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จัดทําโดย
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ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
สํ านักการศึกษาต่ อเนื%อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

2

คํานํา

เอกสารเล่มนี เป็ นคู่มือการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ
ที%จดั โดยสํานักการศึกษาต่อเนื%อง มีการอธิ บายขันตอนการปฏิบตั ิงานเพื%อให้เป็ นรู ปแบบแนวทาง
เดียวกัน ซึ% งผูจ้ ดั ทําเป็ นผูท้ ี%มีประสบการณ์ในการเป็ นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ทงในมหาวิ
ั
ทยาลัยและ
ได้รับเชิ ญเป็ นวิทยากรให้กบั หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทังนีผูจ้ ดั ทําได้รวบรวมข้อมูลเนือหา
ที%เกี%ยวข้อง ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบตั ิทงก่
ั อน ระหว่างและหลังการฝึ กอบรม เพื%อเป็ นแนวทาง
ให้กบั บุคลากรของสํานักการศึกษาต่อเนื% องและผูท้ ี%ตอ้ งการเป็ นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ได้เรี ยนรู ้และ
นําไปฝึ กปฏิบตั ิเพื%อให้เกิดความชํานาญ
คู่มือเล่มนีได้อธิ บายถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม วิธีการ
ทํากิจกรรมรวมทังแนะนําเทคนิควิธีแก้ไขปั ญหาที%อาจจะเกิดขึน อีกทังได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ
ที%ได้ศึกษาและคิดค้นดัดแปลงมารวมไว้ในคู่มือเล่มนี ซึ% งคาดว่าน่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง% สําหรับ
บุคลากรและผูท้ ี%สนใจทัว% ไปที%จะเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิในการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื%อความ
ก้าวหน้าของตนเองและหน่วยงานต่อไป

นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
สํานักการศึกษาต่อเนื% อง มสธ.
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บทที% 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เป็ นองค์กรที%มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที%เป็ นการศึกษาระบบเปิ ด ด้วยการจัด
การศึกษาในระบบทางไกล โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทัว% ไป
เพิ%มพูนวิทยฐานะแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสําหรับผูส้ าํ เร็ จมัธยมศึกษาเพื%อ
สนองความต้องการของบุคคลและสังคม ซึ% งใช้สื%อการสอนทางไปรษณี ย ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
และวิธีการอื%นที%ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งเข้าชันเรี ยนตามปกติ ซึ% งมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชมีพนั ธกิจ 5 ข้อดังนี (ข้อมูลจาก www.stou.ac.th > พันธกิจและวิสัยทัศน์)
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิต
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ
พัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม เพื%อนําไปสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
วิจยั ส่ งเสริ ม และพัฒนาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาไทย
อนุรักษ์ ส่ งเสริ ม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

เพื%อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้ าหมายตามที%ตงไว้
ั จึงได้จดั ตังหน่วยงานขึนมาหลาย
หน่วยงานเพื%อดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสํานักการศึกษาต่อเนื% องก็ได้รับการจัดตังขึน
อย่างเป็ นทางการเมื%อวันที% 28 ธันวาคม 2531 เพื%อรองรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านอนุรักษ์
ส่ งเสริ ม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและเสริ มสร้างทัศนคติที%ดีงาม
เพื%อคงไว้ซ% ึ งเอกลักษณ์ของชาติไทยโดยการจัดตังอุทยานการศึกษา เพื%อเป็ นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย
ของประชาชน ทุกเพศวัย และเป็ นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ
ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ เช่นงานกฐินพระราชทาน งานสงกรานต์ งานลอย
กระทง ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
อีกหนึ%งภารกิจคือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ ให้บริ การทางวิชาการ
แก่สังคมในรู ปของการเผยแพร่ ความรู ้เพื%อยกระดับคุณภาพของประชาชน ซึ% งภารกิจด้านนีจะเป็ นการจัด
โครงการการศึกษาต่อเนื% อง โครงการสัมฤทธิ บตั ร การจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ แก่ประชาชนและ
หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน การเผยแพร่ ความรู ้ผา่ นสื% อต่าง ๆ รวมทังการให้คาํ ปรึ กษาในด้านการ
ฝึ กอบรมและการจัดทําสื% อต่างๆ โดยมีฝ่ายที%รับผิดชอบในด้านโครงการสัมฤทธิ บตั รคือฝ่ ายบริ การ
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เผยแพร่ ทางไกล ส่ วนภารกิจในด้านการจัดฝึ กอบรม การให้คาํ ปรึ กษาด้านการฝึ กอบรมและการให้บริ การ
ด้านสื% อฝึ กอบรมนันมีฝ่ายที%รับผิดชอบอยู่ 3 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม มี
หน้าที%ในการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดอบรม การจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม รวมทังการคิดงบประมาณ
การฝึ กอบรม ส่ วนฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรมจะมีหน้าที%ในการจัดการอบรมให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อีก
ฝ่ ายหนึ%งคือฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม ถูกจัดตังขึนมาเพื%อทําหน้าที%เกี%ยวกับการจัดทําและ
การจัดหาสื% อต่าง ๆ ที%ใช้ในการฝึ กอบรมรวมทังงานด้านศิลปกรรมเพื%อใช้ในการฝึ กอบรม และกิจกรรม
อื%นๆ ของสํานัก นอกจากนียังให้คาํ ปรึ กษาในการจัดทําสื% อการฝึ กอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย
การจัดการฝึ กอบรมของสํานักการศึกษาต่อเนื%องจะมีการเตรี ยมการตังแต่กระบวนการก่อนการ
อบรม ระหว่างการอบรมและหลังการอบรมโดยการจัดเตรี ยมความพร้อมเพื%อให้การฝึ กอบรมดําเนิ นการ
ไปด้วยความเรี ยบร้อย มีวธิ ี การคัดเลือกวิทยากรเพื%อให้เหมาะสมต่อหลักสู ตรและหัวข้อการบรรยาย มีการ
จัดทําสื% อและเทคนิคต่างๆ เพื%ออํานวยความสะดวกให้แก่วิทยากรในหลากหลายรู ปแบบ เทคนิคการใช้
สื% อเพื%อการฝึ กอบรมหรื อการถ่ายทอดความรู ้นนมี
ั หลากหลายรู ปแบบ ขึนอยูก่ บั วิทยากรว่าจะเลือกใช้สื%อ
่ ผเู ้ ข้ารับการอบรม โดยเทคนิ ควิธีการต่าง ๆ
เทคนิคหรื อวิธีการใดนํามาถ่ายทอดเนื อหาความรู ้นนไปสู
ั
ก็จะต้องเหมาะสมกับเนือหาวิชาที%ถ่ายทอดด้วย รวมทังสื% อการฝึ กอบรมก็มีส่วนสําคัญในการถ่ายทอด
ความรู ้ ทําให้เนือหาวิชามีความน่าสนใจมากยิง% ขึน วิทยากรนันจะเป็ นผูท้ ี%มีบทบาทโดยตรงต่อการ
ถ่ายทอดข้อมูล ดังนันวิทยากรจึงต้องมีความสามารถในการนําเสนอหรื อถ่ายทอดข้อมูลอย่างมีประ
สิ ทธิ ภาพ ซึ% งต้องอาศัยความรู ้ความสามารถและทักษะ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพื%อ
ให้การนําเสนอหรื อการถ่ายทอดความรู ้นนบรรลุ
ั
วตั ถุประสงค์ตามที%ตอ้ งการ
เมื%อกล่าวถึงสื% อการฝึ กอบรม หลายคนมักจะนึกถึงแผ่นใส หรื อโปรแกรมนําเสนอ MS Power point
ซึ% งเป็ นสื% อที%ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย แต่ถา้ จะพูดถึงสื% อโดยทัว% ไปแล้ว สามารถจําแนกประเภทของสื% อได้ดงั นี
1. เครื% องมือหรื ออุปกรณ์ (Hardware) ได้แก่ สื% อประเภทที%ใช้กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้ า
เช่น เครื% องฉาย เครื% องเสี ยง คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2. วัสดุ (Software) ได้แก่ สื% อประเภทที%มีลกั ษณะที%ใช้ควบคู่กบั เครื% องมือและอุปกรณ์ เช่น ฟิ ล์ม
แผ่นโปร่ งใส สไลด์ เทป ซี ดี ดีวดี ี เป็ นต้น และส่ วนที%ใช้ตามลําพังของตนเอง เช่น กระดาษ รู ปภาพ แผนที%
ลูกโลก หนังสื อ ฯลฯ
3. วิธีการ (Techniques or Methods) ได้แก่ กระบวนการหรื อกรรมวิธี ซึ% งในบางครังอาจต้องใช้วสั ดุ
และเครื% องมือประกอบกันเพื%อให้การฝึ กอบรมบรรลุวตั ถุประสงค์ที%ตอ้ งการ ได้แก่ การแสดงละคร การเชิด
หุ่น การสาธิ ต การศึกษานอกสถานที% การจัดนิทรรศการ การใช้สื%อโสตทัศน์ในหลายรู ปแบบ คอมพิวเตอร์
เกมและกิจกรรมต่างๆ
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การฝึ กอบรมโดยทัว% ไปจะใช้สื%อประเภทเครื% องมือ วัสดุและอุปกรณ์เป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนเทคนิค
วิธีการในด้านการใช้กิจกรรมนันส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสําคัญ อาจจะเป็ นเพราะว่าทําให้เสี ยเวลา
ในการนําเสนอเนือหาหลัก หรื อแม้แต่คิดว่าเป็ นการเล่นแบบเด็กๆ แต่ในระยะหลังเริ% มมีการนํากิจกรรมมา
ใช้ควบคู่กบั การบรรยาย เพราะในแต่ละกิจกรรมสามารถสอดแทรกเนือหาลงไปได้ดว้ ย ทําให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรมมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื%อ หรื อแม้แต่การทํากิจกรรมเพื%อให้เกิดความผ่อนคลายความกังวล การ
แทรกบรรยากาศที%ดีในการอบรม การเตรี ยมความพร้อมเพื%อการฝึ กอบรม โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ปั จจุบนั มีไม่กี%หน่วยงานที%นาํ มาใช้ในกระบวนการฝึ กอบรม ซึ% งหลายหน่วยงานอาจจะคิดว่าเป็ นการเสี ยเวลา
และยังไม่เห็นคุณประโยชน์ของกิจกรรม หรื ออาจจะคิดว่าไม่คุม้ ค่า ถือเป็ นการสิ นเปลืองในการเพิ%ม
วิทยากร แต่สาํ นักการศึกษาต่อเนื%องนันได้นาํ เอาเกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในกระบวนการ
ฝึ กอบรมตังแต่แรกเริ% มจนมาถึงปั จจุบนั แทบจะเรี ยกได้วา่ เป็ นรู ปแบบเฉพาะตัวของสํานักการศึกษาต่อเนื%อง
จนมีหลายหน่วยงานเริ% มมีการนํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มาใช้ในการอบรมมากขึน เพราะกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์นนเป็
ั นกิจกรรมที%สร้างบรรยากาศที%ดี ทําให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความสุ ข สนุกสนาน สร้างความใกล้ชิด
สนิทสนม สามารถทําให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความกล้าแสดงออก มีส่วนร่ วมในการอบรมมากขึนและเป็ น
ผลดีต่อบุคลากรของหน่วยงานต่างๆที%มาอบรมร่ วมกันจะได้สร้างเครื อข่ายสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ของผูเ้ ข้ารับการอบรมอีกด้วย นอกจากนีวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ยงั ทําหน้าที%ในการดูแลความเรี ยบร้อยของ
การจัดการอบรมให้เกิดบรรยากาศที%ดีตงแต่
ั กระบวนการก่อนการบรรยาย ระหว่างบรรยายและหลังการ
บรรยายของวิทยากรหลัก ทําให้กระบวนการจัดการอบรมประสบผลสําเร็ จ สร้างความประทับใจให้กบั
ผูเ้ ข้ารับการอบรม อันเป็ นการเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทําคู่มือ
1. เพื%อเป็ นแนวทางให้บุคลากรสํานักการศึกษาต่อเนื%องสามารถทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้
2. เพื%อส่ งเสริ มให้หน่วยงานที%จดั การฝึ กอบรมนําเกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
3. เพื%อเผยแพร่ เกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี%สนใจทัว% ไปนําไปศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิให้
เกิดความชํานาญ
1.3 ขอบเขตของคู่มือ
ขอบเขตของการจัดทําคู่มือนีเพื%อให้ผทู ้ ี%จะนําไปใช้ได้ทราบว่ามีรายละเอียดดังนี
1. เป็ นการอธิ บายรายละเอียด ขันตอนการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสํานักการศึกษาต่อเนื%อง
และประสบการณ์ของผูเ้ ขียนเท่านัน
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2. กิจกรรมที%รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับนี เป็ นกิจกรรมที%ผเู ้ ขียนได้จากการศึกษาเรี ยนรู ้ แล้วนําไป
ปฏิบตั ิเป็ นประสบการณ์ตรง และเป็ นกิจกรรมที%ผเู ้ ขียนคิดค้นขึนมาแล้วนําไปฝึ กปฏิบตั ิจริ งในกระบวน
การฝึ กอบรม
1.4 นิยามศัพท์
“ เกม ” หมายถึง กิจกรรมที%ทาํ ให้เกิดความสนุกสนาน โดยมีการแข่งขันกันอย่างมีจุดหมาย
และกฎกติกา ส่ วนประกอบที%สาํ คัญของเกมคือ ผูเ้ ล่น จุดมุ่งหมาย และกฎกติกา
“ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ” หมายถึง กิจกรรมที%สร้างความคุน้ เคย ทําให้มีความรู ้สึกและความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูเ้ ข้ารับอบรม
“ วิทยากรบรรยาย ” หมายถึง บุคคลที%ทาํ หน้าที%บรรยาย ให้ความรู ้ในเรื% องต่างๆตามวัตถุประสงค์
ของการอบรม
“ วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ” หมายถึง บุคคลที%ทาํ หน้าที%ดาํ เนินกิจกรรม กระบวนการฝึ กอบรม
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมเพื%อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที%ตงไว้
ั
“ ผูเ้ ล่น ” หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการอบรมในหลักสู ตรต่างๆ
1.5 ประโยชน์ ทจี% ะได้ รับจากการทําคู่มือ
1. บุคลากรสํานักการศึกษาต่อเนื% อง สามารถเรี ยนรู ้และฝึ กการใช้เกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ได้อย่างเหมาะสม
2. ทําให้การจัดการอบรมประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
3. ผูส้ นใจทัว% ไปได้ศึกษากระบวนการใช้เกมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที%ผา่ นประสบการณ์
โดยตรงของผูเ้ ขียน เพื%อนําไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดความชํานาญต่อไป
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บทที% 2
การวิเคราะห์ งาน
1 สํ านักการศึกษาต่ อเนื%อง
สํานักการศึกษาต่อเนื%อง ได้รับการจัดตังขึนอย่างเป็ นทางการเมื%อวันที% 28 ธันวาคม 2531 เพื%อ
ดําเนินภารกิจตามพันธกิจที%สาํ คัญของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช โดยมีวสิ ัยทัศน์คือ “องค์ กร
ชั: นนํา เพือ% ให้ บริ การวิชาการแก่ สังคมและส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้ วยทีมงานและบริ การทีม% ีคุณภาพ”
(http://www.stou.ac.th/offices/Oce/pr/pr27454.pdf) มีภารกิจหลัก 2 ด้าน คือการให้บริ การทางวิชาการ
แก่สังคม และการอนุรักษ์ ส่ งเสริ ม ทํานุบาํ รุ งและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สํานักฯได้จดั ตังอุทยานการศึกษา
เพื%อเป็ นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนทุกเพศวัย และเป็ นศูนย์กลางของชุมชน ในการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด
ดังนี
1.1 การให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่
1) การจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรระยะสัน และหลักสู ตรฝึ กอบรมทางไกลแก่ผสู ้ นใจทัว% ไป
2) การให้บริ การจัดฝึ กอบรมตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆทังภาครัฐและเอกชน
3) การจัดโครงการสัมฤทธิ บตั ร
4) การเผยแพร่ ความรู ้ผา่ นสื% อ รวมทังกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ
5) การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้สู่ ชุมชนท้องถิ%น
1.2 การส่ งเสริ มทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมได้แก่
1) การจัดงานประเพณี สาํ คัญต่างๆ ของไทย
2) การเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมผ่านสื% อ รวมทังกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ
3) การจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
4) การจัดกิจกรรมทํานุบาํ รุ งศาสนา
2. วัตถุประสงค์ ในการจัดตั:งสํ านักการศึกษาต่ อเนื%อง
2.1 เพื%อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชนตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชี วิตและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2.2 เพื%อพัฒนาศักยภาพของบุคคล และองค์กรให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 เพื%อส่ งเสริ มทํานุบาํ รุ งและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม (20 ปี สํานักการศึกษาต่อเนื%อง
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 2551: 55)
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3. โครงสร้ างองค์ กรสํ านักการศึกษาต่ อเนื%อง
สํานักการศึกษาต่อเนื%องแบ่งส่ วนการบริ หารดังนี

ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนื%อง
(รองศาตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง)

คณะกรรมการบริ หาร
โครงการฝึ กอบรมที มีลกั ษณะ
พิเศษ
คณะกรรมการบริ หารกองทุน
อุทยานการศึกษารั ชมังคลาภิเษก

เลขานุการ
สํานักการศึกษาต่อเนื%อง
(นายทันคร ธนะกูลบริ ภณั ฑ์)
- งานอํานวยการ
- งานบริ หาร

รองผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษาต่อเนื%อง

หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารการฝึ กอบรม
(นางวิยะดา วรธนานันท์)
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม
- งานจัดการฝึ กอบรม
- งานวุฒิบตั รและหนังสื อรับรอง

หัวหน้าฝ่ าย
บริ การเผยแพร่ ทางไกล
(นางกมลรัตน์ สิ ริธรังศรี )
- งานธุรการ
- งานสัมฤทธิบตั ร
- งานเผยแพร่ ความรู ้ทางสื% ออินเทอร์เน็ต
- งานผลิตรายการวิทยุ
- งานเผยแพร่ ความรู ้สู่ชุมชน

หัวหน้าฝ่ ายวิเคราะห์โครงการ
และหลักสูตรการฝึ กอบรม
(นายเมธี ปิ ยะคุณ)
- งานธุรการ
- งานจัดทําโครงการ
- งานวิเคราะห์โครงการ
- งานประเมินผล

หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาสื% อและ
เทคโนโลยีการฝึ กอบรม
(นายสิ รภพ ใจสุภาพ)
- งานธุรการ
- งานสื% อสิ% งพิมพ์
- งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
- งานสื% ออิเล็กทรอนิกส์
- งานศิลปกรรมสื% อ

หัวหน้าฝ่ าย
อุทยานการศึกษา
(นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ)
- งานธุรการ
- งานนวัตกรรมการศึกษา
- งานจัดการอุทยานการศึกษา
- งานจัดนิทรรศการและการแสดง

