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คาํนํา 

 

        เอกสารเล่มนี เป็นคู่มือการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ 
ที%จดัโดยสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง  มีการอธิบายขันตอนการปฏิบติังานเพื%อใหเ้ป็นรูปแบบแนวทาง
เดียวกนั ซึ% งผูจ้ดัทาํเป็นผูที้%มีประสบการณ์ในการเป็นวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ทังในมหาวทิยาลยัและ
ไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรใหก้บัหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั  ทังนีผูจ้ดัทาํไดร้วบรวมขอ้มูลเนือหา 
ที%เกี%ยวขอ้ง ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบติัทังก่อน ระหวา่งและหลงัการฝึกอบรม เพื%อเป็นแนวทาง
ใหก้บับุคลากรของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%องและผูที้%ตอ้งการเป็นวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ไดเ้รียนรู้และ
นาํไปฝึกปฏิบติัเพื%อให้เกิดความชาํนาญ   

 
 คู่มือเล่มนีไดอ้ธิบายถึงวตัถุประสงคข์องแต่ละกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม วธีิการ 

ทาํกิจกรรมรวมทังแนะนาํเทคนิควธีิแกไ้ขปัญหาที%อาจจะเกิดขึน  อีกทังไดร้วบรวมกิจกรรมต่างๆ 
ที%ไดศึ้กษาและคิดคน้ดดัแปลงมารวมไวใ้นคู่มือเล่มนี   ซึ% งคาดวา่น่าจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ%งสาํหรับ
บุคลากรและผูที้%สนใจทั%วไปที%จะเรียนรู้และฝึกปฏิบติัในการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื%อความ 
กา้วหนา้ของตนเองและหน่วยงานต่อไป 

  
 

                                     นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์ 
     ฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 

                   สาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง  มสธ. 
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บทที% 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นองคก์รที%มีบทบาทสําคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย  เป็นมหาวทิยาลยัแห่งเดียวในประเทศไทยที%เป็นการศึกษาระบบเปิด ดว้ยการจดั 
การศึกษาในระบบทางไกล โดยยดึหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทั%วไป  
เพิ%มพนูวทิยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาํหรับผูส้าํเร็จมธัยมศึกษาเพื%อ 
สนองความตอ้งการของบุคคลและสังคม ซึ% งใชสื้%อการสอนทางไปรษณีย ์วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ 
และวธีิการอื%นที%ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชันเรียนตามปกติ  ซึ% งมหาวทิยาลยั- 
สุโขทยัธรรมาธิราชมีพนัธกิจ 5 ขอ้ดงันี  (ขอ้มูลจาก www.stou.ac.th > พนัธกิจและวสิัยทศัน์) 

1. ผลิตบณัฑิต  
2. พฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบัของประเทศ  
3. พฒันาชุมชน องคก์ร และสถาบนัในสังคม เพื%อนาํไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. วจิยั ส่งเสริม และพฒันาองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาไทย 
5. อนุรักษ ์ส่งเสริม และพฒันาศิลปวฒันธรรม 

เพื%อใหภ้ารกิจของมหาวทิยาลยับรรลุเป้าหมายตามที%ตังไว ้จึงไดจ้ดัตังหน่วยงานขึนมาหลาย
หน่วยงานเพื%อดาํเนินการตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  และสาํนกัการศึกษาต่อเนื%องก็ไดรั้บการจดัตังขึน
อยา่งเป็นทางการเมื%อวนัที% 28 ธนัวาคม 2531 เพื%อรองรับการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัดา้นอนุรักษ ์ 
ส่งเสริม และพฒันาศิลปวฒันธรรม มีกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและเสริมสร้างทศันคติที%ดีงาม  
เพื%อคงไวซึ้% งเอกลกัษณ์ของชาติไทยโดยการจดัตังอุทยานการศึกษา เพื%อเป็นแหล่งการศึกษาตามอธัยาศยั 
ของประชาชน ทุกเพศวยั และเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการจดักิจกรรมทางวชิาการ นนัทนาการ 
ศิลปวฒันธรรม และงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ เช่นงานกฐินพระราชทาน งานสงกรานต ์งานลอย 
กระทง ส่งเสริมและอนุรักษข์นบธรรมเนียมอนัดีงามของไทย 

อีกหนึ%งภารกิจคือดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยทุ์กระดบัของประเทศ  ใหบ้ริการทางวชิาการ 
แก่สังคมในรูปของการเผยแพร่ความรู้เพื%อยกระดบัคุณภาพของประชาชน ซึ% งภารกิจดา้นนีจะเป็นการจดั
โครงการการศึกษาต่อเนื%อง  โครงการสัมฤทธิบตัร การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ แก่ประชาชนและ
หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน การเผยแพร่ความรู้ผา่นสื%อต่าง ๆ รวมทังการใหค้าํปรึกษาในดา้นการ
ฝึกอบรมและการจดัทาํสื%อต่างๆ โดยมีฝ่ายที%รับผดิชอบในดา้นโครงการสัมฤทธิบตัรคือฝ่ายบริการ 
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เผยแพร่ทางไกล  ส่วนภารกิจในดา้นการจดัฝึกอบรม การใหค้าํปรึกษาดา้นการฝึกอบรมและการใหบ้ริการ 
ดา้นสื%อฝึกอบรมนันมีฝ่ายที%รับผดิชอบอยู ่3 ฝ่ายคือ ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม มี
หนา้ที%ในการวิเคราะห์ความตอ้งการในการจดัอบรม การจดัหลกัสูตรฝึกอบรม รวมทังการคิดงบประมาณ 
การฝึกอบรม ส่วนฝ่ายบริหารการฝึกอบรมจะมีหนา้ที%ในการจดัการอบรมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อีก
ฝ่ายหนึ%งคือฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม ถูกจดัตังขึนมาเพื%อทาํหนา้ที%เกี%ยวกบัการจดัทาํและ 
การจดัหาสื%อต่าง ๆ ที%ใชใ้นการฝึกอบรมรวมทังงานดา้นศิลปกรรมเพื%อใชใ้นการฝึกอบรม และกิจกรรม 
อื%นๆ ของสาํนกั  นอกจากนียงัใหค้าํปรึกษาในการจดัทาํสื%อการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกดว้ย   

การจดัการฝึกอบรมของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%องจะมีการเตรียมการตังแต่กระบวนการก่อนการ 
อบรม ระหวา่งการอบรมและหลงัการอบรมโดยการจดัเตรียมความพร้อมเพื%อใหก้ารฝึกอบรมดาํเนินการ 
ไปดว้ยความเรียบร้อย มีวธีิการคดัเลือกวทิยากรเพื%อใหเ้หมาะสมต่อหลกัสูตรและหวัขอ้การบรรยาย มีการ
จดัทาํสื%อและเทคนิคต่างๆ เพื%ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่วิทยากรในหลากหลายรูปแบบ  เทคนิคการใช ้
สื%อเพื%อการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้นันมีหลากหลายรูปแบบ ขึนอยูก่บัวทิยากรวา่จะเลือกใชสื้%อ  
เทคนิคหรือวธีิการใดนาํมาถ่ายทอดเนือหาความรู้นันไปสู่ผูเ้ขา้รับการอบรม  โดยเทคนิควธีิการต่าง ๆ 
ก็จะตอ้งเหมาะสมกบัเนือหาวชิาที%ถ่ายทอดดว้ย รวมทังสื%อการฝึกอบรมก็มีส่วนสาํคญัในการถ่ายทอด 
ความรู้  ทาํใหเ้นือหาวชิามีความน่าสนใจมากยิ%งขึน  วทิยากรนันจะเป็นผูที้%มีบทบาทโดยตรงต่อการ 
ถ่ายทอดขอ้มูล  ดงันันวทิยากรจึงตอ้งมีความสามารถในการนาํเสนอหรือถ่ายทอดขอ้มูลอยา่งมีประ 
สิทธิภาพ ซึ% งตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถและทกัษะ ตลอดจนเทคนิควธีิการต่าง ๆ  เขา้มาช่วยเพื%อ 
ใหก้ารนาํเสนอหรือการถ่ายทอดความรู้นันบรรลุวตัถุประสงคต์ามที%ตอ้งการ  

เมื%อกล่าวถึงสื%อการฝึกอบรม หลายคนมกัจะนึกถึงแผน่ใส หรือโปรแกรมนาํเสนอ MS Power point 
ซึ% งเป็นสื%อที%ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย แต่ถา้จะพดูถึงสื%อโดยทั%วไปแลว้ สามารถจาํแนกประเภทของสื%อไดด้งันี  
             1.  เครื%องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) ไดแ้ก่ สื%อประเภทที%ใชก้ลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า 
เช่น เครื%องฉาย เครื%องเสียง คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

            2.  วสัดุ (Software) ไดแ้ก่ สื%อประเภทที%มีลกัษณะที%ใชค้วบคู่กบัเครื%องมือและอุปกรณ์ เช่น ฟิลม์ 
แผน่โปร่งใส สไลด ์เทป ซีดี ดีวดีี เป็นตน้ และส่วนที%ใชต้ามลาํพงัของตนเอง เช่น กระดาษ รูปภาพ แผนที% 
ลูกโลก หนงัสือ ฯลฯ 

            3.  วธีิการ (Techniques or Methods) ไดแ้ก่ กระบวนการหรือกรรมวธีิ ซึ% งในบางครั งอาจตอ้งใชว้สัดุ 
และเครื%องมือประกอบกนัเพื%อใหก้ารฝึกอบรมบรรลุวตัถุประสงคที์%ตอ้งการ ไดแ้ก่ การแสดงละคร การเชิด
หุ่น การสาธิต  การศึกษานอกสถานที%  การจดันิทรรศการ การใชสื้%อโสตทศัน์ในหลายรูปแบบ คอมพิวเตอร์  
เกมและกิจกรรมต่างๆ 
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 การฝึกอบรมโดยทั%วไปจะใชสื้%อประเภทเครื%องมือ วสัดุและอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนเทคนิค
วธีิการในดา้นการใชกิ้จกรรมนันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญั อาจจะเป็นเพราะวา่ทาํใหเ้สียเวลา 
ในการนาํเสนอเนือหาหลกั หรือแมแ้ต่คิดวา่เป็นการเล่นแบบเด็กๆ แต่ในระยะหลงัเริ%มมีการนาํกิจกรรมมา 
ใชค้วบคู่กบัการบรรยาย เพราะในแต่ละกิจกรรมสามารถสอดแทรกเนือหาลงไปไดด้ว้ย ทาํใหผู้เ้ขา้รับการ 
อบรมมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื%อ  หรือแมแ้ต่การทาํกิจกรรมเพื%อใหเ้กิดความผอ่นคลายความกงัวล การ
แทรกบรรยากาศที%ดีในการอบรม  การเตรียมความพร้อมเพื%อการฝึกอบรม โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
ปัจจุบนัมีไม่กี%หน่วยงานที%นาํมาใชใ้นกระบวนการฝึกอบรม ซึ% งหลายหน่วยงานอาจจะคิดวา่เป็นการเสียเวลา
และยงัไม่เห็นคุณประโยชน์ของกิจกรรม หรืออาจจะคิดวา่ไม่คุม้ค่า ถือเป็นการสินเปลืองในการเพิ%ม 
วทิยากร  แต่สาํนกัการศึกษาต่อเนื%องนันไดน้าํเอาเกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์มาใชใ้นกระบวนการ
ฝึกอบรมตังแต่แรกเริ%มจนมาถึงปัจจุบนั แทบจะเรียกไดว้า่เป็นรูปแบบเฉพาะตวัของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 
จนมีหลายหน่วยงานเริ%มมีการนาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์มาใชใ้นการอบรมมากขึน เพราะกิจกรรมกลุ่ม 
สัมพนัธ์นันเป็นกิจกรรมที%สร้างบรรยากาศที%ดี ทาํใหผู้เ้ขา้อบรมมีความสุข สนุกสนาน สร้างความใกลชิ้ด
สนิทสนม สามารถทาํใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความกลา้แสดงออก มีส่วนร่วมในการอบรมมากขึนและเป็น
ผลดีต่อบุคลากรของหน่วยงานต่างๆที%มาอบรมร่วมกนัจะไดส้ร้างเครือข่ายสายสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน
ของผูเ้ขา้รับการอบรมอีกดว้ย นอกจากนีวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ยงัทาํหนา้ที%ในการดูแลความเรียบร้อยของ 
การจดัการอบรมใหเ้กิดบรรยากาศที%ดีตังแต่กระบวนการก่อนการบรรยาย ระหวา่งบรรยายและหลงัการ
บรรยายของวทิยากรหลกั  ทาํใหก้ระบวนการจดัการอบรมประสบผลสาํเร็จ สร้างความประทบัใจใหก้บั 
ผูเ้ขา้รับการอบรม อนัเป็นการเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2  วตัถุประสงค์ของการจัดทาํคู่มือ 

 1.  เพื%อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรสาํนกัการศึกษาต่อเนื%องสามารถทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ได ้
              2.  เพื%อส่งเสริมให้หน่วยงานที%จดัการฝึกอบรมนาํเกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
              3.  เพื%อเผยแพร่เกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ใหผู้ที้%สนใจทั%วไปนาํไปศึกษาและฝึกปฏิบติัให ้
เกิดความชาํนาญ 

1.3  ขอบเขตของคู่มือ 
             ขอบเขตของการจดัทาํคู่มือนี เพื%อใหผู้ที้%จะนาํไปใชไ้ดท้ราบวา่มีรายละเอียดดงันี  
             1.  เป็นการอธิบายรายละเอียด ขันตอนการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 
และประสบการณ์ของผูเ้ขียนเท่านัน 
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             2.  กิจกรรมที%รวบรวมไวใ้นคู่มือฉบบันี  เป็นกิจกรรมที%ผูเ้ขียนไดจ้ากการศึกษาเรียนรู้ แลว้นาํไป
ปฏิบติัเป็นประสบการณ์ตรง และเป็นกิจกรรมที%ผูเ้ขียนคิดคน้ขึนมาแลว้นาํไปฝึกปฏิบติัจริงในกระบวน 
การฝึกอบรม  

1.4  นิยามศัพท์ 

 “ เกม ”  หมายถึง กิจกรรมที%ทาํใหเ้กิดความสนุกสนาน โดยมีการแข่งขนักนัอยา่งมีจุดหมาย 
และกฎกติกา ส่วนประกอบที%สาํคญัของเกมคือ ผูเ้ล่น จุดมุ่งหมาย และกฎกติกา 

 “ กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ”  หมายถึง กิจกรรมที%สร้างความคุน้เคย ทาํใหมี้ความรู้สึกและความ 
สัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูเ้ขา้รับอบรม  

 “ วทิยากรบรรยาย ”  หมายถึง บุคคลที%ทาํหนา้ที%บรรยาย ใหค้วามรู้ในเรื%องต่างๆตามวตัถุประสงค์
ของการอบรม  

 “ วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ ”  หมายถึง บุคคลที%ทาํหนา้ที%ดาํเนินกิจกรรม  กระบวนการฝึกอบรม 
กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพื%อให้บรรลุวตัถุประสงคที์%ตังไว ้ 

“ ผูเ้ล่น ”  หมายถึง ผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ    
 
1.5  ประโยชน์ที%จะได้รับจากการทาํคู่มือ 

 1.  บุคลากรสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง สามารถเรียนรู้และฝึกการใชเ้กมและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
              2.  ทาํใหก้ารจดัการอบรมประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 
             3.  ผูส้นใจทั%วไปไดศึ้กษากระบวนการใชเ้กมและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ที%ผา่นประสบการณ์ 
โดยตรงของผูเ้ขียน เพื%อนาํไปฝึกปฏิบติัใหเ้กิดความชาํนาญต่อไป 
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บทที% 2 
การวเิคราะห์งาน 

1  สํานักการศึกษาต่อเนื%อง 

สาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง ไดรั้บการจดัตังขึนอยา่งเป็นทางการเมื%อวนัที% 28 ธนัวาคม 2531 เพื%อ 
ดาํเนินภารกิจตามพนัธกิจที%สาํคญัของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยมีวสิัยทศัน์คือ “องค์กร 

ชั:นนํา เพื%อให้บริการวชิาการแก่สังคมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยทมีงานและบริการที%มีคุณภาพ” 
(http://www.stou.ac.th/offices/Oce/pr/pr27454.pdf)  มีภารกิจหลกั 2 ดา้น คือการใหบ้ริการทางวชิาการ 
แก่สังคม และการอนุรักษ ์ส่งเสริม ทาํนุบาํรุงและพฒันาศิลปวฒันธรรม สาํนกัฯไดจ้ดัตังอุทยานการศึกษา 
เพื%อเป็นแหล่งการศึกษาตามอธัยาศยัของประชาชนทุกเพศวยั และเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ในการจดั
กิจกรรมทางวชิาการ นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรม และงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียด 
ดงันี  

 1.1 การใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม ไดแ้ก่ 
  1)  การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสัน และหลกัสูตรฝึกอบรมทางไกลแก่ผูส้นใจทั%วไป  

2)  การใหบ้ริการจดัฝึกอบรมตามความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆทังภาครัฐและเอกชน   
3)  การจดัโครงการสัมฤทธิบตัร 
4)  การเผยแพร่ความรู้ผา่นสื%อ รวมทังกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  
5)  การจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนทอ้งถิ%น  

 1.2  การส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไดแ้ก่  
 1)  การจดังานประเพณีสาํคญัต่างๆ ของไทย      
 2)  การเผยแพร่ความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมผา่นสื%อ รวมทังกิจกรรมรูปแบบต่างๆ  
 3)  การจดัแสดงดา้นศิลปวฒันธรรม  
 4)  การจดักิจกรรมทาํนุบาํรุงศาสนา 
 
2.  วตัถุประสงค์ในการจัดตั:งสํานักการศึกษาต่อเนื%อง 
 2.1  เพื%อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลกัปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา 
ตามอธัยาศยั 
  2.2  เพื%อพฒันาศกัยภาพของบุคคล และองคก์รใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพื%อส่งเสริมทาํนุบาํรุงและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม (20 ปี สาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2551: 55)   
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3.  โครงสร้างองค์กรสํานักการศึกษาต่อเนื%อง  
     สาํนกัการศึกษาต่อเนื%องแบ่งส่วนการบริหารดงันี   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2555 

- งานธุรการ 
- งานประชาสมัพนัธ์ฝึกอบรม 
- งานจดัการฝึกอบรม 
- งานวฒิุบตัรและหนงัสือรับรอง 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 
(รองศาตราจารยว์รวฒิุ  เทพทอง) 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 
 

เลขานุการ 
สาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 

(นายทนัคร ธนะกลูบริภณัฑ)์ 

หวัหนา้ฝ่าย 
บริหารการฝึกอบรม 

(นางวยิะดา วรธนานนัท)์ 

หวัหนา้ฝ่าย 
บริการเผยแพร่ทางไกล 

(นางกมลรัตน์ สิริธรังศรี) 
 

หวัหนา้ฝ่ายพฒันาสื%อและ 
เทคโนโลยกีารฝึกอบรม 

(นายสิรภพ ใจสุภาพ) 

หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์โครงการ 
และหลกัสูตรการฝึกอบรม 

(นายเมธี ปิยะคุณ) 

หวัหนา้ฝ่าย 
อุทยานการศึกษา 

(นางสาวเยาวลกัษณ์ ศิริสุวรรณ) 
 

- งานอาํนวยการ 
- งานบริหาร

- งานธุรการ 
- งานสมัฤทธิบตัร 
- งานเผยแพร่ความรู้ทางสื%ออินเทอร์เน็ต 
- งานผลิตรายการวทิย ุ
- งานเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
 

- งานธุรการ 
- งานจดัทาํโครงการ 
- งานวเิคราะห์โครงการ 
- งานประเมินผล 
 

- งานธุรการ 
- งานนวตักรรมการศึกษา 
- งานจดัการอุทยานการศึกษา 
- งานจดันิทรรศการและการแสดง 
 

- งานธุรการ 
- งานสื%อสิ%งพิมพ ์
- งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม 
-  งานสื%ออิเลก็ทรอนิกส์ 
-  งานศิลปกรรมสื%อ 
 

คณะกรรมการบริหาร 

โครงการฝึกอบรมที�มีลกัษณะ

พิเศษ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

อุทยานการศึกษารัชมงัคลาภิเษก 

เป็นการแบ่งงานโดยมหาวทิยาลยัฯ 
เป็นการแบ่งงานภายในสาํนกัฯ 
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3.  หน้าที%ความรับชอบของหน่วยงานภายในสํานักการศึกษาต่อเนื%อง   เพื%อใหก้ารบริหารจดัการสาํนกัฯ 
มีประสิทธิภาพ จึงมีการแบ่งฝ่ายออกเป็น 6 ฝ่าย และมีหนา้ที%รับผดิชอบดงันี  

3.1  สํานักงานเลขานุการ  

มีหนา้ที%เกี%ยวกบัการบริหารงานทั%วไปภายในสาํนกั คือ งานสารบรรณ งานธุรการ งานพสัดุ งาน
งบประมาณ งานบุคลากร งานแผนงาน งานการเงิน งานสวสัดิการต่าง ๆ รวมทังติดต่อประสานงานกบั 
ฝ่ายต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกสาํนกัเพื%อใหง้านดาํเนินไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ 

3.2  ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล  

มีหนา้ที%ในดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั%วไป 
ผา่นสื%อต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัรายการวทิยกุระจายเสียง สื%อสิ%งพิมพใ์นรูปแบบต่าง ๆ และสื%ออื%น ๆ  
เช่น อินเทอร์เน็ต โครงการสัมฤทธิบตัร ทังนีสาระความรู้ที%เป็นบริการทางวชิาการแก่สังคมนียดึหลกั
การศึกษาตลอดชีวิต การเผยแพร่ความรู้ที%มีสาระอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การพฒันาคุณภาพ 
ชีวติ รวมทังการจดัอภิปรายทางวชิาการโดยร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนเพื%อเป็นบริการทางวชิาการ 
แก่สังคมอีกดา้นหนึ%ง 

3.3  ฝ่ายอุทยานการศึกษา  

มีหนา้ที%เกี%ยวกบัการส่งเสริมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ เช่นงาน
กฐินพระราชทาน งานประเพณีสงกรานต ์งานสาํคญัทางศาสนาต่างๆในลกัษณะผสมผสานวทิยาการ
กา้วหนา้และประยกุตว์ทิยาการที%มีผลต่อวถีิชีวติของคนไทยและสังคมไทย   การจดันิทรรศการ การจดั
พิพิธภณัฑ ์การจดัห้องสารสนเทศ การสาธิตและการแสดงในเรื%องต่าง ๆ นอกจากนียงัมีการจดัสวน
พฤกษศาสตร์โดยการเนน้การปลูกไมใ้นวรรณคดีไทย พนัธ์ุไมห้ายาก และไมป้ระทินความงาม เป็นตน้ 

3.4  ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม  

มีหนา้ที%เกี%ยวกบัการพฒันาและจดัทาํหลกัสูตรฝึกอบรมโดยการสาํรวจ และวเิคราะห์ความตอ้งการ 
ในการฝึกอบรม วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการฝึกอบรม โดยมุ่งเนน้การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
เป็นสาํคญั นอกจากนียงัไดด้าํเนินการกาํหนดรูปแบบและเครื%องมือที%ใชใ้นการประเมินผลและติดตามผล
การฝึกอบรมในแต่ละโครงการ ตลอดจนทาํหนา้ที%ใหค้าํปรึกษาในดา้นการจดัทาํโครงการฝึกอบรม การ
จดัทาํหลกัสูตร และการประเมินผลการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน 
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3.5  ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  

 มีหนา้ที%เกี%ยวกบัการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ แก่ประชาชนผูส้นใจทั%วไป และหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน เพื%อเพิ%มพนูความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงานดา้นต่าง ๆแก่
บุคลากรทุกระดบั นอกจากนี  ยงัใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นการบริหารการฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
ทังภาครัฐและเอกชน 

