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10. หลกัสูตร “สร้างเสริมการท างานเป็นทมีด้วย Walk Rally” 
Team Building by Walk Rally 
(หลกัสูตรนอกสถานท่ี 2 วนั 1 คืน) 

 

1. หลกัการและเหตุผล  
ในระบบการท างานปัจจุบนัมีความซบัซอ้นมากข้ึน พนกังานทุกคนตอ้งเรียนรู้งานอ่ืน ๆ ท่ีตนไม่ไดรั้บผดิชอบ

โดยตรงใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ เพื่อความเขา้ใจและความสะดวกในการท างาน เพราะงานทุกอย่างต้องเกีย่วข้องกบัคนอืน่
หรือส่วนงานอืน่บ้างไม่มากก็น้อย จากลกัษณะของการท างานดงัท่ีกล่าว จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีพนกังานทุกคนตอ้งท างานเป็นทีม 
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตน และตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่คนอ่ืน ๆ ในองคก์รก็มีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป และงานทุกอยา่งมี
ความส าคญัทั้งนั้น 

ดงันั้น หากทุกคนในองค์กรช่วยเหลอืเกือ้กูลคนอืน่ หรือฝ่ายอืน่ ๆ ในการท างานอย่างเต็มใจ (ไม่ใช่ด้วยหน้าทีบ่ังคับ) 
แล้ว บรรยากาศในการท างานขององค์กรจะดีขึน้ พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท างาน งานลื่นไหลไม่ติดขัด 
(เพราะทุกคนให้ความร่วมมือท า หรือร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา) ความขดัแยง้ทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวัจะลดลง อนัจะ
ส่งผลใหก้ารท างานโดยรวมดีข้ึน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานอยา่งชดัเจน 

แต่การจะสร้างจิตส านึกในการบริการคนอ่ืนอยา่งเตม็ใจ ใหค้วามร่วมมือกบัทุกคนในการท างาน รู้จกับทบาทหนา้ท่ี
ของตนและของคนอ่ืน เห็นความส าคญัของการท างานเป็นทีม ตระหนกัดีวา่หากงานท่ีเรารับผดิชอบไม่แลว้เสร็จงานท่ีเป็น
เป้าหมายรวมจะมีผลกระทบอยา่งไร ฯลฯ เร่ืองต่างๆ เหล่าน้ี จะใชก้ารอบรม-สัมมนาแบบปกติ (โดยการ Lecture ในหอ้ง) 
ไดผ้ลนอ้ยมาก ตอ้งใชว้ธีิการฝึกฝนใหมี้โอกาสท างานร่วมกนัจริง ไดร่้วมกนัแกปั้ญหา ไดแ้บ่งบทบาทหนา้ท่ีกนั และได้
ร่วมกนัใชชี้วติสักระยะหน่ึง จึงจะไดผ้ล (ซ่ึงพิสูจน์มาแลว้วา่ไดผ้ลดีมาก) โดยท่ีวธีิการดงักล่าวนิยมจดัข้ึนในรูปแบบท่ีเรียกวา่ 
"Walk Rally"  
 

2. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
2.1 ประโยชน์ต่อองคก์ร 

 พนกังานมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือในการท างานมากข้ึน เน่ืองจากเห็นความส าคญัของงานทุกอยา่งและทุกคน อนัจะ 
                  ท  าใหก้ารท างานเป็นทีมในองคก์รดีข้ึน 

 พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
 พนกังานกลุ่มท่ีไปอบรมจะมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตวักนัมาก 
 พนกังานท่ีไปอบรมจะมีทกัษะในการคิดเพื่อแกปั้ญหา/ มี Commitment มากข้ึน/ ตรงต่อเวลามากข้ึน/ รู้จกั 
     การแกปั้ญหาหรือท างานเป็นทีม 
 งานในองคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน (เสร็จตามก าหนด/ คุณภาพดี/ มีค่าใชจ่้ายถูกลง) 
 พนกังานมีระเบียบวินยัในการท างานมากข้ึน 

2.2 ประโยชน์ต่อพนกังาน 
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 มีความรู้ในระบบการท างานมากข้ึน (องคป์ระกอบของทีม/ องคป์ระกอบขององคก์ร/ ความส าคญั
ของงานทุกอยา่ง) 

