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ทมีแหง่พลงัรวม 

Team Synergy 

 
 หลกัการและเหตผุล 

บคุลากรถอืเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญขององคก์ร ในขณะเดยีวกันบคุลากรแตล่ะคนก็ยอ่มมคีวามแตกตา่งกันทัง้ในดา้น

ของความคดิ สตปัิญญา คา่นยิม ทัศนคต ิดังนัน้หนา้ทีส่ าคัญขององคก์รก็คอืการพัฒนาบคุลากรทีแ่ตกตา่งกัน
เหลา่นัน้ใหส้ามารถท างานรว่มกันไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์อนัสงูสดุแกอ่งคก์ร  ในการที่

จะใหบ้คุลากรสามารถท างานรว่มกันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีบ่คุลากรจะตอ้งเขา้ใจถงึ
ความหมายทีแ่ทจ้รงิของการท างานเป็นทมี การเป็นผูน้ าทมีและการบรหิารทมีงาน บทบาทและหนา้ทีข่องสมาชกิ
ในทมี ความรว่มมอืรว่มใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความสามัคค ีตลอดจนความรักความผูกพันของสมาชกิในทมี เพือ่

สรา้งใหท้มีมคีวามเขม้แขง็และพรอ้มทีจ่ะน าพาองคก์รไปสูค่วามส าเร็จตอ่ไป 
 
การท ากจิกรรมรว่มกันจะชว่ยสรา้งความสามัคค ี ลดความขัดแยง้  สรา้งมติรภาพทีด่ใีหก้ันทกุทา่นจะไดรั้บความรัก

ความผูกพันทีห่าไมไ่ดจ้ากทีไ่หน ความประทับใจกบัเพือ่นรว่มงาน การชว่ยเหลอื เสยีสละ และมติรภาพทีย่ั่งยนื
รวมถงึองคค์วามรูต้า่งๆทีแ่ฝงอยูใ่นกจิกรรม  สิง่เหลา่นี้จะสง่ผลดตีอ่การท างานรว่มกันเป็นทมีในองคก์ร 
 

 วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดต้ระหนักถงึการท างานเป็นทมี ทีจ่ะท าใหง้านประสบความส าเร็จภายใตก้ารแขง่ขัน 

และเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจใน สถานะและบทบาทหนา้ทีข่องทมีจะชว่ยใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ
ไดอ้ยา่งไร 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจวา่ Teamwork ทีด่นัีน้ควรมลีักษณะอยา่งไร เพือ่เป็นแนวทางในการ

พัฒนาตนเองใหม้คีณุลักษณะ ทีส่ามารถท างานรว่มกับเพือ่นรว่มงานได ้
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในปัญหาและสาเหตทุีเ่กดิขึน้จากการท างานเป็นทมี พรอ้มทัง้ใหม้ี

ทักษะในการแกปั้ญหารว่มกันเป็นทมี บนพืน้ฐานของการมมีมุมองและวธิคีดิทีถ่กูตอ้งตอ่ปัญหาและ

ประเภทของการท างาน 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามสามัคค ีใหค้วามชว่ยเหลอืกันมากขึน้ โดยน าเทคนคิการสือ่สารและสรา้งมนุษย

สมัพันธภ์ายในทมี เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอื ทุม่เท มุง่มั่นทีจ่ะท างานใหบ้รรลตุามเป้าหมายเพือ่ประโยชน์

ตอ่งานทีรั่บผดิชอบ 

 

 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. ผูเ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และมทีัศนคตทิีด่ตีอ่การท างานเป็นทมี 
2. ผูรั้บการฝึกอบรมทราบถงึการเรยีนรูเ้ทคนคิและวธิกีารในการบรหิารสามารถสรา้งทมีงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. ผูรั้บการฝึกอบรมมคีวามสมัพันธ ์ความสามัคค ีสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน 
4. ผูเ้ขา้อบรมเกดิความรูส้กึผูกพัน และความส านกึรว่มกันในการชว่ยกันผลักดันเป้าหมายขององคก์รสู่

ความส าเร็จ 

 

 เนือ้หา 

วนัแรก 

1.  กา้วแรกของทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู   
 Break the Ice : การสรา้งพลังทมีรว่มกัน 

2. จัดทมีปฏบิัตกิาร ส าหรับ Activity Team Building 
 แบง่บทบาทหนา้ที ่ความรับผดิชอบของสมาชกิทมี 

 ผูน้ าทมี/ผูป้ระเมนิผล/ผูบ้รหิารเวลา/ผูส้ ารวจแผนที/่สมาชกิทมี 
3. Activity: Team Building ทีเ่นน้ใหข้อ้คดิในการท างานรว่มกัน ดงันี้ 