3.6  ฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม  

มีหนา้ที%และความรับผิดชอบทางดา้นการจดัหา ออกแบบ พฒันาและผลิตสื%อต่าง ๆ ที%ใชใ้นการ
ฝึกอบรมและการใหบ้ริการทางวชิาการในรูปแบบอื%นๆ นอกจากนียงัใหค้าํปรึกษาในดา้นการออกแบบ  
การจดัทาํสื%อต่างๆเพื%อการฝึกอบรมใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัอีกดว้ย 
 

อตัรากาํลงัของสํานักการศึกษาต่อเนื%อง   รวมทังหมด 49 คน  ดงันี  

ฝ่าย ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งชั%วคราว 
รายเดือน 

ลูกจา้งประจาํ จาํนวน 

1. สาํนกังานเลขานุการ 12 2 2 2 18 

2. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 5 1 1 - 7 

3. ฝ่ายอุทยานการศึกษา 3 1 1 - 5 

4. ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและ
หลกัสูตรการฝึกอบรม 

3 1 1 - 5 

5. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 4 1 4 - 9 

6. ฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยี 
การฝึกอบรม  

5 - - - 5 

รวม 32 6 9 2 49 

(ขอ้มูลจากสาํนกังานเลขานุการ สศต.  พ.ย. 2554) 
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4.  ฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม    ฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมไดจ้ดัระบบ 
การบริหารงานและอตัรากาํลงัดงันี  

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

ฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2555 

 

- นางสาวอไุรวรรณ แสงพนัธ์รุง 

   (ผู้ปฏิบตังิานบริหารชํานาญงาน) 

 

งานสื+อสิ+งพิมพ์ 

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์ 

   (นกัวชิาการโสตทศันศกึษาชํานาญการ) 

- นายกิตตภิพ  นามพทุธา 

   (นายช่างศลิป์ชํานาญงาน) 

งานเทคโนโลยีการฝึกอบรม 

หวัหน้าฝ่ายพฒันาสื+อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม 
นายสิรภพ ใจสภุาพ 

(นกัวชิาการโสตทศันศกึษาชํานาญการพิเศษ) 

งานธรุการ งานศลิปกรรมสื+อ 

-  นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์ 

  (นกัวิชาการโสตทศันศกึษาชํานาญการ) 

- นางสาวบงัอร สวุรรณานนท์ 

   (นกัวชิาการศกึษาชํานาญการ) 

- 

งานสื+ออิเล็กทรอนิกส์ 

- นายหสันยั ริยาพนัธ์ 

  (นกัวชิาการโสตทศันศกึษาชํานาญการ) 

- นายหสันยั ริยาพนัธ์ 

  (นกัวชิาการโสตทศันศกึษาชํานาญการ) 

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์ 

   (นกัวชิาการโสตทศันศกึษาชํานาญการ) 

 

เป็นการแบง่งานภายในสํานกัฯ 

เป็นการแบง่งานภายในฝ่ายฯ 
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ฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยีการฝึกอบรมไดแ้บ่งหนา้ที%ความรับผดิชอบออกเป็น 5 ดา้นคือ 
 1.  งานธุรการ 
 2.  งานพฒันาสื%อสิ%งพิมพ ์
 3.  งานพฒันาสื%ออิเล็กทรอนิกส์ 
 4.  งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม 
 5.  งานศิลปกรรมสื%อ 

1 งานธุรการ   มีหนา้ที%รับผดิชอบต่างๆ ดงันี  
          1.1  งานสารบรรณ  ไดแ้ก่ การรับ – ส่งหนงัสือ การร่างหนงัสือ การจดัเก็บหนงัสือ การคน้หาหนงัสือ 
          1.2  งานการเงิน ไดแ้ก่ การตรวจสอบ การเบิกจ่าย การยมืเงิน การรายงานผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
          1.3  งานพสัดุ  ดาํเนินการจดัซือจดัหาวสัดุและครุภณัฑเ์พื%อนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปโดย
เหมาะสมกบัลกัษณะงานและประหยดั 
          1.4  งานบุคคล ดาํเนินการดา้นการอาํนวยความสะดวกในการขอรับสวสัดิการของบุคลากรในฝ่าย และ
จดัทาํสถิติวนัลาของบุคลากรของฝ่ายเพื%อการตรวจสอบและอา้งอิงต่างๆ 
          1.5  งานเลขานุการกิจของฝ่าย ไดแ้ก่ การจดัประชุมภายในฝ่าย การจดัเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม ตลอดจนการคน้หาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆเพื%อใชใ้นการประชุม 
          1.6  รับคาํขอและประสานงานการใหบ้ริการผลิตสื%อเพื%อใชใ้นการฝึกอบรม ตลอดจนการใหบ้ริการ 
งานศิลปกรรมเบ็ดเตล็ดอื%นๆ เพื%อใชใ้นงานบริการทางวชิาการในรูปแบบอื%นๆ 
          1.7  รับคาํขอและประสานงานการใหบ้ริการโสตทศันูปกรณ์เพื%อใชใ้นการจดัฝึกอบรมและการให้ 
บริการทางวชิาการในรูปแบบอื%นๆ ตลอดจนการประชุมสัมมนาต่างๆ ที%มีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์มา 
          1.8  รวบรวมและรายงานผลการปฏิบติังานของฝ่ายทังประจาํเดือนและประจาํปี เพื%อใชใ้นการรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจาํสาํนกัและกองแผนงาน ตลอดจนสรุปเป็นผลงานประจาํปี 
           1.9  รวบรวมค่าใชจ่้ายการผลิตสื%อในการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เพื%อส่งใหส้าํนกังานเลขานุการ
รวมเป็นค่าใชจ่้ายทังหมดในการฝึกอบรมในแต่ละครั ง 
           1.10 งานอื%นๆ ตามที%ไดรั้บมอบหมาย 
2. งานพฒันาสื%อสิ%งพมิพ์   มีหนา้ที%รับผิดชอบในการผลิตสื%อสิ%งพิมพต่์างๆ เช่น เอกสารชุดฝึกอบรม เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม สมุดโนต้ แฟ้มใส่เอกสาร การ์ดอวยพร เป็นตน้ เพื%อใชใ้นงานฝึกอบรมดงันี  
           2.1  ประสานงานการติดตามตน้ฉบบัสื%อสิ%งพิมพจ์ากคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึกอบรมและฝ่าย 
วเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม 
          2.2  ประสานงานการจดัพิมพร่์างตน้ฉบบัสื%อสิ%งพิมพก์บัสาํนกัพิมพแ์ละบรรณาธิการชุดฝึกอบรม 
          2.3  ประสานงานการจดัหาและการจดัทาํภาพประกอบในสื%อสิ%งพิมพต่์างๆ 
          2.4  ออกแบบรูปเล่ม กาํหนดรูปเล่ม ขนาดและแบบตวัอกัษร และจดัทาํ เพื%อใหเ้หมาะสมกบั 
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ลกัษณะงานแต่ละประเภท 
         2.5  ประสานงานการผลิตสื%อสิ%งพิมพก์บัสาํนกัพิมพแ์ละบุคคลที%เกี%ยวขอ้ง เช่น ช่างศิลป์  
บรรณาธิการ เป็นตน้ 
          2.6  บรรณาธิการและพิสูจน์อกัษรสื%อสิ%งพิมพใ์หมี้ความถูกตอ้งและเหมาะสม 
          2.7  ดาํเนินการจดัพิมพซ์ํ าและการบรรณาธิกรสิ%งพิมพที์%จะพิมพใ์หม่ใหถู้กตอ้งและมีปริมาณ 
เพียงพอเหมาะสมต่อการใชง้านในแต่ละปี 
         2.8  ประสานงานกบัสาํนกับรรณสารสนเทศในการจดัทาํขอ้มูลบตัรรายการของเอกสารชุดฝึก 
อบรม และจดัส่งเอกสารชุดฝึกอบรมใหส้าํนกับรรณสารสนเทศเพื%อนาํออกใหบ้ริการต่อไป 
         2.9  เก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติเกี%ยวกบัการจดัพิมพสื์%อสิ%งพิมพเ์พื%อใชใ้นการรายงานค่าใชจ่้าย 
การฝึกอบรม และใชใ้นการวางแผนการจดัพิมพใ์นครั งต่อไป 
        2.10 งานอื%นๆ ตามที%ไดรั้บมอบหมาย 
3. งานพฒันาสื%ออเิลก็ทรอนิกส์  รับผดิชอบในการจดัหา รวบรวม และผลิตสื%อโสตทศัน์ ไดแ้ก่ การผลิตแผน่
ภาพโปร่งใส  สไลด ์ เทปเสียง  วดิีทศัน์ และสื%อคอมพิวเตอร์ รวมทังสื%ออินเทอร์เน็ต ดงันี  
        3.1  ประสานงานการผลิตสไลด ์ เทปเสียง  และวดิีทศัน์กบัสาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษาและบุคคล 
ที%เกี%ยวขอ้ง เช่น ผูบ้รรยาย วทิยากร คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึกอบรม เป็นตน้ 
       3.2  เขียนบทและประสานงานการเขียนบทสื%อโสตทศัน์ 
       3.3  ควบคุมและดาํเนินการผลิตสื%อโสตทศัน์ให้เป็นไปตามบทและแผนที%วางไว ้
 3.4  ตรวจสอบ แกไ้ข ปรับปรุงคุณภาพสื%อโสตทศัน์ใหมี้ความเหมาะสมต่อการใชเ้พื%อการฝึกอบรม 
อยูเ่สมอ 
       3.5  จดัระบบ รวบรวม และใหบ้ริการยมืและรับคืนสื%อโสตทศัน์แก่วทิยากรและเจา้หนา้ที%ฝึกอบรม
ตลอดจนผูที้%ขอใชบ้ริการจากหน่วยงานอื%น 
        3.6  บรรณาธิกรเนือหาแผน่ภาพโปร่งใสที%วทิยากรขอใหจ้ดัทาํเพื%อใหมี้ความเหมาะสมในการใช ้
งาน ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการผลิตแผน่ภาพโปร่งใส 
        3.7  งานอื%นๆ ตามที%ไดรั้บมอบหมาย 
4. งานเทคโนโลยกีารฝึกอบรม รับผดิชอบการจดัการ พฒันา จดัหาและคิดคน้เทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้นการ
ฝึกอบรม ดงันี  
 4.1  ประสานงานกบัสาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษาและบุคลากรที%เกี%ยวขอ้งในการจดัระบบติดตังและการ 
ควบคุมใชโ้สตทศันูปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 
 4.2  จดัระบบ และติดตังโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ  ออกแบบกิจกรรมเพื%อใชใ้นการฝึกอบรมและการ 
บริการทางวชิาการรูปแบบอื%นๆ 
 4.3  ติดตาม รวบรวม และจดัทาํขอ้เสนอแนะในการเลือกใชอุ้ปกรณ์  กิจกรรมและเทคโนโลยต่ีางๆที% 
 เหมาะสมเพื%อนาํมาใชใ้นการฝึกอบรม 
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 4.4  กาํหนดรายละเอียดของครุภณัฑต่์างๆเพื%อจดัหามาใชใ้นการฝึกอบรม 
 4.5  งานพฒันาการฝึกอบรมทางไกล ซึ% งจะตอ้งจดัระบบสื%อและวธีิการต่างๆ เขา้ดว้ยกนัให ้
เหมาะสมต่อการศึกษาดว้ยตนเอง 
 4.6  งานอื%นๆ ตามที%ไดรั้บมอบหมาย 
5. งานศิลปกรรมสื%อ  รับผิดชอบการผลิตงานศิลปกรรมในงานฝึกอบรมและงานบริการวชิาการในรูปแบบ
อื%นๆ ดงันี  
          5.1  ผลิตงานศิลปกรรมเพื%อการผลิตสื%อสิ%งพิมพแ์ละสื%อโสตทศัน์ เช่น ปกเอกสาร การวาดภาพ 
ประกอบเอกสารฝึกอบรม ปกเทปเสียง วดิีทศัน์ แผน่ภาพโปร่งใส ภาพวาด ภาพประกอบต่างๆ 
          5.2  การออกแบบและจดัหนา้เอกสารชุดฝึกอบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
          5.3  การจดัทาํป้ายต่างๆ ที%ใชง้านฝึกอบรม เช่น ป้ายเวที ป้ายชื%อติดหนา้อกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
ป้ายชื%อวทิยากร ป้ายชื%อเจา้หนา้ที% ป้ายชื%อตังโตะ๊ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและวทิยากร ป้ายตอ้นรับ  
ป้ายบอกทาง และป้ายอื%นๆ  
          5.4  การออกแบบและดาํเนินการจดันิทรรศการเพื%อการบริการทางวชิาการแก่สังคมและกิจกรรม 
อื%นๆ 
          5.5  การออกแบบงานศิลปกรรมอื%นๆ ตามที%ไดรั้บมอบหมาย 
 
การวเิคราะห์งานด้านกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 

สาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง มีภารกิจหลกัในดา้นการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมโดยมีกิจกรรมที%
ดาํเนินงานตลอดทังปีนั%นก็คือกิจกรรมการฝึกอบรม ในการดาํเนินการฝึกอบรมของสาํนกัฯนันมีทัง
ดาํเนินการฝึกอบรมภายในมหาวทิยาลยั และการจดัอบรมภายนอกมหาวทิยาลยัตามความตอ้งการของ
หน่วยงานต่างๆ และในกิจกรรมการฝึกอบรมของสาํนกัฯนันนอกจากจะใหค้วามสาํคญัต่อวทิยากรผูมี้
ความรู้ประสบการณ์ตรงตามเนือหาของหลกัสูตรแลว้ สาํนกัฯยงัใหค้วามสาํคญัต่อวทิยากรกิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ในงานฝึกอบรมเป็นอยา่งมากเพราะนอกจากผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดค้วามรู้จากวทิยากรหลกัตาม
เนือหาหลกัสูตรแลว้ ผูเ้ขา้อบรมยงัไดรั้บความสุขสนุกสนาน ความเป็นกนัเองระหวา่งกนั โดยการสอด 
แทรกกิจกรรมกลุ่มในช่วงจงัหวะเวลาต่างๆ การอบรมแต่ละหลกัสูตรจะมีวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ที%ทาํหนา้ที%
สร้างบรรยากาศการฝึกอบรมใหมี้ความเป็นกนัเอง ทาํกิจกรรมเพื%อใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้้จกัสนิทสนมกนั 
นอกจากนีวทิยากรกลุ่มยงัมีหนา้ที%แนะนาํวทิยากร กล่าวขอบคุณวทิยากร แนะนาํสถานที%ฝึกอบรม 
ประชาสัมพนัธ์ในเรื%องต่างๆรวมทังดูแลความเรียบร้อยของการอบรม แกปั้ญหาที%อาจจะเกิดขึน ประเมิน
บรรยากาศ เนือหาสาระการอบรม  สอดแทรกกิจกรรมต่างๆเพื%อไม่ใหก้ารฝึกอบรมน่าเบื%อหน่าย  
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จากการที%ไดด้าํเนินการอบรม รวมทังเป็นวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์มาต่อเนื%อง จึงไดเ้ห็นขอ้ดี 
ขอ้ดอ้ยรวมทังจุดแขง็จุดอ่อนของการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง ดงันี  

 
                                   การวเิคราะห์กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การใชกิ้จกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เป็นรูปแบบที%
ดาํเนินการมานานจนเป็นเอกลกัษณ์ของการ
อบรมของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 
2. สาํนกัการศึกษาต่อเนื%องไดเ้ชิญผูที้%มีความรู้
ความสามารถในการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
มาเป็นวทิยากรบ่อย ทาํใหกิ้จกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์มีหลากหลายรูปแบบ 
3. มหาวทิยาลยัมีบุคลากรที%มีความสามารถ 
เป็นตน้แบบหรือแบบอยา่งที%ดีได ้
4. มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้
โอกาสฝึกฝนเพื%อพฒันาตนเองและองคก์ร 

1. กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์จะใชเ้วลาในช่วงแรกของ
การอบรมไม่เกิน 3 ชั%วโมง บางหลกัสูตรอาจจะใช้
เวลาเพียง 15-30 นาที ทาํใหไ้ม่มีแรงจูงใจสาํหรับ
วทิยากรภายนอก(เพราะจะไดรั้บค่าตอบแทนนอ้ย) 
2. บุคลากรที%มีบุคลิกดีเหมาะสมกบัการเป็นวทิยากร 
ไม่กลา้ฝึกการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ที%มีหลากหลายนันยงัไม่มีผู ้
รวบรวมใหเ้ป็นหมวดหมู่ใหเ้หมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลา 
4. ไม่ค่อยมีผูที้%สนใจฝึกปฏิบติัการเป็นวทิยกรกลุ่ม
สัมพนัธ์ เพราะคิดวา่ตนเองทาํไม่ได ้

 
 
 
 

โอกาส ข้อจํากดั 

1. บุคลากรของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%องและ
บุคลากรของมหาวทิยาลยัสามารถฝึกฝนการ
เป็นวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ได ้โดยมีการฝึก 
อบรมในหลกัสูตรต่างๆใหบุ้คลากรของสาํนกั
การศึกษาต่อเนื%องและบุคลากรของมหาวทิยา- 
ลยัใหไ้ดดู้เป็นตวัอยา่ง เพื%อใหศึ้กษาแบบอยา่ง
แนวทางที%ถูกตอ้ง 
2. บุคลากรของมหาวทิยาลยัฯ มีความรู้
ความสามารถเป็นที%ยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอก สามารถสร้างชื%อเสียงใหก้บั

1. บุคลากรที%ไม่ไดส้ังกดัสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง
อาจจะไม่ไดดู้รูปแบบวธีิการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
ไดบ้่อยๆเหมือนบุคลากรของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 
2. หลกัสูตรที%บุคลากรจะใชฝึ้กทาํกิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์มีนอ้ย เช่นหลกัสูตรที%จดัขึนของหน่วยงาน
ภายใน 
3. บางหลกัสูตรไม่มีเวลาใหท้าํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
เพราะจะทาํใหไ้ปเบียดเวลาของหวัขอ้อบรมอื%น 
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มหาวทิยาลยัได ้
3. มีรูปแบบและวธีิการที%หลากหลายให้
บุคลากรไดเ้รียนรู้จากหลกัสูตรการฝึกอบรม
ของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง 
4. บุคลากรที%ทาํหนา้ที%เป็นวทิยากรกลุ่ม
สัมพนัธ์ สามารถประยกุตใ์ชกิ้จกรรมที%มีอยู ่
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆได ้
5. การฝึกเป็นวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์เป็น
ลกัษณะเป็นกนัเองทาํใหผู้ที้%ฝึกไม่รู้สึก 
กดดนัมาก 
6. บุคลากรที%สนใจการทาํหนา้ที%เป็นวทิยากร
กลุ่มสัมพนัธ์ สามารถเริ%มฝึกการเป็นวทิยากร
กลุ่มไดจ้ากกิจกรรมที%ง่ายๆ ภายในหน่วยงาน
ของตนเองก่อน เพื%อฝึกความคุน้เคยกบัเวที 
ไมโครโฟน และการพดูต่อหนา้บุคคลอื%น เช่น
กิจกรรมทาํบุญของหน่วยงาน การประชุม 
สัมมนา เป็นตน้ 
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บทที% 3 
องค์ประกอบของระบบงาน 

 
การจดัการฝึกอบรมของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%องนันจะมีองคป์ระกอบของระบบงานรวมทัง 

ฝ่ายที%เกี%ยวขอ้งในการดาํเนินงานฝึกอบรมในแต่ละส่วนมีทังหมด 3 ฝ่ายคือ 

1. ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม   รับผดิชอบงานพฒันาและจดัทาํหลกัสูตร
ฝึกอบรม  การสาํรวจและวเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ
ฝึกอบรม ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมในแต่ละโครงการ  

2. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม   มีหนา้ที%ในการดาํเนินการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ แก่ประชาชน
ผูส้นใจทั%วไป และหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน  

3. ฝ่ายพฒันาสื%อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม  เป็นฝ่ายที%ทาํหนา้ที%ช่วยจดัหา ออกแบบ พฒันาสื%อ
ต่าง ๆที%ใชใ้นการฝึกอบรม การจดัทาํป้ายต่างๆ การผลิตสื%อประกอบการอบรม รวมทังกิจกรรมอื%นๆที%
เกี%ยวขอ้งกบังานฝึกอบรมเช่น เกม กิจกรรมต่างๆเพื%อช่วยใหก้ารอบรมดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยเป็นไป
ตามวตัถุประสงคที์%ตังไว ้ 
 

การดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายจะประสานสอดคลอ้งกนัเพื%อใหก้ารจดัการฝึกอบรมดาํเนินไปดว้ย
ความเรียบร้อย โดยมีระบบงานที%ชดัเจน  ส่วนกระบวนการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ก็จะมีขันตอนการ
ปฏิบติังานที%ชดัเจนเช่นกนั โดยแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. กระบวนการก่อนการฝึกอบรม 
2. กระบวนการระหวา่งการอบรม 
3. กระบวนการหลงัการอบรม 

 กระบวนการทัง 3 ส่วนมีขันตอนองคป์ระกอบของระบบงานดงันี  
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แผนผงัขั:นตอนการทาํกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก่อนการอบรม 
 

2.  กาํหนดเจา้หนา้ที%/ผูป้ระสานงาน 
ประจาํหลกัสูตร 

3. เจา้หนา้ที%/ผูป้ระสานงาน 
ทาํบนัทึก / ติดต่อวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ 

5.  ดาํเนินการทาํ 
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

4.  วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ 
เตรียมความพร้อม 

หาขอ้มูลเพิ%มเติม 

ระหวา่งการอบรม 

หลงัการอบรม 

แสดงภาพระบบงานทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

หาขอ้มูลจาก 
แหล่งอื%นๆ 

ก่อนการบรรยาย 

ระหวา่งการบรรยาย 

หลงัการบรรยาย 

1. วเิคราะห์โครงการฝึกอบรม 
 

6. ประเมินผล 
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ขันตอนการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ตามระบบงานที%มีส่วนประกอบสาํคญั 3 ขันตอนคือ 

1. ขันตอนก่อนการฝึกอบรม 
2. ขันตอนก่อนการฝึกอบรม 
3. ขันตอนระหวา่งการอบรม 
 

1. ขั:นตอนก่อนการฝึกอบรม 
 1.1 วเิคราะห์โครงการฝึกอบรม   ก่อนการดาํเนินงานจดัฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งมี
กระบวนการวิเคราะห์หลกัสูตรเพื%อประเมินความเป็นไปได ้ความคุม้ทุนในการจดัอบรมของหลกัสูตร 
ต่างๆ เพื%อบรรจุเป็นหลกัสูตรประจาํปี โดยการดาํเนินงานของฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม 
 1.2  กาํหนดเจา้หนา้ที%/ผูป้ระสานงานประจาํหลกัสูตร   เมื%อกาํหนดหลกัสูตรฝึกอบรมประจาํปี 
แลว้ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมจะดาํเนินการต่อโดยกาํหนดบุคลากรเพื%อทาํหนา้ที%เป็นเลขานุการและ
ผูช่้วยเลขานุการโครงการในการติดต่อประสานงานในงานอบรมโดยการพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคลากรกบัหลกัสูตรต่างๆ 
 1.3. เจา้หนา้ที%/ผูป้ระสานงานทาํบนัทึก / ติดต่อวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์   เจา้หนา้ที%เลขานุการและ
ผูช่้วยเลขานุการโครงการจาํดาํเนินการติดต่อประสานงานในดา้นต่างๆเช่น ทาํบนัทึกถึงกองคลงัเพื%อขอ 
ยมืเงินทดรองจ่ายในการจดัฝึกอบรม ทาํบนัทึกถึงศูนยส์ัมมนาประสานงานห้องจดัอบรม ทาํบนัทึกถึง 
สาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษาเพื%อขอใชบ้ริการโสตทศันูปกรณ์ เจา้หนา้ที%โสตทศัน์ เจา้หนา้ที%วดิีทศัน์  
เจา้หนา้ที%ถ่ายภาพ  รวมทังการสรรหาวทิยากรบรรยาย วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ โดยพิจารณาจากแบบ 
ประวติัวทิยากรเพื%อให้เหมาะสมกบัหลกัสูตร โดยการติดต่อเรียนเชิญอยา่งไม่เป็นทางการใหรั้บทราบ
กาํหนดการ  หากวทิยากรพร้อม จึงดาํเนินการทาํหนงัสือเชิญอยา่งเป็นทางการต่อไป พร้อมกบัแนบ
รายละเอียดของหลกัสูตร  ตารางการฝึกอบรม ขอบเขตเนือหาของแต่ละหวัขอ้วชิา  รายละเอียดของผู ้
เขา้รับการอบรม เช่น ชื%อ - สกุล ตาํแหน่ง  หน่วยงานที%สังกดัเพื%อใหว้ทิยากรไดท้ราบขอ้มูลเบืองตน้ 

