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11. หลักสู ตร “สร้ างเสริมการทางานเป็ นทีมด้ วยกิจกรรมกลุ่ม”
Team Building by Group Activities
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
ในระบบการทางานปั จจุบนั มีความซับซ้อนมากขึ้น
มีระบบบริ หารงานและคุณภาพมากมายที่องค์กรนิยมนามา
ประยุกต์ใช้ เช่น KPIs/ BSC/ ISO/ Kaizen/ SA8000/ QCC/ HR Competency/ 5ส/ ข้อเสนอแนะ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้งานมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้กระทบกับวิธีการปฏิบตั ิงาน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรื ออาจสร้างแรงกดดันในการ
ทางานให้กบั พนักงานทัว่ ๆ ไปได้ จนทาให้เกิดผลเสี ยต่องาน และหากไม่ได้รับการแก้ไข ปล่อยทิ้งไว้นานวัน ปั ญหาเล็กๆ
นี้อาจแทรกซึ กไปทัว่ ทั้งองค์กร กลายเป็ นปั ญหาใหญ่ได้
ดังนั้น การสร้างจิตสานึกในการทางานเป็ นทีมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในงาน การจะบริ การคนอื่นอย่างเต็มใจ ให้ความ
ร่ วมมือกับทุกคนในการทางาน รู ้จกั บทบาทหน้าที่ของตนและของคนอื่น ตระหนักดีวา่ หากงานที่เรารับผิดชอบไม่แล้ว
เสร็ จย่อมส่ งผลให้งานโดยไม่แล้วเสร็ จตามไปด้วย ฯลฯ เรื่ องต่างๆ เหล่านี้ จะใช้การอบรม-สัมมนาแบบปกติดว้ ยการ
บรรยายในห้องอย่างเดียว ได้ผลน้อยมาก ต้องใช้วธิ ี การฝึ กฝนให้มีโอกาสทางานร่ วมกันจริ ง ได้ร่วมกันแก้ปัญหา ได้แบ่ง
บทบาทหน้าที่กนั จึงเป็ นทีม่ าของวิธีการสั มมนาโดยใช้ กจิ กรรมกลุ่มทีใ่ ห้ ท้งั สาระและความสนุกสนาน
2. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ประโยชน์ต่อองค์กร
- พนักงานมีจิตใจเอื้อเฟื้ อในการทางานมากขึ้น เนื่องจากเห็นความสาคัญของงานทุกอย่าง และทุกคน อันจะทาให้
การทางานเป็ นทีมในองค์กรดีข้ ึน
- พนักงานมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
- พนักงานกลุ่มที่อบรมจะมีความสนิทสนมเป็ นการส่ วนตัวกันมากขึ้น
- พนักงานที่ไปอบรมจะมีทกั ษะในการคิดเพื่อแก้ปัญหา/ มี Commitment มากขึ้น/ ตรงต่อเวลามากขึ้น/ รู้จกั การ
แก้ปัญหาหรื อทางานเป็ นทีม
- งานในองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นจากการทางานเป็ นทีม (เสร็ จตามกาหนด/ คุณภาพดี/ มีค่าใช้จ่ายถูกลง)
- พนักงานมีระเบียบวินยั ในการทางานมากขึ้น
ประโยชน์ต่อพนักงาน
- มีความรู ้ในระบบการทางานมากขึ้น (องค์ประกอบของทีม - ขององค์กร/ ความสาคัญของงานทุกอย่าง)
- มีโอกาสได้ฝึก วางแผนงาน/ ฝึ กวิเคราะห์ในการตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหา อันเป็ นการพัฒนาตัวเองในการทางาน
- ได้มีโอกาสในการฝึ กให้อยูใ่ นระเบียบวินยั
- ได้เปลี่ยนกิจวัตรในชีวิตการใหม่ (ไม่เคยได้ทามาก่อน) อันจะเป็ นการกระตุน้ ให้มีความกระตือรื อร้นมากขึ้น
- ได้พกั และผ่อนคลายจากงานประจา
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3. เนือ้ หาของการอบรม (เนือ้ หาร้ อยละ 80 จะสื่ อผ่ านกิจกรรมกลุ่ม)
- โครงสร้างขององค์กร/ โครงสร้างหน่วยงาน/ โครงสร้างของทีมงาน
- บทบาทและหน้าที่ของสมาชิ กในทีมงานแต่ละคน
- ความแตกต่างระหว่างบุคคล/ การทางานร่ วมกัน
- ความสาคัญและประโยชน์ของการทางานเป็ นทีม
- ลักษณะของการทางานเป็ นทีมที่ดี (ต้องร่ วมกันในการ - ออกแบบโครงสร้าง/ แบ่งงาน/ วางแผน/ สื่ อสาร/
ประสานงาน/ วิเคราะห์ปัญหา/ แก้ไขปั ญหา/ ตัดสิ นใจ)
- ปัญหาและอุปสรรคในการทางานเป็ นทีม
กาหนดการสั มมนา
09.00; เปิ ดการสัมมนา/ ทาความรู ้จกั กัน
09.10; กิจกรรมละลายพฤติกรรม (กิจกรรมสั้นๆ ประมาณ 2-3 กิจกรรม)
09.45; กิจกรรมสร้างเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (กิจกรรมสั้นๆ ประมาณ 2-3 กิจกรรม)
10.30; Coffee Break
10.45; กิจกรรมสร้างสรรค์การทางานเป็ นทีม (5-6 กิจกรรม โดยกิจกรรมจะมีหลักการและวิธีการต่างกันไป)
o กิจกรรมที่เน้นไหวพริ บและความจาของทีม
o กิจกรรมที่เน้นการใช้แรงกายและความพร้อมเพรี ยงของทีม
o กิจกรรมที่เน้นความเร็ วและความพร้อมเพรี ยงของทีม
12.00; พักกลางวัน
13.00; กิจกรรมสร้างสรรค์การทางานเป็ นทีม (ต่อ)
o กิจกรรมที่เน้นการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปั ญหาของทีม
o กิจกรรมที่ใช้การวางแผน การแบ่งงาน และการควบคุมเวลาของทีม
14.15; ระดมสมองสรุ ปประโยชน์ของกิจกรรมโดยทีมผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
14.30; Coffee Break
14.45; นาเสนอ/ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างทีมที่เข้าร่ วมสัมมนา
15.15;
- บรรยายสรุ ปเรื่ องการทางานเป็ นทีมโดยยกตัวอย่างให้เห็นภาพจากการทากิจกรรม (องค์ประกอบ
ทีม/ บทบาทหน้าที่สมาชิกของทีม/ ความแตกต่างระหว่างบุคคล/ เทคนิคการทางานร่ วมกัน/
องค์ประกอบที่จะทาให้ทีมประสบความสาเร็ จ ฯลฯ)
- ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
4. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนทุกระดับ
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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