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10. หลักสู ตร “สร้ างเสริมการทางานเป็ นทีมด้ วย Walk Rally”
Team Building by Walk Rally
(หลักสู ตรนอกสถานที่ 2 วัน 1 คืน)
1. หลักการและเหตุผล
ในระบบการทางานปั จจุบนั มีความซับซ้อนมากขึ้น พนักงานทุกคนต้องเรี ยนรู ้งานอื่น ๆ ที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ
โดยตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อความเข้าใจและความสะดวกในการทางาน เพราะงานทุกอย่ างต้ องเกีย่ วข้ องกับคนอืน่
หรือส่ วนงานอืน่ บ้ างไม่ มากก็น้อย จากลักษณะของการทางานดังที่กล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่พนักงานทุกคนต้องทางานเป็ นทีม
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่น ๆ ในองค์กรก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป และงานทุกอย่างมี
ความสาคัญทั้งนั้น
ดังนั้น หากทุกคนในองค์ กรช่ วยเหลือเกือ้ กูลคนอืน่ หรือฝ่ ายอืน่ ๆ ในการทางานอย่ างเต็มใจ (ไม่ ใช่ ด้วยหน้ าทีบ่ ังคับ)
แล้ ว บรรยากาศในการทางานขององค์ กรจะดีขนึ้ พนักงานทุกคนมีความกระตือรือร้ นในการทางาน งานลื่นไหลไม่ ติดขัด
(เพราะทุกคนให้ ความร่ วมมือทา หรือร่ วมมือกันในการแก้ ปัญหา) ความขัดแย้งทั้งในเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัวจะลดลง อันจะ
ส่ งผลให้การทางานโดยรวมดีข้ ึน เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในระบบงานอย่างชัดเจน
แต่การจะสร้างจิตสานึกในการบริ การคนอื่นอย่างเต็มใจ ให้ความร่ วมมือกับทุกคนในการทางาน รู ้จกั บทบาทหน้าที่
ของตนและของคนอื่น เห็นความสาคัญของการทางานเป็ นทีม ตระหนักดีวา่ หากงานที่เรารับผิดชอบไม่แล้วเสร็ จงานที่เป็ น
เป้ าหมายรวมจะมีผลกระทบอย่างไร ฯลฯ เรื่ องต่างๆ เหล่านี้ จะใช้การอบรม-สัมมนาแบบปกติ (โดยการ Lecture ในห้อง)
ได้ผลน้อยมาก ต้องใช้วธิ ี การฝึ กฝนให้มีโอกาสทางานร่ วมกันจริ ง ได้ร่วมกันแก้ปัญหา ได้แบ่งบทบาทหน้าที่กนั และได้
ร่ วมกันใช้ชีวติ สักระยะหนึ่ง จึงจะได้ผล (ซึ่ งพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลดีมาก) โดยที่วธิ ี การดังกล่าวนิยมจัดขึ้นในรู ปแบบที่เรี ยกว่า
"Walk Rally"
2. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
2.1 ประโยชน์ต่อองค์กร
 พนักงานมีจิตใจเอื้อเฟื้ อในการทางานมากขึ้น เนื่องจากเห็นความสาคัญของงานทุกอย่างและทุกคน อันจะ
ทาให้การทางานเป็ นทีมในองค์กรดีข้ ึน
 พนักงานมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
 พนักงานกลุ่มที่ไปอบรมจะมีความสนิทสนมเป็ นการส่ วนตัวกันมาก
 พนักงานที่ไปอบรมจะมีทกั ษะในการคิดเพื่อแก้ปัญหา/ มี Commitment มากขึ้น/ ตรงต่อเวลามากขึ้น/ รู ้จกั
การแก้ปัญหาหรื อทางานเป็ นทีม
 งานในองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น (เสร็ จตามกาหนด/ คุณภาพดี/ มีค่าใช้จ่ายถูกลง)
 พนักงานมีระเบียบวินยั ในการทางานมากขึ้น
2.2 ประโยชน์ต่อพนักงาน
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 มีความรู ้ในระบบการทางานมากขึ้น (องค์ประกอบของทีม/ องค์ประกอบขององค์กร/ ความสาคัญ
ของงานทุกอย่าง)
 มีโอกาสได้ฝึก วางแผนงาน/ ฝึ กวิเคราะห์ในการตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหา อันเป็ นการพัฒนาตัวเองใน
การทางาน
 ได้มีโอกาสในการฝึ กให้อยูใ่ นระเบียบวินยั
 ได้ออกกาลังกาย (บางคนอาจไม่เคยทามาก่อนหรื อไม่ได้ทามานาน)
 ได้เปลี่ยนกิจวัตรในชีวิตประจาวันใหม่ (ไม่เคยได้ทามาก่อน) อันจะเป็ นการกระตุน้ ให้มีความ
กระตือรื อร้นในชี วติ มากขึ้น
 ได้พกั และผ่อนคลายจากงานประจา
 ได้เพื่อนใหม่ และได้เพื่อนที่สนิทสนมใกล้ชิดเพิ่มขึ้น
3. เนือ้ หาของการอบรม-สั มมนา
o โครงสร้างขององค์กร/ โครงสร้างหน่วยงาน/ โครงสร้างของทีมงาน
o บทบาทและหน้าที่ของสมาชิ กในทีมงานแต่ละคน
o ความแตกต่างระหว่างบุคคล/ การทางานร่ วมกัน
o ความสาคัญและประโยชน์ของการทางานเป็ นทีม
o ลักษณะของการทางานเป็ นทีมที่ดี (ต้องร่ วมกันในการออกแบบโครงสร้าง/ แบ่งงาน/ วางแผน/
สื่ อสาร/ ประสานงาน/ วิเคราะห์ปัญหา/ แก้ไขปั ญหา/ ตัดสิ นใจ)
o ปัญหาและอุปสรรคในการทางานเป็ นทีม
4. วิธีการอบรม
- เกมส์/ กิจกรรมกลุ่ม
- บรรยาย