 1.4  วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์เตรียมความพร้อม   สิ%งแรกที%ผูท้าํหนา้ที%วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์จะตอ้ง
เตรียมคือการหาขอ้มูลที%เกี%ยวขอ้งทังจากแหล่งขอ้มูลในที%ต่างๆเช่น Internet  หน่วยงานตน้สังกดั หรือขอ
ขอ้มูลเพิ%มเติมจากเจา้หนา้ที%ผูเ้กี%ยวขอ้ง โดยเฉพาะประเด็นต่างๆใหม้ากที%สุด เช่น 

 -  ขอ้มูลผูเ้ขา้อบรม เช่น อาย ุเพศ การศึกษา ฯลฯ 
-  ความสัมพนัธ์ของผูเ้ขา้อบรม เป็นการอบรมจากบุคคลทั%วไปหรือเป็นหน่วยงานเดียวกนั ถา้เป็น

หน่วยงานเดียวกนัผูเ้ขา้อบรมรู้จกักนัหรือไม่ รู้จกักนัในระดบัใด 
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 -  ช่วงเวลาที%ทาํกิจกรรม 
 -  สภาพหอ้ง สิ%งอาํนวยความสะดวกต่างๆ รวมทังโสตทศันูปกรณ์ 

 
2. ขั:นตอนระหว่างการอบรม 
 2.1  ดาํเนินการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ในระหวา่งการอบรมจะมีช่วงเวลาที%วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์
มีบทบาทคือ 

-  กิจกรรมก่อนการบรรยาย  เป็นกิจกรรมแรกของการอบรม วทิยากรกลุ่มฯ จะตอ้งประสานงาน
กบัเลขานุการโครงการในขันตอนต่างๆ เช่น การทกัทายพดูคุยเพื%อสร้างความคุน้เคย  พิธีเปิดการอบรม  
การกล่าวรายงานต่อประธานเปิดงาน  การกล่าวแนะนาํวทิยากรบรรยาย 
 -  กิจกรรมระหวา่งการบรรยาย  วทิยากรกลุ่มฯจะทาํหนา้ที%ประเมินบรรยากาศการอบรมเพื%อ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาที%อาจจะเกิดขึน  กิจกรรมก่อนการพกัรับประทานอาหารวา่งหรือก่อนพกั
รับประทานอาหาร เป็นกิจกรรมรวมพลงัหรือเตรียมความพร้อมเช่น การปรบมือเป็นจงัหวะ การเปล่ง 
เสียงแสดงพลงั เป็นตน้   
 - กิจกรรมหลงัการบรรยาย  เป็นกิจกรรมกล่าวขอบคุณวทิยากร  กิจกรรมพิธีมอบวฒิุบตัรใหผู้ ้
ผา่นการอบรมและพิธีปิดการอบรม  กิจกรรมอาํลา เพื%อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ ง ประทบัใจในการจดั 
อบรม  
 
3. ขั:นตอนหลงัการอบรม 
 3.1.  ประเมินผลโดยวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์  เป็นการประเมินภาพรวมของการจดัฝึกอบรมโดยใช้
วธีิการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของผูเ้ขา้อบรม 
 3.2  ประเมินผลภาพรวมทังหมด  เลขานุการโครงการจะเป็นผูแ้จกแบบประเมินโครงการซึ%ง
ออกแบบและวเิคราะห์โดยฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม เพื%อทาํการประเมินวา่ตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนใดบา้ง 
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บทที% 4 
ขั:นตอนการปฏบัิติงานอย่างเป็นระบบ 

 
การดาํเนินการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์นันจะเกี%ยวขอ้งในกระบวนการต่างๆ  6 ขันตอนดงันี  
 1. วเิคราะห์โครงการฝึกอบรม 

 2.  กาํหนดเจา้หนา้ที%/ผูป้ระสานงานประจาํหลกัสูตร 
 3. เจา้หนา้ที%/ผูป้ระสานงานทาํบนัทึก / ติดต่อวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ 
 4.  วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์เตรียมความพร้อม 
 5.  ดาํเนินการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
 6.  ประเมินผล  
 
1. วเิคราะห์โครงการฝึกอบรม (กระบวนการก่อนการฝึกอบรม) 
 การกาํหนดหลกัสูตรฝึกอบรมนันจะมีกระบวนการวเิคราะห์หลกัสูตรเพื%อประเมินความเป็นไปได ้
ความคุม้ทุนในการจดัอบรมของหลกัสูตรต่างๆ เพื%อบรรจุเป็นหลกัสูตรประจาํปี  โดยเป็นภารกิจของฝ่าย 
วเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม ที%จะตอ้งดาํเนินการสาํรวจ วเิคราะห์ความตอ้งการฝึกอบรม
และความเป็นไปไดใ้นการฝึกอบรม  
 
2.  กาํหนดเจ้าหน้าที%/ผู้ประสานงานประจําหลกัสูตร 
 การจดัการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%องนัน เมื%อกาํหนดหลกัสูตร
ฝึกอบรมประจาํปีแลว้ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมจะดาํเนินการกาํหนดบุคลากรเพื%อทาํหนา้ที%เป็นเลขานุการ
และผูช่้วยเลขานุการโครงการเพื%อดาํเนินการติดต่อประสานงานการอบรมในดา้นต่างๆ เช่น การติดต่อ 
วทิยากรบรรยาย  วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ เจา้หนา้ที%โสตทศัน์ เจา้หนา้ที%ถ่ายภาพ ทาํบนัทึกในดา้นต่างๆ ติดต่อ
ประสานงานดา้นสถานที%จดัอบรม ห้องพกั อาหาร วสัดุอุปกรณ์การฝึกอบรม การยมืเงินทดรองจ่าย ฯลฯ 
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรในฝ่ายบริหารการฝึกอบรม รวมทังบุคลากรจากฝ่ายอื%นๆที%มี
ความเหมาะสมและสามารถเป็นเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการโครงการในหลกัสูตรต่างๆโดยไม่กระทบ
กบัภารกิจหลกัของบุคลากรและฝ่ายอื%นๆ 
 
3. เจ้าหน้าที%/ผู้ประสานงานทําบันทกึ / ติดต่อวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์  
 เจา้หนา้ที%เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการโครงการจะดาํเนินการติดต่อประสานงานในดา้นต่างๆ
เช่น ทาํบนัทึกถึงกองคลงัเพื%อขอยมืเงินทดรองจ่ายในการจดัฝึกอบรม ทาํบนัทึกถึงศูนยส์ัมมนาประสานงาน
หอ้งจดัอบรม หอ้งพกั รายการอาหาร เครื%องดื%ม อาหารวา่ง  ทาํบนัทึกถึงสาํนกัเทคโนโลยกีารศึกษาเพื%อขอ
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ใชบ้ริการโสตทศันูปกรณ์ เจา้หนา้ที%โสตทศัน์ เจา้หนา้ที%วีดิทศัน์ เจา้หนา้ที%ถ่ายภาพ  รวมทังการสรรหา
วทิยากรบรรยาย วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ โดยพิจารณาจากแบบประวติัวทิยากรเพื%อให้เหมาะสมกบัหลกัสูตร 
โดยการติดต่อเรียนเชิญอยา่งไม่เป็นทางการใหท้ราบกาํหนดการ หากวทิยากรพร้อม จึงดาํเนินการทาํ
หนงัสือเชิญอยา่งเป็นทางการต่อไป พร้อมกบัแนบรายละเอียดของหลกัสูตร  ตารางการฝึกอบรม ขอบเขต
เนือหาของแต่ละหวัขอ้วชิา  รายละเอียดของผูเ้ขา้รับการอบรม เช่น ชื%อ - สกุล ตาํแหน่ง  หน่วยงานที%สังกดั
เพื%อใหว้ทิยากรไดท้ราบขอ้มูลเบืองตน้ ดงัตวัอยา่งหนงัสือเชิญวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ หนา้ 26 
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4.  วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์เตรียมความพร้อม 
 เมื%อไดรั้บการทาบทามใหท้าํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ในหลกัสูตรหนึ%งหลกัสูตรใดแลว้ สิ%งแรกที%ผู ้

ทาํหนา้ที%วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์จะตอ้งเตรียมคือการหาขอ้มูลที%เกี%ยวขอ้งทังจากแหล่งขอ้มูลในที%ต่างๆเช่น 
Internet  หน่วยงานตน้สังกดั หรือขอขอ้มูลเพิ%มเติมจากเจา้หนา้ที%ผูเ้กี%ยวขอ้ง โดยเฉพาะประเด็นต่างๆดงันี   

4.1  หลกัสูตรนันเป็นการอบรมจากบุคคลทั%วไปหรือเป็นหน่วยงานเดียวกนั ถา้เป็นหน่วยงานเดียวกนั 
ผูเ้ขา้อบรมรู้จกักนัหรือไม่ รู้จกักนัในระดบัใด เพราะจะมีผลต่อการเลือกกิจกรรมที%จะนาํไปใช ้

4.2  ตรวจสอบตารางการฝึกอบรมวา่มีกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์กี%นาทีกี%ชั%วโมง 
4.3  ประสานงานกบัเจา้หนา้ที%ฝึกอบรมเพื%อตรวจสอบห้องฝึกอบรมวา่มีสภาพห้องเป็นแบบใดกวา้ง 

ยาวแค่ไหน จะตอ้งจดัโตะ๊เกา้อีแบบใด  ถา้มีเวลาทาํกิจกรรมกลุ่มนาน(3 ชั%วโมงขึนไป)ควรจดัโตะ๊แบบ 
เธียร์เตอร์(มีเฉพาะเกา้อีนั%ง)เพราะสามารถทาํกิจกรรมกลุ่มไดห้ลากหลายวธีิและง่ายต่อการทาํกิจกรรม 

4.4  ตรวจสอบระบบเสียงในหอ้งอบรมวา่เป็นแบบใดสามารถเล่นเทปหรือซีดีไดห้รือไม่(เพราะบาง
กิจกรรมอาจจะตอ้งเปิดเพลงเพื%อสร้างบรรยากาศ)  

4.5  เจา้หนา้ที%มีเพลงในจงัหวะที%ตอ้งการหรือไม่ ถา้ไม่มีจะตอ้งเตรียมมาให้เรียบร้อย 
4.6  ไมโครโฟนควรจะเป็นแบบไร้สาย เพราะจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทาํกิจกรรม  
4.7  ตรวจสอบรายชื%อผูเ้ขา้รับการอบรมเพื%อหาขอ้มูลใหม้ากที%สุดเพื%อจะไดเ้ลือกกิจกรรมใหเ้หมาะสม

ที%สุด เช่น 
  1)  จาํนวนผูเ้ขา้รับการอบรม  เพราะจาํนวนคนจะมีผลต่อการแบ่งกลุ่ม การควบคุมกิจกรรมและ 
การใชว้สัดุอุปกรณ์ 

2)  เพศผูเ้ขา้รับการอบรม จะมีผลต่อการเลือกใชกิ้จกรรมและเกมใหเ้หมาะสมกบัเพศผูเ้ขา้อบรม 
3)  อายผุูเ้ขา้รับการอบรม  เช่น กลุ่มเด็ก  วยัรุ่น  ผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุหรือมีอายใุกลเ้คียงกนั  อายตุ่างกนั

มาก เป็นตน้   
4)  วฒิุการศึกษา  การศึกษาที%ต่างกนัหรือความรู้ที%ต่างกนัมากๆ อาจจะเกิดปัญหาในการอบรมได ้ 
5)  ตาํแหน่งหนา้ที%การงาน  โดยเฉพาะการอบรมใหก้บับุคลากรในหน่วยงานเดียวกนั ซึ% งอาจจะมีทัง 

ผูอ้าํนวยการ หวัหนา้ ลูกนอ้ง  เลขานุการ บญัชี คนสวน  คนขบัรถ  ภารโรง ฯลฯ ดงันันการรวมกลุ่มระดม
สมองอาจจะมีบางคนไม่กลา้เสนอความคิดเห็น หรือบางคนอาจจะเป็นผูชี้นาํความคิดได ้ดงันันวทิยากร
กลุ่มฯจะตอ้งหาวธีิการละลายกรอบของตาํแหน่งหนา้ที%การงานออกไปก่อน  

6)  ศาสนา  เพราะอาจจะมีผูเ้ขา้อบรมที%เคร่งศาสนา ไม่ประสงคห์รือไม่เหมาะที%จะทาํกิจกรรม 
                       ฯลฯ 

เมื%อไดข้อ้มูลต่างๆครบถว้น รวมทังการติดต่อประสานงานแลว้ ผูท้าํหนา้ที%วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์
ตอ้งเตรียมความพร้อมในเรื%องของเกมและกิจกรรม ที%จะตอ้งเรียบเรียงนาํเสนอใหส้อดคลอ้งเป็นลาํดบั
ต่อเนื%องกนั รวมทังเตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ใหพ้ร้อม และตอ้งไม่ลืมเตรียมกิจกรรมสาํรองเผื%อไวใ้นกรณี
ต่างๆที%อาจจะเกิดขึน เช่น วทิยากรบรรยายเดินทางมาชา้  ไฟฟ้าดบั เป็นตน้ 
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5.  ดําเนินการทาํกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ (กระบวนการระหวา่งการอบรม) 
 การดาํเนินการระหวา่งการอบรมนัน วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์จะมีบทบาทในช่วงต่างๆ คือ 
 5.1  ก่อนการบรรยาย  ช่วงนีจะเป็นช่วงแรกของการอบรม วทิยากรกลุ่มฯ จะตอ้งประสานงานกบั 
เลขานุการโครงการในขันตอนต่างๆ เช่นมีพิธีเปิดการอบรมหรือไม่ ใครเป็นผูก้ล่าวรายงานและกล่าวเปิด 
ถา้ไม่มีผูก้ล่าวรายงาน วทิยากรกลุ่มจะตอ้งทาํหนา้ที%ในการกล่าวรายงานต่อประธานที%มาเปิดงาน 
 เมื%อกล่าวเปิดงานเสร็จ วทิยากรกลุ่มฯจะทาํหนา้ที%สร้างบรรยากาศในการอบรม เช่นทาํกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม กิจกรรมเพื%อเตรียมความพร้อมในการอบรม (รายละเอียดหนา้ 29)โดยขึนอยูก่บัเวลาใน
ตารางการอบรมวา่มีเวลามากนอ้ยเพียงใด  รวมทังกิจกรรมที%จะตอ้งทาํเพื%อรอวทิยากร ในกรณีที%วทิยากร 
ยงัเดินทางมาไม่ถึง  
 ก่อนที%วทิยากรจะบรรยายในแต่ละหวัขอ้วชิา วทิยากรกลุ่มฯจะตอ้งขอขอ้มูลของวทิยากรบรรยาย
จากเจา้หนา้ที%เลขานุการโครงการ เพื%อเตรียมพร้อมในการกล่าวแนะนาํวทิยากร เมื%อวทิยากรพร้อมที%จะ 
บรรยาย จึงกล่าวแนะนาํพร้อมกบัเชิญวทิยากรขึนบรรยาย 
 5.2  ระหว่างการบรรยาย  วทิยากรกลุ่มฯจะทาํหนา้ที%ประเมินบรรยากาศการอบรมวา่มีบรรยากาศ 
อยา่งไรบา้ง เช่น มีความสนุกสนานครืนเครงหรือบรรยากาศเงียบเหงาชวนง่วงนอน ถา้บรรยากาศการ
อบรมไม่ดีวทิยากรกลุ่มฯจะตอ้งรีบดาํเนินการแกไ้ข เช่นปรับเปลี%ยนบรรยากาศการอบรมในช่วงพกั
รับประทานอาหารวา่ง ทาํกิจกรรมแทรกหรือแจง้ใหว้ทิยากรบรรยายทราบเพื%อปรับเปลี%ยนวธีิการบรรยาย 
 กิจกรรมระหวา่งการบรรยายที%สามารถทาํไดเ้ช่น กิจกรรมก่อนการพกัรับประทานอาหารวา่งหรือ
ก่อนพกัรับประทานอาหาร เป็นกิจกรรมรวมพลงัหรือเตรียมความพร้อมเช่น การปรบมือเป็นจงัหวะ การ
เปล่งเสียงแสดงพลงั เป็นตน้  วทิยากรสามารถทาํกิจกรรมโดยการให้อาสาสมคัรเป็นผูน้าํกิจกรรมโดยที%
วทิยากรกลุ่มฯทาํหนา้ที%เป็นพี%เลียงเพื%อใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมใหม้ากที%สุด 
 5.3  หลงัการบรรยาย  วทิยากรกลุ่มฯอาจจะสรุปประเด็นสันๆ เพื%อแสดงให้เห็นถึงความตังใจฟัง
วทิยากรพร้อมกบักล่าวขอบคุณวทิยากรในนามตวัแทนผูเ้ขา้รับการอบรม  พร้อมกบัให้ผูเ้ขา้รับการอบรม
ปรบมือเพื%อแสดงความขอบคุณอีกครั ง 
 กิจกรรมหลงัการบรรยายนันมีกิจกรรมดงัต่อไปนี  
 1)  กิจกรรมพิธีมอบวฒิุบตัรใหผู้ผ้า่นการอบรมและพิธีปิดการอบรม  เป็นกิจกรรมหลกักิจกรรม
หนึ%งของสาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง วทิยากรกลุ่มฯจะตอ้งประสานงานกบัเจา้หนา้ที%เลขานุการโครงการเพื%อ 
จะไดท้ราบกาํหนดการมอบวุฒิบตัร ใครเป็นผูก้ล่าวรายงาน ใครเป็นประธานมอบวฒิุบตัรและกล่าวปิดการ
อบรม โดยปกติแลว้วทิยากรกลุ่มฯจะทาํหนา้ที%ในการกล่าวรายงานต่อประธานที%มาทาํพิธีปิด พร้อมทังอ่าน
รายชื%อผูผ้า่นการอบรมเพื%อใหป้ระธานเป็นผูม้อบวุฒิบตัร  ดงันันเพื%อใหก้ารเขา้รับวฒิุบตัรเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยสวยงาม  วทิยากรกลุ่มจะตอ้งแจง้กาํหนดการให้ผูเ้ขา้รับวุฒิบตัรทราบและเตรียมความพร้อมใน
การดูแลการจดัสถานที%ใหเ้หมาะสม การติดหมายเลขที%นั%งของผูเ้ขา้รับวฒิุบตัร ประสานงานกบัเจา้หนา้ที%
เลขานุการโครงการเพื%อตรวจสอบรายชื%อผูรั้บวุฒิบตัรใหต้รงกบัจาํนวนผูเ้ขา้รับจริง   ประสานงานกบั
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เจา้หนา้ที%ถ่ายภาพเพื%อกาํหนดจุดรับวฒิุบตัรโดยการกาํหนดจุดให้ผูเ้ป็นประธานมอบกบัจุดผูเ้ขา้รับวฒิุบตัร 
เพื%อใหเ้กิดความสวยงามขององคป์ระกอบภาพ  นอกจากนีจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลของแฟ้มคาํกล่าวรายงาน  
แฟ้มคาํกล่าวปิดการอบรมพร้อมกบัประสานงานใหเ้จา้หนา้ที%เลขานุการโครงการนาํไปวางไวที้%โพเดียม
สาํหรับการกล่าวปิดใหเ้รียบร้อย   ตรวจสอบความพร้อมของไมโครโฟนในตาํแหน่งผูก้ล่าวรายงานกบั
ตาํแหน่งผูก้ล่าวปิดการอบรม  เมื%อใกลถึ้งเวลา วทิยากรกลุ่มฯ จะตอ้งซกัซอ้มขันตอนต่างๆของการเขา้ 
รับวฒิุบตัรตังแต่การนั%งให้ตรงกบัหมายเลขที%นั%ง เพื%อใหง่้ายต่อการตรวจสอบและสะดวกต่อการเดิน 
เขา้-ออกไปรับวุฒิบตัร เพื%อใหทุ้กคนลดความตื%นเตน้ไดคุ้น้เคยกบักระบวนการรับวุฒิบตัร รวมทังวทิยากร
กลุ่มฯก็จะตอ้งฝึกซอ้มการกล่าวรายงาน  การฝึกอ่านรายชื%อของผูเ้ขา้รับวฒิุบตัรเพื%อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด
ในการอ่าน และการควบคุมจงัหวะการอ่านรายชื%อเใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กบัจงัหวะการถ่ายภาพของ
เจา้หนา้ที%โดยการสังเกตจากเสียงชตัเตอร์ดงั แสดงวา่ผูที้%เขา้รับวฒิุบตัรรับไปเรียบร้อยแลว้ สามารถอ่าน
รายชื%อถดัไปได ้
 การเขา้รับวฒิุบตัรอาจจะเกิดความผดิพลาดขึนไดเ้ช่น จงัหวะการเขา้รับวฒิุบตัร ผูรั้บหลบัตา หรือ
มุมภาพไม่สวย ภาพไม่ชดั ปัญหาต่างๆเหล่านี เจา้หนา้ที%จะประสานใหว้ทิยากรกลุ่มฯทราบเพื%อแกปั้ญหา
อยา่งเร่งด่วนเช่น การถ่ายซ่อม  ส่วนความผดิพลาดที%เกิดจากการอ่านชื%อผดิ การอ่านชื%อไม่ตรงกบัผูเ้ขา้รับ
จริง ผูเ้ขา้รับจะตอ้งเขา้รับตามปกติโดยไม่ตอ้งกงัวลกบัปัญหาที%เกิดขึน  กรณีต่างๆเหล่านีวทิยากรกลุ่มฯ 
จะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ขา้รับวุฒิบตัรทราบวา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งเป็นปกติ ใหก้ระบวนการดาํเนินต่อไปจนจบ  
แลว้ค่อยปรับเปลี%ยนแกไ้ข เช่นชื%อในวุฒิบตัรผดิพลาด  ชื%อไม่ตรงกบัตวัผูรั้บ เป็นตน้ 
 