เป็ นการแบ่งงานโดยมหาวิทยาลัยฯ
เป็ นการแบ่งงานภายในสํานักฯ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2555
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3. หน้ าทีค% วามรับชอบของหน่ วยงานภายในสํ านักการศึกษาต่ อเนื%อง เพื%อให้การบริ หารจัดการสํานักฯ
มีประสิ ทธิ ภาพ จึงมีการแบ่งฝ่ ายออกเป็ น 6 ฝ่ าย และมีหน้าที%รับผิดชอบดังนี
3.1 สํ านักงานเลขานุการ
มีหน้าที%เกี%ยวกับการบริ หารงานทัว% ไปภายในสํานัก คือ งานสารบรรณ งานธุ รการ งานพัสดุ งาน
งบประมาณ งานบุคลากร งานแผนงาน งานการเงิน งานสวัสดิการต่าง ๆ รวมทังติดต่อประสานงานกับ
ฝ่ ายต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกสํานักเพื%อให้งานดําเนินไปด้วยดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 ฝ่ ายบริการเผยแพร่ ทางไกล
มีหน้าที%ในด้านการให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมโดยการเผยแพร่ ความรู ้สู่ ประชาชนทัว% ไป
ผ่านสื% อต่างๆ ได้แก่ การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง สื% อสิ% งพิมพ์ในรู ปแบบต่าง ๆ และสื% ออื%น ๆ
เช่น อินเทอร์ เน็ต โครงการสัมฤทธิ บตั ร ทังนีสาระความรู ้ที%เป็ นบริ การทางวิชาการแก่สังคมนียึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิต การเผยแพร่ ความรู ้ที%มีสาระอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ รวมทังการจัดอภิปรายทางวิชาการโดยร่ วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื%อเป็ นบริ การทางวิชาการ
แก่สังคมอีกด้านหนึ%ง
3.3 ฝ่ ายอุทยานการศึกษา
มีหน้าที%เกี%ยวกับการส่ งเสริ มทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ เช่นงาน
กฐินพระราชทาน งานประเพณี สงกรานต์ งานสําคัญทางศาสนาต่างๆในลักษณะผสมผสานวิทยาการ
ก้าวหน้าและประยุกต์วทิ ยาการที%มีผลต่อวิถีชีวติ ของคนไทยและสังคมไทย การจัดนิทรรศการ การจัด
พิพิธภัณฑ์ การจัดห้องสารสนเทศ การสาธิ ตและการแสดงในเรื% องต่าง ๆ นอกจากนียังมีการจัดสวน
พฤกษศาสตร์ โดยการเน้นการปลูกไม้ในวรรณคดีไทย พันธุ์ไม้หายาก และไม้ประทินความงาม เป็ นต้น
3.4 ฝ่ ายวิเคราะห์ โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม
มีหน้าที%เกี%ยวกับการพัฒนาและจัดทําหลักสู ตรฝึ กอบรมโดยการสํารวจ และวิเคราะห์ความต้องการ
ในการฝึ กอบรม วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการฝึ กอบรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็ นสําคัญ นอกจากนียังได้ดาํ เนินการกําหนดรู ปแบบและเครื% องมือที%ใช้ในการประเมินผลและติดตามผล
การฝึ กอบรมในแต่ละโครงการ ตลอดจนทําหน้าที%ให้คาํ ปรึ กษาในด้านการจัดทําโครงการฝึ กอบรม การ
จัดทําหลักสู ตร และการประเมินผลการฝึ กอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน
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3.5 ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรม
มีหน้าที%เกี%ยวกับการจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ แก่ประชาชนผูส้ นใจทัว% ไป และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน เพื%อเพิ%มพูนความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในการทํางานด้านต่าง ๆแก่
บุคลากรทุกระดับ นอกจากนี ยังให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านการบริ หารการฝึ กอบรมแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ทังภาครัฐและเอกชน
3.6 ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
มีหน้าที%และความรับผิดชอบทางด้านการจัดหา ออกแบบ พัฒนาและผลิตสื% อต่าง ๆ ที%ใช้ในการ
ฝึ กอบรมและการให้บริ การทางวิชาการในรู ปแบบอื%นๆ นอกจากนียังให้คาํ ปรึ กษาในด้านการออกแบบ
การจัดทําสื% อต่างๆเพื%อการฝึ กอบรมให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย
อัตรากําลังของสํ านักการศึกษาต่ อเนื%อง รวมทังหมด 49 คน ดังนี
ฝ่ าย

ข้าราชการ

พนักงาน

ลูกจ้างชัว% คราว
รายเดือน

ลูกจ้างประจํา

จํานวน

1. สํานักงานเลขานุการ

12

2

2

2

18

2. ฝ่ ายบริ การเผยแพร่ ทางไกล

5

1

1

-

7

3. ฝ่ ายอุทยานการศึกษา

3

1

1

-

5

4. ฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสู ตรการฝึ กอบรม

3

1

1

-

5

5. ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรม

4

1

4

-

9

6. ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยี
การฝึ กอบรม

5

-

-

-

5

32

6

9

2

49

รวม

(ข้อมูลจากสํานักงานเลขานุการ สศต. พ.ย. 2554)
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4. ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมได้จดั ระบบ
การบริ หารงานและอัตรากําลังดังนี
แผนภูมิโครงสร้ างการบริ หารงาน
ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม

หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนาสื+อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
นายสิรภพ ใจสุภาพ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการพิเศษ)

งานธุรการ

งานศิลปกรรมสื+อ

งานสื+อสิ+งพิมพ์

- นางสาวอุไรวรรณ แสงพันธ์รุง
(ผู้ปฏิบตั งิ านบริ หารชํานาญงาน)

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)
- นางสาวบังอร สุวรรณานนท์
(นักวิชาการศึกษาชํานาญการ)
-

งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม

งานสื+ออิเล็กทรอนิกส์
- นายหัสนัย ริ ยาพันธ์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)

- นายหัสนัย ริ ยาพันธ์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)
- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)

เป็ นการแบ่งงานภายในสํานักฯ
เป็ นการแบ่งงานภายในฝ่ ายฯ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2555

- นายธนกฤต หาดทวายกาญจน์
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ)
- นายกิตติภพ นามพุทธา
(นายช่างศิลป์ชํานาญงาน)
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ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรมได้แบ่งหน้าที%ความรับผิดชอบออกเป็ น 5 ด้านคือ
1. งานธุ รการ
2. งานพัฒนาสื% อสิ% งพิมพ์
3. งานพัฒนาสื% ออิเล็กทรอนิ กส์
4. งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
5. งานศิลปกรรมสื% อ
1 งานธุรการ มีหน้าที%รับผิดชอบต่างๆ ดังนี
1.1 งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่ งหนังสื อ การร่ างหนังสื อ การจัดเก็บหนังสื อ การค้นหาหนังสื อ
1.2 งานการเงิน ได้แก่ การตรวจสอบ การเบิกจ่าย การยืมเงิน การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
1.3 งานพัสดุ ดําเนิ นการจัดซื อจัดหาวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์เพื%อนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปโดย
เหมาะสมกับลักษณะงานและประหยัด
1.4 งานบุคคล ดําเนิ นการด้านการอํานวยความสะดวกในการขอรับสวัสดิการของบุคลากรในฝ่ าย และ
จัดทําสถิติวนั ลาของบุคลากรของฝ่ ายเพื%อการตรวจสอบและอ้างอิงต่างๆ
1.5 งานเลขานุการกิจของฝ่ าย ได้แก่ การจัดประชุ มภายในฝ่ าย การจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการ
ประชุม ตลอดจนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื%อใช้ในการประชุม
1.6 รับคําขอและประสานงานการให้บริ การผลิตสื% อเพื%อใช้ในการฝึ กอบรม ตลอดจนการให้บริ การ
งานศิลปกรรมเบ็ดเตล็ดอื%นๆ เพื%อใช้ในงานบริ การทางวิชาการในรู ปแบบอื%นๆ
1.7 รับคําขอและประสานงานการให้บริ การโสตทัศนูปกรณ์เพื%อใช้ในการจัดฝึ กอบรมและการให้
บริ การทางวิชาการในรู ปแบบอื%นๆ ตลอดจนการประชุมสัมมนาต่างๆ ที%มีหน่วยงานขอความอนุเคราะห์มา
1.8 รวบรวมและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายทังประจําเดือนและประจําปี เพื%อใช้ในการรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจําสํานักและกองแผนงาน ตลอดจนสรุ ปเป็ นผลงานประจําปี
1.9 รวบรวมค่าใช้จ่ายการผลิตสื% อในการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆ เพื%อส่ งให้สาํ นักงานเลขานุการ
รวมเป็ นค่าใช้จ่ายทังหมดในการฝึ กอบรมในแต่ละครัง
1.10 งานอื%นๆ ตามที%ได้รับมอบหมาย
2. งานพัฒนาสื% อสิ% งพิมพ์ มีหน้าที%รับผิดชอบในการผลิตสื% อสิ% งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารชุดฝึ กอบรม เอกสาร
ประกอบการฝึ กอบรม สมุดโน้ต แฟ้ มใส่ เอกสาร การ์ ดอวยพร เป็ นต้น เพื%อใช้ในงานฝึ กอบรมดังนี
2.1 ประสานงานการติดตามต้นฉบับสื% อสิ% งพิมพ์จากคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุ ดฝึ กอบรมและฝ่ าย
วิเคราะห์โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม
2.2 ประสานงานการจัดพิมพ์ร่างต้นฉบับสื% อสิ% งพิมพ์กบั สํานักพิมพ์และบรรณาธิ การชุดฝึ กอบรม
2.3 ประสานงานการจัดหาและการจัดทําภาพประกอบในสื% อสิ% งพิมพ์ต่างๆ
2.4 ออกแบบรู ปเล่ม กําหนดรู ปเล่ม ขนาดและแบบตัวอักษร และจัดทํา เพื%อให้เหมาะสมกับ

16

ลักษณะงานแต่ละประเภท
2.5 ประสานงานการผลิตสื% อสิ% งพิมพ์กบั สํานักพิมพ์และบุคคลที%เกี%ยวข้อง เช่น ช่างศิลป์
บรรณาธิ การ เป็ นต้น
2.6 บรรณาธิ การและพิสูจน์อกั ษรสื% อสิ% งพิมพ์ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม
2.7 ดําเนินการจัดพิมพ์ซาและการบรรณาธิ
ํ
กรสิ% งพิมพ์ที%จะพิมพ์ใหม่ให้ถูกต้องและมีปริ มาณ
เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละปี
2.8 ประสานงานกับสํานักบรรณสารสนเทศในการจัดทําข้อมูลบัตรรายการของเอกสารชุดฝึ ก
อบรม และจัดส่ งเอกสารชุดฝึ กอบรมให้สาํ นักบรรณสารสนเทศเพื%อนําออกให้บริ การต่อไป
2.9 เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี%ยวกับการจัดพิมพ์สื%อสิ% งพิมพ์เพื%อใช้ในการรายงานค่าใช้จ่าย
การฝึ กอบรม และใช้ในการวางแผนการจัดพิมพ์ในครังต่อไป
2.10 งานอื%นๆ ตามที%ได้รับมอบหมาย
3. งานพัฒนาสื% ออิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบในการจัดหา รวบรวม และผลิตสื% อโสตทัศน์ ได้แก่ การผลิตแผ่น
ภาพโปร่ งใส สไลด์ เทปเสี ยง วีดิทศั น์ และสื% อคอมพิวเตอร์ รวมทังสื% ออินเทอร์ เน็ต ดังนี
3.1 ประสานงานการผลิตสไลด์ เทปเสี ยง และวีดิทศั น์กบั สํานักเทคโนโลยีการศึกษาและบุคคล
ที%เกี%ยวข้อง เช่น ผูบ้ รรยาย วิทยากร คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดฝึ กอบรม เป็ นต้น
3.2 เขียนบทและประสานงานการเขียนบทสื% อโสตทัศน์
3.3 ควบคุมและดําเนินการผลิตสื% อโสตทัศน์ให้เป็ นไปตามบทและแผนที%วางไว้
3.4 ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุ งคุณภาพสื% อโสตทัศน์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้เพื%อการฝึ กอบรม
อยูเ่ สมอ
3.5 จัดระบบ รวบรวม และให้บริ การยืมและรับคืนสื% อโสตทัศน์แก่วทิ ยากรและเจ้าหน้าที%ฝึกอบรม
ตลอดจนผูท้ ี%ขอใช้บริ การจากหน่วยงานอื%น
3.6 บรรณาธิ กรเนื อหาแผ่นภาพโปร่ งใสที%วทิ ยากรขอให้จดั ทําเพื%อให้มีความเหมาะสมในการใช้
งาน ถูกต้องตามหลักวิชาการผลิตแผ่นภาพโปร่ งใส
3.7 งานอื%นๆ ตามที%ได้รับมอบหมาย
4. งานเทคโนโลยีการฝึ กอบรม รับผิดชอบการจัดการ พัฒนา จัดหาและคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการ
ฝึ กอบรม ดังนี
4.1 ประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีการศึกษาและบุคลากรที%เกี%ยวข้องในการจัดระบบติดตังและการ
ควบคุมใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆในการฝึ กอบรม
4.2 จัดระบบ และติดตังโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ออกแบบกิจกรรมเพื%อใช้ในการฝึ กอบรมและการ
บริ การทางวิชาการรู ปแบบอื%นๆ
4.3 ติดตาม รวบรวม และจัดทําข้อเสนอแนะในการเลือกใช้อุปกรณ์ กิจกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที%
เหมาะสมเพื%อนํามาใช้ในการฝึ กอบรม
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4.4 กําหนดรายละเอียดของครุ ภณั ฑ์ต่างๆเพื%อจัดหามาใช้ในการฝึ กอบรม
4.5 งานพัฒนาการฝึ กอบรมทางไกล ซึ% งจะต้องจัดระบบสื% อและวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกันให้
เหมาะสมต่อการศึกษาด้วยตนเอง
4.6 งานอื%นๆ ตามที%ได้รับมอบหมาย
5. งานศิลปกรรมสื% อ รับผิดชอบการผลิตงานศิลปกรรมในงานฝึ กอบรมและงานบริ การวิชาการในรู ปแบบ
อื%นๆ ดังนี
5.1 ผลิตงานศิลปกรรมเพื%อการผลิตสื% อสิ% งพิมพ์และสื% อโสตทัศน์ เช่น ปกเอกสาร การวาดภาพ
ประกอบเอกสารฝึ กอบรม ปกเทปเสี ยง วีดิทศั น์ แผ่นภาพโปร่ งใส ภาพวาด ภาพประกอบต่างๆ
5.2 การออกแบบและจัดหน้าเอกสารชุ ดฝึ กอบรมและเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
5.3 การจัดทําป้ ายต่างๆ ที%ใช้งานฝึ กอบรม เช่น ป้ ายเวที ป้ ายชื%อติดหน้าอกผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ป้ ายชื%อวิทยากร ป้ ายชื%อเจ้าหน้าที% ป้ ายชื%อตังโต๊ะผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมและวิทยากร ป้ ายต้อนรับ
ป้ ายบอกทาง และป้ ายอื%นๆ
5.4 การออกแบบและดําเนินการจัดนิทรรศการเพื%อการบริ การทางวิชาการแก่สังคมและกิจกรรม
อื%นๆ
5.5 การออกแบบงานศิลปกรรมอื%นๆ ตามที%ได้รับมอบหมาย
การวิเคราะห์ งานด้ านกิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
สํานักการศึกษาต่อเนื%อง มีภารกิจหลักในด้านการให้บริ การวิชาการแก่สังคมโดยมีกิจกรรมที%
ดําเนินงานตลอดทังปี นัน% ก็คือกิจกรรมการฝึ กอบรม ในการดําเนินการฝึ กอบรมของสํานักฯนันมีทงั
ดําเนินการฝึ กอบรมภายในมหาวิทยาลัย และการจัดอบรมภายนอกมหาวิทยาลัยตามความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ และในกิจกรรมการฝึ กอบรมของสํานักฯนันนอกจากจะให้ความสําคัญต่อวิทยากรผูม้ ี
ความรู ้ประสบการณ์ตรงตามเนือหาของหลักสู ตรแล้ว สํานักฯยังให้ความสําคัญต่อวิทยากรกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ในงานฝึ กอบรมเป็ นอย่างมากเพราะนอกจากผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้ความรู ้จากวิทยากรหลักตาม
เนือหาหลักสู ตรแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมยังได้รับความสุ ขสนุกสนาน ความเป็ นกันเองระหว่างกัน โดยการสอด
แทรกกิจกรรมกลุ่มในช่วงจังหวะเวลาต่างๆ การอบรมแต่ละหลักสู ตรจะมีวทิ ยากรกลุ่มสัมพันธ์ที%ทาํ หน้าที%
สร้างบรรยากาศการฝึ กอบรมให้มีความเป็ นกันเอง ทํากิจกรรมเพื%อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รู้จกั สนิทสนมกัน
นอกจากนีวิทยากรกลุ่มยังมีหน้าที%แนะนําวิทยากร กล่าวขอบคุณวิทยากร แนะนําสถานที%ฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์ในเรื% องต่างๆรวมทังดูแลความเรี ยบร้อยของการอบรม แก้ปัญหาที%อาจจะเกิดขึน ประเมิน
บรรยากาศ เนื อหาสาระการอบรม สอดแทรกกิจกรรมต่างๆเพื%อไม่ให้การฝึ กอบรมน่าเบื%อหน่าย
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จากการที%ได้ดาํ เนินการอบรม รวมทังเป็ นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์มาต่อเนื%อง จึงได้เห็นข้อดี
ข้อด้อยรวมทังจุดแข็งจุดอ่อนของการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของสํานักการศึกษาต่อเนื% อง ดังนี
การวิเคราะห์ กจิ กรรมกลุ่มสั มพันธ์
จุดแข็ง
1. การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็ นรู ปแบบที%
ดําเนินการมานานจนเป็ นเอกลักษณ์ของการ
อบรมของสํานักการศึกษาต่อเนื%อง
2. สํานักการศึกษาต่อเนื%องได้เชิ ญผูท้ ี%มีความรู ้
ความสามารถในการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
มาเป็ นวิทยากรบ่อย ทําให้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์มีหลากหลายรู ปแบบ
3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที%มีความสามารถ
เป็ นต้นแบบหรื อแบบอย่างที%ดีได้
4. มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
โอกาสฝึ กฝนเพื%อพัฒนาตนเองและองค์กร

จุดอ่ อน
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จะใช้เวลาในช่วงแรกของ
การอบรมไม่เกิน 3 ชัว% โมง บางหลักสู ตรอาจจะใช้
เวลาเพียง 15-30 นาที ทําให้ไม่มีแรงจูงใจสําหรับ
วิทยากรภายนอก(เพราะจะได้รับค่าตอบแทนน้อย)
2. บุคลากรที%มีบุคลิกดีเหมาะสมกับการเป็ นวิทยากร
ไม่กล้าฝึ กการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที%มีหลากหลายนันยังไม่มีผู ้
รวบรวมให้เป็ นหมวดหมู่ให้เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลา
4. ไม่ค่อยมีผทู ้ ี%สนใจฝึ กปฏิบตั ิการเป็ นวิทยกรกลุ่ม
สัมพันธ์ เพราะคิดว่าตนเองทําไม่ได้

โอกาส
1. บุคลากรของสํานักการศึกษาต่อเนื%องและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถฝึ กฝนการ
เป็ นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ได้ โดยมีการฝึ ก
อบรมในหลักสู ตรต่างๆให้บุคลากรของสํานัก
การศึกษาต่อเนื%องและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้ดูเป็ นตัวอย่าง เพื%อให้ศึกษาแบบอย่าง
แนวทางที%ถูกต้อง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู ้
ความสามารถเป็ นที%ยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอก สามารถสร้างชื%อเสี ยงให้กบั

ข้ อจํากัด
1. บุคลากรที%ไม่ได้สังกัดสํานักการศึกษาต่อเนื%อง
อาจจะไม่ได้ดูรูปแบบวิธีการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ได้บ่อยๆเหมือนบุคลากรของสํานักการศึกษาต่อเนื%อง
2. หลักสู ตรที%บุคลากรจะใช้ฝึกทํากิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์มีนอ้ ย เช่นหลักสู ตรที%จดั ขึนของหน่วยงาน
ภายใน
3. บางหลักสู ตรไม่มีเวลาให้ทาํ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพราะจะทําให้ไปเบียดเวลาของหัวข้ออบรมอื%น
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มหาวิทยาลัยได้
3. มีรูปแบบและวิธีการที%หลากหลายให้
บุคลากรได้เรี ยนรู ้จากหลักสู ตรการฝึ กอบรม
ของสํานักการศึกษาต่อเนื% อง
4. บุคลากรที%ทาํ หน้าที%เป็ นวิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์ สามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมที%มีอยู่
ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้
5. การฝึ กเป็ นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์เป็ น
ลักษณะเป็ นกันเองทําให้ผทู ้ ี%ฝึกไม่รู้สึก
กดดันมาก
6. บุคลากรที%สนใจการทําหน้าที%เป็ นวิทยากร
กลุ่มสัมพันธ์ สามารถเริ% มฝึ กการเป็ นวิทยากร
กลุ่มได้จากกิจกรรมที%ง่ายๆ ภายในหน่วยงาน
ของตนเองก่อน เพื%อฝึ กความคุน้ เคยกับเวที
ไมโครโฟน และการพูดต่อหน้าบุคคลอื%น เช่น
กิจกรรมทําบุญของหน่วยงาน การประชุม
สัมมนา เป็ นต้น
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บทที% 3
องค์ ประกอบของระบบงาน
การจัดการฝึ กอบรมของสํานักการศึกษาต่อเนื%องนันจะมีองค์ประกอบของระบบงานรวมทัง
ฝ่ ายที%เกี%ยวข้องในการดําเนิ นงานฝึ กอบรมในแต่ละส่ วนมีทงหมด
ั
3 ฝ่ ายคือ
1. ฝ่ ายวิเคราะห์ โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดทําหลักสู ตร
ฝึ กอบรม การสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการฝึ กอบรม วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ
ฝึ กอบรม ประเมินผลและติดตามผลการฝึ กอบรมในแต่ละโครงการ
2. ฝ่ ายบริหารการฝึ กอบรม มีหน้าที%ในการดําเนิ นการจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ แก่ประชาชน
ผูส้ นใจทัว% ไป และหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน
3. ฝ่ ายพัฒนาสื% อและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม เป็ นฝ่ ายที%ทาํ หน้าที%ช่วยจัดหา ออกแบบ พัฒนาสื% อ
ต่าง ๆที%ใช้ในการฝึ กอบรม การจัดทําป้ ายต่างๆ การผลิตสื% อประกอบการอบรม รวมทังกิจกรรมอื%นๆที%
เกี%ยวข้องกับงานฝึ กอบรมเช่น เกม กิจกรรมต่างๆเพื%อช่วยให้การอบรมดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ที%ตงไว้
ั
การดําเนิ นงานของแต่ละฝ่ ายจะประสานสอดคล้องกันเพื%อให้การจัดการฝึ กอบรมดําเนิ นไปด้วย
ความเรี ยบร้อย โดยมีระบบงานที%ชดั เจน ส่ วนกระบวนการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก็จะมีขนตอนการ
ั
ปฏิบตั ิงานที%ชดั เจนเช่นกัน โดยแบ่งกระบวนการออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. กระบวนการก่อนการฝึ กอบรม
2. กระบวนการระหว่างการอบรม
3. กระบวนการหลังการอบรม
กระบวนการทัง 3 ส่ วนมีขนตอนองค์
ั
ประกอบของระบบงานดังนี
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แผนผังขั:นตอนการทํากิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์