- อภิปรายกลุ่ม
- กิจกรรมเดินแข่งขันกัน (Walk Rally)

5. ระยะเวลา
2 วัน 1 คืน **ควรจัดนอกสถานทีเ่ พือ่ เปลี่ยนบรรยากาศ
6. สถานที่
(ขึ้นกับงบประมาณของบริ ษทั ซึ่ งปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ของ BPIT ได้)
7. กาหนดการอบรม (อาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม)
วันที่ 1
12.00 น./ ถึงสถานที่สัมมนา/ Check-in เข้าที่พกั
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12.30 น./ รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น./ เปิ ดการอบรม
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ในห้อง)
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ในห้อง)
15.00 น./ Coffee Break
15.15 น./ กิจกรรมสร้างสรรค์ทีมงาน (ในห้อง)
16.30 น./ จบการสัมมนาช่วงแรก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น./ รับประทานอาหารเย็น
19.00 น./ กิจกรรมสร้างการทางานเป็ นทีม (ในห้อง)
บรรยาย (เลือก - การทางานเป็ นทีม/ การสื่ อสาร/ สัมพันธภาพ ฯลฯ)
21.00 น./ พักผ่อนนอนหลับ
วันที่ 2
06.00 น./ กายบริ หารและกิจกรรมรับอรุ ณ
07.30 น./ รับประทานอาหารเช้ า
08.30 น./ อธิบายกติกาการแข่งขัน Walk Rally
09.00 น./ แข่งขัน Walk Rally (ประมาณ 5 - 7 ฐาน ตามจานวนกลุ่ม)
12.00 น./ รับประทานอาหารกลางวัน/ อาบนา้
13.00 น./ สรุ ปข้อคิดจากกิจกรรม-แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้กบั งาน
สรุ ปผลการแข่งขัน/ มอบรางวัล
14.30 น./ Coffee Break
14.45 น./ ตั้งปณิ ธานที่จะพัฒนาตนเองและทีมงาน
กิจกรรมอาลา
15.30 น./ ปิ ดการสั มมนา
8. สิ่ งของที่ผ้ เู ข้ าร่ วมอบรมต้ องเตรียมไปใช้ ในการอบรม
8.1 ชุดกีฬา (อย่าลืมรองเท้ากีฬา)
8.2 ชุดรัดกุม (เพื่อ ลุยในช่วง Walk Rally) + หมวก + ครี มกันแดด + ยาประจาตัว
9. วิทยากร

อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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