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การจดัการธรุกจิมคีวามเกีย่วข้องกับหลากหลายมติขิองการจดัการ ไม่วา่จะเปน็เรือ่งเงนิ คน สินคา้ ลูกค้า คู่
ค้า กฏหมาย เทคโนโลย ีฯลฯ ... ดังนั้นนกับรหิารธรุกจิที่เกง่จะตอ้งเหน็ภาพรวมวา่จะตอ้งบรหิารทกุมติิ
อย่างไรใหเ้ตบิโตและสมดลุ ... ในธรุกจิดนตรกีไ็มม่ขี้อยกเวน้เหมอืนกนั



กรอบแนวคดิการพฒันาการท างานเปน็ทีม

การพัฒนาการท างานเป็นทีมนั้น
เกี่ยวข้องกับตระหนักถึงคุณค่า
ของคนในทีม และพฤติกรรม
ของสมาชิกในทีม โดยการ
ท างานเป็นทีมที่ดีนั้นจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเม่ือสมาชิกของทีมได้
เข้าใจและตระหนักถึงเป้าหมาย
ร่วมกันของทีม

ความส าเร็จของทีมขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของ
สมาชิกในทีมเป็นส าคัญ ดังนั้น
การพัฒนาการท างานเป็นทีมนั้น
จะต้องอาศัยความเข้าใจสมาชิก
ของทีมเป็นรากฐาน
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Stakeholders | ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยี

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 
Analysis) โดยศาสตราจารย์ Edward Freeman 
(ค.ศ. 1984) เป็นเคร่ืองมือทางการจัดการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานเป็นทีม โดยจะท าให้เราทราบ
ถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดมีความต้องการอะไร และการ
ด าเนินการขององค์กรจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

ซ่ึงถ้าเราทราบถึงความสนใจและอิทธิพลของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นอย่างดีก็จะท าให้เราสามารถที่จะ
ก าหนดวิธีการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั 
(Primary Stakeholders) หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รอง (Secondary Stakeholders)
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Source : st4.depositphotos.com

Stakeholders | ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยีในโลกธรุกจิTeam Management



Music Business Stakeholders

Source : https://www.unitedutilities.com/
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Source : ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย

Stakeholders | ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยีในโลกธรุกจิTeam Management

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ จะมีอยู่ทั้งในองค์กรและอยู่ภายนอกองค์กร ... ซ่ึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับองค์กร
มากก็ถือได้ว่าเป็น Primary Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก) และใครที่อยู่ห่างจากองค์กรมาก
ขึ้นก็ถือได้ว่าเป็น Secondary Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง)



Stakeholders Management Strategies

Source : www.projectsmart.co.uk
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การบริหารจัดการทีมที่ดี
คือการเข้าใจผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา
มากที่สุดซึ่งคนเหล่านี้จะมี
ทั้งความสนใจในสิ่งที่เรา
ท าและยังมีอิทธิพลต่อการ
ท างานของเราด้วย ดังนั้น
การบริหารจัดการทีมที่ดี
จะต้องเน้นให้ทีมมีความ
พึงพอใจมาก เพื่อ
ประโยชน์สูงสุของทีม



Customers ManagementTeam Management

การรบัฟงัเสยีงของลกูคา้ควร
จะครอบคลมุทีม่ติไิมว่า่จะเปน็
ค าชม ค าติ ค าถาม ความ
คิดเหน็ และขอ้เสนอแนะตา่งๆ 
ซึ่งองคก์รจะตอ้งฟงัอยา่งตัง้ใจ
ในเสยีงของลกูคา้และตลาด
ด้วยกลไกและเครือ่งมอืที่
เหมาะสม

Source : https://buscreative.blogspot.com/



Active Listening | การฟังอยา่งตัง้ใจTeam Management

การบริหารทีมที่ดีจะต้องเข้าใจทีม ซ่ึงท าให้เราต้องฟังเยอะๆ ฟังอย่างต้ังใจ (Active Listening) ซ่ึง
ประกอบด้วย 1. ต้ังใจฟัง 2. อย่าเพ่ิงตัดสิน 3. คิดตามสิ่งที่ฟัง 4. ท าความเข้าใจให้ลึกซึ้ง 5. สรุปความ
เข้าใจ 6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ... การฟังอย่างต้ังใจจะท าให้เกิดความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งใน
ความคิดของเพื่อนร่วมทีมได้ และจะช่วยกันท าให้ทีมมคีวามแข็งแกร่งมากขึ้น