1. วิเคราะห์โครงการฝึ กอบรม

2. กําหนดเจ้าหน้าที%/ผูป้ ระสานงาน
ประจําหลักสู ตร
ก่อนการอบรม
3. เจ้าหน้าที%/ผูป้ ระสานงาน
ทําบันทึก / ติดต่อวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

หาข้อมูลจาก
แหล่งอื%นๆ

ระหว่างการอบรม

4. วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
เตรี ยมความพร้อม

หาข้อมูลเพิ%มเติม

ก่อนการบรรยาย
5. ดําเนินการทํา
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ระหว่างการบรรยาย
หลังการบรรยาย

หลังการอบรม

6. ประเมินผล

แสดงภาพระบบงานทํากิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
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ขันตอนการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามระบบงานที%มีส่วนประกอบสําคัญ 3 ขันตอนคือ
1. ขันตอนก่อนการฝึ กอบรม
2. ขันตอนก่อนการฝึ กอบรม
3. ขันตอนระหว่างการอบรม
1. ขั:นตอนก่ อนการฝึ กอบรม
1.1 วิเคราะห์โครงการฝึ กอบรม ก่อนการดําเนินงานจัดฝึ กอบรมแต่ละหลักสู ตรจะต้องมี
กระบวนการวิเคราะห์หลักสู ตรเพื%อประเมินความเป็ นไปได้ ความคุม้ ทุนในการจัดอบรมของหลักสู ตร
ต่างๆ เพื%อบรรจุเป็ นหลักสู ตรประจําปี โดยการดําเนินงานของฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรม
1.2 กําหนดเจ้าหน้าที%/ผูป้ ระสานงานประจําหลักสู ตร เมื%อกําหนดหลักสู ตรฝึ กอบรมประจําปี
แล้ว ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรมจะดําเนินการต่อโดยกําหนดบุคลากรเพื%อทําหน้าที%เป็ นเลขานุการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการโครงการในการติดต่อประสานงานในงานอบรมโดยการพิจารณาความเหมาะสมของ
บุคลากรกับหลักสู ตรต่างๆ
1.3. เจ้าหน้าที%/ผูป้ ระสานงานทําบันทึก / ติดต่อวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ เจ้าหน้าที%เลขานุการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการโครงการจําดําเนินการติดต่อประสานงานในด้านต่างๆเช่น ทําบันทึกถึงกองคลังเพื%อขอ
ยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดฝึ กอบรม ทําบันทึกถึงศูนย์สัมมนาประสานงานห้องจัดอบรม ทําบันทึกถึง
สํานักเทคโนโลยีการศึกษาเพื%อขอใช้บริ การโสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที%โสตทัศน์ เจ้าหน้าที%วดี ิทศั น์
เจ้าหน้าที%ถ่ายภาพ รวมทังการสรรหาวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากแบบ
ประวัติวทิ ยากรเพื%อให้เหมาะสมกับหลักสู ตร โดยการติดต่อเรี ยนเชิ ญอย่างไม่เป็ นทางการให้รับทราบ
กําหนดการ หากวิทยากรพร้อม จึงดําเนินการทําหนังสื อเชิญอย่างเป็ นทางการต่อไป พร้อมกับแนบ
รายละเอียดของหลักสู ตร ตารางการฝึ กอบรม ขอบเขตเนือหาของแต่ละหัวข้อวิชา รายละเอียดของผู ้
เข้ารับการอบรม เช่น ชื% อ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงานที%สังกัดเพื%อให้วทิ ยากรได้ทราบข้อมูลเบืองต้น
1.4 วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์เตรี ยมความพร้อม สิ% งแรกที%ผทู ้ าํ หน้าที%วทิ ยากรกลุ่มสัมพันธ์จะต้อง
เตรี ยมคือการหาข้อมูลที%เกี%ยวข้องทังจากแหล่งข้อมูลในที%ต่างๆเช่น Internet หน่วยงานต้นสังกัด หรื อขอ
ข้อมูลเพิ%มเติมจากเจ้าหน้าที%ผเู ้ กี%ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นต่างๆให้มากที%สุด เช่น
- ข้อมูลผูเ้ ข้าอบรม เช่น อายุ เพศ การศึกษา ฯลฯ
- ความสัมพันธ์ของผูเ้ ข้าอบรม เป็ นการอบรมจากบุคคลทัว% ไปหรื อเป็ นหน่วยงานเดียวกัน ถ้าเป็ น
หน่วยงานเดียวกันผูเ้ ข้าอบรมรู ้จกั กันหรื อไม่ รู ้จกั กันในระดับใด
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- ช่วงเวลาที%ทาํ กิจกรรม
- สภาพห้อง สิ% งอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมทังโสตทัศนูปกรณ์
2. ขั:นตอนระหว่ างการอบรม
2.1 ดําเนินการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในระหว่างการอบรมจะมีช่วงเวลาที%วทิ ยากรกลุ่มสัมพันธ์
มีบทบาทคือ
- กิจกรรมก่อนการบรรยาย เป็ นกิจกรรมแรกของการอบรม วิทยากรกลุ่มฯ จะต้องประสานงาน
กับเลขานุการโครงการในขันตอนต่างๆ เช่น การทักทายพูดคุยเพื%อสร้างความคุน้ เคย พิธีเปิ ดการอบรม
การกล่าวรายงานต่อประธานเปิ ดงาน การกล่าวแนะนําวิทยากรบรรยาย
- กิจกรรมระหว่างการบรรยาย วิทยากรกลุ่มฯจะทําหน้าที%ประเมินบรรยากาศการอบรมเพื%อ
ดําเนินการแก้ไขปั ญหาที%อาจจะเกิดขึน กิจกรรมก่อนการพักรับประทานอาหารว่างหรื อก่อนพัก
รับประทานอาหาร เป็ นกิจกรรมรวมพลังหรื อเตรี ยมความพร้อมเช่น การปรบมือเป็ นจังหวะ การเปล่ง
เสี ยงแสดงพลัง เป็ นต้น
- กิจกรรมหลังการบรรยาย เป็ นกิจกรรมกล่าวขอบคุณวิทยากร กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบตั รให้ผู ้
ผ่านการอบรมและพิธีปิดการอบรม กิจกรรมอําลา เพื%อให้เกิดความรู ้สึกซาบซึง ประทับใจในการจัด
อบรม
3. ขั:นตอนหลังการอบรม
3.1. ประเมินผลโดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ เป็ นการประเมินภาพรวมของการจัดฝึ กอบรมโดยใช้
วิธีการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของผูเ้ ข้าอบรม
3.2 ประเมินผลภาพรวมทังหมด เลขานุการโครงการจะเป็ นผูแ้ จกแบบประเมินโครงการซึ% ง
ออกแบบและวิเคราะห์โดยฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม เพื%อทําการประเมินว่าต้อง
ปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนใดบ้าง
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บทที% 4
ขั:นตอนการปฏิบัติงานอย่ างเป็ นระบบ
%ยวข้องในกระบวนการต่างๆ 6 ขันตอนดังนี
การดําเนิ นการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นนจะเกี
ั
1. วิเคราะห์โครงการฝึ กอบรม
2. กําหนดเจ้าหน้าที%/ผูป้ ระสานงานประจําหลักสู ตร
3. เจ้าหน้าที%/ผูป้ ระสานงานทําบันทึก / ติดต่อวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
4. วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์เตรี ยมความพร้อม
5. ดําเนินการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
6. ประเมินผล
1. วิเคราะห์ โครงการฝึ กอบรม (กระบวนการก่อนการฝึ กอบรม)
การกําหนดหลักสู ตรฝึ กอบรมนันจะมีกระบวนการวิเคราะห์หลักสู ตรเพื%อประเมินความเป็ นไปได้
ความคุม้ ทุนในการจัดอบรมของหลักสู ตรต่างๆ เพื%อบรรจุเป็ นหลักสู ตรประจําปี โดยเป็ นภารกิจของฝ่ าย
วิเคราะห์โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรม ที%จะต้องดําเนินการสํารวจ วิเคราะห์ความต้องการฝึ กอบรม
และความเป็ นไปได้ในการฝึ กอบรม
2. กําหนดเจ้ าหน้ าที/% ผู้ประสานงานประจําหลักสู ตร
การจัดการฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆของสํานักการศึกษาต่อเนื%องนัน เมื%อกําหนดหลักสู ตร
ฝึ กอบรมประจําปี แล้ว ฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรมจะดําเนินการกําหนดบุคลากรเพื%อทําหน้าที%เป็ นเลขานุการ
และผูช้ ่วยเลขานุการโครงการเพื%อดําเนิ นการติดต่อประสานงานการอบรมในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อ
วิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ เจ้าหน้าที%โสตทัศน์ เจ้าหน้าที%ถ่ายภาพ ทําบันทึกในด้านต่างๆ ติดต่อ
ประสานงานด้านสถานที%จดั อบรม ห้องพัก อาหาร วัสดุอุปกรณ์การฝึ กอบรม การยืมเงินทดรองจ่าย ฯลฯ
โดยการพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรในฝ่ ายบริ หารการฝึ กอบรม รวมทังบุคลากรจากฝ่ ายอื%นๆที%มี
ความเหมาะสมและสามารถเป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการโครงการในหลักสู ตรต่างๆโดยไม่กระทบ
กับภารกิจหลักของบุคลากรและฝ่ ายอื%นๆ
3. เจ้ าหน้ าที%/ผู้ประสานงานทําบันทึก / ติดต่ อวิทยากรกลุ่มสั มพันธ์
เจ้าหน้าที%เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการโครงการจะดําเนิ นการติดต่อประสานงานในด้านต่างๆ
เช่น ทําบันทึกถึงกองคลังเพื%อขอยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดฝึ กอบรม ทําบันทึกถึงศูนย์สัมมนาประสานงาน
ห้องจัดอบรม ห้องพัก รายการอาหาร เครื% องดื%ม อาหารว่าง ทําบันทึกถึงสํานักเทคโนโลยีการศึกษาเพื%อขอ
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ใช้บริ การโสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที%โสตทัศน์ เจ้าหน้าที%วีดิทศั น์ เจ้าหน้าที%ถ่ายภาพ รวมทังการสรรหา
วิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากแบบประวัติวทิ ยากรเพื%อให้เหมาะสมกับหลักสู ตร
โดยการติดต่อเรี ยนเชิ ญอย่างไม่เป็ นทางการให้ทราบกําหนดการ หากวิทยากรพร้อม จึงดําเนินการทํา
หนังสื อเชิ ญอย่างเป็ นทางการต่อไป พร้อมกับแนบรายละเอียดของหลักสู ตร ตารางการฝึ กอบรม ขอบเขต
เนือหาของแต่ละหัวข้อวิชา รายละเอียดของผูเ้ ข้ารับการอบรม เช่น ชื% อ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงานที%สังกัด
เพื%อให้วทิ ยากรได้ทราบข้อมูลเบืองต้น ดังตัวอย่างหนังสื อเชิญวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ หน้า 26
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ตัวอย่ างหนังสื อเชิ ญเป็ นวิทยากรกลุ่มสั มพันธ์
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4. วิทยากรกลุ่มสั มพันธ์ เตรี ยมความพร้ อม
เมื%อได้รับการทาบทามให้ทาํ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในหลักสู ตรหนึ%งหลักสู ตรใดแล้ว สิ% งแรกที%ผู ้
ทําหน้าที%วทิ ยากรกลุ่มสัมพันธ์จะต้องเตรี ยมคือการหาข้อมูลที%เกี%ยวข้องทังจากแหล่งข้อมูลในที%ต่างๆเช่น
Internet หน่วยงานต้นสังกัด หรื อขอข้อมูลเพิ%มเติมจากเจ้าหน้าที%ผเู ้ กี%ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นต่างๆดังนี
4.1 หลักสู ตรนันเป็ นการอบรมจากบุคคลทัว% ไปหรื อเป็ นหน่วยงานเดียวกัน ถ้าเป็ นหน่วยงานเดียวกัน
ผูเ้ ข้าอบรมรู ้จกั กันหรื อไม่ รู ้จกั กันในระดับใด เพราะจะมีผลต่อการเลือกกิจกรรมที%จะนําไปใช้
4.2 ตรวจสอบตารางการฝึ กอบรมว่ามีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กี%นาทีกี%ชวั% โมง
4.3 ประสานงานกับเจ้าหน้าที%ฝึกอบรมเพื%อตรวจสอบห้องฝึ กอบรมว่ามีสภาพห้องเป็ นแบบใดกว้าง
ยาวแค่ไหน จะต้องจัดโต๊ะเก้าอีแบบใด ถ้ามีเวลาทํากิจกรรมกลุ่มนาน(3 ชัว% โมงขึนไป)ควรจัดโต๊ะแบบ
เธี ยร์ เตอร์ (มีเฉพาะเก้าอีนัง% )เพราะสามารถทํากิจกรรมกลุ่มได้หลากหลายวิธีและง่ายต่อการทํากิจกรรม
4.4 ตรวจสอบระบบเสี ยงในห้องอบรมว่าเป็ นแบบใดสามารถเล่นเทปหรื อซี ดีได้หรื อไม่(เพราะบาง
กิจกรรมอาจจะต้องเปิ ดเพลงเพื%อสร้างบรรยากาศ)
4.5 เจ้าหน้าที%มีเพลงในจังหวะที%ตอ้ งการหรื อไม่ ถ้าไม่มีจะต้องเตรี ยมมาให้เรี ยบร้อย
4.6 ไมโครโฟนควรจะเป็ นแบบไร้สาย เพราะจะไม่เป็ นอุปสรรคต่อการทํากิจกรรม
4.7 ตรวจสอบรายชื% อผูเ้ ข้ารับการอบรมเพื%อหาข้อมูลให้มากที%สุดเพื%อจะได้เลือกกิจกรรมให้เหมาะสม
ที%สุด เช่น
1) จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม เพราะจํานวนคนจะมีผลต่อการแบ่งกลุ่ม การควบคุมกิจกรรมและ
การใช้วสั ดุอุปกรณ์
2) เพศผูเ้ ข้ารับการอบรม จะมีผลต่อการเลือกใช้กิจกรรมและเกมให้เหมาะสมกับเพศผูเ้ ข้าอบรม
3) อายุผเู ้ ข้ารับการอบรม เช่น กลุ่มเด็ก วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ ผูส้ ู งอายุ หรื อมีอายุใกล้เคียงกัน อายุต่างกัน
มาก เป็ นต้น
4) วุฒิการศึกษา การศึกษาที%ต่างกันหรื อความรู ้ที%ต่างกันมากๆ อาจจะเกิดปั ญหาในการอบรมได้
5) ตําแหน่งหน้าที%การงาน โดยเฉพาะการอบรมให้กบั บุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน ซึ% งอาจจะมีทงั
ผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้า ลูกน้อง เลขานุการ บัญชี คนสวน คนขับรถ ภารโรง ฯลฯ ดังนันการรวมกลุ่มระดม
สมองอาจจะมีบางคนไม่กล้าเสนอความคิดเห็น หรื อบางคนอาจจะเป็ นผูช้ ีนําความคิดได้ ดังนันวิทยากร
กลุ่มฯจะต้องหาวิธีการละลายกรอบของตําแหน่งหน้าที%การงานออกไปก่อน
6) ศาสนา เพราะอาจจะมีผเู ้ ข้าอบรมที%เคร่ งศาสนา ไม่ประสงค์หรื อไม่เหมาะที%จะทํากิจกรรม
ฯลฯ
เมื%อได้ขอ้ มูลต่างๆครบถ้วน รวมทังการติดต่อประสานงานแล้ว ผูท้ าํ หน้าที%วทิ ยากรกลุ่มสัมพันธ์
ต้องเตรี ยมความพร้อมในเรื% องของเกมและกิจกรรม ที%จะต้องเรี ยบเรี ยงนําเสนอให้สอดคล้องเป็ นลําดับ
ต่อเนื%องกัน รวมทังเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม และต้องไม่ลืมเตรี ยมกิจกรรมสํารองเผือ% ไว้ในกรณี
ต่างๆที%อาจจะเกิดขึน เช่น วิทยากรบรรยายเดินทางมาช้า ไฟฟ้ าดับ เป็ นต้น
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5. ดําเนินการทํากิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์ (กระบวนการระหว่างการอบรม)
การดําเนิ นการระหว่างการอบรมนัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์จะมีบทบาทในช่วงต่างๆ คือ
5.1 ก่ อนการบรรยาย ช่วงนีจะเป็ นช่วงแรกของการอบรม วิทยากรกลุ่มฯ จะต้องประสานงานกับ
เลขานุการโครงการในขันตอนต่างๆ เช่นมีพิธีเปิ ดการอบรมหรื อไม่ ใครเป็ นผูก้ ล่าวรายงานและกล่าวเปิ ด
ถ้าไม่มีผกู ้ ล่าวรายงาน วิทยากรกลุ่มจะต้องทําหน้าที%ในการกล่าวรายงานต่อประธานที%มาเปิ ดงาน
เมื%อกล่าวเปิ ดงานเสร็ จ วิทยากรกลุ่มฯจะทําหน้าที%สร้างบรรยากาศในการอบรม เช่นทํากิจกรรม
ละลายพฤติกรรม กิจกรรมเพื%อเตรี ยมความพร้อมในการอบรม (รายละเอียดหน้า 29)โดยขึนอยูก่ บั เวลาใน
ตารางการอบรมว่ามีเวลามากน้อยเพียงใด รวมทังกิจกรรมที%จะต้องทําเพื%อรอวิทยากร ในกรณี ที%วทิ ยากร
ยังเดินทางมาไม่ถึง
ก่อนที%วทิ ยากรจะบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา วิทยากรกลุ่มฯจะต้องขอข้อมูลของวิทยากรบรรยาย
จากเจ้าหน้าที%เลขานุการโครงการ เพื%อเตรี ยมพร้อมในการกล่าวแนะนําวิทยากร เมื%อวิทยากรพร้อมที%จะ
บรรยาย จึงกล่าวแนะนําพร้อมกับเชิญวิทยากรขึนบรรยาย
5.2 ระหว่ างการบรรยาย วิทยากรกลุ่มฯจะทําหน้าที%ประเมินบรรยากาศการอบรมว่ามีบรรยากาศ
อย่างไรบ้าง เช่น มีความสนุกสนานครื นเครงหรื อบรรยากาศเงียบเหงาชวนง่วงนอน ถ้าบรรยากาศการ
อบรมไม่ดีวทิ ยากรกลุ่มฯจะต้องรี บดําเนิ นการแก้ไข เช่นปรับเปลี%ยนบรรยากาศการอบรมในช่วงพัก
รับประทานอาหารว่าง ทํากิจกรรมแทรกหรื อแจ้งให้วทิ ยากรบรรยายทราบเพื%อปรับเปลี%ยนวิธีการบรรยาย
กิจกรรมระหว่างการบรรยายที%สามารถทําได้เช่น กิจกรรมก่อนการพักรับประทานอาหารว่างหรื อ
ก่อนพักรับประทานอาหาร เป็ นกิจกรรมรวมพลังหรื อเตรี ยมความพร้อมเช่น การปรบมือเป็ นจังหวะ การ
เปล่งเสี ยงแสดงพลัง เป็ นต้น วิทยากรสามารถทํากิจกรรมโดยการให้อาสาสมัครเป็ นผูน้ าํ กิจกรรมโดยที%
วิทยากรกลุ่มฯทําหน้าที%เป็ นพี%เลียงเพื%อให้สมาชิกได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมให้มากที%สุด
5.3 หลังการบรรยาย วิทยากรกลุ่มฯอาจจะสรุ ปประเด็นสันๆ เพื%อแสดงให้เห็นถึงความตังใจฟัง
วิทยากรพร้อมกับกล่าวขอบคุณวิทยากรในนามตัวแทนผูเ้ ข้ารับการอบรม พร้อมกับให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม
ปรบมือเพื%อแสดงความขอบคุณอีกครัง
กิจกรรมหลังการบรรยายนันมีกิจกรรมดังต่อไปนี
1) กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบตั รให้ผผู ้ า่ นการอบรมและพิธีปิดการอบรม เป็ นกิจกรรมหลักกิจกรรม
หนึ%งของสํานักการศึกษาต่อเนื%อง วิทยากรกลุ่มฯจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที%เลขานุการโครงการเพื%อ
จะได้ทราบกําหนดการมอบวุฒิบตั ร ใครเป็ นผูก้ ล่าวรายงาน ใครเป็ นประธานมอบวุฒิบตั รและกล่าวปิ ดการ
อบรม โดยปกติแล้ววิทยากรกลุ่มฯจะทําหน้าที%ในการกล่าวรายงานต่อประธานที%มาทําพิธีปิด พร้อมทังอ่าน
รายชื%อผูผ้ า่ นการอบรมเพื%อให้ประธานเป็ นผูม้ อบวุฒิบตั ร ดังนันเพื%อให้การเข้ารับวุฒิบตั รเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยสวยงาม วิทยากรกลุ่มจะต้องแจ้งกําหนดการให้ผเู ้ ข้ารับวุฒิบตั รทราบและเตรี ยมความพร้อมใน
