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BANANA TEAM BUILDING (BTB) 
CONCEPT DESIGN 

เราไดอ้อกแบบกจิกรรมสรา้งทมีงาน (Design of Team Building) ใหม้คีวามแตกต่างและหลากหลายเพื่อให้
ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการจดังานมากทีสุ่ด เราใหค้วามส าคญักบัทุกช่วงเวลาอนัมีค่า ซึง่แต่ละ
กจิกรรมไดส้อดแทรกสาระและแนวคดิทีง่า่ยต่อการจดจ า ท าใหผู้ร้่วมกจิกรรมผ่อนคลายและเกดิประโยชน์
สงูสุด จงึไดอ้อกแบบกจิกรรมใหต้รงกบัความตอ้งขององคก์รท่านดงันี้ 

• ออกแบบกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให ้พนักงานภายในองคก์รพดูคุยกนัมากขึน้ 
• ออกแบบกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให ้พนักงานสามารถแนะน าใหล้กูคา้รูจ้กัองคก์รและบรกิารขององคก์ร 

โดยรบัรูผ่้านบรกิารทีจ่บัตอ้งได ้ (Hard) และรบัรูผ่้านการใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจ (Soft) โดย
แสดงออกจากค่านิยมหลกัองคก์ร (Core Value) 

• ออกแบบกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให ้ พนักงานสามารถวเิคราะหจ์ุดแขง็และจดุอ่อนขององคก์ร และ
น าเสนอแนวทางปรบัปรุง 

• ออกแบบกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให ้พนักงานคน้หาจุดทีอ่งคก์รควรปรบัปรุงเปลีย่นแปลง) 
• ออกแบบกจิกรรมทีส่ง่เสรมิให ้พนักงานทุกคนร่วมกนัสรา้งแผนกจิกรรมปีหน้าขึน้มา 

นอกจากนี้ในกจิกรรมทีเ่ราออกแบบ เราไดส้อดแทรก  

• การใชเ้ครื่องมอืแกปั้ญหา (Tools for Problem Solving) มาเชื่อมโยงกบักจิกรรม ซึง่นอกจากผูเ้ล่นจะได้
ความสนุกสนาน ความสมัพนัธท์ีด่แีลว้ ผูเ้ล่นจะเกดิความเขา้ใจว่า “การท างานในหลายสถานการณ์
สามารถประยุกตห์รอืเลอืกใชเ้ครื่องมอืแกปั้ญหาทีเ่หมาะสมได”้  

• การออกแบบกจิกรรมต่าง ๆ ทีใ่หค้วามเอาใจใส่ (Empathy) และใหค้วามส าคญักบัสิง่ทีอ่งคก์รตอ้งการ
ขบัเคลื่อน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมโดยเฉพาะ อาท ิการจ าลองสถานการณ์จาก
ค่านิยมหลกัองคก์ร (Core Value) เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมสามารถปรบัค่านิยมของตนเองใหส้อดคลอ้ง
ค่านิยมองคก์ร และมแีนวความคดิแบบเตบิโตพฒันา (Growth Mindset)   

เรามุ่งหวงัใหทุ้กกจิกรรมประสบความส าเรจ็ และเป็นส่วนหนึ่งทีร่่วมน าพาองคก์รของท่านใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืใน
ทุกสถานการณ์ 
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หลกัการและเหตุผล 

 องคก์รในปัจจุบนัตอ้งการบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพในการท างาน บุคลากรแมม้ี
ประสทิธภิาพแลว้อาจยงัไม่เพยีงพอต่อสภาพความเป็นจรงิของโลกธุรกจิ เนื่องจากธุรกจิ
ตอ้งการผลการด าเนินงานใหเ้กดิก าไร เพือ่ใหอ้งคก์รอยู่รอดและเตบิโตอย่างยัง่ยนื การเกดิ
ผลลพัธด์งักล่าวไดต้อ้งเกดิจาก “จติส ำนึกกำรท ำงำนเป็นทมี กำรร่วมมอืร่วมใจในกำร
ท ำงำน และกำรช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั” ของพนกังานทุกคน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 การท างานเป็นทมี (Teamwork) จะน ามาใชเ้มื่องานหรอืผลลพัธท์ีต่อ้งการไม่สามารถท าให้
ส าเรจ็ลุล่วงแต่เพยีงผูเ้ดยีวได ้ แต่สิง่ทีพ่จิารณาว่าการท างานร่วมกนัมลีกัษณะเป็น 
Teamwork หรอืไม่นัน้มอีงคป์ระกอบส าคญั 7 ประการ ดงันี้ 

 

