
 

 

 
 

 

Course outline 

 Happy Work Team Building Walk Rally 
( หลักสูตร 2วัน) 

โดย 

อาจารย์คมศักดิ์   สิมานุรักษ์ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันองค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งจากภาวะภายในและภายนอก การท างาน

ขององค์การโดยภาพรวมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การสร้างจิตส านึกรักองค์การถือเป็นอีกแนวทางปฏิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุงและเตรียมความพร้อม ขององค์การ
เพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีส านึกแห่งการร่วมมือร่วมใจในการท างานที่
เป็นหนึ่งเดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการต่ืนรู้ผลึกก าลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทายและปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบที่จะท าให้พนักงานรักองค์การนั้น มีปัจจัยหลายอย่าง ที่ส าคัญคือมีความสุขในการท างาน และต้อง
อาศัยเวลานานในการหล่อหลอมให้พนักงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว  ดังนั้นหลักสูตรที่น าเสนอนี้จึงเน้นในกิจกรรมที่จะให้ผู้ร่วม
ได้เรียนรู้ ปรับทัศนคติเชิงบวก ต่อองค์การและเพื่อนร่วมงาน ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่มี เพื่อการประยุกต์น าประโยชน์
จากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในองค์การอย่างสูงสุด 

การพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม walk rally เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้แต่ละองค์การผนึกพลัง
ของบุคลากรออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งเป็นการเพิ่มก าลังใจให้พนักงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างาน ทั้งยังให้
ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลต่อตนเอง และต่องานโดยรวม อันจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการท างาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วย 

โดยไม่ว่าจะมีความรู้ความสามารถทางวิชาการแค่ไหน แต่หากยังขาดทักษะการอยู่ร่วมกันเป็นทีมก็อาจท าให้งาน
ขององค์การไม่ประสบความส าเร็จ กิจกรรมอาจเป็นเวทีเล็กๆที่จะน าความส าเร็จมายังพวกเราในองค์การทุกคน ขอแค่เปิด
ใจ เชื่อใจกัน ก็จะสร้างพลังมาสู่องค์การ 

การสร้างทีมงาน Team Building จึงเป็นแนวทางหลักที่ถือเป็นพื้นฐานของการท างานที่ต้องกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ก็สามารถน าไปเชื่อม โยงกับรูปแบบขององค์การเพื่อความส าเร็จที่ตรงเป้าหมายของแต่ละองค์การ เพราะองค์การแต่ละ
แห่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง กิจกรรมนี้จึงสามารถเชื่อมโยงให้เกิดกระแสของการท างานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม  

กิจกรรม walk rally เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละองค์การได้ผนึกพลัง
ร่วมกันแล้วน าพลังนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่  ด้วยกิจกรรมอันหลากหลายที่สอดแทรกแนวคิด แนวการท างาน ทั้งเป็นการ



 

เพิ่มก าลังใจให้พนักงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างาน ยังให้ประโยชน์ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของตนเอง และ
ต่องานโดยรวม อันจะส่งผลให้บุคลากรในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการท างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใน
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และสภาวะภัยธรรมชาติคุกคาม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมขององค์การท่านเพื่อเข้าสู่การเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

กิจกรรมจะแบ่งเป็นกิจกรรมในร่ม (INDOOR) และกิจกรรม WALK RALLY  (OUTDOOR) ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเน้น
ความสนุกสนาน แฝงด้วยสาระตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสร้างจิตส านึกรักองค์การให้เกิดขึ้น

ในทางปฏิบัติ 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมการแสดงออกทางธรรมชาติของตนเอง และผู้อื่น  
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการท างานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์การ  
4. เพื่อการสื่อสาร ประสานงาน รวมทั้งลดช่องว่าง และความไม่เข้าใจกันในการท างาน  
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและประสานการท างานระหว่างแผนกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ย่อย 

1. เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
2. ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
3. ฝึกให้รู้จักวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน 
4. ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น และอุทิศตน และเสียสละให้ผู้อื่น  
5. ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. ฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. ฝึกให้เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก 
8. ฝึกให้รู้จักองค์การที่สังกัดมากขึ้น และรักในองค์การมากขึ้น  
9. ฝึกให้สร้างเป้าหมายร่วมกัน ภายในองค์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรม ICE BREAKING 

กิจกรรมนันทนาการที่ท าให้บุคลากรหรือพนักงานในองค์การ ซึ่งอาจจะรู้จักกัน ท างานร่วมกัน มาระดับนึงแล้ว แต่
ยังไม่ผ่านก าแพงของความเป็นตัวฉันของฉัน กิจกรรมนี้จะช่วยท าให้ก าแพงนั้นทลายลง ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร ในองค์การ
นั้นๆมีความเข้าใจกัน  เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ให้
ความส าคัญและเห็นคุณค่าของการท างานร่วมกันเป็นทีม การกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าที่จะเสนอความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้ทุกๆฟันเฟืองขององค์การประสานการท างานกันอย่างราบรื่นและหมุนไปด้วย
จังหวะเดียวกัน พร้อมที่จะเดินหน้าและก้าวหน้าไปด้วยกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จขององค์การนั่นเอง  
 
กิจกรรม NIGHT PARTY 

หลังจากการทุ่มเทให้กับการท างานเพื่อองค์การ บุคลากรหรือพนักงานในองค์การจะได้รับความประทับใจ และ
พร้อมที่จะดึงพลังแรงกาย แรงใจ ให้กับองค์การของท่าน ด้วยกิจกรรม Staff party, Night party หรือ Thank you party ซึ่ง
ถือว่าเป็นสวัสดิการด้านการบันเทิงอีกด้านหนึ่งที่จะมอบให้กับบุคลากร พนักงาน ได้ผ่อนคลาย ได้รื่นเริง พร้อมสอดแทรก
สาระแบบชิล ชิล ด้วยความบันเทิงเต็มรูปแบบ ตามงบประมาณ ตามจุดประสงค์ ตาม theme ที่องค์การต้องการ 
 
กิจกรรม SPORT DAY 

การท าธุรกิจเปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬา พนักงานเปรียบเสมือนนักกีฬา ดังนั้นหากนักกีฬามีเป้าหมายคือเหรียญ
ทอง หรือที่หนึ่ง การท าธุรกิจก็เช่นเดียวกัน หากมีการวางแผนที่ดี วางตัวผู้เล่นที่ดี เป้าหมายที่ต้ังไว้คงไม่ไกลเกินเอ้ือม 
กิจกรรม sport day หรือ การแข่งขันกีฬาประจ าปี จะส่งเสริมการท างานเป็นทีม ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับพนักงานอีกทางหนึ่ง  

เราสามารถจัดการแข่งขันกีฬาให้กับท่านได้ทุกรูปแบบตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสากล หรือกีฬาพื้นบ้าน 
อีกทั้งยังสามารถประยุกต์และดัดแปลงกิจกรรมกีฬาให้เหมาะกับพนักงานหรือรูปแบบองค์การต้องการ  
 
กิจกรรม CSR 

กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ นั้นหมายถึง การ
ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพี่อน าไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัจจุบันธุรกิจเกือบทุกองค์การได้มีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัด
กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม การดูอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ  
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การหรือหน่วยงาน  
 
 
 
 



 

รูปแบบกิจกรรม 
น าเสนอกิจกรรมปลูกจิตส านึกรักองค์การ 
 
รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) 
วัตถุประสงค์หลักคือ 

1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ...ลดอัตตา ( คือความรู้สึก ปกป้องตัวเอง / แปลกแยก / ไม่ร่วมมือต่างๆ )  
2. เห็นความส าคัญของทีม...การท างานเป็นทีม...ความส าเร็จของทีม ....การรับฟังความเห็นที่แตกต่าง โดยกิจกรรมจะ