การดูแลการจัดสถานที%ให้เหมาะสม การติดหมายเลขที%นง%ั ของผูเ้ ข้ารับวุฒิบตั ร ประสานงานกับเจ้าหน้าที%
เลขานุการโครงการเพื%อตรวจสอบรายชื%อผูร้ ับวุฒิบตั รให้ตรงกับจํานวนผูเ้ ข้ารับจริ ง ประสานงานกับ
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เจ้าหน้าที%ถ่ายภาพเพื%อกําหนดจุดรับวุฒิบตั รโดยการกําหนดจุดให้ผเู ้ ป็ นประธานมอบกับจุดผูเ้ ข้ารับวุฒิบตั ร
เพื%อให้เกิดความสวยงามขององค์ประกอบภาพ นอกจากนีจะต้องตรวจสอบข้อมูลของแฟ้ มคํากล่าวรายงาน
แฟ้ มคํากล่าวปิ ดการอบรมพร้อมกับประสานงานให้เจ้าหน้าที%เลขานุการโครงการนําไปวางไว้ที%โพเดียม
สําหรับการกล่าวปิ ดให้เรี ยบร้อย ตรวจสอบความพร้อมของไมโครโฟนในตําแหน่งผูก้ ล่าวรายงานกับ
ตําแหน่งผูก้ ล่าวปิ ดการอบรม เมื%อใกล้ถึงเวลา วิทยากรกลุ่มฯ จะต้องซักซ้อมขันตอนต่างๆของการเข้า
รับวุฒิบตั รตังแต่การนัง% ให้ตรงกับหมายเลขที%นง%ั เพื%อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและสะดวกต่อการเดิน
เข้า-ออกไปรับวุฒิบตั ร เพื%อให้ทุกคนลดความตื%นเต้นได้คุน้ เคยกับกระบวนการรับวุฒิบตั ร รวมทังวิทยากร
กลุ่มฯก็จะต้องฝึ กซ้อมการกล่าวรายงาน การฝึ กอ่านรายชื%อของผูเ้ ข้ารับวุฒิบตั รเพื%อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ในการอ่าน และการควบคุมจังหวะการอ่านรายชื%อเให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั จังหวะการถ่ายภาพของ
เจ้าหน้าที%โดยการสังเกตจากเสี ยงชัตเตอร์ ดงั แสดงว่าผูท้ ี%เข้ารับวุฒิบตั รรับไปเรี ยบร้อยแล้ว สามารถอ่าน
รายชื%อถัดไปได้
การเข้ารับวุฒิบตั รอาจจะเกิดความผิดพลาดขึนได้เช่น จังหวะการเข้ารับวุฒิบตั ร ผูร้ ับหลับตา หรื อ
มุมภาพไม่สวย ภาพไม่ชดั ปั ญหาต่างๆเหล่านีเจ้าหน้าที%จะประสานให้วทิ ยากรกลุ่มฯทราบเพื%อแก้ปัญหา
อย่างเร่ งด่วนเช่น การถ่ายซ่อม ส่ วนความผิดพลาดที%เกิดจากการอ่านชื% อผิด การอ่านชื% อไม่ตรงกับผูเ้ ข้ารับ
จริ ง ผูเ้ ข้ารับจะต้องเข้ารับตามปกติโดยไม่ตอ้ งกังวลกับปั ญหาที%เกิดขึน กรณี ต่างๆเหล่านีวิทยากรกลุ่มฯ
จะต้องแจ้งให้ผเู ้ ข้ารับวุฒิบตั รทราบว่าจะต้องปฏิบตั ิอย่างเป็ นปกติ ให้กระบวนการดําเนินต่อไปจนจบ
แล้วค่อยปรับเปลี%ยนแก้ไข เช่นชื%อในวุฒิบตั รผิดพลาด ชื% อไม่ตรงกับตัวผูร้ ับ เป็ นต้น
2) กิจกรรมอําลา เป็ นกิจกรรมที%เชื% อมโยงความสัมพันธ์หลังการอบรมเสร็ จสิ นแล้ว ทังนีการทํา
กิจกรรมอําลาให้มีบรรยากาศที%ดีควรจะมีเพลงที%มีเนือหาสาระที%เกี%ยวข้องกับการอําลา ความเอืออาทรต่อกัน
ความรัก ความคิดถึง นํามาเปิ ดคลอเบาๆในช่วงทํากิจกรรม กิจกรรมอาจจะเริ% มจากเชิ ญผูเ้ ข้าอบรมออกมา
ยืนจับมือกันล้อมเป็ นวงกลม(ต้องดูลกั ษณะของห้องอบรม) วิทยากรกลุ่มอาจจะพูดเกริ% นนําถึงบรรยากาศที%
ดีในการอบรมที%ผา่ นมา แล้วเชิญตัวแทนของผูเ้ ข้ารับการอบรมกล่าวความรู ้สึกถึงบรรยากาศที%ดี ความมี
ไมตรี จิตของเพื%อนผูเ้ ข้าอบรม (ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเพื%อจะได้เตรี ยมตัวพูดให้ประทับใจ) ในช่วงนี
ควรเปิ ดเพลงคลอเบาๆ หากมีหวั หน้าโครงการหรื อหัวหน้าหน่วยงานอยูด่ ว้ ยก็ควรเชิ ญเพื%อกล่าวเปิ ดใจหรื อ
แสดงความรู ้สึก รวมทังการพูดเพื%อปิ ดการอบรมอย่างเป็ นทางการของผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าโครงการ
สุ ดท้ายวิทยากรกลุ่มฯ จะต้องพูดถึงสิ% งที%ขอไว้ตงแต่
ั ช่วงแรกของการอบรม(ถ้ามีการขอไว้) คือการขออายุ
และตําแหน่งที%ตอ้ งคืนให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม รวมทังมีตาํ แหน่งที%กา้ วหน้ายิง% ขึน ส่ วนความร่ วมมือนัน
วิทยากรจะไม่คืนให้ แต่จะมีความร่ วมมือต่อกันตลอดไป และกล่าวอวยพรให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หรื ออาจจะมีบรรยากาศการทักทายเพื%อเป็ นการอําลากันอีกครังโดยวิทยากรกลุ่มฯเป็ นผูเ้ ริ% มเดินจับมือ
ทักทายผูเ้ ข้ารับอบรมแล้วให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทยอยเดินตามหลังเพื%อจับมือทักทายจนหมดทังห้อง
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บรรยากาศกิจกรรมหลังการอบรมนันวิทยากรกลุ่มฯ จะต้องประสานกับเจ้าหน้าที%ที%ดูแลระบบเสี ยง
ในการเปิ ดเพลงคลอเบาๆหรื อช่วงที%เปิ ดเพลงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเช่นเปิ ดเพลงคลอเบาๆในช่วงพูดเปิ ด
ใจ เปิ ดเสี ยงดังปกติในช่วงสวัสดีอาํ ลาและช่วงเดินทางกลับหรื อปิ ดเพลงในช่วงพิธีการกล่าวปิ ดการอบรม
เพื%อให้บรรมยากาศเป็ นไปด้วยความสุ ขและประทับใจ แต่การทํากิจกรรมอําลานันสิ% งที%สาํ คัญคือ วิทยากร
กลุ่มต้องควบคุมเวลาให้ดี อย่าให้เลยเวลาที%กาํ หนด เพราะถ้าหากว่าเลยเวลาที%กาํ หนดแล้วโดยธรรมชาติของ
คนอบรมจะมีความรู ้สึกที%ไม่ดี ไม่ประทับใจ มีความกระวนกระวายใจ ดังนันการจะทํากิจกรรมอําลา ต้อง
คํานึงถึงสถานที% หรื อห้องอบรมมีความเหมาะสมหรื อไม่ มีเวลาในการทํากิจกรรมมีเพียงพอ และดูบรรยาย
กาศโดยรวม เป็ นสําคัญ
6. ประเมินผล (กระบวนการหลังการอบรม)
การประเมินผล จะเป็ นภารกิจของฝ่ ายวิเคราะห์โครงการและหลักสู ตรการฝึ กอบรมที%จะทําหน้าที%
ประเมินผลหลักสู ตรฝึ กอบรม ทังเรื% องความเหมาะสมของสถานที% อาหาร ห้องพัก ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ บรรยากาศการอบรม ความสามารถและความเหมาะสมของวิทยากรบรรยาย วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
ตลอดจนการประเมินภาพรวมของหลักสู ตร ข้อเสนอแนะอื%นๆ เมื%อทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็ จแล้วจะทํา
หนังสื อแจ้งผลการประเมินไปให้วทิ ยากรบรรยายและวิทยากรกลุ่มฯได้รับทราบเพื%อการปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป
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ขั:นตอนการนําเข้ าสู่ กจิ กรรมกลุ่มสั มพันธ์ และเกมอย่ างละเอียด
กิจกรรมและเกมสําหรับการฝึ กอบรมสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. กิจกรรมทีอ% ยู่ในห้ อง (In door) เป็ นกิจกรรมที%มุ่งเน้นในเรื% องการละลายพฤติกรรม การสร้าง
ความคุน้ เคยของสมาชิกทุกคน สร้างความคุน้ เคยระหว่างกันและลดช่องว่างระหว่างกันทําให้สามารถเข้าถึง
การพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กิจกรรมการระดมสมองในการทํางานเพื%อเสริ มสร้างการคิดอย่าง
เป็ นระบบและการระดมสมองในการทํางานเป็ นทีม กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปั ญหาต่างๆ
กิจกรรมพัฒนาการสื% อสารระหว่างทีมงาน เป็ นต้น
2. กิจกรรมทีอ% ยู่นอกห้ อง (Out door) กิจกรรมนอกห้องนีจะต้องดูสภาพแวดล้อม ความเหมาะสม
ของพืนที%เป็ นหลัก เช่นพืนที%มีความกว้างขวาง สนามหญ้าหรื อพืนปูน อากาศร้อนหรื อไม่ หรื อมีอุปสรรค
อื%นๆหรื อไม่ วิทยากรต้องสํารวจพืนที%ก่อนการอบรมเพื%อดูความเหมาะสมทังต่อผูเ้ ข้ารับการอบรมและ
เหมาะสมต่อกิจกรรมที%ทาํ ด้วย กิจกรรมนอกห้องนันสามารถทําได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น กิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมพัฒนาการทํางานเป็ นทีม กิจกรรมพัฒนาความสามัคคี กิจกรรม
สร้างความเชื%อมัน% และความไว้วางใจ กิจกรรมการวางแผนและวิเคราะห์ความเสี% ยง กิจกรรมกีฬา ฯลฯ
การนําเข้าสู่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วงแรกของการฝึ กอบรมนัน สิ% งที%วทิ ยากรกลุ่มพึงระวังคือการ
ปรากฎตัวหน้าเวทีหรื อหน้าห้อง เพราะทุกสายตาจะจับจ้องมองมาที%วทิ ยากร การที%จะทําให้ทุกสายตา
เกิดความประทับใจในครังแรกที%เห็น(First impression)เป็ นเรื% องที%สาํ คัญ เพราะถ้าผูเ้ ข้ารับการอบรมรู ้สึก
ประทับใจหรื อยอมรับในตัววิทยากรแล้วการดําเนินการต่างๆ ก็จะได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดียง%ิ แต่ถา้
การปรากฎตัวทําให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมรู ้สึกไม่ประทับใจ หรื อไม่ยอมรับในตัววิทยากรแล้ว การดําเนิ นการ
ต่างๆก็จะไม่ราบรื% น ไม่ได้รับความร่ วมมือ ซึ% งเป็ นเรื% องที%อนั ตรายเป็ นอย่างยิง% ของการทําหน้าที%วทิ ยากร
กลุ่มสัมพันธ์
เมื%อออกไปยืนหน้าห้อง การยิมอย่างเปิ ดเผยพร้อมกับกล่าวทักทาย “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ” เป็ นเรื% อง
ที%จาํ เป็ นและสําคัญยิง% การพูดคุยเริ% มแรกต่อจากการทักทายนันสามารถที%จะหยิบประเด็นใกล้ตวั หรื อการพูด
เชื%อมต่อเรื% องที%มีคนอื%นพูดก่อนหน้านัน เช่นการกล่าวเปิ ดงาน หรื อประเด็นการกล่าวของผูบ้ ริ หาร หรื อเป็ น
เรื% องทัว% ๆไป เช่น การเดินทางมาอบรมสะดวกสบายหรื อไม่ ดินฟ้ าอากาศเป็ นอย่างไร ผูเ้ ข้ารับการอบรม
มาจากที%ไหนบ้าง ข้อสําคัญคือจะต้องให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้พดู คุยโต้ตอบ เช่นทักทายว่า “ ท่านใดมาจาก
ภาคเหนื อ” แล้วให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมยกมือเพื%อเป็ นการตอบคําถาม ซึ% งเป็ นการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างง่าย
ในการเริ% มต้นการอบรม
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การทักทายอีกเรื% องหนึ%งที%สามารถสร้างบรรยากาศได้ดีในการอบรมที%จดั ให้กบั บุคลากรใน
หน่วยงานเดียวกัน (Inhouse) คือการสอบถามว่า “ เมื%อรู ้วา่ มีการอบรมหลักสู ตรนี ใครอยากมามากที%สุด”
“ใครมาก็ได้ไม่มาก็ได้” และ”ใครไม่อยากมาเลย...” โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมยกมือเพื%อตอบคําถาม ซึ% งจะทํา
ให้บรรยากาศการอบรมจะเริ% มผ่อนคลายและเริ% มมีเสี ยงหัวเราะในคําตอบต่างๆ เมื%อทักทายพอสมควร
จึงเริ% มต้นขอความร่ วมมือต่อผูเ้ ข้ารับการอบรม โดยปกติจะมีกฎ กติกาที%จะขอ 3 ข้อที%เป็ นอุปสรรคต่อ
การอบรมคือ
1. ขออายุ เพราะอายุที%มีความแตกต่างกันมากจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ที%แตกต่างกัน เช่นผูท้ ี%มีอายุ
น้อย ความมีเหตุมีผลก็จะน้อยด้วย ในขณะที%ผทู ้ ี%มีอายุมากๆ การเรี ยนรู ้ก็จะช้าเพราะสภาพร่ างกายร่ วงโรย
ดังนันจึงต้องปรับอายุให้เหมาะกับการเรี ยนรู ้ให้เหมือนกัน
2. ขอตําแหน่ง การที%ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีตาํ แหน่งหน้าที%ที%แตกต่างกันมากเช่น มีทงหั
ั วหน้างาน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ลูกจ้าง ฯลฯ จะทําให้การฝึ กอบรมไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ อาจจะมีความเกรงใจ ไม่กล้า
แสดงออกได้ ดังนันการขอตําแหน่งจะเป็ นการแก้ปัญหาในด้านนีได้ดี
3. ขอความร่ วมมือ เมื%อขอทัง 2 ข้อแล้วควรจะขอความร่ วมมือเพื%อทดสอบความร่ วมมือของผู ้
เข้ารับการอบรมว่าให้ความร่ วมมือมากน้อยเพียงใด วิธีการทดสอบที%ง่ายที%สุดคือการปรบมือนัน% เอง
การเกริ% นนําที%จะขอความร่ วมมือนันอาจจะกล่าวนําก่อนว่า “การเรี ยนรู ้หรื อการอบรมสัมมนา
นันมีบางสิ% งบางอย่างสิ% งที%เป็ นปั ญหาและอุปสรรคอยูห่ ลายด้านด้วยกัน ลองทายดูวา่ มีอะไรบ้าง” ผูเ้ ป็ น
วิทยากรกลุ่มฯ จะต้องพยายามให้ผเู ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วมในการตอบคําถาม และที%สาํ คัญคือจะต้องพยายาม
หาผูช้ ่วยในการตอบคําถามต่างๆ โดยการสังเกตจากผูท้ ี%ชอบแสดงออก มีบทบาทที%โดดเด่น หรื อเป็ นผูท้ ี%
เพื%อนๆแซวบ่อยๆ ให้พยายามเลือกบุคคลเหล่านันเป็ นตัวช่วยในการให้ตอบคําถามหรื อทํากิจกรรมต่างๆ
เมื%อได้คาํ ตอบที%หลากหลายแล้วก็เฉลยว่าสิ% งที%เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้คือ อายุของผูอ้ บรมนัน% เองเพราะ
ถ้าอายุมากถึงแม้จะเรี ยนรู ้ได้แต่ก็ทาํ ให้เรี ยนรู ้ได้ชา้ ส่ วนอายุนอ้ ยเกินไปจะทําให้ขาดเหตุผล ไม่รู้จกั คิด
เพราะฉะนันจึงต้องขอปรับอายุผเู ้ ข้าอบรมทุกคนให้เป็ นอายุเดียวกัน โดยให้ผเู ้ ข้าอบรมเสนอตัวเลขอายุ
ที%เหมาะกับการอบรมซัก 3-5 ตัวเลขแล้วโหวตหาข้อสรุ ปของห้องว่าจะมีอายุเฉลี%ยเท่าไหร่ เมื%อได้ตวั เลข
ของอายุแล้วลองทดสอบความพร้อมดูวา่ สามารถปรับอายุได้หรื อไม่ โดยการปรบมือ การปรบมือเพื%อ
ตรวจสอบความพร้อมสามารถทําได้หลายวิธีเช่น ปรบมือตามจํานวนที%บอกเช่น ปรบมือ 2 ครัง 5 ครัง 3
ครัง ปรบมือเป็ นจังหวะ ปรบมือเป็ นสเต็ป ฯลฯ
การกล่าวนําเพื%อขอกติกาข้อที% 2 นันอาจจะกล่าวว่า “หลายท่านที%มาอบรมนันมาจากหลาย
หน่วยงาน หลายแผนก หลายหน้าที%หลายตําแหน่ง เมื%อมาอบรมร่ วมกันแล้วอาจจะเกรงใจกัน หรื อไม่
ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออก เพราะตําแหน่งหน้าที%นอ้ ยกว่า เพราะฉะนันจึงขอให้ทุกท่านเก็บตําแหน่ง
หน้าที%ไว้ที%บา้ น และขอมอบตําแหน่งใหม่ให้คือตําแหน่ง ผ.อ.” ซึ% งคําพูดแบบนีวิทยากรกลุ่มฯ สามารถ
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สอบถามผูเ้ ข้าอบรมเพื%อสร้างความสัมพันธ์วา่ ผ.อ.หมายถึงอะไร หลายคนอาจจะเข้าใจว่า ผ.อ. หมายถึง
ผูอ้ าํ นวยการ แต่ความหมายของ ผ.อ.ในการอบรมครังนีคือ “ผูเ้ ข้ารับการอบรม” เพราะฉะนันทุกคนก็จะ
มีตาํ แหน่งเท่ากันคือ ...(ให้ผอู ้ บรมตอบ) มีอายุเท่ากันคือ...(ให้ผอู ้ บรมตอบ)และข้อสุ ดท้ายที%จะขอคือ
ขอความร่ วมมือ (ทดสอบความร่ วมมือโดยการปรบมือ)
การเตรียมความพร้ อม
เมื%อทดสอบการปรบมือแล้ววิทยากรกลุ่มฯ อาจจะบอกว่าการปรบมือตามจํานวนที%บอกนันง่ายไป
ต้องทดสอบแบบใหม่โดยการนับเลข(กิจกรรมนับเลข หน้า 37) และสามารถทํากิจกรรมต่อไปเรื% อยๆ และ
สุ ดท้ายอย่าลืมสรุ ปแต่ละกิจกรรมว่ามีวตั ถุประสงค์อะไรบ้าง การทํากิจกรรมกลุ่มนันต้องให้ผอู ้ บรมได้มี
ส่ วนร่ วมมากที%สุด และควรเริ% มจากการขยับจากส่ วนที%ง่ายที%สุดคือปาก(การพูดตอบคําถาม) ให้ขยับมือ
(ปรบมือ) ขยับร่ างกาย(การเดินหรื อวิง% ) ทังนีต้องดูสภาพห้องรวมทังสภาพผูเ้ ข้าอบรมด้วย
กิจกรรมระหว่าการอบรมอีกรู ปแบบหนึ%งคือกิจกรรมที%แทรกในช่วงการบรรยาย ทังนีวิทยากร
กลุ่มสัมพันธ์จะต้องดูบรรยากาศการอบรมว่าเป็ นอย่างไร เช่นผูเ้ ข้าอบรม ง่วง ไม่สนใจเนือหา หรื อวิทยากร
บรรยายเนื ออย่างเดียวโดยไม่มีกิจกรรมอื%นๆแทรก บรรยากาศน่าเบื%อหน่าย หากเกิดเหตุการณ์เหล่านีขึน
วิทยการกลุ่มสัมพันธ์จะต้องรี บแก้ไขให้บรรยากาศดีขึน แต่จะต้องประสานกับวิทยากรบรรยายให้ทราบ
ด้วยท่าทีที%ตอ้ งระมัดระวังเป็ นอย่างยิง% อย่าให้มีความรู ้สึกที%เป็ นอคติต่อบรรยากาศการอบรมได้
การเข้าไปแทรกเพื%อทํากิจกรรมสร้างบรรยากาศอาจจะต้องรอจังหวะในช่วงก่อนหรื อหลังการพัก
รับประทานอาหารว่าง หรื อก่อนการบรรยายในภาคบ่ายจะเป็ นช่วงเวลาที%เหมาะสมที%สุด นอกจากนีวิทยากร
กลุ่มอาจจะหาจังหวะเข้าทํากิจกรรมในช่วงบรรยายได้แต่ก็ตอ้ งดูช่วงจังหวะเวลาให้เหมาะสมด้วย กิจกรรม
ที%สามารถเล่นในช่วงนีได้แก่
1. ปรบมือ (รายละเอียดหน้า 39)
2. ยืน-นัง% (รายละเอียดหน้า 42)
3. กิจกรรมทํานายตนเอง (รายละเอียดหน้า 55)
4. เมื%อยไหมจ๊ะ (รายละเอียดหน้า 56)
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บทที% 5
วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ขันตอนการทํางานด้านการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นนั ในแต่ละขันตอนพบปั ญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปั ญหาดังนี
ขันตอนดําเนินการ
ปั ญหา/อุปสรรค
1. วิเคราะห์โครงการ
ฝึ กอบรม
2. กําหนดเจ้าหน้าที%/ผู ้
ประสานงานประจํา
หลักสู ตร(ฝบอ.)
3. เจ้าหน้าที%/ผูป้ ระสานงาน
ทําบันทึก / ติดต่อวิทยากร
กลุ่มสัมพันธ์
4. วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
เตรี ยมความพร้อม
- หาข้อมูลเพิ%มเติม
- ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรื อได้
ล่าช้าเพราะกว่าจะได้ขอ้ มูลที%
สมบูรณ์หรื อข้อมูลที%มากพอ
ก็ต่อเมื%อถึงหน้างานในวัน
อบรม
- หาข้อมูลจากแหล่งอื%นๆ

5. ดําเนินการทํากิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์
5.1 ก่อนการบรรยาย

แนวทางแก้ไขปั ญหา

-

- วิทยากรจะต้องเตรี ยมข้อมูลไว้ให้
หลากหลายเพื%อที%จะสามารถนํามา
ใช้ได้ทนั ทีในหลายสถานการณ์

- หาข้อมูลรายละเอียดไม่ค่อย
พบหรื อมีขอ้ มูลน้อยเกินไป
เช่น ข้อมูลจาก Internet
ข้อมูลจากหน่วยงานที%เข้ามา
อบรม

- วิทยากรจะต้องเตรี ยมข้อมูลไว้ให้
หลากหลายเพื%อที%จะสามารถนํามา
ใช้ได้ทนั ทีในหลายสถานการณ์

- เวลามีจาํ กัด ไม่สามารถทํา

- เลือกกิจกรรมที%ใช้เวลาน้อย เช่นกิจกรรมทักทาย
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กิจกรรมละลายพฤติกรรม
ได้เต็มที%

5.2 ระหว่างการบรรยาย

5.3 หลังการบรรยาย

สอบถามที%อยูผ่ อู ้ บรม
- ให้ผเู ้ ข้าอบรมแนะนําภูมิลาํ เนา หรื อให้แนะนํา
ตัวสันๆ

- ประธานเปิ ดงาน /
วิทยากรหลักมาช้ากว่า
กําหนด

- วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ทาํ กิจกรรมเพื%อรอเวลา
หรื อใช้วธิ ี การแนะนําสถานที%ที%สาํ คัญหรื อ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

- เกิดเหตุขดั ข้องในระบบ
สาธารณูปโภค
เช่น ไฟฟ้ าดับ แอร์ เสี ย
ไมโครโฟนไม่ดงั

- ต้องกระตือรื อร้นในการแก้ไขปั ญหาหรื อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที%ที%เกี%ยวข้อง แต่ไม่ใช่
ตื%นตระหนก และพยายามควบคุมบรรยากาศ
อย่าให้เกิดความโกลาหล ตื%นเต้นตกใจ

- วิทยากรบรรยายไม่น่าสนใจ
ผูเ้ ข้าอบรมง่วงนอน

- หาจังหวะขออนุ ญาตวิทยากรบรรยายทํา
กิจกรรมแทรกหลังจากพักรับประทานอาหาร
ว่างทังภาคเช้าและภาคบ่าย หรื อช่วงก่อน
บรรยายภาคบ่าย(หลังรับประทานอาหารเที%ยง)
โดยใช้กิจกรรมที%สนุกสนาน คลายเครี ยด เช่น
กิจกรรม “นวด , ทํานายดวง , เกมตอบคําถาม ,
แอโรบิค ”
การพูดแนะนําหรื อขออนุญาตวิทยากร
บรรยายนันต้องพูดด้วยความระมัดระวัง อย่าให้
วิทยากรบรรยายมีความรู ้สึกที%ไม่ดีหรื อเสี ยหน้า

- เวลาไม่พอ หรื อวิทยากร
หลักบรรยายเกินเวลา

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที%เลขานุการโครงการ
เพื%อส่ งสัญญาณให้วทิ ยากรบรรยายให้รู้วา่
บรรยายเลยเวลาแล้ว ยกเว้นวิทยากรทราบว่า
เกินเวลาแต่ได้แจ้งให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบแล้ว

- วิทยากรเลิกเร็ วกว่าปกติ
- ทํากิจกรรมเพื%อดึงเวลา หรื อทบทวนเนื อหาที%
อาจจะกระทบในเรื% องอาหาร วิทยากรบรรยายไปแล้ว
ยังเตรี ยมไม่เสร็ จ
- ทํากิจกรรมเลือกประธานรุ่ น
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- การกล่าวขอบคุณวิทยากร
บรรยายที%พดู ซําๆกัน หรื อ
กล่าวขอบคุณวิทยากร
หลายๆคนในหลักสู ตร
เดียวกันโดยวิทยากรกลุ่มฯ
เพียงคนเดียว อาจจะเกิด
ความไม่น่าสนใจ

- วิทยากรกลุ่มฯจะต้องคํานึงถึงจังหวะเวลาหรื อ
กาลเทศะเป็ นอย่างมากเพราะช่วงสุ ดท้ายของ
การอบรมจะเป็ นช่วงที%สาํ คัญช่วงหนึ%งของ
หลักสู ตร เพราะถ้าสามารถสร้างบรรยากาศให้
เกิดความประทับใจในช่วงสุ ดท้ายได้จะเป็ น
ผลบวกอย่างดียง%ิ แต่ถา้ หากว่าการฝึ กอบรม
เป็ นไปด้วยดีมาตลอด แต่พอช่วงสุ ดท้ายของ
การอบรม เมื%อหมดเวลาแล้ว แต่วทิ ยากรกลุ่มฯ
ยังดันทุรังทํากิจกรรมอําลาอีก ทังๆที%ผเู ้ ข้าอบรม
อยากจะกลับบ้านแล้ว แทนที%จะเป็ นเรื% องที%ควร
ประทับใจกลับกลายเป็ นความกระวนกระวาย
ไม่ประทับใจ แม้วา่ จะเป็ นความปรารถนาดีที%จะ
สร้างความประทับใจ แต่ถา้ เหตุการณ์หรื อเวลา
ไม่เอืออํานวยก็ไม่ควรทํา ควรจะต้องหาวิธีสรุ ป
หรื อกล่าวอําลาแบบสันๆ โดยคํานึงถึง
บรรยากาศและเวลาเป็ นสําคัญ
- ผลการประเมินอาจจะไม่ตรง - คุณลักษณะที%ดีของคนไทยอย่างหนึ%งคือความ
กับความเป็ นจริ ง
เกรงใจจนมีคาํ กล่าวว่า ความเกรงใจเป็ นสมบัติ
ของผูด้ ี แต่ความเกรงใจอาจจะทําให้การ
ประเมินผลไม่เป็ นไปตามความเป็ นจริ ง ดังนัน
วิทยากรจะต้องคอยสังเกตปฏิกิริยาหรื อการมี
ส่ วนร่ วมของผูเ้ ข้าอบรมเป็ นองค์ประกอบส่ วน
หนึ%ง ควบคู่กนั กับการประเมินผลของฝ่ าย
- ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการทํา
กิจกรรมอําลา

6. ประเมินผล

- วิทยากรกลุ่มฯ ฝึ กให้ผเู ้ ข้าอบรมกล่าวขอบคุณ
วิทยากรบรรยายเอง ซึ% งจะทําให้เกิดความรู ้สึกที%
น่าประทับใจวิทยากรบรรยายมากกว่า แต่
วิทยากรกลุ่มฯก็ตอ้ งกล่าวขอบคุณให้เห็นเป็ น
ตัวอย่างก่อน และพยายามสังเกตผูเ้ ข้าอบรมที%มี
ทักษะการพูดที%ดี แล้วแจ้งให้ผนู ้ นกล่
ั าวขอบคุณ
วิทยากรบรรยาย(แต่ตอ้ งบอกล่วงหน้าเพื%อให้ผู ้
อบรมได้มีเวลาเตรี ยมตัว)
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บริ หารการฝึ กอบรมที%จะทําการประเมินใน
ทุกด้านของการอบรมซึ% งที%จะได้ทราบผลการ
ประเมินอย่างแท้จริ ง เพื%อนําไปปรับปรุ งตัวเอง
ให้ดียง%ิ ขึน

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอืน% ๆ
ปั ญหาและอุปสรรคที%พบในประสบการณ์การทํางานและปั ญหาที%คาดว่าอาจจะเกิดขึนในการ
อบรม ถ้าหากได้เรี ยนรู ้และได้ศึกษาถึงปั ญหาต่างๆแล้วก็จะสามารถหาทางแก้ไขปั ญหาต่างๆไปได้อย่าง
ง่ายดาย และจากประสบการณ์การเป็ นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ได้พบกับปั ญหาและแนวทางแก้ไข รวมทัง
ปั ญหาที%คาดว่าอาจจะเกิดขึนมีดงั นี
ปั ญหา/อุปสรรค
ผูเ้ ข้าอบรมไม่พร้อมทํากิจกรรม

ปั ญหาสุ ขภาพของผูเ้ ข้าอบรม

ปั ญหาเรื% องวัสดุ อุปกรณ์

แนวทางแก้ไข
อาจจะเกิดจากการรี บทํากิจกรรมเร็ วเกินไป ทําให้ยงั ไม่กล้า
แสดงออก ควรจะมีกิจกรรมเพิ%มเติมหรื อหาตัวช่วยคือผูเ้ ข้าอบรม
ที%มีความพร้อมในการเล่นกิจกรรมนํามาช่วยทําให้บรรยากาศผ่อน
คลายมากขึน
ก่อนทํากิจกรรมควรตรวจสอบหรื อสอบถามผูเ้ ข้าอบรมก่อน
เพราะบางครังอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้เช่น มีผเู ้ ล่นกําลัง
ตังครรภ์อ่อนๆหรื อเป็ นโรคหัวใจเป็ นต้น ปั ญหานีส่ วนใหญ่จะเกิด
ขึนกับกิจกรรม Outdoor ซึ% งจะมีลกั ษณะโลดโผน ท้าทายมากกว่า
กิจกรรม Indoor
การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ ควรเตรี ยมเผื%อไว้ทุกครัง และการวางแผน
กิจกรรมจะต้องมีการเตรี ยมแผนสํารองทุกครัง เช่นการเตรี ยม
กิจกรรม Indoor ก็ตอ้ งมีแผนสํารองเผื%อไว้วา่ ถ้าเกิดไฟฟ้ าดับ หรื อ
แอร์ เสี ยจะมีกิจกรรมอะไรมาทดแทน และถ้ากิจกรรม Outdoor
หากเกิดฝนตก หรื อมีเหตุอื%นที%ไม่สามารถทํากิจกรรมด้านนอกได้
จะแก้ปัญหาอย่างไร เตรี ยมกิจกรรมสํารองอะไร หรื อแม้แต่
อุปกรณ์การเล่น หากเกิดชํารุ ดระหว่างเล่นจะแก้ปัญหาอย่างไร
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เพราะฉะนันการเตรี ยมแผนสํารองและการคิดถึงปั ญหาที%อาจจะ
เกิดขึนมาก่อนล่วงหน้าจะทําให้เราแก้ไขปั ญหาได้อย่างง่ายดาย
ปั ญหาจากสภาพแวดล้อม/สถานที%
วิทยากรจะต้องตรวจสอบสถานที%ฝึกอบรมล่วงหน้า ยิง% เป็ น
กิจกรรมภายนอก วิทยากรจะต้องสํารวจพืนที%ก่อนถึงวันอบรม
ว่าสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บา้ ง มีพนที
ื %ใดที%ทาํ กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ และต้องเตรี ยมแผนสํารองไว้เสมอ ส่ วนกิจกรรม
ในห้องต้องสํารวจสภาพห้อง เครื% องมือและอุปกรณ์โสตทัศน์
มีครบหรื อไม่ ไมโครโฟนควรเป็ นชนิดไร้สาย การจัดโต๊ะเก้าอี
เป็ นแบบใด ตารางการฝึ กอบรมต้องดูวา่ ใครบรรยายช่วงใด จะมี
ผลกระทบต่อผูอ้ ื%นหรื อไม่
ปั ญหาจากตัววิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ การแต่งกายให้เหมาะสมจะเป็ นการเพิ%มความมัน% ใจให้กบั วิทยากร
การเตรี ยมความพร้อมเป็ นเรื% องสําคัญ การหาข้อมูลของผูเ้ ข้าอบรม
ยิง% มีขอ้ มูลมากยิง% ทําให้วทิ ยากรมีความมัน% ใจในการพูดคุยกับผูเ้ ข้า
อบรม ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลส่ วนตัว ข้อมูลหน่วยงาน ประวัติการ
อบรม เคยผ่านการอบรมแบบใดบ้าง วิทยากรจะต้องหาข้อมูลเพื%อ
จะได้ไม่ทาํ กิจกรรมซํากับผูอ้ ื%น ปั ญหาอีกอย่างหนึ%งที%ไม่ควร
เกิดขึนคือการไปทํากิจกรรมไม่ทนั เวลา วิทยากรที%ดีนนควร
ั
เดินทางไปให้ถึงสถานที%ก่อนเวลาทํากิจกรรม เพื%อจะได้ตรวจสอบ
ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม
ปั ญหาจากการปรับเปลี%ยนกะทันหัน สิ% งที%จะแก้ปัญหาได้ก็คือการเตรี ยมความพร้อมก่อนวันอบรมที%
(ปรับเปลี%ยนสถานที% /เปลี%ยนตัวผูเ้ ข้า จะต้องเตรี ยมแผนสํารอง และตระหนักถึงปั ญหาที%อาจจะเกิดขึน
อบรม/ เปลี%ยนตารางการอบรม/ฯลฯ) การเตรี ยมความพร้อมที%ดีจะช่วยลดปั ญหาไปได้เยอะ
การดําเนิ นงานหรื อกิจกรรมทุกอย่างย่อมมีปัญหาอุปสรรคไม่มากก็นอ้ ย เพียงแต่เราจะกล้า
เผชิญกับปั ญหาและหาหนทางขจัดปั ญหาอย่างไรให้ปัญหาลดน้อยลงหรื อกําจัดปั ญหาออกไปให้
หมดสิ นได้ สิ% งสําคัญที%สุดคือสติ หากทุกคนตังสติได้ก็จะทําให้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจเป็ นไป
ด้วยความรอบคอบทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นนมี
ั
หลากหลายทังเกิดจากผูเ้ ข้าอบรม วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม หรื ออาจจะเกิดจากตัววิทยากรเองก็
เป็ นได้ ดังนันหนทางที%จะป้ องกันปั ญหาก่อนที%จะเกิดขึนก็คือการเตรี ยมความพร้อมในทุกๆด้านไม่วา่
จะเป็ นความพร้อมทางด้านร่ างกายและความพร้อมทางด้านจิตใจ ความพร้อมทางด้านเครื% องมือหรื อ
ความพร้อมของเนือหากิจกรรม เมื%อทุกอย่างพร้อมเราก็พร้อมที%จะเผชิญกับทุกปั ญหา และหากจะเกิดขึน
ก็ไม่ใช่เรื% องที%น่ากลัวอีกต่อไป
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ภาคผนวก
กิจกรรมกลุ่มสั มพันธ์
1. กิจกรรมในห้ อง(Indoor) บางกิจกรรมสามารถนําไปเล่นนอกสถานที%(Outdoor)ได้
1.1 ปรบมือ
วัตถุประสงค์
1. เตรี ยมความพร้อม
2. ฝึ กสมาธิ
3. เพื%อความสนุกสนาน เป็ นกันเอง
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จาํ กัด
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
3-5 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรแจ้งให้ผอู ้ บรมทราบว่าต่อไปนี จะทดสอบสมาธิ แต่ละท่านโดยการปรบมือ ซึ% งมีหลาย
ลักษณะ เช่น ปรบมือรัว ปรบมือตามจํานวนที%บอก ปรบมือเป็ นจังหวะ
2. วิทยากรปรบมือเป็ นตัวอย่าง โดยเริ% มทําทีละแบบ เริ% มจากปรบมือรัว และทําสัญญาณให้หยุด
3. ทดสอบการปรบมือในรู ปแบบต่างๆ โดยให้แข่งขันกันในแต่ละแถว
4. สุ ดท้ายให้กลุ่มคิดจังหวะการปรบมือเพื%อเป็ นสัญญาณการเตรี ยมความพร้อมเพื%อใช้ในโอกาส
ต่างๆ เช่น ก่อนการเลิกบรรยาย หรื อในโอกาสอื%นๆ
เทคนิค
การปรบมือนันพยายามให้ผเู ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วมให้มากที%สุด เช่น เชิ ญตัวแทนออกมาเป็ นผูน้ าํ
ในการปรบมือ(ทังห้อง) หรื อให้แต่ละแถวส่ งตัวแทนออกมาเป็ นผูน้ าํ ประจําแถวเพื%อทําการแข่งขันกันใน
แต่ละแถว

