธ 
 

   
   

ีมตองประสานกับทีมของตนเอง ถาพวกเขาไมรูจักจุดแข็งและจุดออนของทีม 
ูจักจดุแข็งจุดออนของตัวเองแลว เขาจะสงถาย 

ชวงเวลาแหงชัยชนะระหวางการเดินทาง 

หัวหนาท
ความรัเขาก็ไมอาจสงถาย

ความรับผดิชอบไป
บผดิชอบไปยังทีมได และถาเขาไมร

ยังทีมไมได 
  ถาคุณนาํทีม คุณจําเปนตองมีฝน ถาคุณมีฝนแตตองการสรางทีมเพียงลําพัง ไมมทีางสําเร็จ 
ถาไมมีคนอื่น  

  กลาฝน  :  มีความปรารถนาทําส่ิงที่ใหญกวาตวัเอง 

  เตรียมฝน : เตรียมความพรอมเพื่อรอโอกาสมาถึง 

  สรางฝน :  ลงมือทํา

  : ใหคนอื่นรวมเปนสวนหนึง่ของฝน และมันจะยิ่งใหญแบงฝน  กวา 
ีมในฝน      ที่คุณหวังสรางท
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http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://elect.pcru.ac.th/users/softeng/Couse_04/BUSIN010.jpg&imgrefurl=http://elect.pcru.ac.th/users/softeng/Couse_04/lesson%25202.html&h=839&w=855&sz=77&hl=th&start=53&usg=__MbsZUONawWzMSX109wK0BuiS9Ks=&tbnid=Q8epsEjXp5QENM:&tbnh=142&tbnw=145&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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การเริ่มตนสรางทีมในฝน 

 ตัดสนิใจสรางทีม  
็จ จงอุทิศตนเพื่อสรางทีม ดูแลเอาใจใสทีม  ถาอยากเห็นทมีประสบความสําเร

 ี่ส เทาที่หาได 

ของขั้นตอนกจ็ะงายยิ่งข้ึน

รวบรวมลูกทีมที่ดีท ุด
ถาลูกทีมเกงข้ึน ศักยภาพสูความสําเร็จกจ็ะยิ่งใหญข้ึน ถาเร่ิมตนดีปลายทาง 
 

 เผชิญกับความลมเหลวเพื่อพัฒนาทีม 
ารสรางทีมมีคุณคา ทั้งที่เปนตัวเงินและเวลา เมื่ออุทิศตนสรางทีม ผลตอบแทนก

ที่ไดรับทาํใหชีวิตดีข้ึน 
 

 
ผูนําทีมทีด่ีรูวาตองเขาถึงใจคนอื่นกอนที่จะขอความรวมมือ เปนกฎของความสามัคค

ลงมือทํารวมกันเปนทีม 
 ี

าม ีไดนั้น คือลงมือทําส่ิงตางๆ รวมกัน หนทางที่จะสรางความส คัค
มอบสิทธิอํานาจและความ รับผดิชอบแกทมีอยางเต็มที่ 

กกวาและชวยพัฒนาทีมดวย 
ทีมบรรลุเปาหมายไดเมื่อแตละคนมีความรับผิดชอบ การใหทีมและลูกทีมไดรับสิทธิ 

อํานาจ และความรับผดิชอบตอทีมอยางเต็มที่ จะบรรลุผลสําเร็จมา
 ใหความดีความชอบแกทีม 

ไมมีส่ิงใดที่จะชวยผลักดันทมีไดเทากับการตระหนักวา ควรใหความดคีวามชอบ 
แกคนที่ทํางานสําเร็จ 

 มคือผลสําเร็จ 
า 

ในทีม ตองใสใจที่จะกอใหเกิดผลสาํเร็จดวย 

มองใหเห็นวาการลงทุนในที
ลูกทีมทุกคนเติบโตเองตามธรรมชาติไมได ตองประเมินคาการลงทุน ตองแนใจว

ทําส่ิงที่ถูกเพ่ือชวยคน
 เลิกลงทุนกับลูกทีมที่ไมมีพัฒนาการ 

อยาเอาใจใสกับผูที่ไมมีพัฒนาการมากเกินไป มีคนอีกมากที่ใหผลตอบแทนทีด่ ี
จากสิ่งที่คุณใหได 

 
ๆ 

จะอยูมานานแคไหน หรือในอดตีประสบความสาํเร็จอยางไร อยาปลอยใหเวลาผานไปโดย 
ไมหาทางกาวตอ 

สรางโอกาสใหมใหทีม 
อีกบทบาทหนึง่ของหัวหนาคือ ชวยใหทีมพบกับความสาํเร็จ นั่นคือหาโอกาสใหม

ใหทีม ไมวาทีมคุณ

 สรางโอกาสทีด่ีที่สุดเพื่อชัยชนะของทีม 
วิธีที่ดีที่สุดที่ชวยใหแตละคนในทีมประสบความสาํเร็จคือ ลงมือทําในส่ิงที่คุณเห็นวา 

ทั้งทีมจะชนะ แลวฝนจะเปนจริงสําหรับทุกคน 
   
 ผ
“รวมตัว คือ การเริ่มตน 
นึกกําลัง คือ ความกาวหนา 
รวมมือ คือ ความสําเร็จ” 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://love4home.com.www.readyplanet.net/images/1111309730/oldman.jpg&imgrefurl=http://www.love4home.com/index.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D106232%26Ntype%3D4&h=208&w=250&sz=8&hl=th&start=153&usg=__t4o_fsAy4GHkZd1mxaSZs8JIvfA=&tbnid=KQsS_dzNbGeKXM:&tbnh=92&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2588%26start%3D140%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.pro-up2u.com/images/1160220449/man_riding_graph_higher_ha.gif&imgrefurl=http://www.pro-up2u.com/index.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D366341%26Ntype%3D1&h=364&w=312&sz=112&hl=th&start=20&usg=__GT28567IxOAw3opFfebrW2vms64=&tbnid=zMgUUswYuJStFM:&tbnh=121&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26hl%3Dth
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://photo.tickle.com/image/25/6/1/O/25614505O648554196.jpg&imgrefurl=http://rainyseason.spaces.live.com/%3F_c11_BlogPart_BlogPart%3Dblogview%26_c%3DBlogPart%26partqs%3Damonth%253D10%2526ayear%253D2005&h=500&w=567&sz=15&hl=th&start=153&usg=__wBslWfdwveEiyEHhovJ0-_ufGr4=&tbnid=Y7yGXR_ktjtNPM:&tbnh=118&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259D%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%26start%3D140%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
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