 การก าหนดเป้าหมายรว่มกันของทมี 
 การวางแผนปฏบิัตงิานเพือ่บรรลเุป้าหมายของทมี 

 การสือ่สารและประสานงาน เพือ่การท างานเป็นทมี 
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 การตัดสนิใจและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของทมี 

5. ระดมสมอง : สรปุบทเรยีนความส าเร็จและความลม้เหลวของทมี (Team Building) 
6. กจิกรรมกลุม่สมัพันธ ์(ถา้ม)ี  

 
วนัทีส่อง 

1. Activity: “The Synergy" การมสีว่นรว่มและความรับผดิชอบตอ่องคก์ร  

 ความส าคัญของพนักงานตอ่ความส าเร็จของทมีและองคก์ร 
 บทบาทของพนักงานตอ่ความส าเร็จและลม้เหลวขององคก์ร 

2. การก าหนดเป้าหมายรว่มกัน เพือ่การท างานเป็นทมี 
 Activity : “The Tower” การสง่เสรมิความส าเร็จของทมี 

3.  การตดิตอ่สือ่สารและประสานงาน เพือ่การท างานเป็นทมี 
 การตัดสนิใจและการแกปั้ญหาความขัดแยง้ของทมี 

 การแกปั้ญหาความขัดแยง้ดว้ยวธิกีารสือ่สารแบบ Win-Win 
4. การสรา้งพลังรว่มกัน (Synergy) ภายใตค้วามแตกตา่งกัน 

 Team work to Team Synergy 
 Building Trust and Team Spirit 

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

 กจิกรรม  Team Building  :  เทคนคิการฝึกอบรมทีไ่ดรั้บความนยิมและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูแ้กผู่เ้ขา้รว่ม

อบรมพรอ้มดว้ยการสรา้งบรรยากาศทีส่นุกสนาน  ตืน่เตน้  เรา้ใจตลอดระยะการแขง่ขัน  ซึง่ทมีงานฯไดรั้บ
การยอมรับวา่มคีวามเป็นมอือาชพีในดา้นนี้มากทีส่ดุทมีหนึง่  

 การเดนิตามแผนทีแ่ละปรศินา ทีถ่กูก าหนดขึน้โดยเฉพาะ ซึง่ตอ้งอาศัยความสามารถของสมาชกิทมี
ท างานรว่มกันในการแบง่หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ เชน่ การวางแผน การบรหิารเวลา การแบง่หนา้ทีง่านและ

ความรับผดิชอบ เพือ่ใหเ้ดนิทางไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้
 สถานีการเรยีนรู ้ แตล่ะทมีจะตอ้งท ากจิกรรมเพือ่แขง่ขันกบัทมีอืน่ ๆ ดว้ยการใชท้รัพยากรเทา่ทีม่ ี และ

ศักยภาพของทมีใหม้ากทีส่ดุ  ซึง่จะมปีระมาณ 4-6 ฐาน (ขึน้อยูก่ับจ านวนผูเ้ขา้อบรม) 
 การบรหิารพฤตกิรรม  ซึง่ทมีวทิยากรจะใหแ้ตล่ะทมีสรา้งพฤตกิรรมและบรรยากาศทีด่รีว่มกันระหวา่งการ

เดนิแขง่ขันรว่มกัน  และสรา้งบรรยากาศทีด่รีะหวา่งทมี และการบรหิารผลงานของทมี ประกอบกับการคดิ
คะแนนทีช่ดัเจนจะท าใหผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาเรยีนรูเ้รือ่งทมีเกอืบทกุกระบวนการดว้ย  

 การ Feedback และการสรปุประเด็นทีถ่งึแกน่ จะท าใหเ้หน็ภาพและเขา้ใจการท างานเป็นทมี 

 การบรรยายแบบมสีว่นรว่ม (Participative Technique) 
 กจิกรรมการสรา้งทัศนคตเิชงิบวก (Positive Attitude) 

 สือ่มัลตมิเีดยี (Audio & Visual) 

 
 วทิยากร 

อ.อทิธนัินท ์สนัทัศ และทมีผูช้ว่ยวทิยากร 

 

 
 เหมาะส าหรบั 

พนักงานทกุระดับของบรษัิทฯ 

 

 
 หมายเหต ุ

กจิกรรมตา่งๆ จะปรับเปลีย่นตามสถานการณ์และบรรยากาศของกลุม่ในขณะนัน้ๆ โดยเนือ้หาจะเนน้ใหเ้ปิดทัศนคต ิ
การยอมรับการเปลีย่นแปลง การรว่มกันสูเ่ป้าหมายทีท่า้ทายขึน้ การท างานรว่มกันอยา่งมคีวามรับผดิชอบ และมี
ความสขุ และแน่นอนคอื ทกุคนจะสนุกกบัการอบรมในครัง้นี้ 

 


