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(Effective Working with Cross Function Management )
(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
หลักการ/แนวความคิด
 ในสภาวะแข่งขันปั จจุบนั องค์กรที่ยงั ยึดมัน่ ในระบบการทางานแบบที่ต่าง ฝ่ ายต่างทาหน้าที่ของตัวเอง มี
ลักษณะการทางานที่แบ่งแยกอย่างชัดเจน การประสานงานต่างสายงานเพื่อขอความร่ วมมือต่างๆ ต้องมีการ
ทาเรื่ องขึ้นไปตามสายงานบังคับบัญชาเพื่อให้ผทู ้ ีมีอานาจในแต่ละสายงานหารื อกันเพื่อหาข้อสรุ ป จากนั้นจึง
นามาถ่ายทอดกลับลงไปสู่ ฝ่ายปฏิ บัติการในสายงานของตนเอง ซึ่ งระบบการทางานแบบนี้จะมองเห็นได้ถึง
ขั้นตอนการทางานและการประสานงานที่ค่อนข้างยุง่ ยากและซับซ้อน ซึ่ งอาจส่ งผลถึงการสู ญเสี ยโอกาส
ทางการแข่งขันโลกธุ รกิจปั จจุบนั ที่ตอ้ งอาศัยความรวดเร็ วและการปรับตัวที่สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 องค์กรที่ตอ้ งการยืนหยัดอยูใ่ นสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วดังเช่นปั จจุบนั ย่อมต้องมี
ระบบการทางานภายในที่สอดคล้องต่อการสภาวะการแข่งขันแบบนั้นด้วยเช่นกัน ดังเช่นตัวอย่างที่องค์กร
ขนาดใหญ่ตอ้ งล้มลงเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะก ารเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ท่านทราบดี และ
การบริ หารหรื อการทางานรู ปแบบไหนที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับสภาวะการแข่งขันเช่นนี้ได้
 การทางานในรู ปแบบ Cross Functional เป็ นการทางานที่มีทีมงานหนึ่งมีบทบาทและหน้าที่ประสานงานกับ
แต่ละหน่วยงานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์อย่า งใดอย่างหนึ่งตามที่ผบู ้ ริ หารตั้งไว้ โดยช่วยลดขั้นตอนการ
ประสานงานในรู ปแบบเดิมให้ส้ นั ลง แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งประสิ ทธิ ภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีการตกลงร่ วมกัน โดย การ
ทางานแบบCross Functionนี้ อาจมีหน่วยงานกลางที่ถูกกาหนดขึ้นมาโดยมีบุคลากรจากแต่ละหน่วยงานที่ถูก
เลือกมาร่ วมทีมกัน หรื ออาจเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในหน่วยงานนั้นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
ให้ทาหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ทั้ง 2แบบจะทาให้เกิด
ความคล่องตัวในการประสานงานมากกว่าการทางานในรู ปแบบดั้งเดิม
 เนื่องจากเป็ นการ ทางานร่ วมกับต่างบุคคลต่างหน่วยงานซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยและมาตรฐานที่แตกต่างกัน
ดังนั้นทีมงานหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้จึงต้องเข้าใจรู ปแบบการทางานของทีมอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ต้องมีทกั ษะต่างๆที่เกี่ยวกับการสื่ อสารและการประสานงาน รวมทั้งเข้าใจในข้อเท็จจริ งที่ ว่าความขัดแย้ง
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อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าปราศจากการสื่ อสารที่ถูกต้อง ดังนั้นทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารจึง
เป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แต่เฉพาะในทีมงาน Cross Functionเท่านั้น แต่พนักงานทัว่ ไปก็ตอ้ ง
เข้าใจหลักการสื่ อสารที่ดีและนามาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ ทาความเข้าใจและมองเห็นภาพของการทางานในรู ปแบบทัว่ ไปกับรู ปแบบ Cross Function

ได้ชดั เจนมากขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็นถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งได้หลักคิด ในการก้าวข้ามอุปสรรคในการ
ทางานข้ามสายงาน
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับเทคนิคที่สาคัญสาหรับการทางานแบบCross Functionและนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการ์
การทางานในปัจจุบนั
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงวิธีการออกแบบทีมงานสาหรับการทางานแบบ Cross Function และสามารถนาไป
ประยุกต์ออกแบบทีมงานของตนเองได้

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : เรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจเกีย่ วกับการทางานแบบCross Functionและแบบทัว่ ไป
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการทางานทัว
่ ไป
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานแบบCross Function
 ข้อแตกต่างระหว่างการทางานแบบCross Function กับการทางานในรู ปแบบอื่นๆ
 เหตุใดองค์กรจึงควรนาการทางานแบบ Cross Function มาประยุกต์ใช้
 รู ปแบบและลักษณะการทางานของCross Function และกรณี ตว
ั อย่าง
 Workshop : อธิบายรู ปแบบและระบบการทางานในปั จจุบัน
 PART 2 : สารวจแนวความคิดเกีย่ วกับการทางานในแบบCross Function
 อุปสรรคและความท้าทายของการทางานแบบCross Function เพื่อให้ประสบความสาเร็ จ
 การสื่ อสาร... ทักษะที่สาคัญสาหรับการทางานแบบCross Function
 สาเหตุที่ทาให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง
 หลุมพรางทางความคิดของการสื่ อสารเพื่อให้งานสาเร็ จ
 เทคนิ คในการเอาชนะหลุมพรางเพื่อการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผล
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Workshop: หลุมพรางและอุปสรรคทีท่ ่ านเผชิ ญอยู่และเทคนิคในการเอาชนะหลุมพราง

 PART 3 : เพิม่ ผลลัพธ์ ด้วยเทคนิคทีส่ าคัญสาหรับการทางานแบบCross Function
 ปั จจัยสาคัญสาหรับการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผล
ั ทุกสถานการณ์
 พัฒนาคุณสมบัติการเป็ นนักสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อทางานได้กบ
 ประสานงานแบบรอบทิศด้วยหลักภาวะผูน
้ า 360 องศา
 เทคนิ คการบริ หารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน
 เทคนิ คการจูงใจให้ผอ
ู้ ื่นคล้อยตามความคิด
 สร้างความมัน
่ ใจในการนาเสนอการประชุม
 Workshop : เทคนิคทีจ
่ ะนาไปปรับใช้ กบั สถานการณ์ ปัจจุบัน
 PART 4 : ออกแบบทีมงานสาหรับการทางานแบบCross Function
 ประโยชน์ของการทางานในรู ปแบบCross Functionที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรและพนักงาน
 Step by Step กับการสร้างทีมงาน Cross Functional
 ปั จจัยที่ตอ
้ งคานึงถึงสาหรับการสร้างทีมงาน Cross Functional
 Workshop : ออกแบบทีมงานของคุณทีส
่ อดคล้ องกับการทางานปัจจุบัน
 Role Playing : แสดงบทบาทจาลองในการทางานแบบCross Function

รูปแบบการสอนตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ระดับผูจ้ ดั การ
 หัวหน้างานทุกระดับ
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 Line Leader
 พนักงานทัว่ ไป
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