เน้นที่ความสนุกสนาน ใช้เพลงและเกมส์สันทนการต่างๆ  มาเป็นสื่อในการด าเนินกิจกรรม  ซึ่งจะมีวิทยากรที่
เชี่ยวชาญ ในการน ากิจกรรม มาพร้อมกับบุคลิก ค าพูดที่สนุกสนาน เป็นกันเอง และเข้าถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

กิจกรรมที่ 2  ส ารวจความรู้สึกพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
ก่อนที่จะปลูกฝังให้พนักงานรักในองค์การองค์การควรจะทราบความรู้สึกที่พนักงานมีต่อองค์การ อย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อรักษาช่องว่างให้เหมาะสมระหว่างองค์การกับพนักงาน 
 
โดยค าถามจะส่งถึงผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ตอบ ซึ่งแนวค าถามมีดังนี้  

1. Quality of work งานที่เขาท าเขายังสนุกกับมันอยู่ไหม 
2. Reward เขาได้รับรายได้ สวัสดิการ หรือรางวัลต่างๆ เพียงพอหรือไม่  
3. Career Growth เขาคิดว่าเขามีโอกาสเจริญก้าวหน้าหรือไม่ในองค์การนี้  
4. Environment สิ่งรอบๆ ตัวที่บริษัทให้เขา เช่นพัดยศ อัฎบริขาร ห้องท างาน รถต่างๆ เครื่องมือ โทรศัพท์มือถือ 

หรือโน้ตบุ๊ค 
5. Leader เขามองหัวหน้าเขาอย่างไร 
6. Work life Balance ในแง่ชีวิตการท างาน ครอบครัว สังคม เขาให้ความส าคัญหรือไม่  

 
กิจกรรมที่ 3 Mailbox 

วิทยากรจะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้แต่ละคนท า Mailbox ของตัวเอง แล้วติดไว้ในห้องสัมมนา เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ 
เขียนความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนในองค์การ ใส่จดหมายน้อย แล้วน าไปหย่อนใน Mailboxของเพื่อนเพื่อสร้างรอยย้ิม ก าลังใจและ
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
 
 
กิจกรรมที่ 4  "สร้างทัศนคติเชิงบวก" 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงการท างานร่วมกับคนหมู่มาก ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ได้ปรับทัศนคติ
ในทางบวกกับเพื่อนร่วมงานจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่วิทยากรเตรียมให้
เป็นสื่อกลาง 
 



 

กิจกรรมที่ 5  Brainstorming " เข้าใจฉัน เข้าใจเธอ" 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีทัศนคติ เข้าใจองค์การในด้านบวก และตระหนักว่าการกระท าใดๆของพนักงานมันมีผลกระทบต่อ
องค์การเสมอ ถ้าเราท าดี  องค์การได้ เราก็ได้ตามแบบ WIN+WIN ทั้งองค์การและพนักงานได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
รูปแบบกิจกรรม 
แบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ 
วิทยากรต้ังโจทย์ให้ ท าทีละโจทย์เรียงล าดับดังนี้ 

 "องค์การให้อะไรพนักงาน" 

 "พนักงานให้อะไรองค์การ" 

 ให้แต่ละกลุ่มหาค าตอบพร้อมอธิบายเหตุผล 

 แต่ละกลุ่มคิดรูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจที่สุด  

 แต่ละกลุ่มน าเสนอ 
วิทยากรสรุป 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมบุคคลที่สุด ขององค์การ 
การได้รับการยอบรับจากองค์การ ย่อมเป็นอีกสิ่งที่พนักงานหลายคนต้องการ ดังนั้นหากพนักงานคนใด คนหนึ่งท า

สิ่งที่ดีในรูปแบบต่างๆ ก็น่าจะน ามายกย่อง ส่งเสริมและให้รางวัลเพื่อเป็นการเสริมแรงคุณค่าที่ดีที่พนักงานได้ท าเป็นพลัง
และก าลังใจให้ปฏิบัติต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอ่ืนๆ  
รูปแบบกิจกรรม 