 2)  กิจกรรมอาํลา  เป็นกิจกรรมที%เชื%อมโยงความสัมพนัธ์หลงัการอบรมเสร็จสินแลว้ ทังนีการทาํ
กิจกรรมอาํลาใหมี้บรรยากาศที%ดีควรจะมีเพลงที%มีเนือหาสาระที%เกี%ยวขอ้งกบัการอาํลา ความเอืออาทรต่อกนั 
ความรัก ความคิดถึง นาํมาเปิดคลอเบาๆในช่วงทาํกิจกรรม   กิจกรรมอาจจะเริ%มจากเชิญผูเ้ขา้อบรมออกมา
ยนืจบัมือกนัลอ้มเป็นวงกลม(ตอ้งดูลกัษณะของห้องอบรม) วทิยากรกลุ่มอาจจะพดูเกริ%นนาํถึงบรรยากาศที%
ดีในการอบรมที%ผา่นมา  แลว้เชิญตวัแทนของผูเ้ขา้รับการอบรมกล่าวความรู้สึกถึงบรรยากาศที%ดี ความมี
ไมตรีจิตของเพื%อนผูเ้ขา้อบรม (ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเพื%อจะไดเ้ตรียมตวัพดูใหป้ระทบัใจ) ในช่วงนี
ควรเปิดเพลงคลอเบาๆ  หากมีหวัหนา้โครงการหรือหวัหนา้หน่วยงานอยูด่ว้ยก็ควรเชิญเพื%อกล่าวเปิดใจหรือ
แสดงความรู้สึก รวมทังการพดูเพื%อปิดการอบรมอยา่งเป็นทางการของผูบ้ริหารหรือหวัหนา้โครงการ   
สุดทา้ยวทิยากรกลุ่มฯ จะตอ้งพดูถึงสิ%งที%ขอไวต้ังแต่ช่วงแรกของการอบรม(ถา้มีการขอไว)้ คือการขออาย ุ
และตาํแหน่งที%ตอ้งคืนใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม  รวมทังมีตาํแหน่งที%กา้วหนา้ยิ%งขึน ส่วนความร่วมมือนัน
วทิยากรจะไม่คืนให ้แต่จะมีความร่วมมือต่อกนัตลอดไป  และกล่าวอวยพรใหเ้ดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ    
หรืออาจจะมีบรรยากาศการทกัทายเพื%อเป็นการอาํลากนัอีกครั งโดยวทิยากรกลุ่มฯเป็นผูเ้ริ%มเดินจบัมือ
ทกัทายผูเ้ขา้รับอบรมแลว้ให้ผูเ้ขา้รับการอบรมทยอยเดินตามหลงัเพื%อจบัมือทกัทายจนหมดทังหอ้ง 
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 บรรยากาศกิจกรรมหลงัการอบรมนันวทิยากรกลุ่มฯ จะตอ้งประสานกบัเจา้หนา้ที%ที%ดูแลระบบเสียง
ในการเปิดเพลงคลอเบาๆหรือช่วงที%เปิดเพลงใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาเช่นเปิดเพลงคลอเบาๆในช่วงพดูเปิด
ใจ เปิดเสียงดงัปกติในช่วงสวสัดีอาํลาและช่วงเดินทางกลบัหรือปิดเพลงในช่วงพิธีการกล่าวปิดการอบรม  
เพื%อใหบ้รรมยากาศเป็นไปดว้ยความสุขและประทบัใจ  แต่การทาํกิจกรรมอาํลานันสิ%งที%สาํคญัคือ วทิยากร
กลุ่มตอ้งควบคุมเวลาใหดี้ อยา่ใหเ้ลยเวลาที%กาํหนด เพราะถา้หากวา่เลยเวลาที%กาํหนดแลว้โดยธรรมชาติของ
คนอบรมจะมีความรู้สึกที%ไม่ดี ไม่ประทบัใจ มีความกระวนกระวายใจ ดงันันการจะทาํกิจกรรมอาํลา ตอ้ง
คาํนึงถึงสถานที% หรือห้องอบรมมีความเหมาะสมหรือไม่  มีเวลาในการทาํกิจกรรมมีเพียงพอ และดูบรรยาย
กาศโดยรวม เป็นสาํคญั 
 
6.  ประเมินผล (กระบวนการหลงัการอบรม) 
 การประเมินผล จะเป็นภารกิจของฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรมที%จะทาํหนา้ที%
ประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม ทังเรื%องความเหมาะสมของสถานที% อาหาร ห้องพกั  ความพร้อมของวสัดุ
อุปกรณ์ บรรยากาศการอบรม ความสามารถและความเหมาะสมของวทิยากรบรรยาย วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ 
ตลอดจนการประเมินภาพรวมของหลกัสูตร ขอ้เสนอแนะอื%นๆ เมื%อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลเสร็จแลว้จะทาํ
หนงัสือแจง้ผลการประเมินไปใหว้ทิยากรบรรยายและวทิยากรกลุ่มฯไดรั้บทราบเพื%อการปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 
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ขั:นตอนการนําเข้าสู่กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์และเกมอย่างละเอยีด 

 
 กิจกรรมและเกมสาํหรับการฝึกอบรมสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภทคือ  
 
            1.  กจิกรรมที%อยู่ในห้อง (In door)  เป็นกิจกรรมที%มุ่งเนน้ในเรื%องการละลายพฤติกรรม การสร้าง
ความคุน้เคยของสมาชิกทุกคน สร้างความคุน้เคยระหวา่งกนัและลดช่องวา่งระหวา่งกนัทาํใหส้ามารถเขา้ถึง
การพฒันาทีมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมการระดมสมองในการทาํงานเพื%อเสริมสร้างการคิดอยา่ง
เป็นระบบและการระดมสมองในการทาํงานเป็นทีม  กิจกรรมความคิดสร้างสรรค ์การแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
กิจกรรมพฒันาการสื%อสารระหวา่งทีมงาน เป็นตน้ 
 
            2.  กจิกรรมที%อยู่นอกห้อง (Out door) กิจกรรมนอกหอ้งนีจะตอ้งดูสภาพแวดลอ้ม ความเหมาะสม
ของพืนที%เป็นหลกั เช่นพืนที%มีความกวา้งขวาง สนามหญา้หรือพืนปูน อากาศร้อนหรือไม่ หรือมีอุปสรรค
อื%นๆหรือไม่ วทิยากรตอ้งสาํรวจพืนที%ก่อนการอบรมเพื%อดูความเหมาะสมทังต่อผูเ้ขา้รับการอบรมและ
เหมาะสมต่อกิจกรรมที%ทาํดว้ย  กิจกรรมนอกหอ้งนันสามารถทาํไดห้ลากหลายวตัถุประสงค ์เช่น  กิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมพฒันาการทาํงานเป็นทีม  กิจกรรมพฒันาความสามคัคี กิจกรรม
สร้างความเชื%อมั%นและความไวว้างใจ  กิจกรรมการวางแผนและวเิคราะห์ความเสี%ยง กิจกรรมกีฬา ฯลฯ 
 
 การนาํเขา้สู่กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ช่วงแรกของการฝึกอบรมนัน สิ%งที%วทิยากรกลุ่มพึงระวงัคือการ 
ปรากฎตวัหนา้เวทีหรือหนา้หอ้ง เพราะทุกสายตาจะจบัจอ้งมองมาที%วทิยากร การที%จะทาํใหทุ้กสายตา 
เกิดความประทบัใจในครั งแรกที%เห็น(First impression)เป็นเรื%องที%สาํคญั เพราะถา้ผูเ้ขา้รับการอบรมรู้สึก
ประทบัใจหรือยอมรับในตวัวทิยากรแลว้การดาํเนินการต่างๆ ก็จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดียิ%ง แต่ถา้
การปรากฎตวัทาํใหผู้เ้ขา้รับการอบรมรู้สึกไม่ประทบัใจ หรือไม่ยอมรับในตวัวทิยากรแลว้ การดาํเนินการ
ต่างๆก็จะไม่ราบรื%น ไม่ไดรั้บความร่วมมือ ซึ% งเป็นเรื%องที%อนัตรายเป็นอยา่งยิ%งของการทาํหนา้ที%วทิยากร 
กลุ่มสัมพนัธ์ 

เมื%อออกไปยนืหนา้หอ้ง การยิมอยา่งเปิดเผยพร้อมกบักล่าวทกัทาย “สวสัดีครับ สวสัดีค่ะ” เป็นเรื%อง
ที%จาํเป็นและสาํคญัยิ%ง การพดูคุยเริ%มแรกต่อจากการทกัทายนันสามารถที%จะหยบิประเด็นใกลต้วัหรือการพดู
เชื%อมต่อเรื%องที%มีคนอื%นพดูก่อนหนา้นัน เช่นการกล่าวเปิดงาน หรือประเด็นการกล่าวของผูบ้ริหาร หรือเป็น
เรื%องทั%วๆไป เช่น การเดินทางมาอบรมสะดวกสบายหรือไม่ ดินฟ้าอากาศเป็นอยา่งไร ผูเ้ขา้รับการอบรม 
มาจากที%ไหนบา้ง ขอ้สาํคญัคือจะตอ้งใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดพ้ดูคุยโตต้อบ เช่นทกัทายวา่ “ ท่านใดมาจาก
ภาคเหนือ” แลว้ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมยกมือเพื%อเป็นการตอบคาํถาม ซึ% งเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์อยา่งง่าย 
ในการเริ%มตน้การอบรม 
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การทกัทายอีกเรื%องหนึ%งที%สามารถสร้างบรรยากาศไดดี้ในการอบรมที%จดัใหก้บับุคลากรใน
หน่วยงานเดียวกนั (Inhouse) คือการสอบถามวา่ “ เมื%อรู้วา่มีการอบรมหลกัสูตรนี  ใครอยากมามากที%สุด”  
“ใครมาก็ไดไ้ม่มาก็ได”้  และ”ใครไม่อยากมาเลย...”  โดยใหผู้เ้ขา้อบรมยกมือเพื%อตอบคาํถาม  ซึ% งจะทาํ 
ใหบ้รรยากาศการอบรมจะเริ%มผอ่นคลายและเริ%มมีเสียงหวัเราะในคาํตอบต่างๆ   เมื%อทกัทายพอสมควร 
จึงเริ%มตน้ขอความร่วมมือต่อผูเ้ขา้รับการอบรม  โดยปกติจะมีกฎ กติกาที%จะขอ 3 ขอ้ที%เป็นอุปสรรคต่อ 
การอบรมคือ 
              1.  ขออาย ุ เพราะอายทีุ%มีความแตกต่างกนัมากจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ที%แตกต่างกนั เช่นผูที้%มีอายุ
นอ้ย ความมีเหตุมีผลก็จะนอ้ยดว้ย ในขณะที%ผูที้%มีอายมุากๆ การเรียนรู้ก็จะชา้เพราะสภาพร่างกายร่วงโรย 
ดงันันจึงตอ้งปรับอายใุห้เหมาะกบัการเรียนรู้ใหเ้หมือนกนั 
              2.  ขอตาํแหน่ง  การที%ผูเ้ขา้รับการอบรมมีตาํแหน่งหนา้ที%ที%แตกต่างกนัมากเช่น มีทังหวัหนา้งาน 
ผูป้ฏิบติังาน ลูกจา้ง ฯลฯ จะทาํใหก้ารฝึกอบรมไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์อาจจะมีความเกรงใจ ไม่กลา้
แสดงออกได ้ดงันันการขอตาํแหน่งจะเป็นการแกปั้ญหาในดา้นนีไดดี้ 
             3.  ขอความร่วมมือ  เมื%อขอทัง 2 ขอ้แลว้ควรจะขอความร่วมมือเพื%อทดสอบความร่วมมือของผู ้
เขา้รับการอบรมวา่ใหค้วามร่วมมือมากนอ้ยเพียงใด วธีิการทดสอบที%ง่ายที%สุดคือการปรบมือนั%นเอง    
 
              การเกริ%นนาํที%จะขอความร่วมมือนันอาจจะกล่าวนาํก่อนวา่ “การเรียนรู้หรือการอบรมสัมมนา 
นันมีบางสิ%งบางอยา่งสิ%งที%เป็นปัญหาและอุปสรรคอยูห่ลายดา้นดว้ยกนั ลองทายดูวา่มีอะไรบา้ง”   ผูเ้ป็น
วทิยากรกลุ่มฯ จะตอ้งพยายามใหผู้เ้ขา้อบรมมีส่วนร่วมในการตอบคาํถาม และที%สาํคญัคือจะตอ้งพยายาม 
หาผูช่้วยในการตอบคาํถามต่างๆ โดยการสังเกตจากผูที้%ชอบแสดงออก มีบทบาทที%โดดเด่น หรือเป็นผูที้%
เพื%อนๆแซวบ่อยๆ  ใหพ้ยายามเลือกบุคคลเหล่านันเป็นตวัช่วยในการใหต้อบคาํถามหรือทาํกิจกรรมต่างๆ 
เมื%อไดค้าํตอบที%หลากหลายแลว้ก็เฉลยวา่สิ%งที%เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้คือ อายขุองผูอ้บรมนั%นเองเพราะ 
ถา้อายมุากถึงแมจ้ะเรียนรู้ไดแ้ต่ก็ทาํใหเ้รียนรู้ไดช้า้ ส่วนอายนุอ้ยเกินไปจะทาํใหข้าดเหตุผล ไม่รู้จกัคิด 
เพราะฉะนันจึงตอ้งขอปรับอายผุูเ้ขา้อบรมทุกคนใหเ้ป็นอายเุดียวกนั โดยใหผู้เ้ขา้อบรมเสนอตวัเลขอายุ 
ที%เหมาะกบัการอบรมซกั 3-5 ตวัเลขแลว้โหวตหาขอ้สรุปของหอ้งวา่จะมีอายเุฉลี%ยเท่าไหร่ เมื%อไดต้วัเลข 
ของอายแุลว้ลองทดสอบความพร้อมดูวา่สามารถปรับอายไุดห้รือไม่  โดยการปรบมือ   การปรบมือเพื%อ
ตรวจสอบความพร้อมสามารถทาํไดห้ลายวธีิเช่น ปรบมือตามจาํนวนที%บอกเช่น ปรบมือ 2 ครั ง 5 ครั ง 3 
ครั ง  ปรบมือเป็นจงัหวะ ปรบมือเป็นสเตป็ ฯลฯ    
 

การกล่าวนาํเพื%อขอกติกาขอ้ที% 2 นันอาจจะกล่าววา่ “หลายท่านที%มาอบรมนันมาจากหลาย
หน่วยงาน หลายแผนก หลายหนา้ที%หลายตาํแหน่ง เมื%อมาอบรมร่วมกนัแลว้อาจจะเกรงใจกนั หรือไม่ 
ค่อยกลา้พดูกลา้แสดงออก เพราะตาํแหน่งหนา้ที%นอ้ยกวา่  เพราะฉะนันจึงขอใหทุ้กท่านเก็บตาํแหน่ง 
หนา้ที%ไวที้%บา้น  และขอมอบตาํแหน่งใหม่ให้คือตาํแหน่ง ผ.อ.”   ซึ% งคาํพดูแบบนีวทิยากรกลุ่มฯ สามารถ
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สอบถามผูเ้ขา้อบรมเพื%อสร้างความสัมพนัธ์วา่ ผ.อ.หมายถึงอะไร หลายคนอาจจะเขา้ใจวา่ ผ.อ. หมายถึง
ผูอ้าํนวยการ แต่ความหมายของ ผ.อ.ในการอบรมครั งนี คือ “ผูเ้ขา้รับการอบรม” เพราะฉะนันทุกคนก็จะ 
มีตาํแหน่งเท่ากนัคือ ...(ใหผู้อ้บรมตอบ)   มีอายเุท่ากนัคือ...(ใหผู้อ้บรมตอบ)และขอ้สุดทา้ยที%จะขอคือ  
ขอความร่วมมือ (ทดสอบความร่วมมือโดยการปรบมือ) 
 
การเตรียมความพร้อม 

เมื%อทดสอบการปรบมือแลว้วิทยากรกลุ่มฯ อาจจะบอกวา่การปรบมือตามจาํนวนที%บอกนันง่ายไป
ตอ้งทดสอบแบบใหม่โดยการนบัเลข(กิจกรรมนบัเลข หนา้ 37) และสามารถทาํกิจกรรมต่อไปเรื%อยๆ และ
สุดทา้ยอยา่ลืมสรุปแต่ละกิจกรรมวา่มีวตัถุประสงคอ์ะไรบา้ง  การทาํกิจกรรมกลุ่มนันตอ้งใหผู้อ้บรมไดมี้
ส่วนร่วมมากที%สุด และควรเริ%มจากการขยบัจากส่วนที%ง่ายที%สุดคือปาก(การพดูตอบคาํถาม) ใหข้ยบัมือ
(ปรบมือ) ขยบัร่างกาย(การเดินหรือวิ%ง) ทังนีตอ้งดูสภาพห้องรวมทังสภาพผูเ้ขา้อบรมดว้ย 

 
                 กิจกรรมระหวา่การอบรมอีกรูปแบบหนึ%งคือกิจกรรมที%แทรกในช่วงการบรรยาย ทังนีวทิยากร
กลุ่มสัมพนัธ์จะตอ้งดูบรรยากาศการอบรมวา่เป็นอยา่งไร เช่นผูเ้ขา้อบรม ง่วง ไม่สนใจเนือหา หรือวทิยากร
บรรยายเนืออยา่งเดียวโดยไม่มีกิจกรรมอื%นๆแทรก บรรยากาศน่าเบื%อหน่าย  หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี ขึน 
วทิยการกลุ่มสัมพนัธ์จะตอ้งรีบแกไ้ขใหบ้รรยากาศดีขึน แต่จะตอ้งประสานกบัวทิยากรบรรยายใหท้ราบ
ดว้ยท่าทีที%ตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ%ง อยา่ใหมี้ความรู้สึกที%เป็นอคติต่อบรรยากาศการอบรมได ้
 การเขา้ไปแทรกเพื%อทาํกิจกรรมสร้างบรรยากาศอาจจะตอ้งรอจงัหวะในช่วงก่อนหรือหลงัการพกั
รับประทานอาหารวา่ง หรือก่อนการบรรยายในภาคบ่ายจะเป็นช่วงเวลาที%เหมาะสมที%สุด นอกจากนีวทิยากร
กลุ่มอาจจะหาจงัหวะเขา้ทาํกิจกรรมในช่วงบรรยายไดแ้ต่ก็ตอ้งดูช่วงจงัหวะเวลาให้เหมาะสมดว้ย กิจกรรม
ที%สามารถเล่นในช่วงนีไดแ้ก่ 

1. ปรบมือ     (รายละเอียดหนา้  39) 
2. ยนื-นั%ง    (รายละเอียดหนา้ 42) 
3. กิจกรรมทาํนายตนเอง    (รายละเอียดหนา้ 55) 
4. เมื%อยไหมจะ๊  (รายละเอียดหนา้  56) 
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บทที% 5 
วเิคราะห์ปัญหา  อปุสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
ขันตอนการทาํงานดา้นการทาํกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์นัน ในแต่ละขันตอนพบปัญหาอุปสรรค และ

แนวทางแกไ้ขปัญหาดงันี  
 

ขันตอนดาํเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ขปัญหา 
1. วเิคราะห์โครงการ
ฝึกอบรม 

- - 

2.  กาํหนดเจา้หนา้ที%/ผู ้
ประสานงานประจาํ 
หลกัสูตร(ฝบอ.) 

- - 

3. เจา้หนา้ที%/ผูป้ระสานงาน 
ทาํบนัทึก / ติดต่อวทิยากร 
กลุ่มสัมพนัธ์ 

- - 

4.  วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ 
เตรียมความพร้อม 
- หาขอ้มูลเพิ%มเติม 
 
 
 
 
 
- หาขอ้มูลจากแหล่งอื%นๆ 

 

 
 
- ขอ้มูลไม่ครบถว้น  หรือได ้
  ล่าชา้เพราะกวา่จะไดข้อ้มูลที% 
  สมบูรณ์หรือขอ้มูลที%มากพอ 
  ก็ต่อเมื%อถึงหนา้งานในวนั 
  อบรม 
 
- หาขอ้มูลรายละเอียดไม่ค่อย 
  พบหรือมีขอ้มูลนอ้ยเกินไป 
  เช่น ขอ้มูลจาก Internet   
  ขอ้มูลจากหน่วยงานที%เขา้มา 
  อบรม 

 
 
- วทิยากรจะตอ้งเตรียมขอ้มูลไวใ้ห ้
   หลากหลายเพื%อที%จะสามารถนาํมา 
   ใชไ้ดท้นัทีในหลายสถานการณ์ 
 
 
 
- วทิยากรจะตอ้งเตรียมขอ้มูลไวใ้ห ้
   หลากหลายเพื%อที%จะสามารถนาํมา 
   ใชไ้ดท้นัทีในหลายสถานการณ์ 

 

5.  ดาํเนินการทาํกิจกรรม 
     กลุ่มสัมพนัธ์ 
     5.1 ก่อนการบรรยาย 

 
 
- เวลามีจาํกดั ไม่สามารถทาํ 

 
 

- เลือกกิจกรรมที%ใชเ้วลานอ้ย เช่นกิจกรรมทกัทาย 
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 5.2 ระหวา่งการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     5.3 หลงัการบรรยาย 

 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
ไดเ้ตม็ที% 
 
 

- ประธานเปิดงาน / 
วทิยากรหลกัมาชา้กวา่
กาํหนด 
 

- เกิดเหตุขดัขอ้งในระบบ
สาธารณูปโภค 
เช่น ไฟฟ้าดบั  แอร์เสีย  
ไมโครโฟนไม่ดงั 
 

- วทิยากรบรรยายไม่น่าสนใจ 
ผูเ้ขา้อบรมง่วงนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  เวลาไม่พอ หรือวทิยากร
หลกับรรยายเกินเวลา  
 
 
 

- วทิยากรเลิกเร็วกวา่ปกติ
อาจจะกระทบในเรื%องอาหาร 
ยงัเตรียมไม่เสร็จ 

สอบถามที%อยูผู่อ้บรม 
- ใหผู้เ้ขา้อบรมแนะนาํภูมิลาํเนา หรือใหแ้นะนาํ

ตวัสันๆ  
 

- วทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ทาํกิจกรรมเพื%อรอเวลา
หรือใชว้ธีิการแนะนาํสถานที%ที%สาํคญัหรือ
ประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยั  
 

- ตอ้งกระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหาหรือ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ที%ที%เกี%ยวขอ้ง แต่ไม่ใช่
ตื%นตระหนก และพยายามควบคุมบรรยากาศ
อยา่ใหเ้กิดความโกลาหล ตื%นเตน้ตกใจ  
 

- หาจงัหวะขออนุญาตวทิยากรบรรยายทาํ
กิจกรรมแทรกหลงัจากพกัรับประทานอาหาร
วา่งทังภาคเชา้และภาคบ่าย หรือช่วงก่อน
บรรยายภาคบ่าย(หลงัรับประทานอาหารเที%ยง) 
โดยใชกิ้จกรรมที%สนุกสนาน คลายเครียด เช่น
กิจกรรม “นวด , ทาํนายดวง , เกมตอบคาํถาม , 
แอโรบิค ”  
       การพดูแนะนาํหรือขออนุญาตวทิยากร
บรรยายนันตอ้งพูดดว้ยความระมดัระวงั อยา่ให้
วทิยากรบรรยายมีความรู้สึกที%ไม่ดีหรือเสียหนา้ 
 

- ประสานงานกบัเจา้หนา้ที%เลขานุการโครงการ
เพื%อส่งสัญญาณใหว้ทิยากรบรรยายใหรู้้วา่
บรรยายเลยเวลาแลว้ ยกเวน้วิทยากรทราบวา่
เกินเวลาแต่ไดแ้จง้ให้ผูเ้ขา้อบรมทราบแลว้ 
 

- ทาํกิจกรรมเพื%อดึงเวลา หรือทบทวนเนือหาที%
วทิยากรบรรยายไปแลว้ 

- ทาํกิจกรรมเลือกประธานรุ่น 
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- การกล่าวขอบคุณวทิยากร
บรรยายที%พดูซํ าๆกนั หรือ
กล่าวขอบคุณวทิยากร 
หลายๆคนในหลกัสูตร
เดียวกนัโดยวทิยากรกลุ่มฯ
เพียงคนเดียว อาจจะเกิด
ความไม่น่าสนใจ 

 
 
- ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการทาํ 

กิจกรรมอาํลา 

- วทิยากรกลุ่มฯ ฝึกใหผู้เ้ขา้อบรมกล่าวขอบคุณ
วทิยากรบรรยายเอง ซึ% งจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกที%
น่าประทบัใจวทิยากรบรรยายมากกวา่ แต่
วทิยากรกลุ่มฯก็ตอ้งกล่าวขอบคุณใหเ้ห็นเป็น
ตวัอยา่งก่อน และพยายามสังเกตผูเ้ขา้อบรมที%มี
ทกัษะการพดูที%ดี แลว้แจง้ให้ผูน้ันกล่าวขอบคุณ
วทิยากรบรรยาย(แต่ตอ้งบอกล่วงหนา้เพื%อให้ผู ้
อบรมไดมี้เวลาเตรียมตวั) 
 

