
  
ผ��บร�หาร

        ก�ญแจส��ความส�าเร�จของโครงการ

1

ท�ม PCF Facilitator
 1. ค*ดเล-อกท�ม/ แบ�งหน�าท�0
 2. หลอม FA ให�เป5นหน60งเด�ยว
 3. สร�างก�าล*งใจท�มอย�างสม0�าเสมอ

ห*วหน�างาน
 1. Kickoff ห*วหน�างาน
 2. บ*นท6กข�อตกลงระด*บฝ?าย

พน*กงาน
 1. Kickoff โครงการ
 

กระบวนการสร	างท�มของเรา



1. กระบวนการค*ดเล-อกท�ม / แบ�งหน�าท�0

(F

บร�ษ*ทของเราม�ท*Bงหมด 12 ฝ?าย ม�ท�ม PCF FA รวม 16 คน ซ60ง
เราต�องการท�มงานท� 0มาจากท�กฝ?าย เพ- 0อเป5นกระบอกเส�ยงในการ
ส-0อสารข�อม�ล และการด�าเน�นงานตามโครงการ โดยค�ณสมบ*ต�ของผ��ท�0
ถ�กค*ดเล-อกจะต�อง

  ม�ความร��เร-0องงานในฝ?ายเป5นอย�างด�

 ม�ก�าล*งและความสามารถในการส-0อสารหร-อขยายผล
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ท�ม PCF Facilitator

ฝ?ายจ*ดซ-Bอ
(FA 1 คน)

ฝ?ายบร�หาร

ฝ?ายขาย
และการตลาด

  (FA 1 คน)
 

ฝ?ายบร�หาร
งานบ�คคล
(FA 1 คน)

 ฝ?ายประก*น
   ค�ณภาพ
  (FA 2 คน)

ฝ?ายว�จ*ยและ
พ*ฒนา

ผล�ตภ*ณฑL
(FA 1 คน)

ฝ?ายว�จ*ย
พ*ฒนา

และส�งเสร�ม
การเกษตร
(FA 1 คน)

ฝ?ายส�าน*กงาน
ร*บรองและ
ตรวจสอบ
(FA 2 คน)

ฝ?ายส�0งแวดล�อม
และ

ความปลอดภ*ย
(FA 1 คน)

ฝ?ายบ*ญช� /
การเง�น

(FA 1 คน)

ฝ?ายว�ศวกรรม
(FA 1 คน)

ฝ?ายผล�ต
(FA 1 คน)

ฝ?ายส�าน*กงาน
มาตรฐาน
(FA 2 คน)



จากจ�านวนท�ม PCF FA ท*Bงหมด 16 คน เราได�แบ�งหน�าท�0เป5น 2 ท�ม 
ด*งน�B
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1. ท�ม Improvement

FA ภา FA ภ� FA โอม

FA หาญ FA ว�ทยL FA น�ด

FA ต�� FA ต�าย

ท�ม PCF Facilitator
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2. ท�ม Promotion

FA นก FA น��ย FA ป�Wย

FA อ�า FA อXอ FA เพล�น

FA ก�อย FA ไก�

ท�ม PCF Facilitator



ด�วยความหลากหลายของท�ม ต�างแนวค�ด ท*ศนคต� แต�ต �อง
ท�างานโดยม�เปWาหมายเด�ยวก*น เราจ6งจ*ดให�ม� “ก�จกรรมหลอม FA ให�
เป5นหน60งเด�ยว“ โดยม�ว*ตถ�ประสงคLเพ-0อ

กระบวนการหลอม  FA ให�เป5นหน60ง เราใช�เวลาท*Bงหมด  3 ว*น 
โดยม�ก�จกรรมเพ-0อสร�างพล*งและความเช-0อม*0นในตนเองของท�ม ซ60งในการ
จ*ดก�จกรรมคร*Bงน�B ได�ร*บเก�ยรต�จากผ��บร�หาร เป5นว�ทยากรร�วมก*บท�ม 
Facilitator ท�0ไปฝZกอบรมจากสถาบ*นเพ�0มผลผล�ต