1. วิทยากรจะมีตารางที่ระบุความเป็นที่สุดให้แต่ละคนได้เขียนชื่อเพื่อนในองค์การให้ตรงกับคุณสมบัติที่สุด อาทิ เช้า
ที่สุด(มาท างานเช้าที่สุด) ,  มนุษย์เหล็กแห่งปี(ป่วยยังมาท างาน) , มนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุด ,อยู่มานานที่สุด เป็นต้น 

2. วิทยากรจะซุ่มดึงออกมาพูดถึง ในแต่ละคุณสมบัติ 
3. น ามารวบรวมคะแนนทั้งหมด 
4. มอบรางวัลที่ระลึกให้ผู้ที่ได้รับต าแหน่งต่างๆ  พร้อมให้กล่าวความรู้สึก(อาจจะเก็บส่วนมอบรางวัลนี้ไปไว้ส าหรับ

กิจกรรมปาร์ต้ี) 
 
กิจกรรมที่ 7  Walk Rally 

Walk Rally  คือ กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์การท างานร่วมกันเป็นทีม ( Team Building) มุ่งลดช่องว่าง ระหว่างบุคคล 
เติมเชื้อความสนิทสนม ประสานข้อขัดแย้ง เรียนรู้ที่จะใช้ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่ม ร่วมสร้าง
เป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังให้องค์การ 
รูปแบบ Walk Rally 

1. กิจกรรมสร้างสัญลักษณ์ทีม สู้ Teamwork 
2. ลักษณะกิจกรรม วิทยากรจะให้โจทย์ผู้เข้าอบรมแต่ละทีมได้ร่วมกันสร้างความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน อาทิ ต้ัง

ชื่อทีม , สโลแกนทีม, เพลงประจ าทีม ,แต่งตั้งหัวหน้าทีม และท าสัญลักษณ์ทีม วิทยากรจะเตรียม อุปกรณ์ ให้



 

แต่ละทีมช่วยกันท าให้ออกมาสวยงาม ซึ่งสื่อถึงความภาคภูมิใจของทีม ที่ได้ท าร่วมกัน และให้แต่ละกลุ่มผลัด
กันออกมาน าเสนอสัญลักษณ์ของทีมตัวเอง  โชว์ศักยภาพของทีมตนเองให้ทีมอื่นๆได้เห็น  

3. วิทยากรอธิบายกติกา ท าความเข้าใจกิจกรรม Walk Rally 
Walk Rally ด้วยฐานกิจกรรม เข้าฐานกิจกรรม แข่งขันกันในฐานกิจกรรม  ซึ่งแต่ละฐานกิจกรรมมีวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกันออกไปตามองค์ประกอบการท างานเป็นทีมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทุกฐานกิจกรรมมีการสรุป
วัตถุประสงค์ของฐานกิจกรรมนั้นๆ โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุป (เวลาในฐานกิจกรรม ฐานละ 20 นาที
โดยประมาณ) 

ฐานกิจกรรมทั้งหมดมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้  
 
ตัวอย่างฐานที่ 1 ล าเลียงน้ า 

ให้ผู้เข้าอบรมหาวิธีการล าเลียงน้ าจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้มากที่สุดในเวลาที่จ ากัด โดยใช้ท่อ PVC ขนาด
แตกต่างกันไปเป็นอุปกรณ์ในการล าเลียง เมื่อหมดเวลาทีมใดล าเลียงน้ าได้มากที่สุดชนะ  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการระดมความคิด  ร่วมมือ และช่วยเหลืออย่างมีแบบแผนจะท าให้ทีมประสบความส าเร็จ  
 
ตัวอย่างฐานที่ 2  ยกทัพ กลับเมือง 

 วิทยากรจะเตรียม อุปกรณ์คล้ายๆ สเหลี่ยงเจ้านาง/ เจ้าพระยา โดยให้สมาชิกในทีมตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เป็น
เจ้านางหรือเจ้าพระยา และสมาชิกที่เหลือให้เป็นผู้แบกสเหลี่ยง ที่ต้องปิดตา ซึ่งวิทยากรประจ าฐานจะก าหนดเส้นทางการ
เดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง และมีจุดระเบิดที่ห้า มเหยียบ  ผู้ที่เป็นเจ้านางมีหน้าที่เป็นผู้บอกทางพากันไปให้ถึงจุดหมาย 
ทีมใดถึงก่อนโดยเหยียบระเบิดน้อยสุดชนะ  
วัตถุประสงค์ สมาชิกประกอบด้วยคนจ านวนมาก การสั่งการชัดเจนของผู้น าจะสร้างประสิทธิภาพของทีมได้  
 