- วทิยากรกลุ่มฯจะตอ้งคาํนึงถึงจงัหวะเวลาหรือ
กาลเทศะเป็นอยา่งมากเพราะช่วงสุดทา้ยของ
การอบรมจะเป็นช่วงที%สาํคญัช่วงหนึ%งของ
หลกัสูตร เพราะถา้สามารถสร้างบรรยากาศให้
เกิดความประทบัใจในช่วงสุดทา้ยไดจ้ะเป็น
ผลบวกอยา่งดียิ%ง แต่ถา้หากวา่การฝึกอบรม
เป็นไปดว้ยดีมาตลอด  แต่พอช่วงสุดทา้ยของ
การอบรม  เมื%อหมดเวลาแลว้ แต่วทิยากรกลุ่มฯ 
ยงัดนัทุรังทาํกิจกรรมอาํลาอีก ทังๆที%ผูเ้ขา้อบรม
อยากจะกลบับา้นแลว้  แทนที%จะเป็นเรื%องที%ควร
ประทบัใจกลบักลายเป็นความกระวนกระวาย
ไม่ประทบัใจ แมว้า่จะเป็นความปรารถนาดีที%จะ
สร้างความประทบัใจ แต่ถา้เหตุการณ์หรือเวลา
ไม่เอืออาํนวยก็ไม่ควรทาํ  ควรจะตอ้งหาวธีิสรุป
หรือกล่าวอาํลาแบบสันๆ โดยคาํนึงถึง
บรรยากาศและเวลาเป็นสาํคญั 

6.  ประเมินผล 
 

- ผลการประเมินอาจจะไม่ตรง
กบัความเป็นจริง 

- คุณลกัษณะที%ดีของคนไทยอยา่งหนึ%งคือความ
เกรงใจจนมีคาํกล่าววา่ ความเกรงใจเป็นสมบติั
ของผูดี้ แต่ความเกรงใจอาจจะทาํใหก้าร
ประเมินผลไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ดงันัน
วทิยากรจะตอ้งคอยสังเกตปฏิกิริยาหรือการมี
ส่วนร่วมของผูเ้ขา้อบรมเป็นองคป์ระกอบส่วน
หนึ%ง  ควบคู่กนักบัการประเมินผลของฝ่าย
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บริหารการฝึกอบรมที%จะทาํการประเมินใน 
ทุกดา้นของการอบรมซึ%งที%จะไดท้ราบผลการ
ประเมินอยา่งแทจ้ริง เพื%อนาํไปปรับปรุงตวัเอง
ใหดี้ยิ%งขึน 

  
 

ปัญหาอปุสรรคและแนวทางแก้ไขอื%นๆ 
 

ปัญหาและอุปสรรคที%พบในประสบการณ์การทาํงานและปัญหาที%คาดวา่อาจจะเกิดขึนในการ 
อบรม ถา้หากไดเ้รียนรู้และไดศึ้กษาถึงปัญหาต่างๆแลว้ก็จะสามารถหาทางแกไ้ขปัญหาต่างๆไปไดอ้ยา่ง 
ง่ายดาย และจากประสบการณ์การเป็นวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ ไดพ้บกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ข รวมทัง
ปัญหาที%คาดวา่อาจจะเกิดขึนมีดงันี  
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแกไ้ข 
ผูเ้ขา้อบรมไม่พร้อมทาํกิจกรรม    อาจจะเกิดจากการรีบทาํกิจกรรมเร็วเกินไป ทาํใหย้งัไม่กลา้

แสดงออก  ควรจะมีกิจกรรมเพิ%มเติมหรือหาตวัช่วยคือผูเ้ขา้อบรม 
ที%มีความพร้อมในการเล่นกิจกรรมนาํมาช่วยทาํใหบ้รรยากาศผอ่น
คลายมากขึน 

ปัญหาสุขภาพของผูเ้ขา้อบรม ก่อนทาํกิจกรรมควรตรวจสอบหรือสอบถามผูเ้ขา้อบรมก่อน 
เพราะบางครั งอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นไดเ้ช่น มีผูเ้ล่นกาํลงั 
ตังครรภอ่์อนๆหรือเป็นโรคหวัใจเป็นตน้ ปัญหานี ส่วนใหญ่จะเกิด
ขึนกบักิจกรรม Outdoor ซึ% งจะมีลกัษณะโลดโผน ทา้ทายมากกวา่
กิจกรรม Indoor  

ปัญหาเรื%องวสัดุ อุปกรณ์ การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ควรเตรียมเผื%อไวทุ้กครั ง และการวางแผน
กิจกรรมจะตอ้งมีการเตรียมแผนสาํรองทุกครั ง เช่นการเตรียม
กิจกรรม Indoor ก็ตอ้งมีแผนสาํรองเผื%อไวว้า่ถา้เกิดไฟฟ้าดบั หรือ
แอร์เสียจะมีกิจกรรมอะไรมาทดแทน  และถา้กิจกรรม Outdoor 
หากเกิดฝนตก หรือมีเหตุอื%นที%ไม่สามารถทาํกิจกรรมดา้นนอกได้
จะแกปั้ญหาอยา่งไร เตรียมกิจกรรมสาํรองอะไร  หรือแมแ้ต่
อุปกรณ์การเล่น หากเกิดชาํรุดระหวา่งเล่นจะแกปั้ญหาอยา่งไร  
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เพราะฉะนันการเตรียมแผนสาํรองและการคิดถึงปัญหาที%อาจจะ
เกิดขึนมาก่อนล่วงหนา้จะทาํใหเ้ราแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ปัญหาจากสภาพแวดลอ้ม/สถานที% วทิยากรจะตอ้งตรวจสอบสถานที%ฝึกอบรมล่วงหนา้ ยิ%งเป็น
กิจกรรมภายนอก วทิยากรจะตอ้งสาํรวจพืนที%ก่อนถึงวนัอบรม  
วา่สามารถทาํกิจกรรมอะไรไดบ้า้ง มีพืนที%ใดที%ทาํกิจกรรมตาม
วตัถุประสงค ์และตอ้งเตรียมแผนสาํรองไวเ้สมอ  ส่วนกิจกรรม 
ในหอ้งตอ้งสาํรวจสภาพหอ้ง เครื%องมือและอุปกรณ์โสตทศัน์  
มีครบหรือไม่ ไมโครโฟนควรเป็นชนิดไร้สาย การจดัโตะ๊เกา้อี  
เป็นแบบใด ตารางการฝึกอบรมตอ้งดูวา่ใครบรรยายช่วงใด จะมี
ผลกระทบต่อผูอื้%นหรือไม่ 

ปัญหาจากตวัวทิยากรกลุ่มสัมพนัธ์ การแต่งกายใหเ้หมาะสมจะเป็นการเพิ%มความมั%นใจใหก้บัวทิยากร 
การเตรียมความพร้อมเป็นเรื%องสาํคญั  การหาขอ้มูลของผูเ้ขา้อบรม
ยิ%งมีขอ้มูลมากยิ%งทาํใหว้ทิยากรมีความมั%นใจในการพดูคุยกบัผูเ้ขา้
อบรม ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลหน่วยงาน ประวติัการ
อบรม เคยผา่นการอบรมแบบใดบา้ง วทิยากรจะตอ้งหาขอ้มูลเพื%อ
จะไดไ้ม่ทาํกิจกรรมซํ ากบัผูอื้%น   ปัญหาอีกอยา่งหนึ%งที%ไม่ควร
เกิดขึนคือการไปทาํกิจกรรมไม่ทนัเวลา  วทิยากรที%ดีนันควร
เดินทางไปใหถึ้งสถานที%ก่อนเวลาทาํกิจกรรม เพื%อจะไดต้รวจสอบ
ขอ้มูลวสัดุอุปกรณ์ต่างๆใหพ้ร้อม 

ปัญหาจากการปรับเปลี%ยนกะทนัหนั
(ปรับเปลี%ยนสถานที% /เปลี%ยนตวัผูเ้ขา้
อบรม/ เปลี%ยนตารางการอบรม/ฯลฯ) 

สิ%งที%จะแกปั้ญหาไดก้็คือการเตรียมความพร้อมก่อนวนัอบรมที%
จะตอ้งเตรียมแผนสาํรอง และตระหนกัถึงปัญหาที%อาจจะเกิดขึน 
การเตรียมความพร้อมที%ดีจะช่วยลดปัญหาไปไดเ้ยอะ 

 
การดาํเนินงานหรือกิจกรรมทุกอยา่งยอ่มมีปัญหาอุปสรรคไม่มากก็นอ้ย เพียงแต่เราจะกลา้ 

เผชิญกบัปัญหาและหาหนทางขจดัปัญหาอยา่งไรใหปั้ญหาลดนอ้ยลงหรือกาํจดัปัญหาออกไปให้ 
หมดสินได ้ สิ%งสาํคญัที%สุดคือสติ หากทุกคนตังสติไดก้็จะทาํใหก้ระบวนการคิดและตดัสินใจเป็นไป 
ดว้ยความรอบคอบทุกอยา่งก็จะแกไ้ขได ้   ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์นันมี
หลากหลายทังเกิดจากผูเ้ขา้อบรม วสัดุอุปกรณ์ สภาพแวดลอ้ม หรืออาจจะเกิดจากตวัวิทยากรเองก็ 
เป็นได ้ ดงันันหนทางที%จะป้องกนัปัญหาก่อนที%จะเกิดขึนก็คือการเตรียมความพร้อมในทุกๆดา้นไม่วา่ 
จะเป็นความพร้อมทางดา้นร่างกายและความพร้อมทางดา้นจิตใจ ความพร้อมทางดา้นเครื%องมือหรือ 
ความพร้อมของเนือหากิจกรรม เมื%อทุกอยา่งพร้อมเราก็พร้อมที%จะเผชิญกบัทุกปัญหา และหากจะเกิดขึน 
ก็ไม่ใช่เรื%องที%น่ากลวัอีกต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

กจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

1.  กจิกรรมในห้อง(Indoor) บางกิจกรรมสามารถนาํไปเล่นนอกสถานที%(Outdoor)ได ้

 

1.1  ปรบมือ 

วตัถุประสงค์ 
1. เตรียมความพร้อม 
2. ฝึกสมาธิ 
3. เพื%อความสนุกสนาน เป็นกนัเอง 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ไม่จาํกดั  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 3-5 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรแจง้ใหผู้อ้บรมทราบวา่ต่อไปนีจะทดสอบสมาธิแต่ละท่านโดยการปรบมือ ซึ% งมีหลาย
ลกัษณะ เช่น ปรบมือรัว  ปรบมือตามจาํนวนที%บอก  ปรบมือเป็นจงัหวะ 

2. วทิยากรปรบมือเป็นตวัอยา่ง โดยเริ%มทาํทีละแบบ เริ%มจากปรบมือรัว และทาํสัญญาณใหห้ยดุ  
3. ทดสอบการปรบมือในรูปแบบต่างๆ โดยใหแ้ข่งขนักนัในแต่ละแถว 
4. สุดทา้ยใหก้ลุ่มคิดจงัหวะการปรบมือเพื%อเป็นสัญญาณการเตรียมความพร้อมเพื%อใชใ้นโอกาส

ต่างๆ เช่น ก่อนการเลิกบรรยาย หรือในโอกาสอื%นๆ 
 

เทคนิค 
 การปรบมือนันพยายามใหผู้เ้ขา้อบรมมีส่วนร่วมใหม้ากที%สุด  เช่น เชิญตวัแทนออกมาเป็นผูน้าํ 
ในการปรบมือ(ทังห้อง)  หรือใหแ้ต่ละแถวส่งตวัแทนออกมาเป็นผูน้าํประจาํแถวเพื%อทาํการแข่งขนักนัใน
แต่ละแถว 
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1.2  นับเลข 

วตัถุประสงค์ 
1. เตรียมความพร้อม 
2. ฝึกสมาธิ 
3. เพื%อความสนุกสนาน เป็นกนัเอง 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ไม่จาํกดั  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 10-15 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรกลุ่มฯ แจง้ใหผู้อ้บรมทราบวา่ต่อไปนีจะทดสอบสมาธิแต่ละท่านโดยใหน้บัเลขโดย 
เริ%มจาก 1-2-3-4-5-6-7...นบัเรียงต่อกนัไปเรื%อยๆ แต่ถา้คนใดที%ตอ้งนบัตวัเลขที%เป็นตวัคูณของ 5 
(5,10,15,20,25,...) จะตอ้งไม่นบัออกเสียง แต่ใหใ้ชว้ธีิการปรบมือ 2 ครั งแทน และคนถดัไปใหน้บัเลข
ต่อไปเรื%อยๆ เช่น  1  -  2  -  3  -  4  -  ปรบมือ 2 ครั ง  -  6  -  7  -  8  -  9  - ปรบมือ 2 ครั ง - 11  -  12 ........  

2. คนไหนที%นบัชา้  นบัผดิ  ถือวา่ผดิกติกา 
3. คนที%ทาํผดิกติกา ใหเ้ชิญออกมาหนา้หอ้งโดยการพูดใหเ้กียรติผูเ้ล่นวา่เชิญออกมาเป็นผูช่้วย

วทิยากรในการตรวจสอบความพร้อมของผูเ้ล่นคนอื%น 
4. เมื%อนบัเลขจนหมดแลว้จะทาํใหว้ทิยากรทราบวา่มีผูเ้ขา้อบรมทังหมดกี%คน เพื%อจะไดว้างแผนถูก

ในการทาํกิจกรรมอื%นๆรวมทังการแบ่งกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม  ส่วนผูที้%ทาํผดิกติกาวทิยากรควรให้แนะนาํ
ตวัเพื%อใหผู้อื้%นไดรู้้จกัมากยิ%งขึน แต่ถา้รู้จกักนัอยูแ่ลว้วทิยกรอาจจะสัมภาษณ์เรื%องอื%นๆแทน 
 

เทคนิค 
ก่อนทาํกิจกรรมนีควรเกริ%นนาํก่อนวา่การเรียนรู้ที%ไดผ้ลมากที%สุดนันผูเ้รียนรู้จะตอ้งมีสมาธิดี และมี

ความพร้อมในการเรียนรู้สิ%งใหม่ๆ มีความตื%นตวั กระฉบักระเฉง แคล่วคล่องวอ่งไว ดงันันเพื%อทดสอบวา่
ผูเ้รียนมีความพร้อมแค่ไหนจึงตอ้งมีการทดสอบความพร้อมของทุกคนก่อน โดยการให้ทุกคนปรบมือ
พร้อมๆกนัตามจาํนวนที%บอก เช่น ปรบมือพร้อมกนั 3 ครั ง  5 ครั ง  2 ครั ง เมื%อปรบมือพร้อมเพรียงแลว้ค่อย
ทดสอบการนบัเลข 

การนบัเลขอาจจะเริ%มจาก ซา้ยก่อน หรือขวาก่อนหรือหลงัก่อนก็ได ้เพื%อเป็นการหกัมุมการคิด
ล่วงหนา้ของผูเ้ล่น เพื%อสร้างความตื%นตวัของผูเ้ล่น 
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1.3 โอเล่ 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เตรียมความพร้อม 
2. ฝึกสมาธิ 
3. เพื%อความสนุกสนาน เป็นกนัเอง 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ไม่จาํกดั  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 10-15 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1.  วทิยากรอธิบายคาํสั%ง   
       -  ถา้วทิยากรสั%ง  โอเล่  ใหส้มาชิกปรบมือ 1 ครั ง 
 -  ถา้วทิยากรสั%ง  โอเลียง  ใหส้มาชิกปรบมือ 2 ครั ง 
 -  ถา้วทิยากรสั%ง  โอย ั�ว  ใหส้มาชิกปรบมือ 3 ครั ง 

เทคนิค 
 วทิยากรอาจปรับเปลี%ยนเป็น  โคก้  เป๊ปซี% สไปรท ์  หรือปรับเปลี%ยนเป็น บิ�กซี  แมคโคร  โลตสั  
หรืออื%นๆที%เป็นลกัษณะเดียวกนั  แลว้ลองทดสอบหกัมุมสั%งคาํสั%งเพิ%มเติมจากที%อธิบาย  เช่น  โอเล่ (ปรบมือ 
1 ครั ง)  โอเลียง (ปรบมือ 2 ครั ง)   โอย ั�ว (ปรบมือ 3 ครั ง)   โอวลัติน   
บิ�กซี (ปรบมือ 1 ครั ง)  แมคโคร (ปรบมือ 2 ครั ง)   โลตสั (ปรบมือ 3 ครั ง)   คาร์ฟู  เป็นตน้   
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1.4  ยนื – นั%ง 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เตรียมความพร้อม 
2. ฝึกสมาธิ 
3. เพื%อความสนุกสนาน เป็นกนัเอง 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ไม่จาํกดั  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 5 - 10  นาที 
วธีิดําเนินการ 

วทิยากรอธิบายกติกาใหผู้เ้ล่นฟังดงันี  
1. วทิยากรออกคาํสั%งใหผู้เ้ล่นปฏิบติัตามคาํสั%งโดยใหผู้เ้ล่นจะตอ้งพดูทวนคาํสั%งก่อนแลว้ค่อย

ปฏิบติัตามคาํสั%งนัน เช่น 
                    -  วทิยากรออกคาํสั%ง “ ยนื ”    ผูเ้ล่นพดูตามวา่ “ ยนื ” และใหผู้เ้ล่นยนืขึนดว้ยความรวดเร็ว 
                    -  วทิยากรออกคาํสั%ง “ นั%ง ”    ผูเ้ล่นพดูตามวา่ “ นั%ง ” และใหผู้เ้ล่นนั%งลงดว้ยความรวดเร็ว 
รอบต่อไปใหส้ั%งคาํสั%งอื%นเช่น ยกมือซา้ย  ยกมือขวา  ซา้ยหนั  ขวาหนั 

2. เมื%อทุกคนปฏิบติัตามคาํสั%งดีแลว้ใหแ้จง้กติกาใหม่โดยให้วทิยากรออกคาํสั%ง แลว้ใหผู้เ้ล่นพูด

ตาม แต่ใหป้ฏิบัติตรงกนัข้าม เช่น 
                    -  วทิยากรออกคาํสั%ง “ ยนื ”   ผูเ้ล่นพดูตามวา่ “ ยนื ” (แต่ผูเ้ล่นนั%ง) 
                    -  วทิยากรออกคาํสั%ง “ นั%ง ”   ผูเ้ล่นพดูตามวา่ “ นั%ง ” แต่ให้ผูเ้ล่นยืนดว้ยความรวดเร็ว 

3. วทิยากรออกคาํสั%งใหห้ลากหลาย เช่น ยกมือซา้ย  ยกมือขวา  ซา้ยหนั  ขวาหนั 
4. ผูที้%ทาํผดิกติกาวทิยากรเชิญออกมาหนา้ห้อง และใหแ้นะนาํตวัเพื%อใหผู้อื้%นไดรู้้จกัมากยิ%งขึน  

 
ข้อควรระวัง 

บางคาํสั%งอาจมีปัญหาเช่น คาํสั%งใหผู้เ้ล่น “กลบัหลงัหนั” อาจจะมีผูแ้ยง้วา่ไม่ปฏิบติัตรงกนัขา้ม 
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1.5  หัวหน้าสั%ง 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เตรียมความพร้อม 
2. ฝึกการเป็นผูน้าํ-ผูต้าม 
3. เพื%อปรับรูปแบบหอ้งอบรมใหมี้ความโล่งกวา้งเพื%อใหท้าํกิจกรรมอื%นที%ตอ้งการพืนที%กวา้งๆได ้

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 – 50 คน  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 10 - 15  นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรสมมติตวัเองเป็นหวัหนา้ และใหผู้เ้ล่นเป็นลูกนอ้ง  เมื%อหวัหนา้ออกคาํสั%ง ลูกนอ้งตอ้ง
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

2. หวัหนา้เป็นผูอ้อกคาํสั%งวา่ “หวัหนา้สั%ง” ก่อนเสมอ 
3. ลูกนอ้งตอ้งยอ้นถามวา่ “สั%งวา่อะไร”  
4. หวัหนา้ออกคาํสั%งใหลู้กนอ้งปฏิบติั เช่น ใหค้นใส่นาฬิกา ยา้ยที%นั%ง เป็นตน้ 
5. ลูกนอ้งที%ใส่นาฬิกาตอ้งยา้ยที%นั%ง 
6. ผูที้%ปฏิบติัตวัชา้ที%สุด ตอ้งออกมาเป็นหวัหนา้เพื%อทาํหนา้ที%สั%งผูอื้%นต่อไป 
7. สุดทา้ยวทิยากรจะเป็นผูส้ั%ง โดยการสั%งใหลู้กนอ้งเก็บเกา้อีไปไวข้า้งๆหอ้งหรือซอ้นๆกนัเพื%อ

ปรับสภาพหอ้ง (ในกรณีที%ตอ้งการพืนที%กวา้งๆเพื%อทาํกิจกรรมอื%นๆต่อไป) 
 
เทคนิค 

การสั%งใหเ้ก็บเกา้อีควรสั%งทีละอยา่ง เพื%อไม่ใหผู้เ้ล่นรู้ทนัเช่น สั%งใหทุ้กคนยนืขึน – กลบัหลงัหนั - 
จบัพนกัเกา้อีทังสองมือ – ยกเกา้อีไปเก็บดา้นขา้งใหห้มด  
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1.6  อกัษรปริศนา 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้จกักนัมากขึน 
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดีในการอบรม 
3. เพื%อฝึกการแยกประสาทสัมผสั 
4. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30-50 คน  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 10-15  นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรบอกใหผู้อ้บรมยนืลอ้มเป็นวงกลม 1 วงโดยหนัหนา้เขา้มาในวงกลมและยนืห่างกนั
เล็กนอ้ย 

2.  เมื%อไดย้นิวทิยากรนบัเลขต่างๆใหป้ฏิบติัดงันี  
2.1  วทิยากรนบั  1   ใหทุ้กคนชูนิวชี มือขวาขึนขา้งลาํตวั 
2.2  วทิยากรนบั  2 ใหทุ้กคนแบมือซา้ยขึนขา้งลาํตวั 
2.3  วทิยากรนบั  3 ใหทุ้กคนจิมนิวชีลงที%ฝ่ามือซ้ายของเพื%อน 
2.4  วทิยากรนบั  4 ใหทุ้กคนเขียนอกัษรยอ่ตวัแรกของชื%อเราลงบนฝ่ามือของเพื%อน 
2.5  วทิยากรนบั  5 ใหทุ้กคนรีบดึงมือขวาออกจากฝ่ามือเพื%อน ขณะที%มือซา้ยตอ้งพยายาม 
                                  จบัมือเพื%อนใหไ้ด ้

3.  ผูอ้บรมที%สามารถจบันิวมือเพื%อนได ้ใหท้ายวา่เพื%อนเขียนตวัอกัษรอะไรในมือ และอกัษรนันยอ่
มาจากอะไร 

4. การเขียนอกัษรรอบถดัไปอาจจะใหเ้ขียนอกัษรยอ่ของชื%อคนที%กาํลงัคิดถึงในขณะนัน เป็นตน้ 
 
 
เทคนิค             
           การนบัเลขอาจจะใชว้ิธีการเล่านิทานโดยการแทรกการนบัเลขในนิทานนันเพื%อความสนุกสนานและ
เพื%อใหผู้อ้บรมไดมี้สมาธิต่อการทาํกิจกรรม วทิยากรอาจจะนบัเลขอื%นๆแทรกเขา้มาดว้ยโดยยงัไม่นบัเลข 5  
เช่น 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 6 – 8 – 5   
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1.7  สวสัดี 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้จกั

กนัมากขึน 
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดี 

ในการอบรม 
3. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 - 60 คน  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 10 - 15  นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรใหผู้อ้บรมยนืเป็นวงกลม 2 วงซอ้นกนั  
2. ใหผู้อ้บรมจบัคู่กนัระหวา่งวงนอกกบัวงในหนัหนา้เขา้หาคู่ตนเอง 
3. ร้องเพลง พร้อมกบัทาํท่าทางประกอบ 
4. เมื%อจบเพลง ใหทุ้กคนกา้วไปทางซา้ย(หรือขวาก็ได)้ของตนเอง  ก็จะพบกบัคู่ใหม่ 
5. เริ%มร้องเพลงพร้อมทาํท่าทางประกอบ ไปเรื%อยๆเพื%อให้ผูอ้บรมไดรู้้จกัและทกัทายเพื%อน 

