Cross-functional Management Teamwork

Course outline
สร้ างทีมข้ ามสายงานแบบทวีคูณ
(Cross-functional Management Teamwork)
โดย

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
การทางานเป็ นทีมให้ ได้ better results และ greater success
ต้ องทาให้ เกิด “พลังทวีคณ
ู ” จากความร่วมมือ
ไม่ใช่เพียงได้ แค่ “การทวีบวก”

ทาไมหลักสู ตรนีจ้ ึงสาคัญต่ อองค์ กรยุคนี?้




ในโลกของการบริ หารยุคใหม่น้ ี องค์กรต่าง ๆ จาเป็ นต้องบริ หารให้เกิดความคล่องตัว การตัดสิ นใจที่
รวดเร็ ว ดาเนินการที่ฉบั ไว ตอบสนองต่อพลวัตของตลาดที่ทนั ท่วงที การจัดระบบองค์กรที่มีการ
แบ่งฝ่ ายอย่างชัดเจนตามความชานาญหรื อการแบ่งระดับการบังคับบัญชาเป็ นหลายระดับชั้น ได้
กลายเป็ นอุปสรรคในการทางาน เพราะทาให้การตัดสิ นใจช้าเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการพิจารณา
หลายชั้น ความร่ วมมือข้ามสายงานเกิดขึ้นได้ยาก เพราะพนักงานแต่ละคนเห็นเพียงงานในความ
รับผิดชอบของตน แต่ไม่เห็นการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างงานของตนกับงานส่ วนอื่น ๆ เข้า
ทานอง “มองเห็นต้ นไม้ แต่ ละต้ น แต่ มองไม่ เห็นป่ าทั้งป่ าในภาพรวม” สุ ดท้ายลงเอยด้วยสภาพ
ปัญหาการไม่ให้ความร่ วมมือกับส่ วนอื่น ๆ กลายเป็ นความขัดแย้ง ส่ งผลให้งานล้มเหลวได้
องค์กรยุคใหม่หลายแห่งจึงจัดโครงสร้างการบริ หารและรู ปแบบการทางานด้วยระบบใหม่ ที่พยายาม
เชื่อมโยงการทางานข้ามฝ่ ายข้ามสายงาน (cross-functional) หรื อในบางภารกิจก็อาจเป็ นการทางาน
ข้ามพรมแดนภูมิศาสตร์ (cross-boundary) พร้อมไปในเวลาเดียวกัน รู ปแบบการบริ หารลักษณะใหม่
นี้มกั จะอยูใ่ นรู ปแบบของทีมทางาน (taskforce) ทีมโครงการ (project-based team) หรื อทีมข้ามสาย
งาน (cross-functional team) ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่ของการสร้างความคล่องตัวในการ
ตัดสิ นใจ ผนวกกับการต่อยอดความเชี่ยวชาญจากโครงสร้างแบบเดิม ช่วยให้การประสานงาน
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แนวราบข้ามฝ่ ายราบรื่ นขึ้น รวมทั้งยังอาจช่วยส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมใหม่จากมุมมองแตกต่าง
หลากหลายของทีม
การทางานในระบบและรู ปแบบการทางานใหม่น้ ี จึงจาเป็ นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และความชานาญ
ในการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารที่แตกต่างจากการบริ หารองค์กรในรู ปแบบเดิม การประสานความ
แตกต่างหลากหลายในทีมงาน ให้เกิดการทางานร่ วมแรงร่ วมใจไปในทิศทางที่สอดประสานกัน
(alignment) เป็ นหัวใจที่จะทาให้ทีมและองค์กรสาเร็ จ ผูบ้ ริ หารจึงต้องมีความสามารถ ทักษะ และ
ความชานาญในการบริ หารจัดการแบบใหม่ ที่ทาให้เกิดพลังทวีคูณ (synergy) และสร้างผลลัพธ์ที่เป็ น
เลิศและนาองค์กรสู่ ความสาเร็ จได้
หลักสู ตรนี้ถูกออกแบบโดยการผสมผสานองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ใน
หน่วยงานระหว่างประเทศและธุ รกิจชั้นนาของโลก ในเรื่ องของการบริ หารงานข้ามสายงาน โดยมี
จุดเน้นที่การช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสาเร็ จในการเป็ นผูน้ าที่สามารถบริ หารงานในบริ บทของ
รู ปแบบการทางานใหม่ให้เกิดความร่ วมมือในระดับสู ง เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถยกระดับภาวะผูน้ าและ
ทักษะการบริ หารที่นาองค์กรสู่ ผลลัพธ์ที่สูง (greater results) ขึ้น