 มีโอกาสไดฝึ้ก วางแผนงาน/ ฝึกวเิคราะห์ในการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหา อนัเป็นการพฒันาตวัเองใน
การท างาน 

 ไดมี้โอกาสในการฝึกใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั 
 ไดอ้อกก าลงักาย (บางคนอาจไม่เคยท ามาก่อนหรือไม่ไดท้  ามานาน) 
 ไดเ้ปล่ียนกิจวตัรในชีวิตประจ าวนัใหม่ (ไม่เคยไดท้  ามาก่อน) อนัจะเป็นการกระตุน้ให้มีความ

กระตือรือร้นในชีวติมากข้ึน 
 ไดพ้กัและผอ่นคลายจากงานประจ า 
 ไดเ้พื่อนใหม่ และไดเ้พื่อนท่ีสนิทสนมใกลชิ้ดเพิ่มข้ึน 

 

3. เนือ้หาของการอบรม-สัมมนา  
o โครงสร้างขององคก์ร/ โครงสร้างหน่วยงาน/ โครงสร้างของทีมงาน 
o บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในทีมงานแต่ละคน 
o ความแตกต่างระหวา่งบุคคล/ การท างานร่วมกนั 
o ความส าคญัและประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 
o ลกัษณะของการท างานเป็นทีมท่ีดี (ตอ้งร่วมกนัในการออกแบบโครงสร้าง/ แบ่งงาน/ วางแผน/

ส่ือสาร/ ประสานงาน/ วิเคราะห์ปัญหา/ แกไ้ขปัญหา/ ตดัสินใจ) 
o ปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นทีม  

 

4. วธีิการอบรม 
- เกมส์/ กิจกรรมกลุ่ม  - อภิปรายกลุ่ม 
- บรรยาย   - กิจกรรมเดินแข่งขนักนั (Walk Rally)  

 

5. ระยะเวลา 
2 วนั 1 คืน **ควรจัดนอกสถานทีเ่พือ่เปลี่ยนบรรยากาศ 

 

6. สถานที่ 

(ข้ึนกบังบประมาณของบริษทั ซ่ึงปรึกษากบัเจา้หนา้ท่ีของ BPIT ได)้ 
 

7. ก าหนดการอบรม (อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม) 
วนัที ่1 

12.00 น./ ถึงสถานท่ีสัมมนา/ Check-in เขา้ท่ีพกั 
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12.30 น./ รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 น./ เปิดการอบรม 

  - กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ในหอ้ง) 
  - กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ (ในหอ้ง) 

15.00 น./ Coffee Break 
15.15 น./ กิจกรรมสร้างสรรคที์มงาน (ในห้อง) 
16.30 น./ จบการสัมมนาช่วงแรก/ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น./ รับประทานอาหารเยน็ 
19.00 น./ กิจกรรมสร้างการท างานเป็นทีม (ในหอ้ง)  
   บรรยาย (เลือก - การท างานเป็นทีม/ การส่ือสาร/ สัมพนัธภาพ ฯลฯ)  
21.00 น./ พกัผ่อนนอนหลบั 
 

วนัที ่2 
06.00 น./ กายบริหารและกิจกรรมรับอรุณ 
07.30 น./ รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น./ อธิบายกติกาการแข่งขนั Walk Rally 
09.00 น./ แข่งขนั Walk Rally (ประมาณ 5 - 7 ฐาน ตามจ านวนกลุ่ม) 
12.00 น./ รับประทานอาหารกลางวนั/ อาบน า้ 
13.00 น./ สรุปขอ้คิดจากกิจกรรม-แนวทางการน าไปประยกุตใ์ชก้บังาน 

  สรุปผลการแข่งขนั/ มอบรางวลั 
14.30 น./ Coffee Break 
14.45 น./ ตั้งปณิธานท่ีจะพฒันาตนเองและทีมงาน 

  กิจกรรมอ าลา 
15.30 น./ ปิดการสัมมนา  

 

8. ส่ิงของที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมไปใช้ในการอบรม 
8.1 ชุดกีฬา (อยา่ลืมรองเทา้กีฬา) 
8.2 ชุดรัดกุม (เพื่อ ลุยในช่วง Walk Rally) + หมวก + ครีมกนัแดด + ยาประจ าตวั  

 

9. วทิยากร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวติัวทิยากร ตามเอกสารแนบ 


