
สรุปผลการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจด้วยกิจกรรม Walk Rally  
 
๑. กิจกรรมสัมพันธ์ในการละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคย  

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนสร้างความคุ้นเคย และลดช่องว่างระหว่างกัน โดยการจัดบุคคลที่ไม่รู้จักกัน
ให้มาอยู่ร่วมกันในแต่ละส่วน/ฝ่าย ท าให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  

๑.๑ กิจกรรมทดสอบสมอง ๒ ด้าน   
๑.๒ กิจกรรมสัมพันธ์ เป่า ยิ้ง ฉุบ 
๑.๓ กิจกรรมผึ้งสร้างรัง 
๑.๔ กิจกรรมลิงและเสือ 
๑.๕ กิจกรรมวางมือตามล าดับ 
ในกิจกรรมดังกล่าวได้เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับแนวคิด และ

ทฤษฎีความขัดแย้ง ทฤษฎีการคิดเชิงบวก การท างานเป็นทีม 
 
๒. กิจกรรม Walk Rally 

๒.๑ แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่ม โดยคละผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๔ กลุ่มๆ ละ ๑๐-๑๒ คน 
๒.๒ ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่ม และคิดเพลงประกอบท่าเต้นของกลุ่ม  
๒.๓ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท ากิจกรรมตามฐาน โดยใช้เวลาแต่ละฐานประมาณ ๑๕ นาที 
๒.๔ ในแต่ละฐานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม แนะน าชื่อกลุ่ม ร้องเพลงประกอบท่าเต้นของกลุ่มตัวเอง  
      ให้กรรมการประจ าฐาน เพ่ือท าการบันทึกคะแนน 
๒.๕ กรรมการประจ าฐานจะอธิบายวิธีการท ากิจกรรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่ออธิบายเสร็จ ให้ผู้เข้ารับ 
      การฝึกอบรมเริ่มท าการแข่งขันกิจกรรมในฐาน 
๒.๖ เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน กรรมการจะให้ธนบัตรปลอมแทนคะแนน แต่ละกลุ่มได้มากน้อยแตกต่างกัน 
๒.๗ ท าการเปลี่ยนฐานกิจกรรม จนครบทั้ง ๔ ฐาน กลุ่มท่ีมีธนบัตรปลอมมากสุดชนะ และได้รับรางวัล 
 

รายละเอียดการแบ่งกลุ่ม จ านวน ๔ กลุ่ม 
กลุ่มท่ี ๑ สีน้ าเงิน 
ชื่อกลุ่ม ๑  
เพลงประจ ากลุ่ม ไก่ย่าง 

กลุ่มท่ี ๒ สีส้ม  
ชื่อกลุ่ม DLD48 
เพลงประจ ากลุ่ม รถตุ๊ก ตุ๊ก 

กลุ่มท่ี ๓ สีฟ้า  
ชื่อกลุ่ม ฟ้าใส 
เพลงประจ ากลุ่ม ขอใจเธอแลกเบอร์โทร 

กลุ่มท่ี ๔ สีน้ าตาล 
ชื่อกลุ่ม อ๊อฟฟ่ี  
เพลงประจ ากลุ่ม ซู่ซ่าปาทังก้า ปาทั้งกี้ 
 

 



รายละเอียดฐานกิจกรรม 
ฐานที่ ๑ ชื่อเกมส์ “ลูกโป่งสวรรค์” 
อุปกรณ์  ผ้าขาวม้า ลูกโป่งใส่น้ า 
จ านวนผู้เล่น ๑๐-๑๒ คน 
วิธีเล่น   

๑. ให้ผู้เล่นจบัคู่ภายในกลุ่ม ได้จ านวน ๕ คู ่แจกผ้าขาวม้าคู่ละ ๑ ผืน ให้ผู้เล่นจับผ้าขาวม้าคนละข้าง 
    ยืนเรียงแถวต่อกันโดยเว้นระยะห่างเพียงเล็กน้อย  
๒. กรรมการวางลูกโป่งบนผ้าขาวม้าโดยให้คู่แรกโยนลูกโป่งใส่น้ า ให้คู่ท่ี๒ คู่ท่ี๓ คู่ที่๔ และคู่ท่ี๕   
    ตามล าดับ ทีละ ๑ ลูก เมื่อถึงคู่ท่ี๕ ให้โยนลูกโป่งกลับมาคู่ท่ี๑ ใหม่ (ห้ามลูกโป่งแตก)  
๓. ท าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ ๖ ลูก โดยไม่ก าหนดเวลา 

สรุปแนวคิดจากกิจกรรม 
ท าให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ สมาชิกทุกคนสามารถฝึกวิสัยทัศน์ในการท างาน และความร่วมมือ

ในการท างาน สมาชิกภายในทีมได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งได้รู้สึกถึงความยากล าบากรวมกัน และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบร่วมกันในทีม รวมถึงรับฟังค าสั่งจากผู้น าทีม ฝึกให้รู้จักวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน ท าให้
เป็นคนมีเหตุผล รับฟังค าพูดของผู้อ่ืน รู้จักรับผิดชอบ ร่วมกันใช้ความคิด รู้จักรับฟังเหตุผล และความคิดเห็นของกัน
และกัน รวมทั้งได้รู้จักการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ฐานที่ ๒ ชื่อเกมส์ “ย้ายกับระเบิด” 
อุปกรณ์  ขวดแก้ว  ลูกกอล์ฟ เชือก 
จ านวนผู้เล่น ๑๐-๑๒ คน 
วิธีเล่น  