Ladder of Inference | ทฤษฎบีนัไดแหง่การเหนีย่วน าความคดิ

Chris Argyris ได้น าเสนอแนวคดิไวใ้นปี
ค.ศ. 1970 ว่าคนเรามกัจะตดัสนิใจท าอะไร
ตามความเชื่อ (“I take actions based 
on my beliefs”) โดยในหลกัทฤษฎทีี่
เรียกวา่ “Ladder of Inference” นี้ได้
อธิบายกระบวนการคดิและใหเ้หตผุลตัง้แต่
การเกบ็ขอ้มลูในกระบวนการคดิวเิคราะห ์
ไปจนถึงการตดัสนิใจท าตามความเชือ่ของ
ตน
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Working Styles | สไตลก์ารท างานของคนในทมีTeam Management

ชอบคิดค้นอะไรใหม่ๆ เปิดกว้างทาง
ความคิด ไม่ค่อยยึดติดกับกระบวนการ

คอยให้ค าแนะน า แสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ ชี้แนะให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คอยช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกแก่

ผู้เกี่ยวข้องในองค์กร
เพื่อให้เกิดการท างาน
ร่วมกันอย่างราบรื่น

คอยสังเกตุการณ์
ก ากับดูแล ตรวจสอบ

การท างานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน

ชอบติดต่อ
ประสานงานภายนอก

ชอบเข้าสังคม
และไม่ปิดกั้นตัวเอง

น าเอาแนวทาง
ที่ได้ก าหนดไว้

มาด าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้

คอยประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร
ประสานการท างานให้ถูกต้องตามแผนการ

ก าหนดแนวทางในการด าเนินการอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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การบรหิารทมีใหป้ระสบความส าเรจ็ | Team’s GoalTeam Management

การท างานเปน็ทมีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบั
เป้าหมายของทมีมากกวา่เปา้หมายของสมาชกิ
คนใดคนหนึง่ของทมี โดยเปา้หมายที่ก าหนด
ขึ้นมาส าหรบัทีมนัน้ ก็ต้องอาศยัการมสีว่นรว่ม
ของสมาชกิในทีมรว่มกนัก าหนดขึ้นมา

เป้าหมายทีบ่รรลแุลว้จะตอ้งสรา้งประโยชน์
ให้กับสมาชกิทกุคนในทีม อย่างไรกด็ปีระโยชน์
ที่ได้อาจจะไมเ่ทา่กัน แต่ต้องไดร้ว่มกนัทกุคน



Important Skills for Team | ทักษะทีส่ าคญัของการเปน็ทมีTeam Management

ทักษะทีส่ าคญัของการเปน็ทมี
1. Active Listening
2. Collaborative
3. Creative
4. Problem Solving
5. Communication
6. Building Confidence
7. Patience
8. Supportive



การบรหิารทมีใหป้ระสบความส าเรจ็ | RESPECTTeam Management

Reasonable & Responsible Trust

Enthusiastic & Encouraging Power

Sharing & Supportive Relationship

Participative & Partnering Synergy

Ethical & Equitable Proud

Comprehensive & Communicative Understanding

Think out of the box Creativity

มีเหตมุผีล & มีความรบัผดิชอบ ความเชือ่มัน่

มีความกระตอืรอืรน้ & ตอยกระตุน้กนัและกนั พลังของทมี

คอยแบง่ปนั & คอยชว่ยเหลอื ความสมัพนัธ์

เข้าไปมสีว่นร่วม & เน้นการเชือ่มประสาน ความเขม้แขง็ของทมี

มีจริยธรรม & มีความเทา่เทยีมกนั ความภาคภมูใิจ

มีความเขา้ใจ & ช่างสือ่สาร ความเขา้ใจ

คิดนอกกรอบ ความคิดสรา้งสรรค์


