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11. หลกัสูตร “สร้ำงเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมด้วยกจิกรรมกลุ่ม” 
Team Building by Group Activities 

(หลกัสูตร 1 วนั/ 6 ชัว่โมง) 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ในระบบกำรท ำงำนปัจจุบนัมีควำมซบัซอ้นมำกขึ้น มีระบบบริหำรงำนและคุณภำพมำกมำยที่องคก์รนิยมน ำมำ

ประยกุตใ์ช ้เช่น KPIs/ BSC/ ISO/ Kaizen/ SA8000/ QCC/ HR Competency/ 5ส/ ขอ้เสนอแนะ ฯลฯ ทั้งน้ีเพือ่ใหง้ำนมี
ประสิทธิภำพสูงสุด ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีกระทบกบัวธีิกำรปฏิบติังำน ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ หรืออำจสร้ำงแรงกดดนัในกำร
ท ำงำนใหก้บัพนกังำนทัว่ๆ ไปได ้จนท ำใหเ้กิดผลเสียต่องำน และหำกไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข ปล่อยทิง้ไวน้ำนวนั ปัญหำเล็กๆ 
น้ีอำจแทรกซึกไปทัว่ทั้งองคก์ร กลำยเป็นปัญหำใหญ่ได ้

ดงันั้น กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำงำนเป็นทีมเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในงำน กำรจะบริกำรคนอ่ืนอยำ่งเตม็ใจ ใหค้วำม
ร่วมมือกบัทุกคนในกำรท ำงำน รู้จกับทบำทหนำ้ที่ของตนและของคนอ่ืน ตระหนกัดีวำ่หำกงำนทีเ่รำรับผดิชอบไม่แลว้
เสร็จยอ่มส่งผลใหง้ำนโดยไม่แลว้เสร็จตำมไปดว้ย ฯลฯ เร่ืองต่ำงๆ เหล่ำน้ี จะใชก้ำรอบรม-สมัมนำแบบปกติดว้ยกำร
บรรยำยในหอ้งอยำ่งเดียว ไดผ้ลนอ้ยมำก ตอ้งใชว้ธีิกำรฝึกฝนใหมี้โอกำสท ำงำนร่วมกนัจริง ไดร่้วมกนัแกปั้ญหำ ไดแ้บ่ง
บทบำทหนำ้ที่กนั จึงเป็นที่มำของวธีิกำรสัมมนำโดยใช้กิจกรรมกลุ่มทีใ่ห้ทั้งสำระและควำมสนุกสนำน 
 

2. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ประโยชน์ต่อองคก์ร 

- พนกังำนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือในกำรท ำงำนมำกขึ้น เน่ืองจำกเห็นควำมส ำคญัของงำนทกุอยำ่ง และทุกคน อนัจะท ำให้
กำรท ำงำนเป็นทีมในองคก์รดีขึ้น 

- พนกังำนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร 
- พนกังำนกลุ่มที่อบรมจะมีควำมสนิทสนมเป็นกำรส่วนตวักนัมำกขึ้น 
- พนกังำนที่ไปอบรมจะมีทกัษะในกำรคิดเพือ่แกปั้ญหำ/ มี Commitment มำกขึ้น/ ตรงต่อเวลำมำกขึ้น/ รู้จกักำร

แกปั้ญหำหรือท ำงำนเป็นทีม 
- งำนในองคก์รมีประสิทธิภำพมำกขึ้นจำกกำรท ำงำนเป็นทีม (เสร็จตำมก ำหนด/ คุณภำพดี/ มีค่ำใชจ่้ำยถูกลง) 
- พนกังำนมีระเบียบวนิยัในกำรท ำงำนมำกขึ้น 