ตัวอย่างฐานที่ 3  ปิดตาคว้าธงชัย 

ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งทีมจะต้องปิดตายืนเรียงแถวตอนลึก อนุญาตให้คนที่อยู่ท้ายแถวคนเดียวเท่านั้นเปิดตามองเห็นได้ 
แต่พูดไม่ได้  ทุกคนในทีมจะต้องหาวิธีที่จะพากันไปเก็บธงชัยตามจุดต่างๆ ในบริเวณฐานที่มีทั้งสิ่งกีดขวาง ทางที่ไม่สะดวก 
ให้ได้ธงชัยมาให้ได้มากที่สุด เมื่อหมดเวลา ทีมใดได้ธงตรงสีที่ก าหนดมากสุดชนะ  
วัตถุประสงค์       การสื่อสารที่เขา้ใจตรงกันสร้างความส าเร็จให้แก่ทีม การท่ีจะปฏบัิติกิจกรรมน้ีให้ส าเรจ็อย่างดีเย่ียมน้ัน 
สิ่งส าคัญคือการการวางแผน การฝึกฝนความช านาญ ในการจดจ าท่าทางต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
ที่จะพากันทั้งทีมไปคว้าธงชัย อีกทั้งภาวะผู้น า ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับฐานนี้  
 
ตัวอย่างฐานที่ 4  ตักไข่มังกร 

ให้แต่ละทีมผลัดกันทีละคนท าหน้าที่ตักไข่มังกร(ลูกบอล)ที่วางอยู่ในภาชนะในน้ า  ซึ่งถ้าเอ้ือมมือไปหยิบแบบ
ธรรมดาก็จะหยิบไม่ถึง  โดยกติกาของกิจกรรมนี้จะให้ทั้งทีมสามารถช่วยเหลือกกันได้  
ผลัดกันทีละคนจนครบท้ังทีม ตักไข่ให้ได้จ านวนมากที่สุด ตามเวลาที่ก าหนด เมื่อเวลาหมด ทีมใดได้ไข่มากสุดชนะ  
วัตถุประสงค์  ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในทีมจะน าความส าเร็จมาสู่ทีม  



 

 
ตัวอย่างฐานที่ 5   วงล้อมนุษย์ 

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละทีม พากันกลิ้งวงล้อผ้าใบขนาดเท่ากับ ทุกคนในทีมยืนอยู่ภายในได้ เคลื่อนย้ายจากฝั่งหนึ่ง
ไปอีกฝั่งหนึ่งไปพร้อมๆ กัน  โดยสมาชิกในทีมจะต้องไม่เหยียบลงบนพื้นหญ้า และในระหว่างการเดินทางให้แวะเก็บลูกบอล
สีเพื่อเพิ่มคะแนนพิเศษ ทีมใดถึงเส้นชัยก่อนชนะ 
วัตถุประสงค์ ให้เกิดการประสานงานกันในทีมและใช้ความสามัคคีเป็นพลังขับเคลื่อน ความพร้อมเพรียงของทีมจะช่วย
สร้างสรรค์ให้เกิดพลังและผลงานได้ดี 
 