หลักสู ตรนีเ้ หมาะกับใคร?
1. ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การที่ตอ้ งรับผิดชอบงานที่ตอ้ งทางานข้ามสายงาน
2. ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การที่ตอ้ งการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะในการสร้างความร่ วมมือร่ วม
ใจและการมีส่วนร่ วมของทีมงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเลิศ
3. บุคลากรของทีมข้ามสายงานที่มาจากหลายฝ่ ายหลายแผนกในองค์กร

ผู้เรียนจะได้ รับอะไรจากหลักสู ตรนี?้
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารงานใหม่ที่เป็ นลักษณะของการทางานข้ามสายงาน
2. บทบาทและสมรรถนะ (competency) ที่จาเป็ นของผูบ้ ริ หารและสมาชิกของทีมข้ามสายงาน
3. พัฒนาทักษะการทางานร่ วมกันเป็ นทีม เช่น การวางเป้ าหมาย การสื่ อสาร การประสานงาน การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ฯลฯ เพื่อให้เกิดการร่ วมมือร่ วมใจทางานในทิศทางและเป้ าหมายร่ วมกัน
4. การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ไปปรับใช้กบั การทางานเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบตั ิงาน
เช่น การวางแผน การสร้างการมีส่วนร่ วม การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุ รกิจขององค์กรได้
www.en tr a in in g . net www.p a ko r n b lo g . com
2

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Cross-functional Management Teamwork

หลักสู ตรนีเ้ รียนอะไรบ้ าง?
วันที่ 1
13.00-15.30 น.

ทาความเข้ าใจทีมข้ ามสายงาน (Cross-functional Management)
 อะไรคือ CFM? แตกต่างจากรู ปแบบการบริ หารอื่นอย่างไร?
 ทาไมองค์กรสมัยใหม่ตอ้ งใช้ CFM?
 ประโยชน์ของ CFM
 รู ปแบบและลักษณะของ CFM พร้อมตัวอย่าง
 ประเด็นท้าทายของ CFM
กิจกรรมกลุ่ม ช่ วง 1
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานข้ามสายงาน – อะไรเป็ นความ
ท้าทาย? อะไรเป็ นทักษะที่จาเป็ น?

15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.

พักอาหารว่าง
ทาความเข้ าใจตัวเองและคนอืน่ ในทีม
 รู้จกั คน 4 แบบ
 จุดเด่นและจุดด้อยของคน 4 แบบ
 เข้าใจเบื้องหลังพฤติกรรมการแสดงออกของคนแต่ละแบบ
 หัวหน้ากับทีมงานแต่ละแบบมาผสมกันแล้วจะเป็ นอย่างไร?
กิจกรรมกลุ่ม ช่ วง 2
 คุณเป็ นคนแบบไหน (แบบทดสอบง่าย ๆ)
 ลองประยุกต์ใช้การเข้าใจคนกับการทางานในกรณี ต่าง ๆ เช่น เข้าใจ
ลูกค้า เข้าใจหัวหน้า เข้าใจเพื่อนร่ วมงาน
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วันที่ 2
09.00-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.30 น.

ขั้นการเริ่มทีมข้ ามสายงาน
 การกาหนดภารกิจของทีม
 การคัดเลือกทีม
 5 บทบาทที่ตอ้ งมีในทีมข้ามสายงาน
 Team Charter : ตกลงเรื่ องบทบาทหน้าที่ : ใครทาอะไร? อย่างไร?
 บรรยากาศการทางานแบบไหนที่จะทาให้เกิดความร่ วมไม้ร่วมมือ ?
กิจกรรมกลุ่ม ช่ วง 3:
 รับมอบภารกิจ แล้วคุณจะออกแบบทีมข้ามสายงานอย่างไร?
พักอาหารว่าง
ขั้นการสร้ างทีมข้ ามสายงาน
 ลักษณะทีมข้ามสายงานที่ทาภารกิจได้สาเร็ จ
 กระดูกสันหลังของทีมข้ามสายงาน
 สร้างความพร้อมของทีมงานให้ร่วมมือกันทางาน
 องค์กรควรส่ งเสริ มอะไรเพื่อให้ทีมข้ามสายงานสาเร็ จ
กิจกรรมกลุ่ม ช่ วง 4:
 ทีมข้ามสายงานในฝันของคุณ?
 ระดมพลังช่วยกันทาให้ภารกิจบรรลุผล
อาหารเทีย่ ง
สื่ อสารชนะใจ
 เทคนิคการประสานงานให้ได้งาน
 การสร้างอิทธิ พลโดยไม่ใช่อานาจ
 ต่างคน ต่างสไตล์การสื่ อสารและความสนใจ
 สื่ อสารอย่างไรให้คนร่ วมมือ?
Role Play และเกม ช่ วง 5:
 ขอความช่วยเหลือจากทีมอื่น
 เกมการสื่ อสาร
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15.30-15.45 น.
15.45-16.00 น.

