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10. หลกัสูตร “สร้ำงเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมด้วย Walk Rally” 
Team Building by Walk Rally 
(หลกัสูตรนอกสถำนที่ 2 วนั 1 คืน) 

 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ในระบบกำรท ำงำนปัจจุบนัมีควำมซบัซอ้นมำกขึ้น พนกังำนทุกคนตอ้งเรียนรู้งำนอ่ืน ๆ ที่ตนไม่ไดรั้บผดิชอบ

โดยตรงใหม้ำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได ้เพือ่ควำมเขำ้ใจและควำมสะดวกในกำรท ำงำน เพรำะงำนทุกอย่ำงต้องเกีย่วข้องกับคนอ่ืน
หรือส่วนงำนอ่ืนบ้ำงไม่มำกก็น้อย จำกลกัษณะของกำรท ำงำนดงัที่กล่ำว จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ที่พนกังำนทุกคนตอ้งท ำงำนเป็นทีม 
เขำ้ใจบทบำทหนำ้ที่ของตน และตอ้งเขำ้ใจดว้ยว่ำคนอ่ืน ๆ ในองคก์รกมี็บทบำทหนำ้ที่แตกต่ำงกนัไป และงำนทกุอยำ่งมี
ควำมส ำคญัทั้งนั้น 

ดงันั้น หำกทุกคนในองค์กรช่วยเหลือเกื้อกูลคนอ่ืน หรือฝ่ำยอ่ืน ๆ ในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มใจ (ไม่ใช่ด้วยหน้ำที่บังคบั) 
แล้ว บรรยำกำศในกำรท ำงำนขององค์กรจะดีขึน้ พนักงำนทุกคนมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน งำนล่ืนไหลไม่ติดขัด 
(เพรำะทุกคนให้ควำมร่วมมือท ำ หรือร่วมมือกันในกำรแก้ปัญหำ) ควำมขดัแยง้ทั้งในเร่ืองงำนและเร่ืองส่วนตวัจะลดลง อนัจะ
ส่งผลใหก้ำรท ำงำนโดยรวมดีขึ้น เป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพในระบบงำนอยำ่งชดัเจน 

แต่กำรจะสร้ำงจิตส ำนึกในกำรบริกำรคนอ่ืนอยำ่งเตม็ใจ ใหค้วำมร่วมมือกบัทุกคนในกำรท ำงำน รู้จกับทบำทหนำ้ที่
ของตนและของคนอ่ืน เห็นควำมส ำคญัของกำรท ำงำนเป็นทีม ตระหนกัดีวำ่หำกงำนที่เรำรับผดิชอบไม่แลว้เสร็จงำนที่เป็น
เป้ำหมำยรวมจะมีผลกระทบอยำ่งไร ฯลฯ เร่ืองต่ำงๆ เหล่ำน้ี จะใชก้ำรอบรม-สมัมนำแบบปกติ (โดยกำร Lecture ในหอ้ง) 
ไดผ้ลนอ้ยมำก ตอ้งใชว้ธีิกำรฝึกฝนใหมี้โอกำสท ำงำนร่วมกนัจริง ไดร่้วมกนัแกปั้ญหำ ไดแ้บ่งบทบำทหนำ้ที่กนั และได้
ร่วมกนัใชชี้วติสกัระยะหน่ึง จึงจะไดผ้ล (ซ่ึงพสูิจน์มำแลว้วำ่ไดผ้ลดีมำก) โดยที่วธีิกำรดงักล่ำวนิยมจดัขึ้นในรูปแบบที่เรียกวำ่ 
"Walk Rally"  
 

2. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.1 ประโยชน์ต่อองคก์ร 

 พนกังำนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือในกำรท ำงำนมำกขึ้น เน่ืองจำกเห็นควำมส ำคญัของงำนทกุอยำ่งและทกุคน อนัจะ 
                  ท  ำใหก้ำรท ำงำนเป็นทีมในองคก์รดีขึ้น 

 พนกังำนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร 
 พนกังำนกลุ่มที่ไปอบรมจะมีควำมสนิทสนมเป็นกำรส่วนตวักนัมำก 
 พนกังำนที่ไปอบรมจะมีทกัษะในกำรคิดเพือ่แกปั้ญหำ/ มี Commitment มำกขึ้น/ ตรงต่อเวลำมำกขึ้น/ รู้จกั 
     กำรแกปั้ญหำหรือท ำงำนเป็นทีม 
 งำนในองคก์รมีประสิทธิภำพมำกขึ้น (เสร็จตำมก ำหนด/ คุณภำพดี/ มีค่ำใชจ่้ำยถูกลง) 
 พนกังำนมีระเบียบวนิยัในกำรท ำงำนมำกขึ้น 

2.2 ประโยชน์ต่อพนกังำน 
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 มีควำมรู้ในระบบกำรท ำงำนมำกขึ้น (องคป์ระกอบของทีม/ องคป์ระกอบขององคก์ร/ ควำมส ำคญั
ของงำนทุกอยำ่ง) 