ตัวอย่างฐานที่ 6 Concert 

วิทยากรจะเตรียมอุปกรณ์ อาทิ ผ้า เชือกปอม ปอม กระโปรง กลอง  วิกผม  แป้งส าหรับแต่งหน้า  เป็นต้น ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดวิธีการแสดงคอนเสิร์ต ทุกคนในทีมต้องแต่งตัวร่วมแสดง โดยแบ่งหน้าที่กันไป ไม่ว่าจะเป็น โฆษก 
นักร้อง หางเครื่อง นักดนตรี และแสดงคอนเสิร์ตให้ได้ตามเวลาที่ก าหนด  
ทีมใดจัดองค์ประกอบได้ตามที่ก าหนด แสดงออกมาสนุกถูกใจกรรมการชนะ  
วัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความเป็นมืออาชีพ  The show must go on เมื่อโจทย์มาก็ต้องกล้าที่จะแสดงให้
ผ่านไปให้ได้ด้วยดี  กล้าที่จะท าในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะท าได้ อีกทั้งยังได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องร่วมกันท าให้ส าเร็จ  
 
การให้คะแนน Walk Rally แบ่งออกเป็น  3 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละฐาน และองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม  

 ส่วนที่ 2 คะแนนจากการปฏิบัติภารกิจแต่ละฐานกิจกรรม  

 ส่วนที่ 3 คะแนนพิเศษ จากความสามารถพิเศษ 
สรุปกิจกรรมพร้อมกัน  Work Shop ร่วมระดมความคิดสรุปกิจกรรมที่ได้ท า 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม "สู่เป้าหมายเดียวกัน" 
Module :วัฒนธรรมองค์การกับการท างานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ในการตามหาเป้าหมายที่วิทยากรต้ังไว้ ซึ่งเป้าหมายในที่น้ี
เปรียบเสมือน เป้าหมายขององค์การ ที่แต่ละทีมต้องพากันไปให้ถึง เพราะนี่คือหัวใจส าคัญส าหรับการท างานในทุกๆ สาย
งาน ทั้งนี้ต้องอาศัยทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนน าออกมาแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกันในทีม ,การผนึกก าลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันของทีม, การชั่งสังเกต ,การน าประสบการณ์มาเป็นบทเรียน, 
การสื่อสารกันภายในทีม และนอกจากนี้ในการตามหาแต่ระรอบจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่ม ซึ่งตรงนี้แต่
ละกลุ่มก็ต้องน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมดื่มน้ าร่วมสาบาน 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

เพื่อเป็นการประสานความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกันในองค์การ ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กันและกัน สร้างความรัก 
ความผูกพัน ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การ 



 

รูปแบบ 

 ให้ผู้ร่วมกิจกรรมยืนเป็นวงกลมวงเดียวหรือ 2 วง 

 วิทยากรเตรียมน้ าแดงใส่โหลวางไว้ตรงกลางวง 

 เชิญผู้บริหารกล่าวปิดการสัมมนา / ตัวแทนผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวความรู้สึกในการท ากิจกรรม  

 เปิดเพลงแทนความรู้สึกดีๆ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันจับมือร้องเพลงส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ให้ลงไปในโหล ที่ต้ังไว้
กลางวง ทีมงานค่อยๆ ตักน้ าใส่แก้วเดินแจกให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม (ยังไม่ดื่ม)  

 ผู้ร่วมกิจกรรมชูแก้วน้ า พูดประโยคที่วิทยากรให้พูดต้ังแต่ตอนเริ่มกิจกรรมในวันแรก เพื่อรวมพลังใจและบันทึก
ความรู้สึกที่ดี 

 ด่ืมน้ าร่วมสาบาน 
***หมายเหตุ รายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 
สิ่งท่ีได้รับจาการจัดกิจกรรม 
• ได้ข้อคิดในการท างาน • ได้ความรู้ทางวิชาการ 
• ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด • ได้ท างานเป็นทีม 
• ได้ทดสอบศักยภาพ • ได้สานสัมพันธ์กับเพื่อน 
• ได้ออกก าลังกาย • ได้เสริมสร้างพลังใจ 
• ได้แสดงน้ าใจ • ได้ประสบการณ์ 
• ได้ความรู้สึกดีๆ กลับมา • ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 
ประโยชน์ต่อการท างานในองค์การ 
• ท าให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ  • กระตุ้นให้เกิดความพยายามและความอดทน ใจเย็นในการ