พักอาหารว่าง
การสร้ างเอกภาพและความร่ วมมือในทีม
 การสร้างความไว้เนื้ อเชื่ อใจ (trust)
 หลุมพรางความขัดแย้งและการก้าวข้าม
 การลดความขัดแย้งแบบที่จะทางานประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ั งาน
 การส่ งเสริ มความขัดแย้งที่จะสร้างคุณค่าใหม่ให้กบ
Role play ช่ วง 6
 แก้ปัญหาความขัดแย้งแบบสร้างสรรค์

แนวทางในการดาเนินการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ และการ
เรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ

Group
learning

Adult
learning

Action
learning

1. การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม (group learning) จะแบ่งผูเ้ ข้าอบรมเป็ นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ ง
จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทางานเป็ นทีม การรับ
ฟังความเห็นของเพื่อนร่ วมงาน
2. การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถนาไปใช้อย่างประสบความสาเร็ จ
เป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้ารับการอบรม และระหว่างผูอ้ บรม
ด้วยกันเอง เช่น
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การสรุ ปทบทวนแนวคิดสาคัญและคาสาคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
การตั้งคาถามเพื่อกระตุน้ การคิดของผูเ้ ข้าอบรม (questioning)
การแลกเปลี่ยนระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง

3. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นสาคัญที่
เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิและการนาไปใช้
 กระตุน
้ ให้ฝึกคิดและนาเสนอ
 นาสิ่ งที่เรี ยนไปทดลองใช้
 กรณี ศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรู ปแบบวิธี เช่น ผ่านการนาเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการ
นาไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติมในหัวข้อ
หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผูเ้ รี ยน
5. รู ปแบบของการฝึ กอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรม อาทิ การ
บรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบตั ิการ (workshop) กรณี ศึกษา (case
study) การนาเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริ หาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ
(Role playing) หรื อแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles,
thinking styles เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่าง
แท้จริ ง
6. วิทยากรทาหน้าที่เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนรู ้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่ องมือได้อย่า งเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และ
นาไปสู่ การใช้ปฏิบตั ิงานจนเกิดความชานาญ
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู ้สามารถนาไปสู่ ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริ บททางธุ รกิจ
ของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินงานทางธุ รกิจของแต่
ละองค์กร (Customized) โดยดาเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่
องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม
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เกีย่ วกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นวิทยากร ที่ปรึ กษา Leadership and Strategy Coach ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการบริ หารจัดการ และอาจารย์ประจาหลักสู ตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิดา้ ) ท่านมีประสบการณ์การทางานให้กบั หน่วยงานภาครัฐ ธุ รกิจ องค์การระหว่ างประเทศ
สถาบันวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในด้าน
การวิเคราะห์วจิ ยั นโยบาย การบริ หารเชิงกลยุทธ์ การออกแบบและการบริ หารโครงการ การพัฒนา
องค์กร การปรับปรุ งกระบวนงานและระบบบริ หาร การพัฒนาภาวะผูน้ าและสร้างศักยภาพทรัพยา กร
มนุษย์ การสร้างองค์กรที่ยงั่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ รวมทั้งมีความรู ้อย่างกว้างขวาง
ในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนาในมิติระหว่างประเทศ
และและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ได้รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีต เคยเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กา (USAID) คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติประจาภาคพื้นเอเชียแปซิ ฟิก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
เป็ นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) และ University of Bristol ประเทศอังกฤษ เป็ น
นักวิจยั ที่ National University of Singapore และ University of Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of
Wisconsin-Madison ประเทศอเมริ กา และ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ทั้งในฐานะ
ของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนจานวนมาก ตลอ ดจนการให้คาปรึ กษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า
40 หน่วยงาน/โครงการ เช่น UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), the UK Professional Associations Research Network,
National University of Singapore, University of Hong Kong, World Bank, Central Laboratory
(Thailand), SGS (Thailand), ธนาคารออมสิ น, การไฟฟ้ านครหลวง, โอสถสภา, MBK Group, Sri Trang
Group, Allianz C.P. General Insurance, TPN Flexpak, Siam Kubota, Mitsubishi Heavy Industries,
Hitachi Industrial Technology, Big-C สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการสภา
วิจยั แห่งชาติ สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็ นต้น
ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสื อ และวารสารวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ้น รวมทั้งได้เดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่ในกว่า 15 ประเทศทัว่
โลก
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