TEAM

ตอ้งมีเป้าหมาย
เดียวกนัในการ

ท างาน

ตอ้งมีหวัหนา้
& ผูน้  าทีมคน
เดียวกนั

ตอ้งร่วมกนั
ก าหนดกติการ
การท างาน

ตอ้งก าหนด
หนา้ท่ีของแต่
ละคนให้
ชดัเจน

ตอ้งรับผิดชอบ
ความส าเร็จ &

ลม้เหลว
ร่วมกนั

ตอ้งมองเห็น
ประโยชนข์อง
การท างาน
ร่วมกนั

ตอ้งเกิดการ
พฒันาทกัษะ
ต่างๆ ของผู ้
ท างาน
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 การก าหนดกจิกรรมเพือ่สรา้งทมีงาน (Team Building) ควรกระท าภายใตก้รอบแนวคดิ
ขา้งตน้ โดยใชห้ลกัการ “เรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รยีนเป็นจุดศูนยก์ลาง”  พรอ้มใหผู้เ้รยีนเรยีนรูก้าร
แกปั้ญหาในกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาวิธีการท่ีเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 แนวทางการด าเนินกจิกรรมสรา้งทมีงานลกัษณะนี้ มคีวามแตกต่างจากกจิกรรมทีเ่หน็ได้

โดยทัว่ไป ทีเ่น้นความสนุกสนานหรอืรูจ้กัสนิทสนมกนัมากขึน้ แต่แนวทาง Banana Team 
Building นอกจากมคีวามเหมอืนกนัแลว้ สิง่ทีแ่ตกต่างอย่างชดัเจนคอื ผู้ท ากิจกรรมจะเกิด
การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและสามารถน าไปปรบัใช้ได้จริงในการท างาน ซึง่กจิกรรม
เรยีนรูม้อีงคป์ระกอบส าคญัดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEM

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3

Problem 
Analysis Tools

Banana 
Challenge

Decision 
Making Tools

Thinking 
Challenge 
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เวลา กิจกรรม 
วนัพฤหสัที ่26 พฤศจกิายน 2563 

06:30 น. 
09:00 น. 
09:30 น.. 

เดนิทางออกจาบรษิทัสู่อมัพวา 
เดนิทางถงึโรงแรม 
พกัเบรคทีโ่รงแรม 

10:00 น. – 12:00 น. 1) กจิกรรม Ice Breaking เพื่อละลายพฤตกิรรม ดว้ยเกมพระอภยัมณีและเกมพลงัแหง่สต ิ
2) กจิกรรม – เกมสื่อสารสรา้งความสมัพนัธ ์เพื่อใหทุ้กคนคยุกนัมากขึน้      

12:00 น. – 13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

13:00 น. – 15:00 น. 3) กจิกรรมคน้หาพฤตกิรรมทีค่าดหวงั (Expected Competency) ของค่านิยมหลกั (Core 
Value) เพื่อใหพ้นักงานสามารถแนะน าใหลู้กคา้รูจ้กัองคก์รและบรกิารขององคก์ร โดย
รบัรูผ้่านบรกิารทีจ่บัตอ้งได ้(Hard) และรบัรูผ้่านการใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจ (Soft) โดย
แสดงออกจากค่านิยมหลกัองคก์ร (Core Value) 
เกมเขยีนบตัรค าขยายค่านยิม 

15:00 น. – 15:30 น. พกัเบรค 

15:30 น. – 17:00 น. 4) กจิกรรมสุนทรยีสนทนา (Dialogue) สนทนาพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ระดมสมอง
คน้หาวธิกีารทีจ่ะผลกัดนัใหพ้ฤตกิรรมต่าง ๆ เกดิผลจรงิในทางปฏบิตั ิ

18:00 น. – 19:00 น. รบัประทานอาหารเยน็ 

19:00 น. – 20:00 น. 5) น าเสนอผลงานของช่วงบ่าย และสรุปภาพรวมกจิกรรม และบอกคะแนน 

20:00 น. พกัผ่อนความอธัยาศยั 

วนัศุกรท์ี ่27 พฤศจกิายน 2563 

08:30 น. – 10:00 น. 6) กจิกรรม Goal Setting & Action Plan เล่นเกม Ball on Pipe, Blindfold, Cup Stacking 

10:30 น. – 12:00 น. 7) กจิกรรม Goal Setting & Action Plan วเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดอ่อนของทมีกจิกรรม 

12:00 น. – 13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั - เบรค 10.00-10.30 และ 15.00-15.30 

13:00 น. – 15:00 น. 8) กจิกรรม Goal Setting & Action Plan วเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร  ระดม
สมองคน้หาจุดทีอ่งคก์รควรปรบัปรุงเปลีย่นแปลง และแนวทางปรบัปรุง และน าเสนอ
แผนกจิกรรมของปีหน้า 

15:30 น. – 16:00 น. 9) สรุปภาพรวมของกจิกกรรม และมอบของรางวลัแกท่มีทีช่นะ 
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8 Keywords of Learning   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

• ไดเ้รยีนรูก้ารท างานร่วมกนั การชมเชย การหาขอ้ดขีองเพือ่นร่วมงาน 

• ไดเ้รยีนรูก้ารระดมสมองร่วมกนัเพือ่วเิคราะหส์ถานการณ์ต่าง ๆ 

• ไดเ้รยีนรูจุ้ดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร 

• ไดเ้รยีนรูก้ารพดูคุยแบบสุนทรยีสนทนา (Dialogue) 

• อื่น ๆ  

 

TEAMWORK COMMUNICATION

SWOT ANALYSIS
PLANNING & ACTION 

PLAN

CORE VALUE EXPECTED BEHAVIOR

CHANGE OWNERSHIP