๑. ให้ผู้เล่นแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม  
๒. น าเชือกคล้องลูกกอล์ฟ ๑ กลุ่ม และขวดแก้ว ๑ กลุ่ม 
๓. กรรมการก าหนดจุดวางขวดต าแหน่งใหม่ โดยผู้เล่นทั้ง ๒ กลุ่ม ต้องย้ายขวด และลูกกอล์ฟ ไปวาง

ต าแหน่งที่กรรมการก าหนด โดยห้ามลูกกอล์ฟตกพ้ืน 

สรุปแนวคิดจากกิจกรรม 
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การพ่ึงพาอาศัยกัน เสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ และการระดมสมองในการ

ท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคนต้องมีความพร้อมเพรียงในการท างาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ  
การท างานเป็นทีมหากมีการวางแผนที่ดี โดยมองถึงความเสี่ยงที่ต้องพบ วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและผลลัพธ์ที่อาจได้รับ
หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น รวมถึงมองความสามารถของผู้ร่วมทีมในการแจกจ่ายงาน ตั้งแต่ผู้บริหารถึงผู้ใต้บังคับบัญชา 
ฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักท างานตามขั้นตอน 

 
ฐานที่ ๓ ชื่อเกมส์ “หลุมมหาภัย” 
อุปกรณ์  ผ้าใบเจาะรู ลูกเทนนิส 
จ านวนผู้เล่น ๑๐-๑๒ คน 
วิธีเล่น  

๑. ให้ผู้เล่นจับเชือกบริเวณรอบผ้าใบที่เจาะรู จ านวน ๒๐ ร ู
๒. กรรมการวางลูกเทนนิสบนผ้าใบ โดยก าหนดตัวเลขบริเวณรูที่ต้องการให้เทนนิสลง 
๓. ให้ผู้เล่นดึงและหย่อนผ้าใบ เพื่อให้ลูกเทนนิสลงรูที่ต้องการทีละ ๑ ลูก 
๔. ท าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ ๓ ลูก โดยไม่ก าหนดเวลา 



สรุปแนวคิดจากกิจกรรม 
มีความรับผิดชอบและรู้จักท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ กลุ่มจะชนะได้ ต้องอาศัยการท างานเป็นทีม ท าให้เป็น

คนมีเหตุผล รับฟังค าพูดของผู้อ่ืน แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ คือความคิดของสมาชิกทุกคน ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความส าเร็จ เมื่อสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจสานต่อความคิดให้เกิดเป็นรูปธรรม ความส าเร็จก็จะปรากฏให้เห็นด้วย
ความภูมิใจในผลงาน ฝึกการสื่อสาร การสั่งงาน การกระจายงาน และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ  กระตุ้นให้
เกิดความพยายาม และความอดทน ใจเย็นในการท างาน ความสามัคคีในทีม ความพร้อมเพรียง 

ฐานที่ ๔ ชื่อเกมส์ “ห่วงดวงใจ” 
อุปกรณ์  เสาพลาสติก ห่วงยางขนาดต่างๆ  
จ านวนผู้เล่น ๑๐-๑๒ คน 
วิธีเล่น  

๑. กรรมการจะใส่ห่วงยางไว้ในเสา โดยวางห่วงใหญ่ล่างสุด ไล่ขนาดจนถึงห่วงเล็กบนสุด 
๒. ให้ผู้เล่นย้ายห่วงไปยังเสาที่ก าหนด ห้ามวางห่วงใหญ่ทับห่วงเล็ก  
๓. ผู้เล่นจะต้องหาวิธีการย้ายห่วงไปยังเสาที่กรรมการก าหนด 
๔. ก าหนดเวลา ๑๐ นาท ี

สรุปแนวคิดจากกิจกรรม 
การท างานร่วมกันเป็นทีม สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกเป็นหนึ่ง

เดียว เนื่องจากมีการก าหนดเวลาในกิจกรรม ท าให้รู้จักรักษาเวลา กระตุ้นให้เกิดความพยายามและความอดทน ใจเย็น 
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่ทุกส่วน/ฝ่ายต้องการ เพราะเป็นการป้องกันความผิดพลาด
และลดการขัดแย้งอันเป็นต้นเหตุของอุปสรรคต่างๆ ในการสื่อสารต้องก าจัดให้หมดไป และต้องแน่ใจว่าสมาชิกเข้าใจ
ตรงตามความหมายที่ต้องการจะบอกเท่านั้น  
 
วิทยากรสรุปบรรยายการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อแก้ปัญหา และการหาทางเลือกในการตัดสินใจ 

การเคารพกฎกติกาและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  รู้แพ้รู้ชนะ และยอมรับกติกาการแข่งขัน ส่งผลต่อการอยู่
ร่วมกันในองค์กรไม่ให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยก ท าให้มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุง ฝึกให้เข้าใจ
ตนเอง ผู้อ่ืน อุทิศตน และเสียสละให้ผู้อ่ืน ฝึกให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการท างาน มีความสามัคคีใน
การท างาน ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี ฝึกให้รู้จักองค์กรที่สังกัดมากขึ้น และรักในองค์กรพร้อมปรับเปลี่ยนการท างาน
อันจะให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้น ฝึกให้สร้างเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนงานที่ดี  