ท างาน 
• เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน • ท าให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการออกก าลังกาย 
• ท าให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังค าพูดของผู้อ่ืน • ท าให้เห็นถึงความส าคัญของการไปดูของจริงจากสถานที่จริง 
• ท าให้เป็นคนตรงต่อเวลา และรู้จักรักษาเวลา  • เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้บริหาร พนักงานในองค์การ  
• ท าให้มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อน าไปแก้ไข
ปรับปรุง 

• รู้จักท างานตามขั้นตอน 

• รู้จักท างานร่วมกันเป็นทีม (รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน 
ร่วมกันใช้ความคิด รู้จักรับผังเหตุผล และความคิดเห็น
ของกันและกัน รวมทั้งได้รู้จักการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย) 

• ท าให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ท าตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดเพราะกฎมีความส าคัญมากเนื่องจาก Walk Rally 
ท าให้เห็นถึงผลเสียของการฝ่าฝืนกฎอย่างชัดเจน 

• มีความรัก และซื่อสัตย์ต่อองค์การมากขึ้น  
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กิจกรรมวันท่ี 1 

เวลา กิจกรรม 

9.00 – 10.30 น. 
- กิจกรรมที่ 1  ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) 
- กิจกรรมที่ 2  ส ารวจความรู้สึกพนักงานท่ีมีต่อองค์การ 
- กิจกรรมที่ 3   Mailbox 

10.45 – 12.00 น. 
- กิจกรรมที่ 4  "สร้างทัศนคติเชิงบวก" 
- กิจกรรมที่ 5  Brainstorming " เข้าใจฉัน เข้าใจเธอ" 
- กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมบุคคลที่สุด ขององค์การ 

12.00 – 13.00 น. LUNCH 

13.00 – 15.30 น. 

- กิจกรรมที่ 7  Walk Rally 
ฐานที่ 1 ล าเลียงน้ า 
ฐานที่ 2  ยกทัพ กลับเมือง 
ฐานที่ 3  ปิดตาคว้าธงชัย 
ฐานที่ 4  ตักไข่มังกร 
ฐานที่ 5  วงล้อมนุษย์ 
ฐานที่ 6 Concert 

15.30 – 16.30 น. 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรม "สู่เป้าหมายเดียวกัน" 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมดื่มน้ าร่วมสาบาน 

16.30  -  17.00 น. สรุปในแต่ละฐาน 

17.00  -  18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.30  -   22.00 กิจกรรม  “มัน  ใหญ่   มาก“ 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น.  
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กิจกรรมวันท่ี 2 
เวลา กิจกรรม 

8.00 – 09.00 น. - กิจกรรมสัมพันธ์สวัสดีตอนเช้า 
- กิจกรรมสัมพันธ์ปิดตาสร้างความเชื่อใจ 
- วิทยากรสรุปกิจกรรม 

09.00 – 10.00 น. - สรุปทีมชนะเลิศ พร้อมมอบของรางวัล 

10.15 – 12.00น. - บรรยายหัวข้อ ..“ท างานอย่างไรให้มีความสุขในองค์การ” 

12.00 -13.00 น. - ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์ 
- กิจกรรมข้อสัญญาในทีมงาน 

13.00 – 14.00 น. LUNCH 

14.00 – 15.00 น. - กิจกรรม CSR (ถ้ามี) 
   มอบทุนการศึกษา / อาหารกลางวัน หรือ อื่นๆ 
   ให้แก่โรงเรียน,ชุมชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ใกล้เคียง 
- ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บภาพประทับใจ 
- พิธีปิด 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00-10.15น. 
 
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

พนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับโดยผ่าน รูปแบบ Walk Rally Team 
Building กิจกรรมสัมพันธ์  น าไปใช้ในการท างานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น  สามารถเป็นที่ยอมรับจากทุกคนใน
องค์การ ไปพร้อมๆกันกับที่องค์การมีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงานด้วยเช่นเดียวกัน 
 
 

 
 

 
 
 
 