มากยิ%งขึน 
                                                     เพลงประกอบกจิกรรม                     

                    สวสัดีวนันีพบกนั         สุขใจพลนัทังฉนัและเธอ     
ลั%น ลนั ลา ลนั ลา้ ลัน ลา    ลั%น ลนั ลา ลนั ลา ลนั ล่า 
 
                                                เพลงสวสัดีประกอบท่าทาง 

                        เพลง ท่าทางประกอบ 
สวสัดีวนันีพบกนั   ไหว ้ และจบัมือทกัทายแบบตะวนัตก 

สุขใจพลนั เอามือทาบอก 
ทังฉนั  กาํมือ นิวหวัแม่มือชี เขา้หาตวัทังสองมือ 

และเธอ แบมือเขา้หาคู่ของตนเอง 
ลั%น ลนั ลา ลนั ลา้ ลัน ลา  มือขวาคลอ้งแขนเพื%อนเดินสลบัวง(ระหวา่งวงนอกกบัวงใน) 
ลั%น ลนั ลา ลนั ลา ลนั ล่า สลบัมือซา้ยคลอ้งแขนเพื%อนเดินกลบัที%เดิม 

   



 48 

1.8  อวยัวะ 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้จกักนัมากขึน 
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดีในการอบรม 
3. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 - 60 คน 
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 10 - 15  นาที 
วธีิดําเนินการ 

1.  วทิยากรใหผู้อ้บรมยนืเป็นวงกลม 2 วงซอ้นกนั  
2.  ใหผู้อ้บรมจบัคู่กนัระหวา่งวงนอกกบัวงใน โดยหนัหนา้เขา้หาคู่ตนเอง 
3.   ร้องเพลง พร้อมกบัทาํท่าทางประกอบ 
4.   เมื%อจบเพลง ใหทุ้กคนกา้วไปทางซา้ย(หรือขวาก็ได)้ของตนเอง  ก็จะพบกบัคู่ใหม่ 
5.   เริ%มร้องเพลงพร้อมทาํท่าทางประกอบ ไปเรื%อยๆเพื%อใหผู้อ้บรมไดรู้้จกัและทกัทายเพื%อน 
 
                                            เพลงประกอบกจิกรรม                     
                                       นี%ก็  มือ ใช่ไหม (ซํ า) 
              ไม่ใช่ของใคร เป็นของเราเอง 
            กระทบกนัใหม้นัครืนเครง  (ซํ า) 

           ฟังแลว้บรรเลง  ชื%นใจชื%นใจ  (ซํ า) 
 

                                       เพลงอวยัวะประกอบท่าทาง 
                        เพลง ท่าทางประกอบ (ตามจงัหวะเพลง) 

              นี%ก็มือใช่ไหม     ชูมือขึนขา้งลาํตวั  สะบดัมือเบาๆทังสองมือ  
              นี%ก็มือใช่ไหม   ชูมือขึนขา้งลาํตวั  สะบดัมือเบาๆทังสองมือ 
  ไม่ใช่ของใคร เป็นของเราเอง  ชูมือขึนขา้งลาํตวั  สะบดัมือเบาๆทังสองมือ 
    กระทบกนัใหม้นัครืนเครง  (ซํ า) ชูมือขึนกระทบกนักบัคู่เราทังสองมือ  
   ฟังแลว้บรรเลง  ชื%นใจชื%นใจ  (ซํ า) จบัมือคู่ของเราแกวง่เบาๆ 
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เทคนิค 
การร้องแต่ละรอบ วทิยากรสามารถเปลี%ยนอวยัวะในเนือเพลงเป็นอยา่งอื%นได ้เพื%อความสนุกสนาน 

เช่นเปลี%ยนจากมือเป็น  ไหล่   สะโพก  เข่า     เทา้  ส่วนท่าทางการกระทบก็ใหเ้ปลี%ยนไปตามอวยัวะนัน เช่น 
ไหล่ ก็ใหเ้อาไหล่กระทบกนั สะโพกก็ใหเ้อาสะโพกกระทบกนั  และรอบสุดทา้ยใหว้ทิยากรหกัมุมโดย
เปลี%ยนอวยัวะเป็นปาก  แต่ไม่ตอ้งแสดงท่าทางกระทบ  หรือถา้จะปรับเปลี%ยนใหก้ระทบกนัก็สามารถทาํได้
โดยการจุมพิตที%มือเราเองแลว้นาํไปกระทบกบัมือของคู่เราแทน 
 
 
1.9  จับคู่คุย 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้จกักนัมากขึน 
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดีในการอบรม 
3. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 - 50  คน  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 5 - 10  นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรสั%งใหผู้อ้บรมจบัคู่กนัแลว้นั%งลง(กรณีที%มีเศษ สามารถมีเพิ%มเป็น 3 คนได)้ 
2. วทิยากรใหแ้ต่ละคู่ คุยกนั 30 วนิาที ใน 3 ประเด็นคือ 1. ชื%อเล่น  2. สิ%งที%ชอบที%สุด  3. สิ%งที%

เกลียดที%สุด และทุกคู่ตอ้งจาํทัง 3 ประเด็นของเพื%อนใหไ้ด ้
3. เมื%อครบ 60 วนิาที  วทิยากรตอ้งทดสอบสิ%งที%ผูอ้บรมคุยกนัทัง 3 ประเด็น วา่จาํไดห้รือไม่

(ทดสอบซกั 3-4 คู่) 
4. วทิยากรเป่านกหวีดเพื%อให้

สลายกลุ่มแลว้สั%งใหจ้บักลุ่มใหม่กลุ่ม 
ละ  3 คน และตอ้งไม่ซํ ากบัคู่เดิม 

5. วทิยากรใหแ้ต่ละกลุ่มคุยกนั
ในประเด็นเดิมเป็นเวลา 2 นาที  เมื%อครบ
เวลา วทิยากรสุ่มสัมภาษณ์ 3 - 4 กลุ่ม 

6. วทิยากรสั%งใหจ้บักลุ่มใหม่
กลุ่มละ 6 คน แต่ละคนตอ้งไม่ซํ ากบักลุ่มเดิม 
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7. วทิยากรใหแ้ต่ละกลุ่มคุยกนัในประเด็นเดิมเป็นเวลา 3 นาที  เมื%อครบเวลา วทิยากรสุ่มสัมภาษณ์ 
3 - 4 กลุ่ม 
 
ประเด็นสรุปกิจกรรม 

วทิยากรอธิบายใหรู้้วา่การมีมนุษยสัมพนัธ์ที%ดีนัน ตอ้งเริ%มตน้ดว้ยการคิด – การพดู – การกระทาํใน
แง่บวกกบัเพื%อน ฉะนันการเริ%มตน้พดูคุยหรือติดต่อธุระต่างๆ ใหเ้ริ%มดว้ยการทกัทายชื%อเล่นซึ%งจะสื%อใหเ้ห็น
ถึงความสนิทชิดเชือมากกวา่ชื%อจริง ส่วนการพดูคุย ให้เริ%มจากการพดูในสิ%งที%คู่สนทนามีความรักหรือ
ความชอบก่อน ซึ% งจะทาํใหคู้่สนทนาอยากที%จะพดูคุยกบัเรา เพราะเราเริ%มพดูในสิ%งที%เขาชอบเขายอ่มอยาก
ฟัง จากนันจึงค่อยพดูคุยเรื%องงาน ซึ% งก็จะทาํใหบ้รรยากาศการพดูคุยกนัเป็นไปดว้ยความสุขได ้
 
 
1.10  ผึ:งแตกรัง 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้อ้บรมไดเ้รียนรู้บทบาทของตนเองในสถานะต่างๆ 
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดีในการอบรม 
3. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30-50 คน  
อุปกรณ์       ไม่มี 
ระยะเวลา 10-15  นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรใหผู้อ้บรมเขา้กลุ่มๆละ 3 คน 
2. วทิยากรใหแ้ต่ละกลุ่มยนืโดยใหส้องคนจบัมือ

กนัและอีกหนึ%งคนยนืกลางวง 
3. วทิยากรอธิบายวา่ผูที้%จบัมือกนั(ทังสองมือ)

เปรียบเสมือนรังผึง  ส่วนผูที้%ยนืตรงกลางระหวา่งทังสอง
คนเปรียบเสมือนตวัผึง 

4. วทิยากรจะออกคาํสั%งดงันี  
                    4.1  “ ผึงหลงรัง” (ใหผู้ที้%เป็นผึง  วิ%งไปหารังผึงใหม่ แต่รังผึงตอ้งยนือยูก่บัที%) 
                    4.2  “ รังหลงผึง” (ใหผู้ที้%เป็นรังผึงทังสองคนวิ%งไปหาตวัผึงใหม่โดยที%มือทังสองตอ้งไม่หลุด
จากกนั ส่วนผึงตอ้งยนืนิ%งอยูก่บัที%) 
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                    4.3  “ ผึงแตกรัง” (ทุกคนวิ%งไปจบักลุ่มกบัเพื%อนคนใหม่ ซึ% งอาจจะเปลี%ยนบทบาทจากผึงเป็นรัง 
หรือจากรังเป็นผึงก็ได ้
 
เทคนิค 
             การจบักลุ่มควรจะคละทังชายและหญิง ไม่ควรใหก้ลุ่มเป็นหญิงลว้นหรือชายลว้น เพราะธรรมชาติ
ของคนจะมีความตื%นเตน้สนุกสนานกบัการทาํกิจกรรมกบัเพศตรงขา้ม และเป็นการทาํกิจกรรมที%ไม่
แบ่งแยกชายหรือหญิง 
 
 
1.11  จิตรกรเอก 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้รับอบรมไดรู้้จกัตนเองและผูอื้%น 
2. เพื%อฝึกมองโลกในแง่ดี 
3. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 – 80 คน  
อุปกรณ์       กระดาษ A 4  ดินสอหรือปากกา  
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1 วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจบัคู่กนัแลว้แจกกระดาษ A4 เปล่าๆ ใหค้นละ 1 แผน่ 
2 ใหผู้เ้ขา้อบรมวาดรูปใบหนา้ตนเองลงบนกระดาษเปล่า โดยพยายามใส่รายละเอียดที%เป็นจุดเด่น

ของตนเองลงไปใหม้ากที%สุด   
3 เมื%อวาดเสร็จแลว้วทิยากรให้สลบัภาพวาดกบัคู่ของตนเอง 
4 วทิยากรใหแ้ต่ละคนพิจารณาดูรูปที%ไดรั้บมาวา่รูปนันมีส่วนใดที%เหมือนที%สุด  มีส่วนใดที%ควร

ปรับปรุงหรือไม่เหมือน  ให้แกไ้ขปรับปรุงรูปภาพนันให้ดียิ%งขึน 
5 ใหแ้ต่ละคนเขียนชื%อภาพใหเ้หมาะสมกบับุคลิกท่าทางของเพื%อน โดยใหเ้ขียนชื%อในเชิงบวก  

เช่น “สาวนอ้ยเริงร่า”  “หนุ่มตี� มาดเท่” เป็นตน้ 
6 ใหส่้งภาพวาดที%ตนเองแกไ้ข  คืนใหเ้จา้ของภาพ พร้อมทังใหอ้ธิบายถึงการแกไ้ขภาพวา่แกไ้ข

ส่วนใดบา้ง 
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เทคนิค 
อาจจะปรับเปลี%ยนโดยการไม่ตอ้งจบัคู่  แต่ให้ต่างคนต่างวาดรูปตนเอง และไม่ตอ้งเขียนชื%อ  แลว้

วทิยากรเก็บคืนมาทุกภาพ ก่อนที%จะส่งกลบัคืนให ้โดยวิทยากรจะตอ้งสลบัสับเปลี%ยนแลว้ส่งภาพกลบัไป
ใหแ้ต่ละคน ทุกคนจะไดภ้าพของคนอื%น แต่ถา้ใครไดรั้บภาพของตนเองตอ้งรีบแจง้วทิยากรเพื%อเปลี%ยนใหม่ 
เมื%อทุกคนไดภ้าพครบแลว้ วิทยากรส่งสัญญาณให้รีบไปหาเจา้ของภาพ เมื%อเจอแลว้ใหน้ั%งลง(จะไดท้ราบวา่
มีใครบา้งที%ยงัหาเจา้ของภาพไม่เจอ) กรณีที%หาเจา้ของภาพไม่เจอ วทิยากรสามารถสัมภาษณ์ถึงความล่าชา้
ในการหาเจา้ของภาพได ้แลว้จึงเรียกเจา้ของภาพมา  จากนันใหแ้กไ้ขภาพใหดี้ยิ%งขึน ก่อนที%จะเขียนชื%อ 
ภาพใหเ้หมาะสมกบับุคลิกภาพของเจา้ของภาพ  และใหว้ิทยากรคดัภาพวาดที%โดดเด่น หรือตลกๆออกมา
นาํเสนอ 
 
 
1.12  จับกลุ่มวนัเกดิ 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้รับอบรมไดรู้้จกัตนเองและผูอื้%น 
2. เพื%อฝึกมองโลกในแง่ดี 
3. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ไม่จาํกดั  
อุปกรณ์       กระดาษ A 4  ดินสอหรือปากกา  
ระยะเวลา 15 - 20 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรใหผู้เ้ขา้รับการอบรมจบักลุ่มตามวนัเกิด(อาทิตย,์ จนัทร์, องัคาร,....เสาร์)  
2. ใหส้มาชิกในแต่ละวนัคุยกนัแลว้เขียนขอ้ดีและขอ้เสียของวนัที%ตนเองเกิดใหม้ากที%สุดลงบน

กระดาษ A4 
3. แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนนาํเสนอขอ้ดีขอ้เสียของวนัที%ตนเองเกิด 
4. วทิยากรสรุป  การทาํงานหรือการอยูร่่วมกนัในสังคมนันไม่สามารถที%จะแบ่งแยกใหอ้ยูต่าม 

กลุ่มวนัเกิดแบบนีได ้ ฉะนันขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละวนัก็จะไม่เหมือนกนั และที%สาํคญั คนส่วนใหญ่จะ
มองเห็นขอ้ดีของตนเองมากกวา่ขอ้เสีย  ฉะนันการที%ไดรั้บรู้รับฟังขอ้ดีขอ้เสียของวนัต่างๆก็จะเป็นผลดี 
ของทุกคนที%จะไดเ้รียนรู้ขอ้ดีขอ้เสียของเพื%อนๆในวนัอื%นๆ เพื%อจะไดป้รับตวัใหท้าํงานหรือประสาน
สัมพนัธ์กนัไดดี้ยิ%งขึน 
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1.13  จับคู่บัตรคํา 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้รับอบรมไดเ้รียนรู้ถึงสิ%งที%คู่กนักบัสิ%งที%ไม่คู่กนั แต่สามารถนาํมาผสมผสานคู่กนัได ้
2. เพื%อฝึกการแกปั้ญหา 
3. เพื%อความสนุกสนาน 

 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 – 60 คน  
อุปกรณ์       กระดาษบตัรคาํที%มว้นหรือพบั จาํนวนเท่ากบัผูเ้ขา้รับการอบรม เป็นกระดาษ A4 ตดัเป็น
ชินเล็กๆ(กระดาษ A4  สามารถตดัแบ่งได ้10 ชิน) แต่ละชินมี 1 ขอ้มูลที%พิมพห์รือเขียนไว ้เช่น มะม่วง  
รองเทา้   โตะ๊  คอมพิวเตอร์   ตลก   โทรทศัน์  เป็นตน้ 
ระยะเวลา 15 - 20 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรมว้นหรือพบับตัรคาํแลว้แจกใหก้บัผูเ้ขา้อบรมคนละ 1 ใบโดยไม่ตอ้งเลือก  
2. วทิยากรอธิบายกติกาโดยให้พิจารณาดูบตัรคาํที%ไดม้านันควรจะคู่กบัสิ%งใดแลว้ใหไ้ปจบัคู่กนั

ภายในเวลา 1 นาที  เมื%อหาคู่ไดแ้ลว้ใหน้ั%งลง (เพื%อลดความโกลาหล)  
3. เมื%อหมดเวลา ทุกคนจะตอ้งจบัคู่กนัใหไ้ด ้ 
4. ใหแ้ต่ละคู่อธิบายเหตุผลวา่ทาํไมสิ%งของทังสองสิ%งจึงคู่กนั เมื%ออธิบายทุกคู่แลว้จึงออกคาํสั%งใหม่ 
5. วทิยากรออกคาํสั%งใหจ้บักลุ่มใหญ่ขึน เช่น กลุ่มละ 5 คน   กลุ่มละ 8 คน(ขึนอยูก่บัจาํนวนคน

ทังหมด พยายามเฉลี%ยใหไ้ดป้ระมาณ 5-6 กลุ่ม) 
6. ใหแ้ต่ละกลุ่มอธิบายเหตุผลวา่ทาํไมสิ%งของทังหมดจึงเกี%ยวขอ้งกนั โดยเล่าเป็นเรื%องราวและใหมี้

ขอ้มูลของทุกคนอยูใ่นเรื%องนัน 
 

เทคนิค 
การกาํหนดเวลาที%สันๆ จะเป็นการกระตุน้ใหก้ารจบัคู่เป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ซึ% งจะทาํใหบ้างส่วน

จะยงัหาคู่ตนเองไม่ไดเ้พราะจะมีขอ้มูลหรือขอ้ความที%ไม่น่าจะเป็นคู่กนั  ดงันันวทิยากรจะตอ้งกระตุน้ให้
เขาจบัคู่กนัใหไ้ดโ้ดยการเปลี%ยนมุมมองในการจบัคู่กนัวา่ทุกอยา่งสามารถจบัคู่กนัไดแ้ต่ตอ้งมีเหตุผลรองรับ
วา่ทาํไมสิ%งของสองสิ%งถึงตอ้งคู่กนั  และสุดทา้ยแลว้คู่ที%มีขอ้มูลที%ไม่น่าจะคู่กนัจะเป็นคู่ที%น่าสนใจที%สุดที%
จะตอ้งสอบถามถึงสาเหตุที%คู่กนั 
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1.14  ร้อยลูกปัด 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้รับอบรมไดเ้รียนรู้การประสานงาน 
2. เพื%อฝึกการแบ่งงานกนัทาํ 
3. เพื%อใหเ้รียนรู้ความเสียสละ  การแบ่งปัน 
4. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 – 60 คน  
อุปกรณ์       1.  ลูกปัดคละสี สีละประมาณ 100 ลูก (จาํนวนสีไม่ควรนอ้ยกวา่จาํนวนกลุ่ม) 

2.  เชือกดา้ยความยาวประมาณ 1 เมตร จาํนวนเส้นเท่ากบัจาํนวนกลุ่ม 
ระยะเวลา 15 - 20 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้อบรม แต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน 10 คน(ประมาณ 6-8 คน) 
2. วทิยากรแจกเชือกดา้ยและถุงลูกปัดที%คละสี กลุ่มละ 1 ชุด 
3. ใหทุ้กกลุ่มช่วยกนัร้อยลูกปัดใหมี้ความยาวมากที%สุดภายในเวลา 5 นาทีโดยแต่ละทีมสีของ

ลูกปัดหา้มซํ ากนั  
4. ถา้มีทีมที%ใชลู้กปัดสีเดียวกนั(ซํ ากนั)ใหที้มที%มีความยาวที%สุดเขา้รอบ ส่วนทีมที%สันกวา่ถือวา่ตก

รอบ 
5. แต่ละกลุ่มเมื%อเลือกร้อยลูกปัดสีใดแลว้หา้มนาํลูกปัดสีอื%นมาร้อยปะปน เพราะจะทาํให้ความยาว

ของลูกปัดจะสินสุดลง ณ สีที%แตกต่าง 
6. เมื%อหมดเวลา ใหแ้ต่ละทีมนาํลูกปัดมาเรียงกนัเพื%อตดัสินวา่ทีมใดมีความยาวมากที%สุด 
 

เทคนิค 
วทิยากรสามารถสรุปถึงการแบ่งงานกนัทาํในการแยกสีของลูกปัด รวมทังการใชค้นใหเ้หมาะกบั

งาน เช่นคนสายตาดีเป็นคนร้อยลูกปัดเป็นตน้ นอกจากนียงัฝึกการประสานงานในแต่ละทีมที%จะตอ้งหา
ขอ้สรุปวา่ทีมใดเลือกลูกปัดสีอะไร  และเมื%อแต่ละทีมไดสี้ของลูกปัดแลว้ ลูกปัดสีอื%นๆที%มีอยูใ่นทีมก็จะไม่
มีความหมาย ดงันันจึงตอ้งมีการแยกสีของลูกปัดเพื%อนาํลูกปัดสีต่างๆไปแลกลูกปัดสีที%ทีมตอ้งการกบัทีม
อื%น เป็นการเรียนรู้การแบ่งปันและการเสียสละ 
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1.15  ตารางความจํา 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้รับอบรมไดรู้้จกักนัมากยิ%งขึน 
2. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 – 60 คน  
อุปกรณ์       1. แบบฟอร์มตารางความจาํ 
ระยะเวลา 15 - 20 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรแจกแบบฟอร์มตารางความจาํใหทุ้กคน 
2. วทิยากรใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคนวิ%งไปจดขอ้มูลลงในแบบฟอร์มประเด็นต่างๆ คือ 

2.1  ชื%อจริง  ชื%อเล่น 
2.2  สิ%งที%ชอบมากที%สุด 
2.3  สิ%งที%ไม่ชอบหรือเกลียดมากที%สุด 

3. บนัทึกขอ้มูลของเพื%อนลงในตารางของแบบฟอร์ม (1 ช่องต่อ 1 คน) 
4. เมื%อหมดเวลา วทิยากรสุ่มถามวา่บุคคลในแต่ละช่องนั%งอยูต่รงไหน เพื%อตรวจสอบวา่จาํได้

หรือไม่ 
                                       แบบฟอร์มตารางความจํา 

ตารางความจํา                                                ชื%อ..................................................................... 
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เทคนิค 

วทิยากรสามารถสอบถามเจา้ของแบบฟอร์มดูวา่จาํเจา้ของขอ้มูลไดห้รือไม่  การสรุปวิทยากร
สามารถสรุปไดว้า่การจดจาํชื%อคนอื%นเป็นสิ%งที%จะทาํใหเ้ขาประทบัใจ และการที%รู้วา่คนๆนันชอบอะไร ไม่
ชอบอะไร สามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพนัธ์ได ้โดยการพบปะพดูคุยนันให้
เริ%มตน้ดว้ยสิ%งที%คู่สนทนาชอบ จะทาํใหคู่้สนทนามีความประทบัใจและอยากจะพดูคุยดว้ยเพราะเราเริ%มตน้
คุยดว้ยการสนทนาในสิ%งที%เขาชอบ 

 
 

1.16  ผูกเชือกสัมพนัธ์ 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้รับอบรมไดเ้รียนรู้การประสานงาน 
2. ฝึกการทาํงานเป็นทีม 
3. เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 – 60 คน  
อุปกรณ์       1. เชือกเส้นเล็ก ยาว 30 ซ.ม.  จาํนวนเท่ากบัสมาชิกที%ทาํกิจกรรม 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. วทิยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้อบรม แต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน 10 คน 
2. วทิยากรแจกเชือกใหค้นละ 1 เส้น 
3. อธิบายกติกาดงันี   ใหทุ้กคนนาํเชือกของตนเองมามดัต่อกบัคนอื%นจนกลายเป็นเส้นเดียวใหไ้ด้

ความยาวมากที%สุด 
4. เมื%อทดสอบดึงเชือกจะตอ้งไม่หลุด โดยใหเ้วลาทาํงาน 3 นาที 
5. เมื%อหมดเวลา ใหว้ทิยากรทดสอบดึงเชือกดูทุกทีม 
6. นาํเชือกของแต่ละทีมมาวดัความยาววา่ทีมใดยาวที%สุด 
7. วทิยากรออกคาํสั%งใหทุ้กทีมแกเ้ชือกออกใหเ้หมือนเดิม ทีมใดที%แกเชือกออกไดเ้ร็วที%สุดชนะเลิศ 
 