42

1.2 นับเลข
วัตถุประสงค์
1. เตรี ยมความพร้อม
2. ฝึ กสมาธิ
3. เพื%อความสนุกสนาน เป็ นกันเอง
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จาํ กัด
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
10-15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรกลุ่มฯ แจ้งให้ผอู ้ บรมทราบว่าต่อไปนีจะทดสอบสมาธิ แต่ละท่านโดยให้นบั เลขโดย
เริ% มจาก 1-2-3-4-5-6-7...นับเรี ยงต่อกันไปเรื% อยๆ แต่ถา้ คนใดที%ตอ้ งนับตัวเลขที%เป็ นตัวคูณของ 5
(5,10,15,20,25,...) จะต้องไม่นบั ออกเสี ยง แต่ให้ใช้วธิ ี การปรบมือ 2 ครังแทน และคนถัดไปให้นบั เลข
ต่อไปเรื% อยๆ เช่น 1 - 2 - 3 - 4 - ปรบมือ 2 ครัง - 6 - 7 - 8 - 9 - ปรบมือ 2 ครัง - 11 - 12 ........
2. คนไหนที%นบั ช้า นับผิด ถือว่าผิดกติกา
3. คนที%ทาํ ผิดกติกา ให้เชิ ญออกมาหน้าห้องโดยการพูดให้เกียรติผเู ้ ล่นว่าเชิ ญออกมาเป็ นผูช้ ่วย
วิทยากรในการตรวจสอบความพร้อมของผูเ้ ล่นคนอื%น
4. เมื%อนับเลขจนหมดแล้วจะทําให้วทิ ยากรทราบว่ามีผเู ้ ข้าอบรมทังหมดกี%คน เพื%อจะได้วางแผนถูก
ในการทํากิจกรรมอื%นๆรวมทังการแบ่งกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ส่ วนผูท้ ี%ทาํ ผิดกติกาวิทยากรควรให้แนะนํา
ตัวเพื%อให้ผอู ้ ื%นได้รู้จกั มากยิง% ขึน แต่ถา้ รู ้จกั กันอยูแ่ ล้ววิทยกรอาจจะสัมภาษณ์เรื% องอื%นๆแทน
เทคนิค
ก่อนทํากิจกรรมนีควรเกริ% นนําก่อนว่าการเรี ยนรู ้ที%ได้ผลมากที%สุดนันผูเ้ รี ยนรู ้จะต้องมีสมาธิ ดี และมี
ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ส%ิ งใหม่ๆ มีความตื%นตัว กระฉับกระเฉง แคล่วคล่องว่องไว ดังนันเพื%อทดสอบว่า
ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมแค่ไหนจึงต้องมีการทดสอบความพร้อมของทุกคนก่อน โดยการให้ทุกคนปรบมือ
พร้อมๆกันตามจํานวนที%บอก เช่น ปรบมือพร้อมกัน 3 ครัง 5 ครัง 2 ครัง เมื%อปรบมือพร้อมเพรี ยงแล้วค่อย
ทดสอบการนับเลข
การนับเลขอาจจะเริ% มจาก ซ้ายก่อน หรื อขวาก่อนหรื อหลังก่อนก็ได้ เพื%อเป็ นการหักมุมการคิด
ล่วงหน้าของผูเ้ ล่น เพื%อสร้างความตื%นตัวของผูเ้ ล่น
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1.3 โอเล่
วัตถุประสงค์
1. เตรี ยมความพร้อม
2. ฝึ กสมาธิ
3. เพื%อความสนุกสนาน เป็ นกันเอง
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จาํ กัด
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
10-15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรอธิ บายคําสั%ง
- ถ้าวิทยากรสั%ง โอเล่ ให้สมาชิกปรบมือ 1 ครัง
- ถ้าวิทยากรสั%ง โอเลียง ให้สมาชิกปรบมือ 2 ครัง
- ถ้าวิทยากรสั%ง โอยัว ให้สมาชิกปรบมือ 3 ครัง
เทคนิค
วิทยากรอาจปรับเปลี%ยนเป็ น โค้ก เป๊ ปซี% สไปรท์ หรื อปรับเปลี%ยนเป็ น บิกซี แมคโคร โลตัส
หรื ออื%นๆที%เป็ นลักษณะเดียวกัน แล้วลองทดสอบหักมุมสั%งคําสั%งเพิ%มเติมจากที%อธิ บาย เช่น โอเล่ (ปรบมือ
1 ครัง) โอเลียง (ปรบมือ 2 ครัง) โอยัว (ปรบมือ 3 ครัง) โอวัลติน
บิกซี (ปรบมือ 1 ครัง) แมคโคร (ปรบมือ 2 ครัง) โลตัส (ปรบมือ 3 ครัง) คาร์ ฟู เป็ นต้น
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1.4 ยืน – นั%ง
วัตถุประสงค์
1. เตรี ยมความพร้อม
2. ฝึ กสมาธิ
3. เพื%อความสนุกสนาน เป็ นกันเอง
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จาํ กัด
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
5 - 10 นาที
วิธีดําเนินการ
วิทยากรอธิ บายกติกาให้ผเู ้ ล่นฟังดังนี
1. วิทยากรออกคําสั%งให้ผเู ้ ล่นปฏิบตั ิตามคําสั%งโดยให้ผเู ้ ล่นจะต้องพูดทวนคําสั%งก่อนแล้วค่อย
ปฏิบตั ิตามคําสั%งนัน เช่น
- วิทยากรออกคําสั%ง “ ยืน ” ผูเ้ ล่นพูดตามว่า “ ยืน ” และให้ผเู ้ ล่นยืนขึนด้วยความรวดเร็ ว
- วิทยากรออกคําสั%ง “ นัง% ” ผูเ้ ล่นพูดตามว่า “ นัง% ” และให้ผเู ้ ล่นนัง% ลงด้วยความรวดเร็ ว
รอบต่อไปให้ส%ังคําสั%งอื%นเช่น ยกมือซ้าย ยกมือขวา ซ้ายหัน ขวาหัน
2. เมื%อทุกคนปฏิบตั ิตามคําสั%งดีแล้วให้แจ้งกติกาใหม่โดยให้วทิ ยากรออกคําสั%ง แล้วให้ผเู ้ ล่นพูด
ตาม แต่ให้ปฏิบัติตรงกันข้ าม เช่น
- วิทยากรออกคําสั%ง “ ยืน ” ผูเ้ ล่นพูดตามว่า “ ยืน ” (แต่ผเู ้ ล่นนั%ง)
- วิทยากรออกคําสั%ง “ นัง% ” ผูเ้ ล่นพูดตามว่า “ นั%ง ” แต่ให้ผเู ้ ล่นยืนด้วยความรวดเร็ ว
3. วิทยากรออกคําสั%งให้หลากหลาย เช่น ยกมือซ้าย ยกมือขวา ซ้ายหัน ขวาหัน
4. ผูท้ ี%ทาํ ผิดกติกาวิทยากรเชิ ญออกมาหน้าห้อง และให้แนะนําตัวเพื%อให้ผอู ้ ื%นได้รู้จกั มากยิง% ขึน
ข้ อควรระวัง
บางคําสั%งอาจมีปัญหาเช่น คําสั%งให้ผเู ้ ล่น “กลับหลังหัน” อาจจะมีผแู ้ ย้งว่าไม่ปฏิบตั ิตรงกันข้าม
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1.5 หัวหน้ าสั% ง
วัตถุประสงค์
1. เตรี ยมความพร้อม
2. ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ -ผูต้ าม
3. เพื%อปรับรู ปแบบห้องอบรมให้มีความโล่งกว้างเพื%อให้ทาํ กิจกรรมอื%นที%ตอ้ งการพืนที%กว้างๆได้
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 – 50 คน
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรสมมติตวั เองเป็ นหัวหน้า และให้ผเู ้ ล่นเป็ นลูกน้อง เมื%อหัวหน้าออกคําสั%ง ลูกน้องต้อง
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
2. หัวหน้าเป็ นผูอ้ อกคําสั%งว่า “หัวหน้าสั%ง” ก่อนเสมอ
3. ลูกน้องต้องย้อนถามว่า “สั%งว่าอะไร”
4. หัวหน้าออกคําสั%งให้ลูกน้องปฏิบตั ิ เช่น ให้คนใส่ นาฬิกา ย้ายที%นง%ั เป็ นต้น
5. ลูกน้องที%ใส่ นาฬิกาต้องย้ายที%นง%ั
6. ผูท้ ี%ปฏิบตั ิตวั ช้าที%สุด ต้องออกมาเป็ นหัวหน้าเพื%อทําหน้าที%ส%ังผูอ้ ื%นต่อไป
7. สุ ดท้ายวิทยากรจะเป็ นผูส้ %งั โดยการสั%งให้ลูกน้องเก็บเก้าอีไปไว้ขา้ งๆห้องหรื อซ้อนๆกันเพื%อ
ปรับสภาพห้อง (ในกรณี ที%ตอ้ งการพืนที%กว้างๆเพื%อทํากิจกรรมอื%นๆต่อไป)
เทคนิค
การสั%งให้เก็บเก้าอีควรสั%งทีละอย่าง เพื%อไม่ให้ผเู ้ ล่นรู ้ทนั เช่น สั%งให้ทุกคนยืนขึน – กลับหลังหัน จับพนักเก้าอีทังสองมือ – ยกเก้าอีไปเก็บด้านข้างให้หมด
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1.6 อักษรปริ ศนา
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้จกั กันมากขึน
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดีในการอบรม
3. เพื%อฝึ กการแยกประสาทสัมผัส
4. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30-50 คน
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
10-15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรบอกให้ผอู ้ บรมยืนล้อมเป็ นวงกลม 1 วงโดยหันหน้าเข้ามาในวงกลมและยืนห่างกัน
เล็กน้อย
2. เมื%อได้ยนิ วิทยากรนับเลขต่างๆให้ปฏิบตั ิดงั นี
2.1 วิทยากรนับ 1 ให้ทุกคนชูนิวชีมือขวาขึนข้างลําตัว
2.2 วิทยากรนับ 2 ให้ทุกคนแบมือซ้ายขึนข้างลําตัว
2.3 วิทยากรนับ 3 ให้ทุกคนจิมนิวชีลงที%ฝ่ามือซ้ายของเพื%อน
2.4 วิทยากรนับ 4 ให้ทุกคนเขียนอักษรย่อตัวแรกของชื%อเราลงบนฝ่ ามือของเพื%อน
2.5 วิทยากรนับ 5 ให้ทุกคนรี บดึงมือขวาออกจากฝ่ ามือเพื%อน ขณะที%มือซ้ายต้องพยายาม
จับมือเพื%อนให้ได้
3. ผูอ้ บรมที%สามารถจับนิวมือเพื%อนได้ ให้ทายว่าเพื%อนเขียนตัวอักษรอะไรในมือ และอักษรนันย่อ
มาจากอะไร
4. การเขียนอักษรรอบถัดไปอาจจะให้เขียนอักษรย่อของชื%อคนที%กาํ ลังคิดถึงในขณะนัน เป็ นต้น

เทคนิค
การนับเลขอาจจะใช้วิธีการเล่านิทานโดยการแทรกการนับเลขในนิทานนันเพื%อความสนุกสนานและ
เพื%อให้ผอู ้ บรมได้มีสมาธิ ต่อการทํากิจกรรม วิทยากรอาจจะนับเลขอื%นๆแทรกเข้ามาด้วยโดยยังไม่นบั เลข 5
เช่น 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 6 – 8 – 5
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1.7 สวัสดี
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้จกั
กันมากขึน
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดี
ในการอบรม
3. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 - 60 คน
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรให้ผอู ้ บรมยืนเป็ นวงกลม 2 วงซ้อนกัน
2. ให้ผอู ้ บรมจับคู่กนั ระหว่างวงนอกกับวงในหันหน้าเข้าหาคู่ตนเอง
3. ร้องเพลง พร้อมกับทําท่าทางประกอบ
4. เมื%อจบเพลง ให้ทุกคนก้าวไปทางซ้าย(หรื อขวาก็ได้)ของตนเอง ก็จะพบกับคู่ใหม่
5. เริ% มร้องเพลงพร้อมทําท่าทางประกอบ ไปเรื% อยๆเพื%อให้ผอู ้ บรมได้รู้จกั และทักทายเพื%อน
มากยิง% ขึน
เพลงประกอบกิจกรรม
สวัสดีวนั นีพบกัน สุ ขใจพลันทังฉันและเธอ
ลัน% ลัน ลา ลัน ล้า ลัน ลา ลัน% ลัน ลา ลัน ลา ลัน ล่า
เพลงสวัสดีประกอบท่ าทาง
ท่าทางประกอบ
เพลง
สวัสดีวนั นีพบกัน
ไหว้ และจับมือทักทายแบบตะวันตก
สุ ขใจพลัน
เอามือทาบอก
ทังฉัน
กํามือ นิวหัวแม่มือชี เข้าหาตัวทังสองมือ
และเธอ
แบมือเข้าหาคู่ของตนเอง
ลัน% ลัน ลา ลัน ล้า ลัน ลา มือขวาคล้องแขนเพื%อนเดินสลับวง(ระหว่างวงนอกกับวงใน)
ลัน% ลัน ลา ลัน ลา ลัน ล่า สลับมือซ้ายคล้องแขนเพื%อนเดินกลับที%เดิม
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1.8 อวัยวะ
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้จกั กันมากขึน
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดีในการอบรม
3. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 - 60 คน
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรให้ผอู ้ บรมยืนเป็ นวงกลม 2 วงซ้อนกัน
2. ให้ผอู ้ บรมจับคู่กนั ระหว่างวงนอกกับวงใน โดยหันหน้าเข้าหาคู่ตนเอง
3. ร้องเพลง พร้อมกับทําท่าทางประกอบ
4. เมื%อจบเพลง ให้ทุกคนก้าวไปทางซ้าย(หรื อขวาก็ได้)ของตนเอง ก็จะพบกับคู่ใหม่
5. เริ% มร้องเพลงพร้อมทําท่าทางประกอบ ไปเรื% อยๆเพื%อให้ผอู ้ บรมได้รู้จกั และทักทายเพื%อน
เพลงประกอบกิจกรรม
นี%ก็ มือ ใช่ไหม (ซํา)
ไม่ใช่ของใคร เป็ นของเราเอง
กระทบกันให้มนั ครื นเครง (ซํา)
ฟังแล้วบรรเลง ชื%นใจชื% นใจ (ซํา)
เพลงอวัยวะประกอบท่ าทาง
เพลง
ท่าทางประกอบ (ตามจังหวะเพลง)
นี%ก็มือใช่ไหม
ชูมือขึนข้างลําตัว สะบัดมือเบาๆทังสองมือ
นี%ก็มือใช่ไหม
ชูมือขึนข้างลําตัว สะบัดมือเบาๆทังสองมือ
ไม่ใช่ของใคร เป็ นของเราเอง
ชูมือขึนข้างลําตัว สะบัดมือเบาๆทังสองมือ
กระทบกันให้มนั ครื นเครง (ซํา)
ชูมือขึนกระทบกันกับคู่เราทังสองมือ
ฟังแล้วบรรเลง ชื%นใจชื%นใจ (ซํา)
จับมือคู่ของเราแกว่งเบาๆ
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เทคนิค
การร้องแต่ละรอบ วิทยากรสามารถเปลี%ยนอวัยวะในเนือเพลงเป็ นอย่างอื%นได้ เพื%อความสนุกสนาน
เช่นเปลี%ยนจากมือเป็ น ไหล่ สะโพก เข่า เท้า ส่ วนท่าทางการกระทบก็ให้เปลี%ยนไปตามอวัยวะนัน เช่น
ไหล่ ก็ให้เอาไหล่กระทบกัน สะโพกก็ให้เอาสะโพกกระทบกัน และรอบสุ ดท้ายให้วทิ ยากรหักมุมโดย
เปลี%ยนอวัยวะเป็ นปาก แต่ไม่ตอ้ งแสดงท่าทางกระทบ หรื อถ้าจะปรับเปลี%ยนให้กระทบกันก็สามารถทําได้
โดยการจุมพิตที%มือเราเองแล้วนําไปกระทบกับมือของคู่เราแทน

1.9 จับคู่คุย
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้จกั กันมากขึน
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดีในการอบรม
3. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 - 50 คน
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
5 - 10 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรสั%งให้ผอู ้ บรมจับคู่กนั แล้วนัง% ลง(กรณี ที%มีเศษ สามารถมีเพิ%มเป็ น 3 คนได้)
2. วิทยากรให้แต่ละคู่ คุยกัน 30 วินาที ใน 3 ประเด็นคือ 1. ชื% อเล่น 2. สิ% งที%ชอบที%สุด 3. สิ% งที%
เกลียดที%สุด และทุกคู่ตอ้ งจําทัง 3 ประเด็นของเพื%อนให้ได้
3. เมื%อครบ 60 วินาที วิทยากรต้องทดสอบสิ% งที%ผอู ้ บรมคุยกันทัง 3 ประเด็น ว่าจําได้หรื อไม่
(ทดสอบซัก 3-4 คู่)
4. วิทยากรเป่ านกหวีดเพื%อให้
สลายกลุ่มแล้วสั%งให้จบั กลุ่มใหม่กลุ่ม
ละ 3 คน และต้องไม่ซากั
ํ บคู่เดิม
5. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มคุยกัน
ในประเด็นเดิมเป็ นเวลา 2 นาที เมื%อครบ
เวลา วิทยากรสุ่ มสัมภาษณ์ 3 - 4 กลุ่ม
6. วิทยากรสั%งให้จบั กลุ่มใหม่
กลุ่มละ 6 คน แต่ละคนต้องไม่ซากั
ํ บกลุ่มเดิม
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7. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มคุยกันในประเด็นเดิมเป็ นเวลา 3 นาที เมื%อครบเวลา วิทยากรสุ่ มสัมภาษณ์
3 - 4 กลุ่ม
ประเด็นสรุ ปกิจกรรม
วิทยากรอธิ บายให้รู้วา่ การมีมนุษยสัมพันธ์ที%ดีนนั ต้องเริ% มต้นด้วยการคิด – การพูด – การกระทําใน
แง่บวกกับเพื%อน ฉะนันการเริ% มต้นพูดคุยหรื อติดต่อธุ ระต่างๆ ให้เริ% มด้วยการทักทายชื% อเล่นซึ% งจะสื% อให้เห็น
ถึงความสนิทชิดเชือมากกว่าชื%อจริ ง ส่ วนการพูดคุย ให้เริ% มจากการพูดในสิ% งที%คู่สนทนามีความรักหรื อ
ความชอบก่อน ซึ% งจะทําให้คู่สนทนาอยากที%จะพูดคุยกับเรา เพราะเราเริ% มพูดในสิ% งที%เขาชอบเขาย่อมอยาก
ฟัง จากนันจึงค่อยพูดคุยเรื% องงาน ซึ% งก็จะทําให้บรรยากาศการพูดคุยกันเป็ นไปด้วยความสุ ขได้

1.10 ผึง: แตกรั ง
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผอู ้ บรมได้เรี ยนรู ้บทบาทของตนเองในสถานะต่างๆ
2. เพื%อสร้างบรรยากาศที%ดีในการอบรม
3. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30-50 คน
อุปกรณ์
ไม่มี
ระยะเวลา
10-15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรให้ผอู ้ บรมเข้ากลุ่มๆละ 3 คน
2. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มยืนโดยให้สองคนจับมือ
กันและอีกหนึ%งคนยืนกลางวง
3. วิทยากรอธิ บายว่าผูท้ ี%จบั มือกัน(ทังสองมือ)
เปรี ยบเสมือนรังผึง ส่ วนผูท้ ี%ยนื ตรงกลางระหว่างทังสอง
คนเปรี ยบเสมือนตัวผึง
4. วิทยากรจะออกคําสั%งดังนี
4.1 “ ผึงหลงรัง” (ให้ผทู ้ ี%เป็ นผึง วิง% ไปหารังผึงใหม่ แต่รังผึงต้องยืนอยูก่ บั ที%)
4.2 “ รังหลงผึง” (ให้ผทู ้ ี%เป็ นรังผึงทังสองคนวิง% ไปหาตัวผึงใหม่โดยที%มือทังสองต้องไม่หลุด
จากกัน ส่ วนผึงต้องยืนนิ%งอยูก่ บั ที%)
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4.3 “ ผึงแตกรัง” (ทุกคนวิง% ไปจับกลุ่มกับเพื%อนคนใหม่ ซึ% งอาจจะเปลี%ยนบทบาทจากผึงเป็ นรัง
หรื อจากรังเป็ นผึงก็ได้
เทคนิค
การจับกลุ่มควรจะคละทังชายและหญิง ไม่ควรให้กลุ่มเป็ นหญิงล้วนหรื อชายล้วน เพราะธรรมชาติ
ของคนจะมีความตื%นเต้นสนุ กสนานกับการทํากิจกรรมกับเพศตรงข้าม และเป็ นการทํากิจกรรมที%ไม่
แบ่งแยกชายหรื อหญิง

