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ประเทศไทยในปัจจุบนัธุรกิจการท่องเท่ียวมีการแข่งขนัสูง  บริษทั  Stone  Activity  เนน้

การจดักิจกรรม Team  Building ใหก้บัหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆท่ีมีความสนใจการจดักิจกรรม

เป็น   Team โดยตรงเพื่อสร้างความสามคัคีในองค ์ไดคิ้ดวเิคราะห์  วางแผนและแกปั้ญหาร่วมกนั 

คําสําคัญ:Team  Building/ การสร้างความสามคัคี 

จากการท่ีไดฝึ้กปฏิบติังานแผนกผูช่้วยผูจ้ดัการ  ทาํใหผู้จ้ดัทาํไดท้ราบลกัษณะการจดั

กิจกรรม Team  Building  และสามารถนาํไปปรับใชใ้หก้บัองคก์รหรือหน่วยอ่ืนๆท่ีมาใชบ้ริการ

ของบริษทั Stone  Activity ทราบความพึงพอใจของบริษทั UBE ทีมี่ต่อกิจกรรม Team  Building  

ของบริษทั Stone  Activity    โดยไดจ้ดัทาํแบบประเมินข้ึนมา 100 ฉบบั ผลการประเมินผลจากการ

ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 87ดา้นอาย ุ มีอาย ุ 21-30  ปีมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 50 ดา้นแผนกงาน ฝ่ายผลิตมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45 ดา้นประสบการณ์  มี

ประสบการณ์ 4-6 มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 39 ดา้นรายได ้มีรายได้  20,000-30,000  มากท่ีสุด คิด

เป็น  ร้อยละ 48 ดา้นขั้นตอนการจดักิจกรรม ระดบัมากท่ีสุด ดา้นความรู้หรือประโยชน์จาก

กระบวนการจดักิจก รรมทุกขั้นตอนระดบัมากท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ 80  ดา้นบุคลิกภาพและการ

บริการมีความเหมาะสม  สุภาพเป็นมิตร ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 89  ดา้นความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การเขา้ร่วมกิจกรรม    ดา้นความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความบนัเทิง ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น ร้อย

ละ 99  จากผลการประเมินทุกคนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
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Abstract 

 At present, Thailand has high competition on tourism.  Stone Activity Co., Ltd. 

emphasizes the activities of team building to many organizations that are interested in team 

activity in order to create the harmony inside the organization; analyze, plan, and solve the 

problem together. 

 From our apprenticing as assistant manager, make we know the characteristic of team 

building activity and can apply it to other organizations or groups that use the service of Stone 

Activity Co., Ltd., know the satisfaction of UBE Co., Ltd. toward the team building activity of 

Stone Activity Co., Ltd.. We make 100 copy of questionnaire. The evaluation from the 

questionnaire shows that majority of respondents are male, accounting for 87%; most of their age 

is between 21-30 years old, accounting for 50%; most of their job is in the production department, 

accounting for 45%; most of their experience is between 4-6 years, accounting for 39%; most of 

their salary is between 20,000-30,000, accounting for 48%; for the activity process has highest 

level, knowledge or benefit received from all activity process at highest level accounts for 80%; 

the personality and service are proper and polite at highest level, accounting for 89%;for the 

enjoyment at highest level accounts for 99%;From the evaluation, all participants have the 

satisfaction at highest level. 

Key words: Team building/ harmony construction. 

 


