การสรางทีมใหแข็งแรงสูยุค New Normal
โดย น.ท.สุกฤษฏิ์ อัญบุตร
จากวิ ก ฤตสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ที่สงผลกระทบในระดับบุคคล ภาคธุรกิจ และหนวยงานราชการ ตองปรับตัวและปรับพฤติกรรมการใชชีวิต
แบบใหมหรือที่เรียกกันจนติดปากวา New Normal เพื่อใหเขากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของบุคลากรในองคกร
ซึ่งไมใชแคการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเทานั้น ยังรวมไปถึงแนวคิดของผูนําดวย ตองอาศัยกลยุทธตาง ๆ
มาใชในการบริหาร การทํางานที่บาน (Work Form Home : WFH) หรือการทํางานออนไลน เนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การทํางานที่บานจึงไดกลายมาเปนวิถีชีวิตใหม
ของผูคนนับลานทั่วโลก แตจะเกิดอะไรขึ้นกับการสื่อสาร การทํางานรวมกัน และวัฒนธรรมองคกร ซึ่งองคกร
ตองปรับตัวไปสูรูปแบบการทํางานที่มีเครือขาย ตองสรางระบบที่มีรูปแบบการทํางาน มีเครือขายที่แตละสวน
สามารถเชื่อมโยงกันได มีขั้นตอนที่งายตอการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน รายงานผล การติดตาม
กาวหนาของงาน ซึ่งจะสงเสริมใหแตละหนวยงานสามารถทํางานรวมกันไดอยางรวดเร็ว คลองตัว ลงตัว และ
งายตอการปฏิบัติ ทําใหเห็นการทํางานทั้งภายในทีมและขามสายงาน (cross functional team) ทํางานอยาง
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยน แกไขปญหา ตอบสนองไดทันทวงที ผูนําควรสรางองคกรใหมีใจในการทํางานแบบเปนทีม
โดยไมยึดเอาตนเองเปนหลัก หรือยึดการทํางานเฉพาะหนวยงานตนเองเทานั้น ตองสามารถโอนออนผอนตาม
ชวยเหลือเอื้ออาทรตอกันและกัน เพื่อใหงานสําเร็จ สามารถเปนผูเลนในหลายบทบาทที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ ซึ่งจะทําใหทีมงานมีความแข็งแกรงและสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือเปาหมายหลักของ
องคกรเปนสําคัญ (ชัญญชิตา ศรีชัย,บทความ)
ขอดีของการทํางานแบบ WFH ในยุค New Normal คือ ลดความเสี่ยงในการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประหยัดคาใชจาย ชวยพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของบุคลากร
ภายในองคกร เพิ่มความสะดวกสบายและทางเลือกใหมในการทํางาน มีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้น
สวนขอจํา กัดของการทํางานแบบ WFH ได แก ๑) ติดตองานยาก การสื่อสารเขาใจไมตรงกัน หรือเพื่อ น
รวมงานไมตอบกลับขอความก็ตาม ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ อาจทําใหการทํางานลาชาลงไปได ๒) สภาพแวดลอม
ไมเหมาะสมกับการทํางาน เชน สมาชิกในครอบครัวไมเขาใจระบบการทํางาน, เสียงรบกวนภายนอก ๓) ความ
ปลอดภัยของขอมูล เพราะการใหทํางานแบบ WFH ก็เหมือนการฝากความลับไวที่ตัวบุคลากรคนนั้น ๆ ที่อาจ
เสี่ยงตอการรั่วไหลของขอมูลออกไปสูภายนอกไดทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ ๔) ทํางานไดชาลง เนื่องจากอยูไกล
สายตาของนายจา ง ๕) ค าใช จายเพิ่ม ขึ้น พนักงานบางคนอาจตองซื้ออุ ปกรณในการทํ างานเพิ่ มขึ้น เช น
คอมพิวเตอรโนตบุค, เกาอี้, หมอนรองหลัง หรืออุปกรณอ่ืน ๆ ที่ชวยในการทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น
(https://review.thaiware.com)
ดังนั้น…