เทคนิค 
ช่วงเวลาที%แต่ละทีมนาํเชือกมามดัต่อกนั วทิยากรตอ้งช่วยกระตุน้แต่ละทีมใหช่้วยกนัทาํงานอยา่ง

เตม็ที%  การประกาศผลชนะเลิศของทีมที%แกเ้ชือกไดเ้ร็ว เป็นการสรุปการทาํงานที%บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางพร้อมเลขกาํกับ 

การนาํข้อมลูตัวเลขมาขีดลงตามตารางช่องต่างๆ 

1.17  กจิกรรมทาํนายตนเอง 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อฝึกการวิเคราะห์ตนเอง 
2. เพื%อความสนุกสนาน 
3. เพื%อผอ่นคลายบรรยากาศการอบรมไม่ใหมี้ความเครียด 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ไม่จาํกดั  
อุปกรณ์       1. กระดาษเปล่า A4 คนละ 1 แผน่ 
ระยะเวลา 8 - 10 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1. ใหผู้เ้ขา้รับการอบรม เขียน  วนั / เดือน / ปี(ค.ศ.)เกิดของตนเองให้เป็นตวัเลข 
2. ใหเ้ขียนตารางพร้อมกบัหมายเลขกาํหนดไว ้(ตามรูป) 
3. นาํตวัเลขมาขีดลงบนช่องต่างๆใหห้มดทุกตวั 

 (เลข 0 จะไม่ใช ้ ตวัเลขที%ซํ ากนัก็ใหขี้ดเพื%อจะไดรู้้จาํนวน) 
 
 
                    

 

 

ตัวอย่าง   วนั / เดือน / ปี(ค.ศ.)เกิดวนัที% 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2508 
แปลงตวัเลขเป็นดงันี    12 / 08 / 1965   เมื%อนาํตวัเลขมาขีดลงตามช่องต่างๆจะไดด้งันี  
คําทาํนาย 
เลข 1  เกี%ยวกบัคาํพดู 
เลข 2  เกี%ยวกบัสัมผสัที% 6 การมีความรู้สึกที%พิเศษ 
เลข 3  เกี%ยวกบัความจาํ 
เลข 4  เกี%ยวกบัการบริหารจดัการ 
เลข 5  เกี%ยวกบัความรัก 
เลข 6  เกี%ยวกบัความคิดสร้างสรรค ์
เลข 7  เกี%ยวกบัความขยนัอดทน 
เลข 8  เกี%ยวกบัความสนุกสนานร่าเริง 
เลข 9  เกี%ยวกบัความฉลาดหลกัแหลม 
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คําอธิบายเพิ%มเติม 
- กรณีที%มีตวัเลข 1 ตวัในช่องใดช่องหนึ%งถือวา่เป็นเรื%องปกติ   
- หากมีตวัเลขซํ ากนั 2 ตวัขึนไป แสดงวา่มีความโดดเด่นในเรื%องนันๆ ซึ% งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได ้
- หากไม่มีตวัเลขนันเลยแสดงวา่ไม่มีเรื%องที%เกี%ยวขอ้งกบัดา้นนันหรือไม่มีพฤติกรรม/การกระทาํ 

ดา้นนันเลย 
- แต่ถา้มีตวัเลขซํ ากนัเยอะ แต่อุปนิสัยไม่ตรงตามนัน เช่นมีเลข 1 เยอะ แต่เป็นคนไม่ค่อยพดูให้

วเิคราะห์วา่ คนๆนันแมจ้ะไม่ค่อยพดูแต่ก็ให้ระวงัเรื%องปากหรือเรื%องการพูดเพราะถา้พดูจะเป็นคนพดูแรง 
ประเภทพดูนอ้ยต่อยหนกั 

กิจกรรมนีไม่ไดส้อนใหค้นงมงายเชื%อเรื%องการทาํนาย แต่เป็นการวเิคราะห์ตนเองวา่มีบุคลิกนิสัยใจ
คอเป็นอยา่งไร เนน้ในการปรับปรุงตนเองดว้ยกุศโลบายการใชค้าํทาํนายดว้ยความสนุกสนาน 

 
 

1.18  เมื%อยไหมจ๊ะ 

 

วตัถุประสงค์ 
1  เพื%อผอ่นคลายบรรยากาศการอบรมไม่ใหมี้ความเครียด 
2  เพื%อความสนุกสนาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ไม่จาํกดั  
อุปกรณ์       - 
ระยะเวลา 3 - 5 นาที 
วธีิดําเนินการ 

1.  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมยนืขึนเป็นแถว (อาจจะขยบัออกมานอกโตะ๊ก็ได)้ 
2.  เอือมมือแตะไหล่คนขา้งหนา้ 
3.  ฝึกร้องเพลงพร้อมๆกนั พร้อมกบัทาํท่าทางประกอบเพลง    
4.  เมื%อร้องหลายๆรอบแลว้ใหก้ลบัหลงัหนั เพื%อเปลี%ยนกนันวด 
 

เนือหาเพลง ท่าทางประกอบ 
เมื%อยไหมจะ๊พี%จ๋า  ตอ้งทาํท่า อยา่งงี   อยา่งงี  นวดไหล่ 
ทาํแลว้ สบายดี  อยา่งงี   อยา่งงี   สบายใจจงั นวดหลงั 

ซํ าทังหมด เปลี%ยนท่านวด 
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2.  กจิกรรมนอกสถานที% (Outdoor) บางกิจกรรมสามารถนาํมาใชใ้นหอ้ง(Indoor)ได ้

 
 กิจกรรมนอกสถานที%ต่อไปนีจะเป็นกิจกรรมที%ต่อเนื%องมาจากกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ที%ทาํ
กิจกรรมภายในห้องประชุม จากเชิงรายบุคคลเขา้สู่กิจกรรมกลุ่ม โดยจะแบ่งกลุ่มๆละประมาณ 8-15 คน 
ทาํกิจกรรมแข่งขนักนัซึ% งอาจจะแข่งขนักนัโดยตรง คือทุกทีมทาํกิจกรรมพร้อมๆกนั หรืออาจจะแข่งขนั 
กนัโดยอาศยัเวลาเป็นตวักาํหนดใหแ้ต่ละทีมทาํกิจกรรม  ซึ% งแต่ละแบบก็มีขอ้ดีขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัดงันี  
 

 ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย 
1.  ระบบแข่งขนั 

พร้อมกนั 
ทุกทีม 

1. ใชว้ทิยากรนอ้ย ประหยดัค่าใชจ่้าย 
2. เมื%อมีหลายทีมแข่งขนักนั แต่ละทีมจะ

เชียร์ทีมของตนเองทาํใหมี้บรรยากาศ
ความสนุกสนาน เร้าใจ 

3. สามารถควบคุมเวลาไดดี้ 
4. สถานที%ไม่จาํเป็นตอ้งกวา้งขวาง 

1 ตอ้งมีอุปกรณ์ครบทุกทีม ทาํใหบ้าง
กิจกรรมไม่สามารถเล่นพร้อมกนัได้
เพราะอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ เช่นกิจกรรม
ไต่เชือก  กิจกรรมปีนกาํแพง ฯลฯ 

2 วทิยากรอาจจะดูแลไม่ทั%วถึง ทาํใหเ้กิด
การโกง หรือหลีกเลี%ยงกติกาได ้

3 อาจจะไม่ไดท้าํกิจกรรมทุกคนเพราะ
จาํกดัดา้นอุปกรณ์ 

4 อาจจะมีการลอกเลียนแบบกนัได ้เพราะ
มองเห็นกนัตลอด 

2. ระบบทาํ
กิจกรรม 
เฉพาะทีม 

1. วทิยากรสามารถดูแลการทาํกิจกรรมได้
อยา่งเตม็ที% 

2. ไม่สามารถลอกเลียนแบบกนัใน 
แต่ละทีมได ้

3. วทิยากรสามารถควบคุมหรือจูงใจ 
ทีมไดดี้ 

4. สามารถเล่นกิจกรรมไดทุ้กคน 
5. ไม่เปลืองวสัดุอุปกรณ์เพราะเตรียมแค่

กิจกรรมละ 1-2 ชุดเท่านัน 

1. ใชว้ทิยากรเยอะ เปลืองงบประมาณ 
2. สถานที%จะตอ้งกวา้งขวาง ซึ% งอาจจะหา

สถานที%ที%เหมาะสมไดย้าก 
3. การเตรียมความพร้อมจะยุง่ยากกวา่ เช่น

จุดวางนําดื%มหลายจุด เตรียมกิจกรรม
หลายฐาน  
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 กิจกรรมนอกสถานที%บางกิจกรรมจะอธิบายในลกัษณะเป็นทีม เพราะวสัดุอุปกรณ์มีจาํกดั หรือวธีิ
เล่นเป็นแบบเฉพาะ  ดงันันกรณีที%ระบุจาํนวนผูเ้ล่นเป็นทีมแสดงวา่กิจกรรมนันไม่สามารถเล่นพร้อมกนั 
ไดท้ังหมด ซึ% งมีกิจกรรมที%คิดคน้และรวบรวมไดด้งันี  
 

2.1  ขี%ม้าย้ายเมือง 

 

วตัถุประสงค์    
1. ฝึกการวางแผนในการทาํงาน 
2. เพื%อใหที้มเกิดความสามคัคี  ช่วยเหลือเกือกลูกนั    
3. เพื%อใหต้ระหนกัถึงความรอบคอบในการทาํงาน 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน  
อุปกรณ์        

1. กล่อง 5 กล่อง(มีเลขกาํกบักล่อง 1-5) 
2. ธงเล็กๆ 3 ธง หรืออาจจะเป็นวสัดุอยา่งอื%นที%สามารถกาํหนดจุดวางกล่อง จาํนวน 3 จุด 

ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  

1. วทิยากรวางกล่อง 5 กล่องซอ้นกนัเป็นจุดเริ%มตน้ โดยวางกล่องที%มีตวัเลขมากสุดอยูด่า้นล่าง
เรียงลาํดบัขึนดา้นบนเป็น 5-4-3-2-1 

2. กาํหนดตาํแหน่งที%จะตอ้งยา้ยกล่องไป  มี 3 ตาํแหน่ง ห่างจากจุดเริ%มตน้ประมาณ 10 เมตร แต่ละ
ตาํแหน่งห่างกนัประมาณ 5 เมตร 

3. ใหผู้เ้ล่นยา้ยกล่องทัง 5 กล่องจากจุดเริ%มตน้ไปไวใ้นตาํแหน่งที%กาํหนดให(้มีเพียง 3 ตาํแหน่ง
เท่านัน) จะวางที%ตาํแหน่งไหนก่อนก็ได ้ 

4. การยา้ยกล่องจะยา้ยไดเ้พียงครั งละ 1 กล่องเท่านัน และตอ้งหยบิจากดา้นบนเสมอ ส่วนการวาง
กล่องก็ตอ้งวางทบัดา้นบนเสมอ 

5. หา้มนาํกล่องที%มีตวัเลขมาก ทบักล่องที%มีตวัเลขนอ้ยกวา่  แต่กล่องที%มีตวัเลขนอ้ยกวา่สามารถทบั
กล่องที%มีตวัเลขมากกวา่ได ้ 

6. เมื%อยา้ยกล่องไปแลว้ไม่สามารถนาํกล่องกลบัมาวางที%จุดเริ%มตน้ไดอี้ก  แต่สามารถวางสลบัไปมา
ระหวา่งตาํแหน่งทัง 3 ตาํแหน่งได ้

7. ผูที้%จะยา้ยกล่อง เทา้จะตอ้งไม่สัมผสักบัพืนดิน เมื%อยา้ยเสร็จ ผูย้า้ยกล่องจะตอ้งกลบัมาที%จุดเริ%มตน้
ทุกครั ง เพื%อเปลี%ยนใหผู้อื้%นไปยา้ยกล่องแทน 

8. สุดทา้ยกล่องจะตอ้งถูกเรียงลาํดบั 5-4-3-2-1 เหมือนกบัจุดเริ%มตน้  ณ ตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ%ง
ภายใน 3 ตาํแหน่งนัน 
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5 

4 

เทคนิค 
การทาํกิจกรรมนีจะตอ้งมีการอุม้ หาม แบก และหลากหลายวธีิ เพราะกติกากาํหนดให้ผูที้%ถือกล่อง

นัน เทา้ตอ้งไม่สัมผสัพืน ดงันันผูเ้ล่นอาจจะมีอาการเขินอายหรือไม่กลา้ วทิยากรจะตอ้งชีแนะหรือกระตุน้
ใหผู้เ้ล่นกลา้แสดงออก กลา้ทาํกิจกรรม รวมทังช่วงสุดทา้ยที%ใกลจ้ะสาํเร็จหรือใกลจ้ะหมดเวลา วทิยากร
จะตอ้งกระตุน้ให้ตื%นตวัและเร่งใหท้าํงานใหส้าํเร็จใหไ้ด ้และเมื%อทาํงานเสร็จก็ตอ้งกล่าวชื%นชม ในทีมที%ทาํ
สาํเร็จ หรือกล่าวใหก้าํลงัใจสาํหรับทีมที%ทาํไม่สาํเร็จ  

 
 

การวางกล่องและตําแหน่งที%ย้าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   จุดเริ%มตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

ตาํแหน่งที% 1 

ตาํแหน่งที% 2 

ตาํแหน่งที% 3 
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เฉลย 
การยา้ยกล่องทัง 5 กล่อง สามารถยา้ยไดห้ลายรูปแบบ แต่รูปแบบที%ใชร้ะยะเวลานอ้ยที%สุด จาํนวนรอบนอ้ย
ที%สุดมีขันตอนการยา้ยดงันี  

1. กล่องที%  1  นาํไปวางที%ตาํแหน่งที%  1 
2. กล่องที%  2  นาํไปวางที%ตาํแหน่งที%  2 
3. กล่องที%  3  นาํไปวางที%ตาํแหน่งที%  3 
4. ยา้ยกล่องที%  2  ไปทบักล่องที%  3 
5. ยา้ยกล่องที%  1  ไปทบักล่องที%  2   ทาํใหต้าํแหน่งที% 3 จะมีกล่องซอ้นทบักนัอยู ่3 กล่อง และจะมี

ตาํแหน่งที%วา่งอยู ่2 ตาํแหน่ง คือตาํแหน่งที% 1 และ ตาํแหน่งที% 2 
6. ยา้ยกล่องที%  4  ไปไวต้าํแหน่งที%  1 
7. ยา้ยกล่องที%  5  ไปไวใ้นตาํแหน่งที%  2 
8. ยา้ยกล่องที% 4 ไปทบักล่องที%  5  ซึ% งจะทาํใหมี้ตาํแหน่งวา่งอยู ่ 1 ตาํแหน่งคือตาํแหน่งที% 1 
9. ยา้ยกล่องที% 1  ไปทบักล่องที% 4 
10. ยา้ยกล่องที% 2  ไปไวใ้นตาํแหน่งที%วา่ง(ตาํแหน่งที% 1) 
11. ยา้ยกล่องที% 1 ไปทบักล่องที% 2 
12. ยา้ยกล่องที% 3  ไปทบักล่องที%  4 (ทาํใหต้าํแหน่งที% 3 วา่ง) 
13. ยา้ยกล่องที%  1  ไปไวที้%ตาํแหน่งวา่ง(ตาํแหน่งที% 3) 
14. ยา้ยกล่องที%  2  ไปทบักล่องที%  3 
15. ยา้ยกล่องที%  1  ไปทบักล่องที%  2  จะทาํใหก้ล่องเรียงกนัจากดา้นล่างขึนดา้นบนเป็น  5  4  3  2  1  

เหมือนกบัจุดเริ%มตน้ 
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2.2  สะพานมรณะ 

 

วตัถุประสงค์   เพื%อใหที้มเกิดความสามคัคี  ช่วยเหลือเกือกลู   มีละเอียดความรอบคอบ 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       1. เชือกป่านมะนิลา ยาวประมาณ 30-50 เมตร,  แบบฟอร์มป้ายชื%อทีม 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
 

 
วธีิดําเนินการ  

1. วทิยากรผกูเชือกป่านมะนิลากบัตน้ไมร้ะหวา่ง
ตน้ A และตน้ B โดยผกูเชือกเฉพาะดา้นตน้ A เท่านัน 
ส่วนตน้ B เพียงแต่นาํมาเกี%ยวกบัตน้ไม ้B ไว ้ช่วงกลาง
ของตน้ไมใ้ห้แขวนป้ายเขียนชื%อไว ้

2. ใหทุ้กคนไต่เชือกจากฝั%ง A ไปยงัฝั%ง B  หา้มให้
เทา้แตะพืน(ดิน)โดยเด็ดขาด  ระหวา่งทางเดิน ใหแ้ต่ละ
คนเขียนชื%อ-นามสกุลของตนเอง ดว้ยตวับรรจง บน
กระดาษใหเ้รียบร้อยทุกคน  ระหวา่งไต่เชือก สมาชิก
ในทีมสามารถช่วยเหลือเพื%อนร่วมทีมได ้เช่น ดึงเชือก
ใหตึ้ง  ประคอง ฯลฯ   
 
 
 
 
 

A B 
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                                   แบบฟอร์มป้ายเขียนชื%อ สําหรับกจิกรรมสะพานมรณะ 

 

เขยีนชื%อของตวัเอง 
คาํสั%ง  ใหเ้ขียนชื%อ-นามสกลุของตวัเองดว้ยตวับรรจง 
โดย ชายเขียนในช่องเลขคี�  หญิงเขียนในช่องเลขคู่ 

คนสุดทา้ยใหเ้ขียนชื%อทีมใหเ้รียบร้อย แลว้ดึงกระดาษลงมาใหว้ทิยากร(เฉพาะแผน่ของทีม) 
 

 
1. .............................................................. 

 
2. ...................................................................... 

 
3. .............................................................. 

 
4. ...................................................................... 

 
5. .............................................................. 

 
6. ...................................................................... 

 
7. .............................................................. 

 
8. ...................................................................... 

 
9. .............................................................. 

 
10. .................................................................... 

 
11. .............................................................. 

 
12. .................................................................... 

 

ชื%อทมี................................................................. 
 

เทคนิค 
   กิจกรรมนีจะมีการตรวจสอบความละเอียดรอบคอบคือป้ายเขียนชื%อที%มีคาํสั%งชดัเจน  
จากประสบการณ์ที%ทาํกิจกรรมนีจะพบวา่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทีมใดที%อ่านรายละเอียดของคาํสั%งเลย  
เพราะฉะนันวทิยากรสามารถนาํเอาป้ายที%เขียนชื%อของแต่ละทีมไปพดูสรุปถึงความละเอียดรอบคอบ 
โดยมีป้ายชื%อเป็นตวัอยา่ง 
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2.3  ถอดรหัส 

 

วตัถุประสงค์    
1. ฝึกการสังเกต 
2. ฝึกการคิดนอกกรอบ ไม่ยดึติดรูปแบบเดิมๆ 
3. ฝึกการประมาณตน  การรู้จกัตนเอง 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       1. ตวัต่อจิ�กซอว ์ จาํนวนชุด3 ชุด (สาํหรับเล่น 1 ชุด ตน้แบบ 1 ชุด และสาํรอง 1 ชุด)    
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 

 
 
 
 
 

                       ผูเ้ล่น                     จุดสตาร์ท              จิ�กซอวต์น้แบบ                  จิ�กซอวที์%ตอ้งต่อ 
 
วธีิดําเนินการ   
 1.  ใหทุ้กคนอยูห่ลงัเส้นสตาร์ท  เมื%อวทิยากรสั%งใหเ้ริ%มเล่น ใหผู้เ้ล่นวิ%งไปดูตน้แบบของจิ�กซอว ์
แลว้พยายามต่อจิ�กซอวใ์หถู้กตอ้งตามแบบ  
 2.  ผูที้%วิ%งมาต่อจิ�กซอวน์ันจะตอ้งมาทีละ 1 คนเท่านัน  และจะตอ้งเปล่งเสียง “ ตี% ” ตลอดเวลาให้
วทิยากรไดย้นิ  ถา้ใกลจ้ะหมดลม  จะตอ้งรีบวิ%งกลบัไปที%จุดสตาร์ทใหท้นั  แลว้แตะมือเพื%อน เพื%อเปลี%ยนให้
เพื%อนคนอื%นวิ%งมาต่อจิ�กซอวต่์อไป 
 3.  ถา้เสียง “ ตี% ” ขาดหายไป  ผูเ้ล่นคนนันจะตอ้งออกจากเกมทนัที   
 4.  ผูเ้ล่นที%เล่นแลว้สามารถไปต่อแถวกลบัมาเล่นใหม่ได ้จนกวา่จะหมดเวลา หรือต่อจิ�กซอวเ์สร็จ 
 
เทคนิค 
   วทิยากรจะตอ้งสังเกตผูเ้ล่นใหดี้ เพราะจะมีผูที้%แอบหลบเลี%ยงกติกา เช่น ตี%เสียงเบาๆ แลว้แอบ
หายใจโดยที%วทิยากรไม่รู้ ฉะนันวทิยากรจะตอ้งเตือนใหผู้เ้ล่นทราบเป็นระยะในการตี%ใหไ้ดย้นิเสียง  
รวมทังการซื%อสัตยต่์อตนเองและผูอื้%น 
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2.4  วารีเหินหาว 

 

วตัถุประสงค์   ฝึกการแกปั้ญหา   การแบ่งงาน  การใชค้นใหเ้หมาะกบังาน 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       1. หนงัยางทีมละ 10 เส้น 

            2. ถุงพลาสติกทีมละ 10 ถุง (ควรเตรียมสาํรองไวท้ัง 2 อยา่ง) 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ   
 1.  ผูเ้ล่นจะไดรั้บถุงพลาสติก 10 ถุง  หนงัยาง 10 เส้น   
 2.  ใหผู้เ้ล่นจดัทีมตนเองแบ่งเป็น 2 ชุดคือชุดส่งและชุดรับ   
 3.  ชุดส่งมีหนา้ที%กรอกนําใส่ถุง (โดยใชมื้อกรอก)หา้มใชถุ้งตกันําเด็ดขาด  แลว้มดัปากถุง 
ดว้ยหนงัยาง โยนไปใหที้มชุดรับ เมื%อรับไดแ้ลว้ใหแ้กะหนงัยางเทนําใส่ขวดใหไ้ดม้ากที%สุด   
 4.  ถุงพลาสติกและหนงัยางสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก   
 5.  การตดัสินจะวดัจากปริมาณนําจากขวดที%กรอก  
 

เทคนิค 
   วทิยากรตอ้งหาสถานที%ที%มีแหล่งนําเช่น แม่นํา ลาํคลอง บึงที%สะอาดและปลอดภยั หากไม่มี 
แหล่งนําอาจจะใชว้ธีิเปิดนําประปาใส่ถงัไวก้็ได ้ แลว้กาํหนดใหที้มใชน้ําจาํนวนจาํกดั เช่นทีมละ1 ถงั  
ทาํใหส้ามารถสอนในเรื%องการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและประหยดัไดอี้กดว้ย 
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2.5  กู้ระเบิด 

 

วตัถุประสงค์   เพื%อใหที้มเกิดความสามคัคี  ความยดืหยุน่   การสั%งการ 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์      1.  เชือก ยาวประมาณ 2 เมตรที%มดัปลายเชือกดา้นหนึ%งกบัหนงัยางเส้นใหญ่ที%สามารถ 
รับแรงดึงและรับนําหนกัของขวดนําได ้จาํนวนเท่ากบัผูเ้ล่นในแต่ละทีม 

     2.  ขวดนําขนาด 550 มิลลิลิตร 1 ขวด 
     3.  กระป๋องเปล่าที%สามารถสวมใส่ขวดไดพ้อดี 1 กระป๋อง 

ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ   

1. ใหผู้เ้ล่นจบัปลายเชือกคนละ 1 เส้น แลว้ใหแ้ต่ละคนผกูเชือกที%เอวของตวัเองใหแ้น่น(แต่ตอ้ง
สามารถแกเ้ชือกไดง่้ายดว้ย)  