ในส�วนของก�จกรรมจะม��งเน�นการเ[ร�ยนร��กฎแห�งการสร�างแรง
บ*นดาลใจผ�านก�จกรรม และน�าเกมหร-อก�จกรรมท�0ฝZกอบรมมาประย�กตL
ใช�ก*บท�มของเราเอง จากก�จกรรมท�าให�ท�ม PCF FA ท�กคนม�พล*งใน
การท�0ม��งท�าก�จกรรมร�วมก*น  โดยภาพรวมของก�จกรรม 3 ว*น ม�ราย
ละเอ�ยดด*งน�B
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1.  ให�ร��จ*กสร�างพล*งและเข�าใจตนเอง
2.  ให�ม�ความเช-0อม*0นในตนเอง และแสดงความสามารถได�
3.  ให�เปWาหมายและท�าหน�าท�0  Facilitator ได�

ท�ม PCF Facilitator



ว*นท�0   1  
ว*ตถ�ประสงคL   :   ให�ร��จ*กสร�างพล*งและเข�าใจตนเอง 
ว�ธ�การ         :   1. อบรมการสร�างพล*ง ความสามารถ และการเข�าใจธรรมชาต�
                      แห�งผลส�าเร�จ   

2. ทดสอบความสามารถด�วยความจ�า
3. ท�าก�จกรรมว�เคราะหLเหต�การณLด�วยกฎ 7 ข�อ

 เร�ยนร��กฎสร�างแรงบ*นดาลใจ
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แสดงบทบาทสมม 
ต�การน�าไปใช�

ภาพก�จกรรม

เร�ยนร��กฎสร�างแรงบ*นดาลใจ

แสดงบทบาทสมมต�การน�าไปใช�

ทดลองน�ากฎไปใช�ในแต�ละข�อ



ว*นท�0   2  
ว*ตถ�ประสงคL  :  สร�างความเช-0อม*0นในตนเอง และแสดงความสามารถออกมาได�
                 อย�างม�ประส�ทธ�ผล
    ว�ธ�การ    :  1.  ให�ร��จ*กองคLกร

    2.  ให�ร��จ*กส�นค�าและการบร�การท�0ส�าค*ญ
    3.  ให�ร��จ*กล�กค�าและผ��เก�0ยวข�อง
    4.  อบรมแนวค�ดและเทคน�คการท�างานร�วมก*นเป5นท�ม

FA   เล�าประสบการณ�และความในใจ  
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ภาพก�จกรรม

FA เล�าประสบการณLและความในใจ

FA เล�าความร��ส6กท�0ม�ต�อองคLกร เพ-0อนร�วมงาน

FA ต*Bงใจฟbงเพ-0อนท�0ก�าล*งเล�าความร��ส6ก



ว*นท�0   3                           
ว*ตถ�ประสงคL   :   ม�เปWาหมายในการท�า  Productivity สามารถช*กชวนให�ความร��
                   และส�งเสร�มให�พน*กงานท�กคนม�ส�วนร�วมในก�จกรรมได�

ว�ธ�การ   : 1. ทบทวนความร��  Productivity               
            2. ทบทวนความร��เร-0อง หน�าท�0 FA
      3. อบรมการพ�ดช*กจ�งให�ผ��ฟbงอยากเข�าร�วมก�จกรรม

                      Productivity   
                   4. สาธ�ตการพ�ดอธ�บายถ6งหล*กการท�า Productivity
                   5. สร�างข�อตกลงของท�มร�วมก*น

ทบทวนความร ��     Productivity      และหน�าท!"ของ     FA  
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ภาพก�จกรรม

เข�าใจความหมายและข�อตกลงร�วมก*น
ทบทวนความร�� Productivity และหน�าท�0 FA



จากก�จกรรมหลอม  FA  ให�เป5นหน60ง ท�าให�เราได�ผลล*พธLจากก�จกรรม ด*งน�B
1. ได�ความม��งม*0นและค�าส*ญญาของท�ม
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ท�ม PCF Facilitator



2. ได�กฎและข�อตกลงร�วมก*น
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กฎแห�งการสร�างแรงบ*นดาลใจ



  3. ได�ส%ญล%กษณ�ของท!ม
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ข�อตกลงของท�ม PCF FACILITATOR
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เพ-0อความเป5นท�ม เราจะใส�เส-Bอ FA ท�กว*นพ�ธ-ศ�กรL
ท�กคร*Bงท�0ท�0ปร6กษาเข�ามา และว*นท�0ท�าก�จกรรมจนท�กคน

เร�ยกเราว�า “ ท�มเส-Bอขาว ”