1.11 จิตรกรเอก
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้รู้จกั ตนเองและผูอ้ ื%น
2. เพื%อฝึ กมองโลกในแง่ดี
3. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 – 80 คน
อุปกรณ์
กระดาษ A 4 ดินสอหรื อปากกา
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1 วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมจับคู่กนั แล้วแจกกระดาษ A4 เปล่าๆ ให้คนละ 1 แผ่น
2 ให้ผเู ้ ข้าอบรมวาดรู ปใบหน้าตนเองลงบนกระดาษเปล่า โดยพยายามใส่ รายละเอียดที%เป็ นจุดเด่น
ของตนเองลงไปให้มากที%สุด
3 เมื%อวาดเสร็ จแล้ววิทยากรให้สลับภาพวาดกับคู่ของตนเอง
4 วิทยากรให้แต่ละคนพิจารณาดูรูปที%ได้รับมาว่ารู ปนันมีส่วนใดที%เหมือนที%สุด มีส่วนใดที%ควร
ปรับปรุ งหรื อไม่เหมือน ให้แก้ไขปรับปรุ งรู ปภาพนันให้ดียง%ิ ขึน
5 ให้แต่ละคนเขียนชื% อภาพให้เหมาะสมกับบุคลิกท่าทางของเพื%อน โดยให้เขียนชื% อในเชิงบวก
เช่น “สาวน้อยเริ งร่ า” “หนุ่มตี มาดเท่” เป็ นต้น
6 ให้ส่งภาพวาดที%ตนเองแก้ไข คืนให้เจ้าของภาพ พร้อมทังให้อธิ บายถึงการแก้ไขภาพว่าแก้ไข
ส่ วนใดบ้าง
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เทคนิค
อาจจะปรับเปลี%ยนโดยการไม่ตอ้ งจับคู่ แต่ให้ต่างคนต่างวาดรู ปตนเอง และไม่ตอ้ งเขียนชื%อ แล้ว
วิทยากรเก็บคืนมาทุกภาพ ก่อนที%จะส่ งกลับคืนให้ โดยวิทยากรจะต้องสลับสับเปลี%ยนแล้วส่ งภาพกลับไป
ให้แต่ละคน ทุกคนจะได้ภาพของคนอื%น แต่ถา้ ใครได้รับภาพของตนเองต้องรี บแจ้งวิทยากรเพื%อเปลี%ยนใหม่
เมื%อทุกคนได้ภาพครบแล้ว วิทยากรส่ งสัญญาณให้รีบไปหาเจ้าของภาพ เมื%อเจอแล้วให้นง%ั ลง(จะได้ทราบว่า
มีใครบ้างที%ยงั หาเจ้าของภาพไม่เจอ) กรณี ที%หาเจ้าของภาพไม่เจอ วิทยากรสามารถสัมภาษณ์ถึงความล่าช้า
ในการหาเจ้าของภาพได้ แล้วจึงเรี ยกเจ้าของภาพมา จากนันให้แก้ไขภาพให้ดียง%ิ ขึน ก่อนที%จะเขียนชื%อ
ภาพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของเจ้าของภาพ และให้วิทยากรคัดภาพวาดที%โดดเด่น หรื อตลกๆออกมา
นําเสนอ

1.12 จับกลุ่มวันเกิด
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้รู้จกั ตนเองและผูอ้ ื%น
2. เพื%อฝึ กมองโลกในแง่ดี
3. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จาํ กัด
อุปกรณ์
กระดาษ A 4 ดินสอหรื อปากกา
ระยะเวลา
15 - 20 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมจับกลุ่มตามวันเกิด(อาทิตย์, จันทร์ , อังคาร,....เสาร์ )
2. ให้สมาชิกในแต่ละวันคุยกันแล้วเขียนข้อดีและข้อเสี ยของวันที%ตนเองเกิดให้มากที%สุดลงบน
กระดาษ A4
3. แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนนําเสนอข้อดีขอ้ เสี ยของวันที%ตนเองเกิด
4. วิทยากรสรุ ป การทํางานหรื อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมนันไม่สามารถที%จะแบ่งแยกให้อยูต่ าม
กลุ่มวันเกิดแบบนีได้ ฉะนันข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกัน และที%สาํ คัญ คนส่ วนใหญ่จะ
มองเห็นข้อดีของตนเองมากกว่าข้อเสี ย ฉะนันการที%ได้รับรู ้รับฟังข้อดีขอ้ เสี ยของวันต่างๆก็จะเป็ นผลดี
ของทุกคนที%จะได้เรี ยนรู ้ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของเพื%อนๆในวันอื%นๆ เพื%อจะได้ปรับตัวให้ทาํ งานหรื อประสาน
สัมพันธ์กนั ได้ดียง%ิ ขึน
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1.13 จับคู่บัตรคํา
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้เรี ยนรู ้ถึงสิ% งที%คู่กนั กับสิ% งที%ไม่คู่กนั แต่สามารถนํามาผสมผสานคู่กนั ได้
2. เพื%อฝึ กการแก้ปัญหา
3. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 – 60 คน
อุปกรณ์
กระดาษบัตรคําที%มว้ นหรื อพับ จํานวนเท่ากับผูเ้ ข้ารับการอบรม เป็ นกระดาษ A4 ตัดเป็ น
ชินเล็กๆ(กระดาษ A4 สามารถตัดแบ่งได้ 10 ชิน) แต่ละชินมี 1 ข้อมูลที%พิมพ์หรื อเขียนไว้ เช่น มะม่วง
รองเท้า โต๊ะ คอมพิวเตอร์ ตลก โทรทัศน์ เป็ นต้น
ระยะเวลา
15 - 20 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรม้วนหรื อพับบัตรคําแล้วแจกให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมคนละ 1 ใบโดยไม่ตอ้ งเลือก
2. วิทยากรอธิ บายกติกาโดยให้พิจารณาดูบตั รคําที%ได้มานันควรจะคู่กบั สิ% งใดแล้วให้ไปจับคู่กนั
ภายในเวลา 1 นาที เมื%อหาคู่ได้แล้วให้นง%ั ลง (เพื%อลดความโกลาหล)
3. เมื%อหมดเวลา ทุกคนจะต้องจับคู่กนั ให้ได้
4. ให้แต่ละคู่อธิ บายเหตุผลว่าทําไมสิ% งของทังสองสิ% งจึงคู่กนั เมื%ออธิ บายทุกคู่แล้วจึงออกคําสั%งใหม่
5. วิทยากรออกคําสั%งให้จบั กลุ่มใหญ่ขึน เช่น กลุ่มละ 5 คน กลุ่มละ 8 คน(ขึนอยูก่ บั จํานวนคน
ทังหมด พยายามเฉลี%ยให้ได้ประมาณ 5-6 กลุ่ม)
6. ให้แต่ละกลุ่มอธิ บายเหตุผลว่าทําไมสิ% งของทังหมดจึงเกี%ยวข้องกัน โดยเล่าเป็ นเรื% องราวและให้มี
ข้อมูลของทุกคนอยูใ่ นเรื% องนัน
เทคนิค
การกําหนดเวลาที%สนๆ
ั จะเป็ นการกระตุน้ ให้การจับคู่เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว ซึ% งจะทําให้บางส่ วน
จะยังหาคู่ตนเองไม่ได้เพราะจะมีขอ้ มูลหรื อข้อความที%ไม่น่าจะเป็ นคู่กนั ดังนันวิทยากรจะต้องกระตุน้ ให้
เขาจับคู่กนั ให้ได้โดยการเปลี%ยนมุมมองในการจับคู่กนั ว่าทุกอย่างสามารถจับคู่กนั ได้แต่ตอ้ งมีเหตุผลรองรับ
ว่าทําไมสิ% งของสองสิ% งถึงต้องคู่กนั และสุ ดท้ายแล้วคู่ที%มีขอ้ มูลที%ไม่น่าจะคู่กนั จะเป็ นคู่ที%น่าสนใจที%สุดที%
จะต้องสอบถามถึงสาเหตุที%คู่กนั
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1.14 ร้ อยลูกปัด
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้เรี ยนรู ้การประสานงาน
2. เพื%อฝึ กการแบ่งงานกันทํา
3. เพื%อให้เรี ยนรู ้ความเสี ยสละ การแบ่งปั น
4. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 – 60 คน
อุปกรณ์
1. ลูกปั ดคละสี สี ละประมาณ 100 ลูก (จํานวนสี ไม่ควรน้อยกว่าจํานวนกลุ่ม)
2. เชือกด้ายความยาวประมาณ 1 เมตร จํานวนเส้นเท่ากับจํานวนกลุ่ม
ระยะเวลา
15 - 20 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม แต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน 10 คน(ประมาณ 6-8 คน)
2. วิทยากรแจกเชื อกด้ายและถุงลูกปั ดที%คละสี กลุ่มละ 1 ชุด
3. ให้ทุกกลุ่มช่วยกันร้อยลูกปั ดให้มีความยาวมากที%สุดภายในเวลา 5 นาทีโดยแต่ละทีมสี ของ
ลูกปั ดห้ามซํากัน
4. ถ้ามีทีมที%ใช้ลูกปั ดสี เดียวกัน(ซํากัน)ให้ทีมที%มีความยาวที%สุดเข้ารอบ ส่ วนทีมที%สนกว่
ั าถือว่าตก
รอบ
5. แต่ละกลุ่มเมื%อเลือกร้อยลูกปั ดสี ใดแล้วห้ามนําลูกปั ดสี อื%นมาร้อยปะปน เพราะจะทําให้ความยาว
ของลูกปั ดจะสิ นสุ ดลง ณ สี ที%แตกต่าง
6. เมื%อหมดเวลา ให้แต่ละทีมนําลูกปั ดมาเรี ยงกันเพื%อตัดสิ นว่าทีมใดมีความยาวมากที%สุด
เทคนิค
วิทยากรสามารถสรุ ปถึงการแบ่งงานกันทําในการแยกสี ของลูกปั ด รวมทังการใช้คนให้เหมาะกับ
งาน เช่นคนสายตาดีเป็ นคนร้อยลูกปั ดเป็ นต้น นอกจากนียังฝึ กการประสานงานในแต่ละทีมที%จะต้องหา
ข้อสรุ ปว่าทีมใดเลือกลูกปั ดสี อะไร และเมื%อแต่ละทีมได้สีของลูกปั ดแล้ว ลูกปั ดสี อื%นๆที%มีอยูใ่ นทีมก็จะไม่
มีความหมาย ดังนันจึงต้องมีการแยกสี ของลูกปั ดเพื%อนําลูกปั ดสี ต่างๆไปแลกลูกปั ดสี ที%ทีมต้องการกับทีม
อื%น เป็ นการเรี ยนรู ้การแบ่งปั นและการเสี ยสละ
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1.15 ตารางความจํา
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้รู้จกั กันมากยิง% ขึน
2. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 – 60 คน
อุปกรณ์
1. แบบฟอร์ มตารางความจํา
ระยะเวลา
15 - 20 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรแจกแบบฟอร์ มตารางความจําให้ทุกคน
2. วิทยากรให้ผเู ้ ข้าอบรมแต่ละคนวิง% ไปจดข้อมูลลงในแบบฟอร์ มประเด็นต่างๆ คือ
2.1 ชื%อจริ ง ชื%อเล่น
2.2 สิ% งที%ชอบมากที%สุด
2.3 สิ% งที%ไม่ชอบหรื อเกลียดมากที%สุด
3. บันทึกข้อมูลของเพื%อนลงในตารางของแบบฟอร์ ม (1 ช่องต่อ 1 คน)
4. เมื%อหมดเวลา วิทยากรสุ่ มถามว่าบุคคลในแต่ละช่องนัง% อยูต่ รงไหน เพื%อตรวจสอบว่าจําได้
หรื อไม่
แบบฟอร์ มตารางความจํา
ตารางความจํา
ชื%อ.....................................................................
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เทคนิค
วิทยากรสามารถสอบถามเจ้าของแบบฟอร์ มดูวา่ จําเจ้าของข้อมูลได้หรื อไม่ การสรุ ปวิทยากร
สามารถสรุ ปได้วา่ การจดจําชื% อคนอื%นเป็ นสิ% งที%จะทําให้เขาประทับใจ และการที%รู้วา่ คนๆนันชอบอะไร ไม่
ชอบอะไร สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ได้ โดยการพบปะพูดคุยนันให้
เริ% มต้นด้วยสิ% งที%คู่สนทนาชอบ จะทําให้คู่สนทนามีความประทับใจและอยากจะพูดคุยด้วยเพราะเราเริ% มต้น
คุยด้วยการสนทนาในสิ% งที%เขาชอบ

1.16 ผูกเชื อกสั มพันธ์
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้เรี ยนรู ้การประสานงาน
2. ฝึ กการทํางานเป็ นทีม
3. เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 – 60 คน
อุปกรณ์
1. เชือกเส้นเล็ก ยาว 30 ซ.ม. จํานวนเท่ากับสมาชิกที%ทาํ กิจกรรม
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม แต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน 10 คน
2. วิทยากรแจกเชื อกให้คนละ 1 เส้น
3. อธิ บายกติกาดังนี ให้ทุกคนนําเชือกของตนเองมามัดต่อกับคนอื%นจนกลายเป็ นเส้นเดียวให้ได้
ความยาวมากที%สุด
4. เมื%อทดสอบดึงเชื อกจะต้องไม่หลุด โดยให้เวลาทํางาน 3 นาที
5. เมื%อหมดเวลา ให้วทิ ยากรทดสอบดึงเชือกดูทุกทีม
6. นําเชือกของแต่ละทีมมาวัดความยาวว่าทีมใดยาวที%สุด
7. วิทยากรออกคําสั%งให้ทุกทีมแก้เชือกออกให้เหมือนเดิม ทีมใดที%แกเชือกออกได้เร็ วที%สุดชนะเลิศ
เทคนิค
ช่วงเวลาที%แต่ละทีมนําเชื อกมามัดต่อกัน วิทยากรต้องช่วยกระตุน้ แต่ละทีมให้ช่วยกันทํางานอย่าง
เต็มที% การประกาศผลชนะเลิศของทีมที%แก้เชื อกได้เร็ ว เป็ นการสรุ ปการทํางานที%บรรลุเป้ าหมายและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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1.17 กิจกรรมทํานายตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื%อฝึ กการวิเคราะห์ตนเอง
2. เพื%อความสนุกสนาน
3. เพื%อผ่อนคลายบรรยากาศการอบรมไม่ให้มีความเครี ยด
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จาํ กัด
อุปกรณ์
1. กระดาษเปล่า A4 คนละ 1 แผ่น
ระยะเวลา
8 - 10 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม เขียน วัน / เดือน / ปี (ค.ศ.)เกิดของตนเองให้เป็ นตัวเลข
2. ให้เขียนตารางพร้อมกับหมายเลขกําหนดไว้ (ตามรู ป)
3. นําตัวเลขมาขีดลงบนช่องต่างๆให้หมดทุกตัว
6
9
3
(เลข 0 จะไม่ใช้ ตัวเลขที%ซากั
ํ นก็ให้ขีดเพื%อจะได้รู้จาํ นวน)
2

5

8

1

4

7

ตารางพร้ อมเลขกํากับ
ตัวอย่ าง วัน / เดือน / ปี (ค.ศ.)เกิดวันที% 12 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2508
แปลงตัวเลขเป็ นดังนี 12 / 08 / 1965 เมื%อนําตัวเลขมาขีดลงตามช่องต่างๆจะได้ดงั นี
คําทํานาย
เลข 1 เกี%ยวกับคําพูด
3
6
9
เลข 2 เกี%ยวกับสัมผัสที% 6 การมีความรู ้สึกที%พิเศษ
เลข 3 เกี%ยวกับความจํา
2
5
8
เลข 4 เกี%ยวกับการบริ หารจัดการ
เลข 5 เกี%ยวกับความรัก
1
4
7
เลข 6 เกี%ยวกับความคิดสร้างสรรค์
การนําข้ อมูลตัวเลขมาขีดลงตามตารางช่ องต่ างๆ
เลข 7 เกี%ยวกับความขยันอดทน
เลข 8 เกี%ยวกับความสนุกสนานร่ าเริ ง
เลข 9 เกี%ยวกับความฉลาดหลักแหลม
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คําอธิบายเพิม% เติม
- กรณี ที%มีตวั เลข 1 ตัวในช่องใดช่องหนึ%งถือว่าเป็ นเรื% องปกติ
- หากมีตวั เลขซํากัน 2 ตัวขึนไป แสดงว่ามีความโดดเด่นในเรื% องนันๆ ซึ% งอาจจะดีหรื อไม่ดีก็ได้
- หากไม่มีตวั เลขนันเลยแสดงว่าไม่มีเรื% องที%เกี%ยวข้องกับด้านนันหรื อไม่มีพฤติกรรม/การกระทํา
ด้านนันเลย
- แต่ถา้ มีตวั เลขซํากันเยอะ แต่อุปนิสัยไม่ตรงตามนัน เช่นมีเลข 1 เยอะ แต่เป็ นคนไม่ค่อยพูดให้
วิเคราะห์วา่ คนๆนันแม้จะไม่ค่อยพูดแต่ก็ให้ระวังเรื% องปากหรื อเรื% องการพูดเพราะถ้าพูดจะเป็ นคนพูดแรง
ประเภทพูดน้อยต่อยหนัก
กิจกรรมนีไม่ได้สอนให้คนงมงายเชื%อเรื% องการทํานาย แต่เป็ นการวิเคราะห์ตนเองว่ามีบุคลิกนิสัยใจ
คอเป็ นอย่างไร เน้นในการปรับปรุ งตนเองด้วยกุศโลบายการใช้คาํ ทํานายด้วยความสนุกสนาน

1.18 เมื%อยไหมจ๊ ะ
วัตถุประสงค์
1 เพื%อผ่อนคลายบรรยากาศการอบรมไม่ให้มีความเครี ยด
2 เพื%อความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จาํ กัด
อุปกรณ์
ระยะเวลา
3 - 5 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมยืนขึนเป็ นแถว (อาจจะขยับออกมานอกโต๊ะก็ได้)
2. เอือมมือแตะไหล่คนข้างหน้า
3. ฝึ กร้องเพลงพร้อมๆกัน พร้อมกับทําท่าทางประกอบเพลง
4. เมื%อร้องหลายๆรอบแล้วให้กลับหลังหัน เพื%อเปลี%ยนกันนวด
เนือหาเพลง
เมื%อยไหมจ๊ะพี%จ๋า ต้องทําท่า อย่างงี อย่างงี
ทําแล้ว สบายดี อย่างงี อย่างงี สบายใจจัง
ซําทังหมด

ท่าทางประกอบ
นวดไหล่
นวดหลัง
เปลี%ยนท่านวด
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2. กิจกรรมนอกสถานที% (Outdoor) บางกิจกรรมสามารถนํามาใช้ในห้อง(Indoor)ได้
กิจกรรมนอกสถานที%ต่อไปนี จะเป็ นกิจกรรมที%ต่อเนื%องมาจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที%ทาํ
กิจกรรมภายในห้องประชุม จากเชิงรายบุคคลเข้าสู่ กิจกรรมกลุ่ม โดยจะแบ่งกลุ่มๆละประมาณ 8-15 คน
ทํากิจกรรมแข่งขันกันซึ% งอาจจะแข่งขันกันโดยตรง คือทุกทีมทํากิจกรรมพร้อมๆกัน หรื ออาจจะแข่งขัน
กันโดยอาศัยเวลาเป็ นตัวกําหนดให้แต่ละทีมทํากิจกรรม ซึ% งแต่ละแบบก็มีขอ้ ดีขอ้ ด้อยแตกต่างกันดังนี

1. ระบบแข่งขัน 1.
พร้อมกัน
2.
ทุกทีม
3.
4.