 มีโอกำสไดฝึ้ก วำงแผนงำน/ ฝึกวเิครำะห์ในกำรตดัสินใจเพือ่แกปั้ญหำ อนัเป็นกำรพฒันำตวัเองใน
กำรท ำงำน 

 ไดมี้โอกำสในกำรฝึกใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั 
 ไดอ้อกก ำลงักำย (บำงคนอำจไม่เคยท ำมำก่อนหรือไม่ไดท้  ำมำนำน) 
 ไดเ้ปล่ียนกิจวตัรในชีวติประจ ำวนัใหม่ (ไม่เคยไดท้  ำมำก่อน) อนัจะเป็นกำรกระตุน้ใหมี้ควำม

กระตือรือร้นในชีวติมำกขึ้น 
 ไดพ้กัและผอ่นคลำยจำกงำนประจ ำ 
 ไดเ้พือ่นใหม่ และไดเ้พือ่นที่สนิทสนมใกลชิ้ดเพิม่ขึ้น 

 

3. เน้ือหำของกำรอบรม-สัมมนำ  
o โครงสร้ำงขององคก์ร/ โครงสร้ำงหน่วยงำน/ โครงสร้ำงของทีมงำน 
o บทบำทและหนำ้ที่ของสมำชิกในทีมงำนแต่ละคน 
o ควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคล/ กำรท ำงำนร่วมกนั 
o ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรท ำงำนเป็นทมี 
o ลกัษณะของกำรท ำงำนเป็นทีมที่ดี (ตอ้งร่วมกนัในกำรออกแบบโครงสร้ำง/ แบ่งงำน/ วำงแผน/

ส่ือสำร/ ประสำนงำน/ วเิครำะห์ปัญหำ/ แกไ้ขปัญหำ/ ตดัสินใจ) 
o ปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนเป็นทีม  

 

4. วิธีกำรอบรม 
- เกมส/์ กิจกรรมกลุ่ม  - อภิปรำยกลุ่ม 
- บรรยำย   - กิจกรรมเดินแข่งขนักนั (Walk Rally)  

 

5. ระยะเวลำ 
2 วนั 1 คืน **ควรจัดนอกสถำนที่เพ่ือเปลี่ยนบรรยำกำศ 

 

6. สถำนที ่

(ขึ้นกบังบประมำณของบริษทั ซ่ึงปรึกษำกบัเจำ้หนำ้ที่ของ BPIT ได)้ 
 

7. ก ำหนดกำรอบรม (อำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม) 
วันที่ 1 

12.00 น./ ถึงสถำนที่สมัมนำ/ Check-in เขำ้ที่พกั 
12.30 น./ รับประทำนอำหำรกลำงวนั 
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13.30 น./ เปิดกำรอบรม 
  - กิจกรรมละลำยพฤติกรรม (ในหอ้ง) 
  - กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์(ในหอ้ง) 

15.00 น./ Coffee Break 
15.15 น./ กิจกรรมสร้ำงสรรคท์ีมงำน (ในหอ้ง) 
16.30 น./ จบกำรสมัมนำช่วงแรก/ พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
18.00 น./ รับประทำนอำหำรเย็น 
19.00 น./ กิจกรรมสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม (ในหอ้ง)  
   บรรยำย (เลือก - กำรท ำงำนเป็นทีม/ กำรส่ือสำร/ สมัพนัธภำพ ฯลฯ)  
21.00 น./ พักผ่อนนอนหลับ 
 

วันที่ 2 
06.00 น./ กำยบริหำรและกิจกรรมรับอรุณ 
07.30 น./ รับประทำนอำหำรเช้ำ 
08.30 น./ อธิบำยกติกำกำรแข่งขนั Walk Rally 
09.00 น./ แข่งขนั Walk Rally (ประมำณ 5 - 7 ฐำน ตำมจ ำนวนกลุ่ม) 
12.00 น./ รับประทำนอำหำรกลำงวนั/ อำบน ำ้ 
13.00 น./ สรุปขอ้คิดจำกกิจกรรม-แนวทำงกำรน ำไปประยกุตใ์ชก้บังำน 

  สรุปผลกำรแข่งขนั/ มอบรำงวลั 
14.30 น./ Coffee Break 
14.45 น./ ตั้งปณิธำนที่จะพฒันำตนเองและทมีงำน 

  กิจกรรมอ ำลำ 
15.30 น./ ปิดกำรสัมมนำ  

 

8. ส่ิงของที่ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องเตรียมไปใช้ในกำรอบรม 
8.1 ชุดกีฬำ (อยำ่ลืมรองเทำ้กีฬำ) 
8.2 ชุดรัดกุม (เพือ่ ลุยในช่วง Walk Rally) + หมวก + ครีมกนัแดด + ยำประจ ำตวั  

 

9. วิทยำกร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวตัิวทิยากร ตามเอกสารแนบ 

 