ข�อตกลงของท�ม PCF FACILITATOR

ม��งเน�นความม�ใจเด�ยวก*นท�0จะสร�างความเปล�0ยนแปลง
ให�เก�ดข6BนในองคLกรของเรา

เส-Bอท�ม PCF FA



“ห*วหน�างาน” เป5นแรงผล*กด*นท�0ส�าค*ญมากในการด�าเน�นก�จกรรม
ต�างๆ ในองคLกรด*งน*Bนเพ-0อเป5นการสร�างแรงสน*บสน�น และแรงผล*กด*น
ให �โครงการด �าเน �นตามเป Wาหมาย ท �ม PCF FA จ6งจ *ดก �จกรรม 
Kickoff  ห*วหน�างานข6Bนมาโดยม�ว*ตถ�ประสงคLเพ-0อ

1.  เปnดต*ว ท�ม  PCF FA พร�อมน�าเสนอบทบาทหน�าท�0ของ FA 
    อย�างเป5นทางการ
2.  น�าเสนอภาพรวมการด�าเน�นงานของโครงการให�ร*บทราบ
3.  เพ-0อขอแรงสน*บสน�นและผล*กด*นของห*วหน�างานในการข*บเคล-0อน
    ก�จกรรมให�บรรล�เปWาหมาย
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ห�วหน	างาน



ช�วงแรก  :  เปnดส-0อภาพประว*ต�บร�ษ*ท  ภาพก�จกรรมท�0ผ�านมา  และ
ภาพรวมโครงการ
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ก�จกรรม  Kickoff  ห*วหน�างาน ม�ร�ปแบบการจ*ดงานด*งน�B

ภาพก�จกรรม

พน*กงานร�วมตอบค�าถามช�งรางว*ล
จากบอรLด

ห*วหน�างานพร�อมใจก*น
มาร�วมร*บฟbงข�อม�ลโครงการ

ห�วหน	างาน



ช�วงท�0 2  :  เปnดต*ว PCF  FA และเช�ญผ��บร�หารกล�าวเปnดงาน
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ภาพก�จกรรม

เปnดต*วและแนะน�า FA 

ผ��บร�หารกล�าวเปnดงาน

ห�วหน	างาน



ช�วงท�0 3  : ขอแรงสน*บสน�นและก�าล*งใจจากห*วหน�างาน
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ภาพก�จกรรม

ห*วหน�างานมอบดอกไม�เป5นก�าล*ง
ใจให� FA

ต*วแทนห*วหน�างานกล�าวให�ก�าล*ง
ใจ FA

ห�วหน	างาน



   ช�วงท�0 4  :  ร*บประทานอาหารว�างร�วมก*น
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ภาพก�จกรรม

หล*งจากเปnดต*วโครงการแล�ว
ก�ทานอาหารว�างร�วมก*น

ห�วหน	างาน

เค�ก Grand Opening FA



เพ-0อเป5นค�าม*0นส*ญญาในการเป5นผ��สน*บสน�นและผล*กด*นการด�าเน�น
ก�จกรรม  Productivity  ให �เก �ดในฝ ?ายงานอย �างแท �จร �งจ 6งจ *ด
ก�จกรรม  “ ลงนามข�อตกลงระด*บฝ?ายงาน ”  โดยให�ห*วหน�างานส�งส�ด
ของท�กฝ?ายลงนามข�อตกลงร�วมก*บผ��บร�หาร
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ภาพก�จกรรม

ผ��บร�หารถ�ายร�ปร�วมก*บห*วหน�า
งานท�0ร�วมลงนามในข�อตกลง

ห*วหน�างานร�วมลงนามข�อตกลง
ระด*บฝ?ายงาน

ห�วหน	างาน

ผ��บร�หารร�วมลงนามข�อตกลง
ระด*บฝ?ายงาน



เม- 0อท �ม PCF FA พร �อมล �ยแล �ว ห *วหน �างานพร �อมให �การ
สน*บสน�นแล�ว  ผ��ท� 0ม�บทบาทส�าค*ญในการท�0จะท�าให�ก�จกรรมข*บเคล-0อน
ไปส��เปWาหมาย ได�แก�  พน*กงานท�กคนในองคLกร  ด*งน*Bนเพ-0อให�พน*กงาน
ท�กคนในองคLกรได�ม�ความร� �ความเข�าใจในโครงการมากข6 Bน รวมท* Bง
ก�จกรรมต�าง ๆ  ท� 0ด�าเน�นการอย� �จ6งจ*ดก�จกรรม Kickoff โครงการ 
โดยม�ร�ปแบบด*งน�B