2. เมื%อผกูเสร็จแลว้ใหทุ้กคนพยายามดึงเชือกเพื%อรัดขวด แลว้นาํขวดไปหยอ่นลงในกระป๋องและขวด
ตอ้งหลุดออกจากเชือกโดยที%กระป๋องไม่ลม้   

3. ถา้กระป๋องลม้ตอ้งเริ%มเล่นใหม่  และระหวา่งการเล่น  ห้าม ...!   ใชมื้อจบัเชือกเด็ดขาด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

เทคนิค 
   หากมีเวลา สามารถเล่นต่อดว้ยการใหส้มาชิกของทีม 1 คนออกมาเป็นผูส้ั%งการ นอกนันให ้
ทุกคนยนืหนัหลงัใหข้วด แลว้ฟังคาํสั%งจากผูส้ั%งการในการเอาขวดหยอ่นลงในกระป๋อง (เป็นการฝึก 
ทาํงานโดยการสั%งงาน) 
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2.6  ประดิษฐ์คิดค้น  (สามารถเล่นพร้อมกนัไดท้ังหมดโดยการแบ่งทีมแข่งขนักนั) 
 

วตัถุประสงค์   เพื%อใหที้มเกิดความคิดสร้างสรรค ์ รับฟังเพื%อนร่วมงาน ยอมรับความเห็นของผูอื้%น   
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   30 - 60 คน 
อุปกรณ์       1.  หลอดกาแฟ ทีมละ 10 หลอด 
  2.  หนงัสือพิมพ ์ทีมละ 1 ฉบบั (สาํนกัพิมพเ์ดียวกนัเพราะเนือกระดาษตอ้งเหมือนกนั) 
  3.  สก็อตเทปเล็ก  ทีม 1 มว้น 
  4.  หนงัยาง  ทีมละ 5 เส้น 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ   

1. วทิยากรแบ่งทีมออกทีมละ 8 10 คน 
2. วทิยากรแจกอุปกรณ์ทีมละ 1 ชุด   
3. ใหที้มประดิษฐห์อคอย 1 หอคอย ที%สามารถเคลื%อนยา้ยได ้และตอ้งแขง็แรง สามารถวางตังได ้

โดยไม่ลม้ ทีมใดที%ประดิษฐไ์ดสู้งที%สุดจะเป็นทีมชนะ (หา้มใชว้สัดุอื%นๆ นอกจากวสัดุที%ไดรั้บแจก) 
 

เทคนิค 
   ความสนุกตื%นเตน้จะอยูใ่นช่วงตรวจสอบผลงาน  
เมื%อหมดเวลาแลว้ใหแ้ต่ละทีมส่งตวัแทนมาเป็นผูต้รวจสอบ
ผลงาน  วทิยากรสั%งใหแ้ต่ละทีมเคลื%อนยา้ยหอคอยไปอยูใ่น
ตาํแหน่งที%ทุกคนมองเห็นเพื%อเป็นการตรวจสอบวา่สามารถ
เคลื%อนยา้ยได ้ จากนันใหต้วัแทนแต่ละทีมทดสอบความ
แขง็แรงดว้ยการใชก้ระดาษแขง็หรือวสัดุอื%นๆที%สามารถพดั
ได ้โดยการสลบักนัตรวจสอบ เช่นตวัแทนทีม 1 ทดสอบ
หอคอยทีม 2 ส่วนทีม 2 ตรวจสอบทีมถดัไปเป็นตน้ เมื%อ
ทดสอบเสร็จแลว้ใหจ้ดัอนัดบัทีมที%สูงที%สุดเป็นทีมชนะเลิศ 
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2.7  ลาํธารสามัคคี 

 

วตัถุประสงค์   ฝึกการแกปั้ญหา  การช่วยเหลือกนั 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       

1. แกว้กาแฟที%มีหู 
2. เชือกฟาง 
3. ขวดใส่นํา(เพื%อวดัปริมาณนํา) 
4. ถงัใส่นํา(กรณีที%พืนที%ไม่มีลาํธาร) 

 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  
 1. ใหผู้เ้ล่นลาํเลียงนําจากจุด A ไปยงัจุด B ตามสายพานลาํเลียงที%จดัให ้หา้มใช ้
อุปกรณ์อื%นที%วทิยากรไม่ไดก้ล่าวถึง เด็ดขาด...! 
 2. สามารถใชมื้อช่วยลาํเลียงนําได ้
 3. เมื%อถึงจุด B ใหก้รอกนําใส่ขวดใหไ้ดจ้าํนวนมากที%สุด ทีมใดกรอกนําภายในเวลาที%กาํหนด
ไดม้ากที%สุดถือวา่เป็นทีมชนะ 

  

 

เทคนิค 
   วทิยากรจะตอ้งหาสถานที%ใหเ้หมาะกบักิจกรรม เช่นลาํธาร คลองที%สะอาด ที%สาํคญัตอ้งมีตน้ไม้
หลายๆตน้ที%มีระยะห่างกนัประมาณ 3 – 5 เมตร  วทิยากรจะตอ้งผกูเชือกฟางกบัตน้ไมต้น้ที% 1 แลว้ร้อยแกว้
กาแฟที%หูแกว้ ประมาณ 4 – 6 ใบ ต่อ 1 ช่วงตน้ไม(้เชือกตอ้งตึง) ตน้ไมต้น้สุดทา้ยใหว้างขวดนําสาํหรับ
กรอก วทิยากรอาจจะมีขอ้หา้มเพิ%มเติมเช่น หา้มยกขวดขึนมากรอก ซึ% งผูเ้ล่นก็จะหาวธีิการแกปั้ญหาเองวา่
จะตอ้งทาํอยา่งไร 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 
 

จุด B 
จุด A 

แกว้กาแฟมีหู 
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2.8  ภาระผูกพนั 

 

วตัถุประสงค์   เพื%อใหที้มเกิดความสามคัคี  ช่วยเหลือเกือกลู   การสั%งการ 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 10 -15  คน 
อุปกรณ์       1. เชือกสาํหรับมดัขอ้มือ จาํนวนเท่ากบัผูเ้ล่น 
  2. ลูกโป่งใส่นําทีมละ 5 ลูก (ตอ้งเตรียมสาํรองไวด้ว้ย) 
  3. กระป๋องหรือภาชนะที%ใส่ลูกโป่ง จาํนวนเท่ากบัทีมที%เล่น 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  

1. ใหผู้เ้ล่นแบ่งทีมเป็นชุดๆละ 3-4 คน(แลว้แต่จาํนวนคนในทีม)แต่ละชุดยนืหนัหลงัติดกนัเป็น
วงกลม 

2. เมื%อวทิยากรให้เริ%มเล่น ใหเ้อาลูกโป่ง(ใส่นํา)วางบนหลงัของชุดแรกของทีมเพื%อพาเดินไปขา้ม 
สิ%งกีดขวางแลว้ไปหยอ่นลงในกระป๋องโดยกระป๋องไม่ลม้ 

3. ถา้หล่นใหห้ยบิขึนเล่นต่อได ้ แต่ถา้ลูกโป่งแตก ใหเ้ริ%มเล่นใหม่ 
4. เมื%อหยอ่นลงกระป๋องแลว้ให้ชุดถดัไปเริ%มเล่นต่อ 
5. ทีมใดสามารถหยอ่นลงกระป๋องไดม้ากโดยที%กระป๋องไม่ลม้เป็นทีมชนะลิศ 

 
เทคนิค 
   วทิยากรสามารถปรับเปลี%ยนจากการที%ไปหยอ่นลงกระป๋องเป็นการเดินกลบัมาที%ทีมเพื%อเปลี%ยนเอา
ลูกโป่งมาใหก้บัเพื%อนในชุดถดัไป 
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2.9  ไข่ในหิน 

 

วตัถุประสงค์   ฝึกการส่งงาน   การประสานงาน  ความร่วมมือกนั 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       1. ตะเกียบ คนละ 1 คู่(อาจจะใชอ้ยา่งอื%นแทนไดเ้ช่น ชอ้นพลาสติกเล็กๆ 
  2. ไข่ดิบ ทีมละ 5 - 6 ฟอง (ควรเตรียมสาํรอง) 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  

1. ใหผู้เ้ล่นใชต้ะเกียบคีบไข่ดิบ เดินไปส่งต่อใหเ้พื%อนใหไ้ดจ้าํนวนมากที%สุด 
2. ทีมที%ทาํไข่แตกตอ้งเริ%มใหม่ 

 
เทคนิค 
   วทิยากรอาจจะเปลี%ยนอุปกรณ์จากไข่เป็นลูกปิงปอง มะนาวหรือหรือผลไมที้%มีลกัษณะ 
กลมได ้
 
 
2.10  สร้างสรรค์จินตนาการ 

 

วตัถุประสงค์   เพื%อใหที้มเกิดความคิดสร้างสรรค ์ การแลกเปลี%ยนความคิดกนั 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       1.  กระดาษวาดรูป ทีมละ 1 แผน่ 
  2.  สีเทียน หรือสีอื%นๆ ทีมละ 1 ชุด 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  

1. วทิยากรกาํหนดจุด 2 จุดคือ  1.  จุดวางแผน   2. จุดวาดรูป 
2. จุดวางแผนกบัจุดวาดรูปตอ้งอยูห่่างกนั ไม่สามารถมองเห็นได ้
3. วทิยากรอธิบายใหแ้ต่ละทีมวาดรูป 1 รูป โดยใหร่้วมกนัคิดและวางแผน 3 นาที  
4. ใหแ้ต่ละคนในทีมไปวาดรูปโดยใชเ้วลาวาด 1 นาที  วาดไดค้รั งละ 1 คนโดยคนอื%น 

จะไม่สามารถมองเห็นได ้
5. สุดทา้ยใหต้ังชื%อภาพ และให้มีตวัแทนอธิบายความหมายของภาพ  
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2.11  ใบ้คํา 

 

วตัถุประสงค์   ฝึกความจาํ   การสื%อสาร 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       1. บตัรคาํสาํหรับใบค้าํ จาํนวน 10-15 บตัรคาํ 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  

1. ใหผู้เ้ล่นยนืเขา้แถวตอน เวน้ระยะห่างกนั 1 ช่วงแขนโดยทุกคนยนืหนัหลงัใหว้ทิยากร  
2. คนสุดทา้ยยนืหนัหนา้ไปทางวทิยากรเพื%อดูบตัรคาํ 
3. คนที%เห็นบตัรคาํหนัไปสะกิดเพื%อนคนต่อไปใหห้นัมาดู พร้อมกบัแสดงท่าทางเพื%อใบค้าํให้

เพื%อนเขา้ใจโดยหา้มออกเสียง (ใชเ้วลา 1 นาที) 
4. เมื%อหมดเวลาใบค้าํ ใหเ้พื%อนหนัไปสะกิดคนถดัไป แลว้ใบค้าํ ไปเรื%อยๆจนถึงคนสุดทา้ย 
5. ใหค้นสุดทา้ยตอบวา่คาํที%เพื%อนๆใบน้ันคืออะไร  ถา้ตอบถูกจะไดค้ะแนน 
6. ใหเ้ริ%มใบค้าํใหม่อีกครั ง  จนกวา่จะหมดเวลา 

 

เทคนิค 
   กิจกรรมนีควรเป็นกิจกรรมที%เล่มทีละทีม เพื%อจะไดมี้ความสนุกสนานในช่วงการแสดงท่าทาง 
ใบค้าํ 
 
 
2.12  แต่งเพลง 

 

วตัถุประสงค์   เพื%อใหที้มเกิดความสนุกสนาน  ร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงาน 
จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       กระดาษ A4 ทีมละ 2 แผน่ 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  

1. วทิยากรสั%งใหที้มแต่งเพลง 1 เพลงโดยใชเ้วลา 10 นาที  ในเนือหาของเพลงตอ้งมีชื%อสมาชิกใน
ทีมและชื%อทีมดว้ย 

2. ตอ้งมีลีลาท่าทางประกอบการร้องเพลงอยา่งสวยงาม   
3. เมื%อครบ 10 นาที ใหที้มเริ%มร้องเพลงและแสดงท่าทางโชว ์
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2.13  เกมวดัใจ 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื%อใหผู้เ้ขา้รับอบรมไดฝึ้กความมั%นใจในตนเอง 
2. เพื%อใหผู้เ้ขา้รับอบรมไดฝึ้กสมาธิ 
3. เพื%อใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กภาวะการตดัสินใจดว้ยตนเองบนความกดดนัของผลงานทีม 
4. เพื%อสร้างความสนุกสนาน ตื%นเตน้ 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม     ทีมละ 10-15 คน 
อุปกรณ์       1. ตวัต่อไม ้1 - 2 ชุด 
  2. โตะ๊สาํหรับวางอุปกรณ์ 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
 

 
วธีิดําเนินการ   (กรณีที%มีผู้เล่น  2  ทมี และตัวต่อ 2  ชุด) 

1. ใหผู้เ้ล่นเขา้แถวตอน หวัแถวอยูห่่างจากตวัต่อไม ้ทีมละ  3 เมตร 
2. เมื%อวทิยากรใหส้ัญญาณเริ%มตน้  ผูที้%อยูห่วัแถวของแต่ละทีมจะตอ้งวิ%งไปที%ตวัต่อไม ้แลว้ใชมื้อ

เพียงขา้งเดียวดึงไมจ้ากชันใดก็ไดอ้อกมาเพียง 1 ชิน นาํขึนวางไวด้า้นบนสุดแลว้รีบวิ%งกลบัไปต่อทา้ยแถว
เพื%อใหค้นถดัไปวิ%งออกมาดึงไมอ้อกมาวางดา้นบน เมื%อวางเสร็จแลว้ก็วิ%งกลบัไปต่อทา้ยแถวต่อไป   

3. การดึงชินไมน้ันสามารถดึงไดจ้ากทุกชัน  และการวางไมจ้ะตอ้งวางชั:นบนสุดให้ครบ 3 ชิ:นจึง
จะถือวา่เตม็ชันและสามารถวางชันถดัไปได ้
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4. เมื%อหมดเวลา วทิยากรตดัสินโดยการนบัจาํนวนชันที%สามารถต่อไดว้า่มีกี%ชัน ทีมใดมีจาํนวน 
ชันมากกวา่ถือวา่ชนะ  แต่กรณีที%มีจาํนวนชันเท่ากนัก็ใหน้บัจาํนวนชินของชันสูงสุดวา่มีจาํนวนกี%ชิน 

 
 

 เทคนิค 
วทิยากรตอ้งคอยควบคุมสมาชิกในแต่ละทีมไม่ใหเ้ขา้มาใกล ้หรือบอก/แนะนาํผูเ้ล่น วิทยากร

สามารถแบ่งเป็น 2 ทีมแข่งขนักนัได ้ซึ% งจะสร้างความสนุกสนานตื%นเตน้มากยิ%งขึน แต่ตอ้งมีอุปกรณ์   
2  ชุด 

 
 
2.14   ปิดตาเดิน 

 

วตัถุประสงค์    1.  เพื%อใหที้มฝึกการสื%อสาร 
2. เพื%อความสนุกสนานสามคัคี   
3.  ฝึกการทาํงานเป็นทีม 

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       ผา้ปิดตา จาํนวนเท่ากบัผูเ้ล่น 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  

1. ใหผู้เ้ล่นยนืเขา้แถวตอนแลว้ปิดตาทุกคนยกเวน้คนสุดทา้ยที%สามารถมองเห็นได ้
2. ใหทุ้กคนจบัไหล่คนขา้งหนา้แลว้พากนัเดินผา่นสิ%งกีดขวางโดยมีผูบ้อกทางอยูด่า้นหลงัสุด 
3. วธีิการบอกนัน ห้าม...!  มีเสียงจากทุกคน การสื%อสารจะตอ้งสื%อสารจากคนหลงัสุด(ที%ไม่ปิด

ตา)ผา่นการสัมผสัต่อกนัมาจนถึงคนหนา้สุด 
4. เมื%อผา่นสิ%งกีดขวางมาไดแ้ลว้ถามความรู้สึกของคนที%ถูกปิดตาและคนที%มองเห็นแต่พดูไม่ได ้

 
เทคนิค 
   กิจกรรมนีวทิยากรควรกระตุน้ใหเ้กิดบรรยากาศที%ดี เพราะจะเป็นกิจกรรมที%ไม่มีเสียง  ซึ% งอาจจะ 
ทาํใหบ้รรยากาศไม่คึกคกั  แต่ตวักิจกรรมจะสอนในเรื%องการสื%อสารไดดี้  
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2.15  รวมขาพาลุย 

 

วตัถุประสงค์   1.  ร่วมแรงร่วมใจกนัฟันฝ่าอุปสรรค 
          2.  ฝึกความเสียสละของสมาชิกในทีม 
          3.  เพื%อใหที้มเกิดความสนุกสนาน   

จํานวนผู้ร่วมกจิกรรม   ทีมละ 8-15  คน 
อุปกรณ์       1.  เชือกหรือผา้มดัขา ตามจาํนวนผูเ้ล่น 
ระยะเวลา 10 - 15 นาที 
วธีิดําเนินการ  

1. ใหผู้เ้ล่นยนืชิดติดกนัเขา้แถวหนา้กระดาน 
2. ใชเ้ชือกมดัขอ้เทา้ใหติ้ดกนักบัคนขา้งๆทัง 2 ดา้นซา้ยและขวา 
3. ใหเ้ดินขา้มสิ%งกีดขวางไปให้ถึงเส้นชยัภายในเวลาที%กาํหนด 
4. ทีมใดทาํเวลานอ้ยที%สุดเป็นทีมชนะเลิศ 

 
เทคนิค 
   วทิยากรอาจจะปรับเปลี%ยนวิธีการยนืเช่นแทนที%จะยนืหนา้กระดานก็ใหย้นืเป็นวงกลม แลว้มดัขอ้
เทา้ติดกนัเป็นวงกลมแลว้ใหเ้ดินขา้มสิ%งกีดขวาง  ซึ% งการเดินในลกัษณะแบบนีจะมีผูที้%เดินง่ายและเดินยาก
เพราะจะมีทังผูเ้ดินไปขา้งหนา้  เดินไปดา้นขา้งซา้ย ขา้งขวา และเดินถอยหลงั(เพราะยนืเป็นวงกลม) 
ดงันันจะตอ้งมีผูที้%เสียสละหรือถูกบงัคบัโดยทีม ซึ% งสามารถนาํไปสรุปกิจกรรมได ้
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เทคนิคการคดิเกม 
           การคิดเกมและกิจกรรมต่างๆนันมีวธีิคิดที%หลากหลาย จากประสบการณ์การทาํงานดา้นเกมและ 
กิจกรรมมานันพอจะสรุปวธีิคิดเกมและกิจกรรมจากสิ%งต่างๆเหล่านี คือ 

1. คิดจากวตัถุประสงค์ของกจิกรรม 
 การทาํกิจกรรมทุกกิจกรรมควรจะตอ้งศึกษาวตัถุประสงคข์องกิจกรรมหรือเป้าหมายของกิจกรรม
เป็นหลกั เพื%อจะไดบ้รรลุวถัตุประสงคใ์นการทาํกิจกรรม เช่น กิจกรรมมีวตัถุประสงคเ์พื%อใหผู้เ้ขา้รับการ
อบรมรู้จกักนัมากขึน  หรือเพื%อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมฝึกการทาํงานเป็นทีม เป็นตน้ 

2. อย่าให้ง่ายจนมีความรู้สึกว่าไม่ท้าทาย 
 การทาํกิจกรรมนันหากมีความง่ายจนเกินไปก็จะไม่เกิดความทา้ทาย ไม่เกิดแรงผลกัดนัพลงัในตวั
ผูท้าํกิจกรรมออกมา แต่ก็ไม่ถึงกบัตอ้งยากจนทาํไม่ได ้เพราะจะทาํใหผู้ท้าํกิจกรรมเกิดความทอ้แทเ้บื%อ
หน่าย มีความรู้สึกวา่ทาํไปก็ไม่สาํเร็จ ดงันันกิจกรรมควรมีความยาก ทา้ทายในระดบัที%สามารถทาํได ้

3. จงคิดวธีิที%จะสร้างความลาํบากในการทาํงาน 
 เทคนิคการคิดกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ%งคือการนาํลกัษณะของงานมาดดัแปลงเป็นกิจกรรมแต่เพิ%ม
ความยากหรือเทคนิคพิเศษเขา้ไป แต่ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามปลอดภยั เพราะความลาํบากในการทาํงานจะเป็น
แรงจูงใจให้ผูเ้ล่นคิดคน้วธีิแกปั้ญหาที%หลากหลายรูปแบบ 

4. คิดเกมจากสถานที% หรือสภาพแวดล้อม  
 สถานที%สาํหรับทาํกิจกรรมนันมีความสาํคญัมาก เพราะหากสถานที%ไม่เหมาะสมก็จะไมส่ามารถ 
ทาํกิจกรรมไดเ้ช่น สภาพห้องอบรม สภาพแวดลอ้มทั%วไป  สนามหญา้  แม่นํา หนอง คลอง บึง หรือมีวสัดุ
อุปกรณ์อื%นๆที%สามารถทาํกิจกรรมได ้

5. ต่อยอดจากกจิกรรมที%มีอยู่  
 การคิดต่อยอดจากกิจกรรมที%มีอยู ่หรือกิจกรรมที%เคยพบเห็น สามารถกระทาํไดเ้ช่น กิจกรรมกูร้ะเบิด 
อาจจะต่อยอดดว้ยการเล่น 3 รอบดงันี      
   รอบที% 1  เล่นตามปกติ  
        รอบที% 2  ใหปิ้ดตาเล่นโดยมีผูส้ั%งการ 1 คน   
        รอบที% 3  ปิดตาเล่น แต่มีผูส้ั%งการหลายคน 

6. คิดจากการนําเอากจิกรรมหลายๆกจิกรรมมาผสมผสานกัน 
 เทคนิคนีสามารถทาํไดโ้ดยง่าย เพียงแต่ตอ้งผสมผสานกนัใหล้งตวั มิฉะนันจะเหมือนกบัการทาํ
กิจกรรมสองกิจกรรมในเวลาเดียวกนัโดยไม่มีความเชี%อมโยงกนั ดงันัน เทคนิคนีไม่ไดห้มายความถึงการ 
นาํกิจกรรมใดก็ไดม้ารวมกนั หากแต่จะตอ้งเป็นการรวมและผสมผสานกนัโดยดูปัจจยัอื%นๆประกอบเช่น 
วตัถุประสงค ์เครื%องมือ วสัดุอุปกรณ์ จาํนวนผูเ้ล่น ฯลฯ เช่น การนาํกิจกรรมใต่เชือกมาผสมผสานกบั
กิจกรรมต่อตวัเซ็นชื%อ เป็นตน้ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื%อ   นาย ธนกฤต   หาดทวายกาญจน์ 
E-mail   thanakrit0208@gmail.com 
ตําแหน่ง  นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ 
การศึกษา ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา (มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร) 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาเทคโนโลยกีารศึกษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์      
สถานที%ทาํงาน สาํนกัการศึกษาต่อเนื%อง  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผลงานวทิยานิพนธ์ 

- ผลของกิจกรรมกลุ่มในการลดพฤติกรรมกา้วร้าวของนกัเรียนช่วงชันที% 2 โรงเรียน
ชุมชน 
วดัจนัทร์กะพอ้ จงัหวดัปทุมธานี (2547) 

ผลงานวจัิย 
- การพฒันาชุดฝึกอบรมแบบ e-Trainning : การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก 

      (เป็นผูว้ิจยัร่วม  2549) 
ประสบการณ์ 
   - อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (2545) 
   - อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (2553) 
  - วทิยากรบรรยายสถาบนั แฟ็ค เซ็นเตอร์  
   - วทิยากรบรรยายบริษทัพีเพิลไดนามิค จาํกดั 
หัวข้อ/วชิาที%บรรยาย 

-  การผลิตสื%อสิ%งพิมพ ์

-  การผลิตสื%อสาํหรับงานฝึกอบรม 

-  กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

-  กิจกรรม Walk rally 

-  เทคนิคการทาํงานเป็นทีม 

 
 
    
 
 