-๒ดังนั้น ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโควิด การทํางานจึงตองปรับเปลี่ยนไปแบบ
New Normal การสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ จึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูนําทุกองคกร ตองทําใหทีม
สามารถเรี ย นรู วิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา ปรั บ ปรุ ง ความสั ม พั น ธ ใ นการทํ า งานให ดี ขึ้ น มี ค วามร ว มมื อ ร ว มใจ
ประสานงานกันในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงครวมกัน (Woodcock 1989: 75 116)

ภาพที่ ๑ การรวมวางแผนทีม : ที่มา https://th.jobsdb.com/th-th/articles/
การสรางทีมใหแข็งแรงสูยุค New Normal
ในยุค New Normal การทํางานจากที่บานกลายเปนเรื่องปกติ โดยการติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย จากสถานการณท่ีบังคับใหการพบปะและการมีปฏิสัมพันธตอกันลดนอยลง การจะสรางทีมให
แข็งแกรง และการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถเปนไปได ทุกคนในทีมควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ความเชื่อมั่น (Trust)
การทํางานเปนทีมนับเปนความสัมพันธแบบหนึ่ง และทุก ๆ ความสัมพันธตองอาศัยความไว
เนื้อเชื่อใจเปนพื้นฐาน หากทุกคนในทีมเชื่อใจกันและกันจะทําใหมั่นใจไดวา หากคนใดคนหนึ่งในทีมพูดวาจะ
ทําสิ่งใด คน ๆ นั้นจะทําสิ่งนั้นอยางแนนอน แตหากคนในทีมไมวางใจกันและกันแลว จะเกิดการสอดสองวาอีก
ฝายทํางานจริงหรือไม หรือไมก็ทํางานเองคนเดียว ซึ่งลวนแตสงผลเสียตอการทํางานเปนทีม การสรางความ
ไววางใจใหเกิดขึ้นในทีม อาจเริ่มตนจากการวางแผนการทํางานรวมกัน การตั้งเปาหมายของทีม การกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ และการรายงานความคืบหนาของงานอยางสม่ําเสมอ วิธีนี้นอกจากจะชวยสรางความ
ไววางใจใหเกิดขึ้นในทีมแลว ยังชวยสงเสริมใหมีการสื่อสารกันมากขึ้นดวย
๒. ความอดทน…

-๓-

๒. ความอดทน (Tolerance)
เมื่อเทคโนโลยีเชื่อมตอทุก ๆ คนจากทุกมุมโลกใหสามารถเขาประชุมพรอมกันไดโดยไมมี
เงื่อนไขทางเวลา สถานที่ และการจํากัดจํานวนที่นั่ง ทีมที่เคยมีเพียงไมกี่คนก็ขยายใหญขึ้นมาก การไดรูจัก
เพื่อนรวมงานมากขึ้น ควรควบคูกันกับการเปดรับและยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคล ไมวาจะเปน
ลักษณะนิสัย ความคิด คานิยม วัฒนธรรม หรือแมแตวิธีการสื่อสาร ซึ่งลวนแตเปนเอกลัษณของแตละบุคคล
ที่มีพื้นฐานชีวิตที่แตกตางกันออกไป การยอมรับในสิ่งที่แตละบุคคลเปน สามารถเริ่มตนงาย ๆ ดวยการเปดใจ
รับฟง ความคิดเห็นที่ แตกต าง และทํ าความเข าใจวา ในความเห็ นที่แตกตา งนั้นไมสามารถตัดสิ นถูก ผิดได
แตเปนการแสดงความแข็งแกรงของการระดมความคิด เพื่อผลักดันใหทีมสามารถกาวตอไปได

๓. การตระหนักรูใ นตนเอง (Self-Awareness)
การทํางานรวมกันเปนทีมทําใหมีปฏิสัมพันธตอกันอยางหลีกเลี่ยงไมได การตระหนักรูใน
ตนเองจะชวยใหรูเทาทันอารมณหรือความกังวลที่เกิดขึ้น และควบคุมตนเองใหแสดงความรูสึกออกมาไดอยาง
เหมาะสม โดยไมกระทบการทํางานของทีม หรือทําลายความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน วิธีหนึ่งที่ทําใหการ
ตระหนักรูในตนเองดีขึ้น คือ การรับฟงขอเสนอแนะจากเพื่อนรวมงานแลวนํามาปรับปรุง หรือการเฝาสังเกต
อารมณของตัวเองระหวางการทํางานก็ชวยไดเชนกัน หากพบวาตัวเองโกรธ หงุดหงิด ไมพอใจ ใหหยุดพักกอน
สักครู กอนที่ตนจะพูดหรือตัดสินใจโตตอบสิ่งใดออกไป นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ชวยผอนคลายความเครียดไดดี
ก็คือการพักผอนใหเพียงพอ ซึ่งเปนอีกวิธีที่ชวยสรางความมั่นคงทางอารมณได