ช-0อก�จกรรม    :   Kickoff  โครงการ

ว*ตถ�ประสงคL  :   1. เพ-0อประกาศนโยบายในการท�า Productivity 
                     ในองคLกรอย�างเป5นทางการ

  2. เพ-0อเปnดต*วท�มงานท�0เป5นแกนน�าในการข*บเคล-0อน
     โครงการ

                  3. เพ-0อจ*ดก�จกรรมให�ความร��เก�0ยวก*บ Productivity 
                     ให�ก*บพน*กงานท�กคน

กล��มเปWาหมาย  :  พน*กงานท�กคนในองคLกร

ระยะเวลา      :  1  ว*น

19

พน�กงานท�กคนในองค"กร



ว�ธ�การด�าเน�นก�จกรรม  :  
1. ประชาส*มพ*นธLด�าน  Productivity  ให�พน*กงาน 1 ส*ปดาหL
    ก�อน  Kickoff โครงการ
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ภาพก�จกรรม

บอรLดประชาส*มพ*นธL ข�อม�ล
ด�าน Productivity 

บอรLดประชาส*มพ*นธL 5 ส, 
QCC, Kaizen

พน�กงานท�กคนในองค"กร
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พน*กงานร�วมตอบค�าถามช�งรางว*ล
จากบอรLด

พน�กงานท�กคนในองค"กร



2. ช�วงเช�า : จ*ดซ��มให�ความร��ด�านต�าง ๆ ได�แก� Productivity , 5 ส , 
Kaizen , QCC , Happy Workplace โดยให�พน*กงานน�าโบวLช*วรLมา 
Stamp ให�ครบท�กซ��ม
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ภาพก�จกรรม

พน*กงานน�าโบวLช*วรLมา Stamp 
แต�ละซ��ม

โดยต�องตอบค�าถามตาม
บอรLดความร��

พน�กงานท�กคนในองค"กร
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พน*กงานน�าโบวLช*วรLมา Stamp 
แต�ละซ��ม

พน�กงานท�กคนในองค"กร



จ*ดก�จกรรมกล��ม เพ-0อละลายพฤต�กรรม และจ*ดก�จกรรมท�0สร�าง
พล*งกล��มร�วมก*น
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ภาพก�จกรรม

พน*กงานและห*วหน�างาน
เต�นแอโรบ�กร�วมก*น

พน�กงานท�กคนในองค"กร
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ร �องและเต�นร�วมก%น

พน�กงานท�กคนในองค"กร

พน*กงานและห*วหน�างาน
เต�นแอโรบ�กร�วมก*น



3. ช�วงบ�าย : จ*ดฐานก�จกรรม โดยม��งเน�นให�ความร��เก�0ยวก*บ 
Productivity, 5 ส, Kaizen, Qcc, Happy Workplace
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ภาพก�จกรรม

พน*กงานเข�าฐานก�จกรรม
แต�ละฐานด�วยความสน�กสนาน

พน�กงานท�กคนในองค"กร



และจ*ดให�ม�การว*ดผลความพ6งพอใจในการเข�าร�วมก�จกรรม โดยการแจก
เหร�ยญ และให�พน*กงานหย�อนลงกล�อง  “ชอบ” และ “ไม�ชอบ” และให�โหวต
ฐานก�จกรรมท�0ช-0นชอบมากท�0ส�ด โดยใช�ว�ธ�การการหย�อนเหร�ยญลงกล�องเช�น
เด�ยวก*น 
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พน*กงานเข�าฐานก�จกรรม
แต�ละฐานด�วยความสน�กสนาน

พน�กงานท�กคนในองค"กร



“ ผ��บร�หาร “ เป5นก�ญแจส�าค*ญท�0ช�วยผล*กด*นและสน*บสน�นการด�าเน�น
งานตามโครงการให�บรรล�ตามเปWาหมาย เน-0องจาก..

- ผ��บร�หารของเรา เป5นผ��น�าท�0เห�นความส�าค*ญท�กกระบวนการ
- ผ��บร�หารของเรา เป5นต�นแบบในการสร�างความเปล�0ยนแปลงใน

องคLกร
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ผ$	บร%หารของเรา