 ประโยชน์ต่อพนกังำน 
- มีควำมรู้ในระบบกำรท ำงำนมำกขึ้น (องคป์ระกอบของทีม - ขององคก์ร/ ควำมส ำคญัของงำนทุกอยำ่ง) 
- มีโอกำสไดฝึ้ก วำงแผนงำน/ ฝึกวเิครำะห์ในกำรตดัสินใจเพือ่แกปั้ญหำ อนัเป็นกำรพฒันำตวัเองในกำรท ำงำน 
- ไดมี้โอกำสในกำรฝึกใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั 
- ไดเ้ปล่ียนกิจวตัรในชีวติกำรใหม่ (ไม่เคยไดท้  ำมำก่อน) อนัจะเป็นกำรกระตุน้ใหมี้ควำมกระตือรือร้นมำกขึ้น 
- ไดพ้กัและผอ่นคลำยจำกงำนประจ ำ 
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3. เน้ือหำของกำรอบรม (เน้ือหำร้อยละ 80 จะส่ือผ่ำนกิจกรรมกลุ่ม) 
- โครงสร้ำงขององคก์ร/ โครงสร้ำงหน่วยงำน/ โครงสร้ำงของทีมงำน 
- บทบำทและหนำ้ที่ของสมำชิกในทีมงำนแต่ละคน 
- ควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคล/ กำรท ำงำนร่วมกนั 
- ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรท ำงำนเป็นทมี 
- ลกัษณะของกำรท ำงำนเป็นทีมที่ดี (ตอ้งร่วมกนัในกำร - ออกแบบโครงสร้ำง/ แบ่งงำน/ วำงแผน/ ส่ือสำร/ 

ประสำนงำน/ วเิครำะห์ปัญหำ/ แกไ้ขปัญหำ/ ตดัสินใจ) 
- ปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ก ำหนดกำรสัมมนำ 

09.00; เปิดกำรสมัมนำ/ ท  ำควำมรู้จกักนั 
09.10; กิจกรรมละลำยพฤติกรรม (กิจกรรมสั้นๆ ประมำณ 2-3 กิจกรรม) 
09.45; กิจกรรมสร้ำงเสริมควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบุคคล (กิจกรรมสั้นๆ ประมำณ 2-3 กิจกรรม) 
10.30; Coffee Break 
10.45; กิจกรรมสร้ำงสรรคก์ำรท ำงำนเป็นทีม (5-6 กิจกรรม โดยกิจกรรมจะมีหลกักำรและวธีิกำรต่ำงกนัไป) 

o กิจกรรมที่เนน้ไหวพริบและควำมจ ำของทีม 
o กิจกรรมที่เนน้กำรใชแ้รงกำยและควำมพร้อมเพรียงของทีม 
o กิจกรรมที่เนน้ควำมเร็วและควำมพร้อมเพรียงของทีม 

12.00; พักกลำงวัน 
13.00; กิจกรรมสร้ำงสรรคก์ำรท ำงำนเป็นทีม (ต่อ) 

o กิจกรรมที่เนน้กำรใชส้ติปัญญำในกำรแกไ้ขปัญหำของทีม 
o กิจกรรมที่ใชก้ำรวำงแผน กำรแบ่งงำน และกำรควบคุมเวลำของทีม 

14.15; ระดมสมองสรุปประโยชน์ของกิจกรรมโดยทีมผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ 
14.30; Coffee Break 
14.45; น ำเสนอ/ แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหวำ่งทีมที่เขำ้ร่วมสมัมนำ 
15.15;  - บรรยำยสรุปเร่ืองกำรท ำงำนเป็นทีมโดยยกตวัอยำ่งให้เห็นภำพจำกกำรท ำกิจกรรม (องคป์ระกอบ 

  ทีม/ บทบำทหนำ้ที่สมำชิกของทมี/ ควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคล/ เทคนิคกำรท ำงำนร่วมกนั/  
   องคป์ระกอบที่จะท ำใหท้ีมประสบควำมส ำเร็จ ฯลฯ) 

- ถำม-ตอบ ขอ้สงสยั  
 

4. ผู้ที่ควรเข้ำสัมมนำ ผูบ้ริหำร/ ผูจ้ดักำร/ หวัหนำ้งำน และพนกังำนทกุคนทุกระดบั 
 

5. วิทยำกร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวตัิวทิยากร ตามเอกสารแนบ 