๔. ความคลองตัว (Agility)
การจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปนคุณสมบัติหนึ่ง
ที่หลายคนสรางขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อตองเผชิญหนากับสถานการณวิกฤต ซึ่งเปนความพยายามตอสูเพื่อให
ตนเอง ทีม และองคกรผานสถานการณที่เลวรายไปได แตจะทําอยางไรใหคุณสมบัตินี้เปนสวนหนึ่งของทีม
ตลอดไป ดังนั้น ความคลองตัว (Agility) จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในทีม ดวยการระดม
ความคิด การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเขาใจที่ตรงกัน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธได
ตามสถานการณ ตัดสินใจไดทันทวงที และมีความมุงมั่นที่จะไปสูเปาหมายรวมกัน ซึ่งก็หมายถึงความสามารถ
ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได

๕. การแกปญหาความขัดแยง (Conflict Resolution)
ไมวาทีมจะแข็งแกรงเพียงใด ความขัดแยงก็อาจเกิดขึ้นได วิธีคลี่คลายความขัดแยงสามารถ
เริ่มตนจากการรับรูความตองการของสมาชิกในทีม รับฟงและพยายามทําความเขาใจในมุมมองของแตละฝาย
และพยายามประนีประนอม เพื่อหาทางออกรวมกัน ในสถานการณเชนนี้ควรหลีกเลี่ยงการใชอารมณ เพราะ
อาจทําใหหลงประเด็น และอาจตัดสินใจผิดพลาด นอกจากนี้ เมื่อไดผลสรุปรวมกันแลว ควรตรวจสอบใหแนใจ
วาสิ่งที่ตัดสินตกลงใจนั้นไมขัดแยงกับจุดประสงคที่กําหนด
๖. ความยืดหยุน

-๔-

๖. ความยืดหยุน (Resilience)
อี ก คุ ณ สมบั ติ ที่ ทํ า ให ที ม แข็ ง แกร ง คื อ การไม ย อมแพ แ ม ว า จะล ม เหลว ไม ว า จะพบเจอ
อุปสรรคหรือปญหา ก็พรอมที่จะกลับมาเริ่มตนใหมอีกครั้ง ทีมที่มีความเขมแข็งทางจิตใจ จะเชื่อมั่นวาทุกคนใน
ทีมจะชวยกันทําใหงานสําเร็จได โดยตางคนตางเขาใจสิ่งที่ทีมกําลังทําอยู รูบทบาทหนาที่ของตนเองวาจะชวย
ทีมอยางไรใหดีที่สุด พรอมที่จะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงระหวางทาง รูทักษะความสามารถของเพื่อนรวมทีมและ
สงเสริมใหนําความสามารถมาใชเพื่อใหทีมประสบความสําเร็จ และทายที่สุดหากพบกับความลมเหลว ทุกคนใน
ทีมก็พรอมจะลุกขึ้นสูดวยกันอีกครั้ง (https://www.scb.co.th)

ภาพที่ ๒ การทํางานเปนทีม : ที่มา https://www.winnews.tv/news/14179

สรุป
ถึ ง แม ว า สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
จะมีความรุนแรงมากเพียงใด ก็จะไมสงผลกระทบตอบุคคล ภาคธุรกิจ และหนวยงานราชการมากจนเกินไป
หากผูนําแต ละองค กรมีการบริหารจั ดการในเรื่ องการทํา งานที่บาน (WFH) ของบุ คลากรใหมี ความพรอ ม
สามารถทํางานเปนทีม มีความกระตือรือรน มีความเชื่อมั่นในความสามารถของทีมแลว การที่ไมไดพบเจอกันก็
จะไมเปนปญหาและอุปสรรคอีกตอไป ถาทุกคนชวยกันสรางทีมใหแข็งแกรง เมื่อทีมแข็งแรงยอมเปนรากฐานที่
มั่นคงในการนําพาองคกรไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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