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11. หลกัสูตร “สร้างเสริมการท างานเป็นทมีด้วยกจิกรรมกลุ่ม” 
Team Building by Group Activities 

(หลกัสูตร 1 วนั/ 6 ชัว่โมง) 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
ในระบบการท างานปัจจุบนัมีความซบัซอ้นมากข้ึน มีระบบบริหารงานและคุณภาพมากมายท่ีองคก์รนิยมน ามา

ประยกุตใ์ช ้ เช่น KPIs/ BSC/ ISO/ Kaizen/ SA8000/ QCC/ HR Competency/ 5ส/ ขอ้เสนอแนะ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อใหง้านมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีกระทบกบัวธีิการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดความขดัแยง้ หรืออาจสร้างแรงกดดนัในการ
ท างานใหก้บัพนกังานทัว่ๆ ไปได ้จนท าใหเ้กิดผลเสียต่องาน และหากไม่ไดรั้บการแกไ้ข ปล่อยทิ้งไวน้านวนั ปัญหาเล็กๆ 
น้ีอาจแทรกซึกไปทัว่ทั้งองคก์ร กลายเป็นปัญหาใหญ่ได ้

ดงันั้น การสร้างจิตส านึกในการท างานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน การจะบริการคนอ่ืนอยา่งเตม็ใจ ใหค้วาม
ร่วมมือกบัทุกคนในการท างาน รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนและของคนอ่ืน ตระหนกัดีวา่หากงานท่ีเรารับผดิชอบไม่แลว้
เสร็จยอ่มส่งผลใหง้านโดยไม่แลว้เสร็จตามไปดว้ย ฯลฯ เร่ืองต่างๆ เหล่าน้ี จะใชก้ารอบรม-สัมมนาแบบปกติดว้ยการ
บรรยายในห้องอยา่งเดียว ไดผ้ลนอ้ยมาก ตอ้งใชว้ธีิการฝึกฝนใหมี้โอกาสท างานร่วมกนัจริง ไดร่้วมกนัแกปั้ญหา ไดแ้บ่ง
บทบาทหนา้ท่ีกนั จึงเป็นทีม่าของวธีิการสัมมนาโดยใช้กจิกรรมกลุ่มทีใ่ห้ทั้งสาระและความสนุกสนาน 
 

2. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ต่อองคก์ร 

- พนกังานมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือในการท างานมากข้ึน เน่ืองจากเห็นความส าคญัของงานทุกอยา่ง และทุกคน อนัจะท าให้
การท างานเป็นทีมในองคก์รดีข้ึน 

- พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร 
- พนกังานกลุ่มท่ีอบรมจะมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตวักนัมากข้ึน 
- พนกังานท่ีไปอบรมจะมีทกัษะในการคิดเพื่อแกปั้ญหา/ มี Commitment มากข้ึน/ ตรงต่อเวลามากข้ึน/ รู้จกัการ

แกปั้ญหาหรือท างานเป็นทีม 
- งานในองคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากการท างานเป็นทีม (เสร็จตามก าหนด/ คุณภาพดี/ มีค่าใชจ่้ายถูกลง) 
- พนกังานมีระเบียบวนิยัในการท างานมากข้ึน 

 ประโยชน์ต่อพนกังาน 
- มีความรู้ในระบบการท างานมากข้ึน (องคป์ระกอบของทีม - ขององคก์ร/ ความส าคญัของงานทุกอยา่ง) 
- มีโอกาสไดฝึ้ก วางแผนงาน/ ฝึกวเิคราะห์ในการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหา อนัเป็นการพฒันาตวัเองในการท างาน 
- ไดมี้โอกาสในการฝึกใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั 
- ไดเ้ปล่ียนกิจวตัรในชีวิตการใหม่ (ไม่เคยไดท้  ามาก่อน) อนัจะเป็นการกระตุน้ใหมี้ความกระตือรือร้นมากข้ึน 
- ไดพ้กัและผอ่นคลายจากงานประจ า 
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3. เนือ้หาของการอบรม (เนือ้หาร้อยละ 80 จะส่ือผ่านกจิกรรมกลุ่ม) 
- โครงสร้างขององคก์ร/ โครงสร้างหน่วยงาน/ โครงสร้างของทีมงาน 
- บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในทีมงานแต่ละคน 
- ความแตกต่างระหวา่งบุคคล/ การท างานร่วมกนั 
- ความส าคญัและประโยชน์ของการท างานเป็นทีม 
- ลกัษณะของการท างานเป็นทีมท่ีดี (ตอ้งร่วมกนัในการ - ออกแบบโครงสร้าง/ แบ่งงาน/ วางแผน/ ส่ือสาร/ 

ประสานงาน/ วเิคราะห์ปัญหา/ แกไ้ขปัญหา/ ตดัสินใจ) 
- ปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นทีม 
ก าหนดการสัมมนา 

09.00; เปิดการสัมมนา/ ท าความรู้จกักนั 
09.10; กิจกรรมละลายพฤติกรรม (กิจกรรมสั้นๆ ประมาณ 2-3 กิจกรรม) 
09.45; กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (กิจกรรมสั้นๆ ประมาณ 2-3 กิจกรรม) 
10.30; Coffee Break 
10.45; กิจกรรมสร้างสรรคก์ารท างานเป็นทีม (5-6 กิจกรรม โดยกิจกรรมจะมีหลกัการและวธีิการต่างกนัไป) 

o กิจกรรมท่ีเนน้ไหวพริบและความจ าของทีม 
o กิจกรรมท่ีเนน้การใชแ้รงกายและความพร้อมเพรียงของทีม 
o กิจกรรมท่ีเนน้ความเร็วและความพร้อมเพรียงของทีม 

12.00; พกักลางวนั 
13.00; กิจกรรมสร้างสรรคก์ารท างานเป็นทีม (ต่อ) 

o กิจกรรมท่ีเนน้การใชส้ติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาของทีม 
o กิจกรรมท่ีใชก้ารวางแผน การแบ่งงาน และการควบคุมเวลาของทีม 

14.15; ระดมสมองสรุปประโยชน์ของกิจกรรมโดยทีมผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
14.30; Coffee Break 
14.45; น าเสนอ/ แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหวา่งทีมท่ีเขา้ร่วมสัมมนา 
15.15;  - บรรยายสรุปเร่ืองการท างานเป็นทีมโดยยกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพจากการท ากิจกรรม (องคป์ระกอบ 

  ทีม/ บทบาทหนา้ท่ีสมาชิกของทีม/ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล/ เทคนิคการท างานร่วมกนั/  
   องคป์ระกอบท่ีจะท าใหที้มประสบความส าเร็จ ฯลฯ) 

- ถาม-ตอบ ขอ้สงสัย  
 

4. ผู้ทีค่วรเข้าสัมมนา ผูบ้ริหาร/ ผูจ้ดัการ/ หวัหนา้งาน และพนกังานทุกคนทุกระดบั 
 

5. วทิยากร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวติัวทิยากร ตามเอกสารแนบ 