ข้อดี
ใช้วทิ ยากรน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย
เมื%อมีหลายทีมแข่งขันกัน แต่ละทีมจะ
เชียร์ ทีมของตนเองทําให้มีบรรยากาศ
ความสนุกสนาน เร้าใจ
สามารถควบคุมเวลาได้ดี
สถานที%ไม่จาํ เป็ นต้องกว้างขวาง

1

2
3
4

2. ระบบทํา
กิจกรรม
เฉพาะทีม

1. วิทยากรสามารถดูแลการทํากิจกรรมได้ 1.
2.
อย่างเต็มที%
2. ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันใน
แต่ละทีมได้
3.
3. วิทยากรสามารถควบคุมหรื อจูงใจ
ทีมได้ดี
4. สามารถเล่นกิจกรรมได้ทุกคน
5. ไม่เปลืองวัสดุอุปกรณ์เพราะเตรี ยมแค่
กิจกรรมละ 1-2 ชุดเท่านัน

ข้อด้อย
ต้องมีอุปกรณ์ครบทุกทีม ทําให้บาง
กิจกรรมไม่สามารถเล่นพร้อมกันได้
เพราะอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ เช่นกิจกรรม
ไต่เชือก กิจกรรมปี นกําแพง ฯลฯ
วิทยากรอาจจะดูแลไม่ทว%ั ถึง ทําให้เกิด
การโกง หรื อหลีกเลี%ยงกติกาได้
อาจจะไม่ได้ทาํ กิจกรรมทุกคนเพราะ
จํากัดด้านอุปกรณ์
อาจจะมีการลอกเลียนแบบกันได้ เพราะ
มองเห็นกันตลอด
ใช้วทิ ยากรเยอะ เปลืองงบประมาณ
สถานที%จะต้องกว้างขวาง ซึ% งอาจจะหา
สถานที%ที%เหมาะสมได้ยาก
การเตรี ยมความพร้อมจะยุง่ ยากกว่า เช่น
จุดวางนําดื%มหลายจุด เตรี ยมกิจกรรม
หลายฐาน
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กิจกรรมนอกสถานที%บางกิจกรรมจะอธิ บายในลักษณะเป็ นทีม เพราะวัสดุอุปกรณ์มีจาํ กัด หรื อวิธี
เล่นเป็ นแบบเฉพาะ ดังนันกรณี ที%ระบุจาํ นวนผูเ้ ล่นเป็ นทีมแสดงว่ากิจกรรมนันไม่สามารถเล่นพร้อมกัน
ได้ทงหมด
ั
ซึ% งมีกิจกรรมที%คิดค้นและรวบรวมได้ดงั นี
2.1 ขี%ม้าย้ ายเมือง
วัตถุประสงค์
1. ฝึ กการวางแผนในการทํางาน
2. เพื%อให้ทีมเกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเกือกูลกัน
3. เพื%อให้ตระหนักถึงความรอบคอบในการทํางาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. กล่อง 5 กล่อง(มีเลขกํากับกล่อง 1-5)
2. ธงเล็กๆ 3 ธง หรื ออาจจะเป็ นวัสดุอย่างอื%นที%สามารถกําหนดจุดวางกล่อง จํานวน 3 จุด
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรวางกล่อง 5 กล่องซ้อนกันเป็ นจุดเริ% มต้น โดยวางกล่องที%มีตวั เลขมากสุ ดอยูด่ า้ นล่าง
เรี ยงลําดับขึนด้านบนเป็ น 5-4-3-2-1
2. กําหนดตําแหน่งที%จะต้องย้ายกล่องไป มี 3 ตําแหน่ง ห่างจากจุดเริ% มต้นประมาณ 10 เมตร แต่ละ
ตําแหน่งห่างกันประมาณ 5 เมตร
3. ให้ผเู ้ ล่นย้ายกล่องทัง 5 กล่องจากจุดเริ% มต้นไปไว้ในตําแหน่งที%กาํ หนดให้(มีเพียง 3 ตําแหน่ง
เท่านัน) จะวางที%ตาํ แหน่งไหนก่อนก็ได้
4. การย้ายกล่องจะย้ายได้เพียงครังละ 1 กล่องเท่านัน และต้องหยิบจากด้านบนเสมอ ส่ วนการวาง
กล่องก็ตอ้ งวางทับด้านบนเสมอ
5. ห้ามนํากล่องที%มีตวั เลขมาก ทับกล่องที%มีตวั เลขน้อยกว่า แต่กล่องที%มีตวั เลขน้อยกว่าสามารถทับ
กล่องที%มีตวั เลขมากกว่าได้
6. เมื%อย้ายกล่องไปแล้วไม่สามารถนํากล่องกลับมาวางที%จุดเริ% มต้นได้อีก แต่สามารถวางสลับไปมา
ระหว่างตําแหน่งทัง 3 ตําแหน่งได้
7. ผูท้ ี%จะย้ายกล่อง เท้าจะต้องไม่สัมผัสกับพืนดิน เมื%อย้ายเสร็ จ ผูย้ า้ ยกล่องจะต้องกลับมาที%จุดเริ% มต้น
ทุกครัง เพื%อเปลี%ยนให้ผอู ้ ื%นไปย้ายกล่องแทน
8. สุ ดท้ายกล่องจะต้องถูกเรี ยงลําดับ 5-4-3-2-1 เหมือนกับจุดเริ% มต้น ณ ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ%ง
ภายใน 3 ตําแหน่งนัน
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เทคนิค
การทํากิจกรรมนีจะต้องมีการอุม้ หาม แบก และหลากหลายวิธี เพราะกติกากําหนดให้ผทู ้ ี%ถือกล่อง
นัน เท้าต้องไม่สัมผัสพืน ดังนันผูเ้ ล่นอาจจะมีอาการเขินอายหรื อไม่กล้า วิทยากรจะต้องชีแนะหรื อกระตุน้
ให้ผเู ้ ล่นกล้าแสดงออก กล้าทํากิจกรรม รวมทังช่วงสุ ดท้ายที%ใกล้จะสําเร็ จหรื อใกล้จะหมดเวลา วิทยากร
จะต้องกระตุน้ ให้ตื%นตัวและเร่ งให้ทาํ งานให้สาํ เร็ จให้ได้ และเมื%อทํางานเสร็ จก็ตอ้ งกล่าวชื%นชม ในทีมที%ทาํ
สําเร็ จ หรื อกล่าวให้กาํ ลังใจสําหรับทีมที%ทาํ ไม่สาํ เร็ จ

การวางกล่ องและตําแหน่ งทีย% ้ าย

1

ตําแหน่งที% 1
1
2
3
4
5

จุดเริ% มต้น

2

ตําแหน่งที% 2

3

ตําแหน่งที% 3
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เฉลย
การย้ายกล่องทัง 5 กล่อง สามารถย้ายได้หลายรู ปแบบ แต่รูปแบบที%ใช้ระยะเวลาน้อยที%สุด จํานวนรอบน้อย
ที%สุดมีขนตอนการย้
ั
ายดังนี
1. กล่องที% 1 นําไปวางที%ตาํ แหน่งที% 1
2. กล่องที% 2 นําไปวางที%ตาํ แหน่งที% 2
3. กล่องที% 3 นําไปวางที%ตาํ แหน่งที% 3
4. ย้ายกล่องที% 2 ไปทับกล่องที% 3
5. ย้ายกล่องที% 1 ไปทับกล่องที% 2 ทําให้ตาํ แหน่งที% 3 จะมีกล่องซ้อนทับกันอยู่ 3 กล่อง และจะมี
ตําแหน่งที%วา่ งอยู่ 2 ตําแหน่ง คือตําแหน่งที% 1 และ ตําแหน่งที% 2
6. ย้ายกล่องที% 4 ไปไว้ตาํ แหน่งที% 1
7. ย้ายกล่องที% 5 ไปไว้ในตําแหน่งที% 2
8. ย้ายกล่องที% 4 ไปทับกล่องที% 5 ซึ% งจะทําให้มีตาํ แหน่งว่างอยู่ 1 ตําแหน่งคือตําแหน่งที% 1
9. ย้ายกล่องที% 1 ไปทับกล่องที% 4
10. ย้ายกล่องที% 2 ไปไว้ในตําแหน่งที%วา่ ง(ตําแหน่งที% 1)
11. ย้ายกล่องที% 1 ไปทับกล่องที% 2
12. ย้ายกล่องที% 3 ไปทับกล่องที% 4 (ทําให้ตาํ แหน่งที% 3 ว่าง)
13. ย้ายกล่องที% 1 ไปไว้ที%ตาํ แหน่งว่าง(ตําแหน่งที% 3)
14. ย้ายกล่องที% 2 ไปทับกล่องที% 3
15. ย้ายกล่องที% 1 ไปทับกล่องที% 2 จะทําให้กล่องเรี ยงกันจากด้านล่างขึนด้านบนเป็ น 5 4 3 2 1
เหมือนกับจุดเริ% มต้น
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2.2 สะพานมรณะ
วัตถุประสงค์ เพื%อให้ทีมเกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเกือกูล มีละเอียดความรอบคอบ
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. เชือกป่ านมะนิลา ยาวประมาณ 30-50 เมตร, แบบฟอร์ มป้ ายชื%อทีม
ระยะเวลา
10 - 15 นาที

A
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรผูกเชือกป่ านมะนิลากับต้นไม้ระหว่าง
ต้น A และต้น B โดยผูกเชือกเฉพาะด้านต้น A เท่านัน
ส่ วนต้น B เพียงแต่นาํ มาเกี%ยวกับต้นไม้ B ไว้ ช่วงกลาง
ของต้นไม้ให้แขวนป้ ายเขียนชื%อไว้
2. ให้ทุกคนไต่เชื อกจากฝั%ง A ไปยังฝั%ง B ห้ามให้
เท้าแตะพืน(ดิน)โดยเด็ดขาด ระหว่างทางเดิน ให้แต่ละ
คนเขียนชื%อ-นามสกุลของตนเอง ด้วยตัวบรรจง บน
กระดาษให้เรี ยบร้อยทุกคน ระหว่างไต่เชือก สมาชิก
ในทีมสามารถช่วยเหลือเพื%อนร่ วมทีมได้ เช่น ดึงเชือก
ให้ตึง ประคอง ฯลฯ

B
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แบบฟอร์ มป้ายเขียนชื% อ สํ าหรับกิจกรรมสะพานมรณะ

เขียนชื%อของตัวเอง
คําสั% ง ให้เขียนชื%อ-นามสกุลของตัวเองด้วยตัวบรรจง
โดย ชายเขียนในช่ องเลขคี หญิงเขียนในช่ องเลขคู่
คนสุ ดท้ายให้เขียนชื%อทีมให้เรี ยบร้อย แล้วดึงกระดาษลงมาให้วทิ ยากร(เฉพาะแผ่นของทีม)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. .............................................................. 12. ....................................................................

ชื%อทีม.................................................................
เทคนิค
กิจกรรมนี จะมีการตรวจสอบความละเอียดรอบคอบคือป้ ายเขียนชื%อที%มีคาํ สั%งชัดเจน
จากประสบการณ์ที%ทาํ กิจกรรมนีจะพบว่าส่ วนใหญ่ไม่ค่อยมีทีมใดที%อ่านรายละเอียดของคําสั%งเลย
เพราะฉะนันวิทยากรสามารถนําเอาป้ ายที%เขียนชื%อของแต่ละทีมไปพูดสรุ ปถึงความละเอียดรอบคอบ
โดยมีป้ายชื%อเป็ นตัวอย่าง
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2.3 ถอดรหัส
วัตถุประสงค์
1. ฝึ กการสังเกต
2. ฝึ กการคิดนอกกรอบ ไม่ยดึ ติดรู ปแบบเดิมๆ
3. ฝึ กการประมาณตน การรู ้จกั ตนเอง
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. ตัวต่อจิกซอว์ จํานวนชุ ด3 ชุด (สําหรับเล่น 1 ชุด ต้นแบบ 1 ชุด และสํารอง 1 ชุด)
ระยะเวลา
10 - 15 นาที

ผูเ้ ล่น

จุดสตาร์ ท

จิกซอว์ตน้ แบบ

จิกซอว์ที%ตอ้ งต่อ

วิธีดําเนินการ
1. ให้ทุกคนอยูห่ ลังเส้นสตาร์ ท เมื%อวิทยากรสั%งให้เริ% มเล่น ให้ผเู ้ ล่นวิง% ไปดูตน้ แบบของจิกซอว์
แล้วพยายามต่อจิกซอว์ให้ถูกต้องตามแบบ
2. ผูท้ ี%วงิ% มาต่อจิกซอว์นนจะต้
ั
องมาทีละ 1 คนเท่านัน และจะต้องเปล่งเสี ยง “ ตี% ” ตลอดเวลาให้
วิทยากรได้ยนิ ถ้าใกล้จะหมดลม จะต้องรี บวิง% กลับไปที%จุดสตาร์ ทให้ทนั แล้วแตะมือเพื%อน เพื%อเปลี%ยนให้
เพื%อนคนอื%นวิง% มาต่อจิกซอว์ต่อไป
3. ถ้าเสี ยง “ ตี% ” ขาดหายไป ผูเ้ ล่นคนนันจะต้องออกจากเกมทันที
4. ผูเ้ ล่นที%เล่นแล้วสามารถไปต่อแถวกลับมาเล่นใหม่ได้ จนกว่าจะหมดเวลา หรื อต่อจิกซอว์เสร็ จ
เทคนิค
วิทยากรจะต้องสังเกตผูเ้ ล่นให้ดี เพราะจะมีผทู ้ ี%แอบหลบเลี%ยงกติกา เช่น ตี%เสี ยงเบาๆ แล้วแอบ
หายใจโดยที%วทิ ยากรไม่รู้ ฉะนันวิทยากรจะต้องเตือนให้ผเู ้ ล่นทราบเป็ นระยะในการตี%ให้ได้ยนิ เสี ยง
รวมทังการซื% อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื%น
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2.4 วารีเหินหาว
วัตถุประสงค์ ฝึ กการแก้ปัญหา การแบ่งงาน การใช้คนให้เหมาะกับงาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. หนังยางทีมละ 10 เส้น
2. ถุงพลาสติกทีมละ 10 ถุง (ควรเตรี ยมสํารองไว้ทงั 2 อย่าง)
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ผูเ้ ล่นจะได้รับถุงพลาสติก 10 ถุง หนังยาง 10 เส้น
2. ให้ผเู ้ ล่นจัดทีมตนเองแบ่งเป็ น 2 ชุดคือชุดส่ งและชุดรับ
3. ชุดส่ งมีหน้าที%กรอกนําใส่ ถุง (โดยใช้มือกรอก)ห้ามใช้ถุงตักนําเด็ดขาด แล้วมัดปากถุง
ด้วยหนังยาง โยนไปให้ทีมชุ ดรับ เมื%อรับได้แล้วให้แกะหนังยางเทนําใส่ ขวดให้ได้มากที%สุด
4. ถุงพลาสติกและหนังยางสามารถนํากลับมาใช้ได้อีก
5. การตัดสิ นจะวัดจากปริ มาณนําจากขวดที%กรอก
เทคนิค
วิทยากรต้องหาสถานที%ที%มีแหล่งนําเช่น แม่นาํ ลําคลอง บึงที%สะอาดและปลอดภัย หากไม่มี
แหล่งนําอาจจะใช้วธิ ี เปิ ดนําประปาใส่ ถงั ไว้ก็ได้ แล้วกําหนดให้ทีมใช้นาจํ
ํ านวนจํากัด เช่นทีมละ1 ถัง
ทําให้สามารถสอนในเรื% องการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและประหยัดได้อีกด้วย
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2.5 กู้ระเบิด
วัตถุประสงค์ เพื%อให้ทีมเกิดความสามัคคี ความยืดหยุน่ การสั%งการ
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์ 1. เชือก ยาวประมาณ 2 เมตรที%มดั ปลายเชือกด้านหนึ%งกับหนังยางเส้นใหญ่ที%สามารถ
รับแรงดึงและรับนําหนักของขวดนําได้ จํานวนเท่ากับผูเ้ ล่นในแต่ละทีม
2. ขวดนําขนาด 550 มิลลิลิตร 1 ขวด
3. กระป๋ องเปล่าที%สามารถสวมใส่ ขวดได้พอดี 1 กระป๋ อง
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ล่นจับปลายเชือกคนละ 1 เส้น แล้วให้แต่ละคนผูกเชื อกที%เอวของตัวเองให้แน่น(แต่ตอ้ ง
สามารถแก้เชือกได้ง่ายด้วย)
2. เมื%อผูกเสร็ จแล้วให้ทุกคนพยายามดึงเชือกเพื%อรัดขวด แล้วนําขวดไปหย่อนลงในกระป๋ องและขวด
ต้องหลุดออกจากเชือกโดยที%กระป๋ องไม่ลม้
3. ถ้ากระป๋ องล้มต้องเริ% มเล่นใหม่ และระหว่างการเล่น ห้ าม ...! ใช้มือจับเชื อกเด็ดขาด

เทคนิค
หากมีเวลา สามารถเล่นต่อด้วยการให้สมาชิกของทีม 1 คนออกมาเป็ นผูส้ %งั การ นอกนันให้
ทุกคนยืนหันหลังให้ขวด แล้วฟังคําสั%งจากผูส้ %ังการในการเอาขวดหย่อนลงในกระป๋ อง (เป็ นการฝึ ก
ทํางานโดยการสั%งงาน)
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2.6 ประดิษฐ์ คิดค้ น (สามารถเล่นพร้อมกันได้ทงหมดโดยการแบ่
ั
งทีมแข่งขันกัน)
วัตถุประสงค์ เพื%อให้ทีมเกิดความคิดสร้างสรรค์ รับฟังเพื%อนร่ วมงาน ยอมรับความเห็นของผูอ้ ื%น
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม 30 - 60 คน
อุปกรณ์
1. หลอดกาแฟ ทีมละ 10 หลอด
2. หนังสื อพิมพ์ ทีมละ 1 ฉบับ (สํานักพิมพ์เดียวกันเพราะเนือกระดาษต้องเหมือนกัน)
3. สก็อตเทปเล็ก ทีม 1 ม้วน
4. หนังยาง ทีมละ 5 เส้น
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรแบ่งทีมออกทีมละ 8 10 คน
2. วิทยากรแจกอุปกรณ์ทีมละ 1 ชุด
3. ให้ทีมประดิษฐ์หอคอย 1 หอคอย ที%สามารถเคลื%อนย้ายได้ และต้องแข็งแรง สามารถวางตังได้
โดยไม่ลม้ ทีมใดที%ประดิษฐ์ได้สูงที%สุดจะเป็ นทีมชนะ (ห้ามใช้วสั ดุอื%นๆ นอกจากวัสดุที%ได้รับแจก)
เทคนิค
ความสนุกตื%นเต้นจะอยูใ่ นช่วงตรวจสอบผลงาน
เมื%อหมดเวลาแล้วให้แต่ละทีมส่ งตัวแทนมาเป็ นผูต้ รวจสอบ
ผลงาน วิทยากรสั%งให้แต่ละทีมเคลื%อนย้ายหอคอยไปอยูใ่ น
ตําแหน่งที%ทุกคนมองเห็นเพื%อเป็ นการตรวจสอบว่าสามารถ
เคลื%อนย้ายได้ จากนันให้ตวั แทนแต่ละทีมทดสอบความ
แข็งแรงด้วยการใช้กระดาษแข็งหรื อวัสดุอื%นๆที%สามารถพัด
ได้ โดยการสลับกันตรวจสอบ เช่นตัวแทนทีม 1 ทดสอบ
หอคอยทีม 2 ส่ วนทีม 2 ตรวจสอบทีมถัดไปเป็ นต้น เมื%อ
ทดสอบเสร็ จแล้วให้จดั อันดับทีมที%สูงที%สุดเป็ นทีมชนะเลิศ
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2.7 ลําธารสามัคคี
วัตถุประสงค์ ฝึ กการแก้ปัญหา การช่วยเหลือกัน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. แก้วกาแฟที%มีหู
2. เชือกฟาง
3. ขวดใส่ นา(เพื
ํ %อวัดปริ มาณนํา)
4. ถังใส่ นา(กรณี
ํ
ที%พนที
ื %ไม่มีลาํ ธาร)
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ล่นลําเลียงนําจากจุด A ไปยังจุด B ตามสายพานลําเลียงที%จดั ให้ ห้ามใช้
อุปกรณ์อื%นที%วทิ ยากรไม่ได้กล่าวถึง เด็ดขาด...!
2. สามารถใช้มือช่วยลําเลียงนําได้
3. เมื%อถึงจุด B ให้กรอกนําใส่ ขวดให้ได้จาํ นวนมากที%สุด ทีมใดกรอกนําภายในเวลาที%กาํ หนด
ได้มากที%สุดถือว่าเป็ นทีมชนะ

แก้วกาแฟมีหู
จุด A

จุด B

เทคนิค
วิทยากรจะต้องหาสถานที%ให้เหมาะกับกิจกรรม เช่นลําธาร คลองที%สะอาด ที%สาํ คัญต้องมีตน้ ไม้
หลายๆต้นที%มีระยะห่างกันประมาณ 3 – 5 เมตร วิทยากรจะต้องผูกเชื อกฟางกับต้นไม้ตน้ ที% 1 แล้วร้อยแก้ว
กาแฟที%หูแก้ว ประมาณ 4 – 6 ใบ ต่อ 1 ช่วงต้นไม้(เชื อกต้องตึง) ต้นไม้ตน้ สุ ดท้ายให้วางขวดนําสําหรับ
กรอก วิทยากรอาจจะมีขอ้ ห้ามเพิ%มเติมเช่น ห้ามยกขวดขึนมากรอก ซึ% งผูเ้ ล่นก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาเองว่า
จะต้องทําอย่างไร
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2.8 ภาระผูกพัน
วัตถุประสงค์ เพื%อให้ทีมเกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเกือกูล การสั%งการ
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 10 -15 คน
อุปกรณ์
1. เชือกสําหรับมัดข้อมือ จํานวนเท่ากับผูเ้ ล่น
2. ลูกโป่ งใส่ นาที
ํ มละ 5 ลูก (ต้องเตรี ยมสํารองไว้ดว้ ย)
3. กระป๋ องหรื อภาชนะที%ใส่ ลูกโป่ ง จํานวนเท่ากับทีมที%เล่น
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ล่นแบ่งทีมเป็ นชุดๆละ 3-4 คน(แล้วแต่จาํ นวนคนในทีม)แต่ละชุดยืนหันหลังติดกันเป็ น
วงกลม
2. เมื%อวิทยากรให้เริ% มเล่น ให้เอาลูกโป่ ง(ใส่ นา)วางบนหลั
ํ
งของชุดแรกของทีมเพื%อพาเดินไปข้าม
สิ% งกีดขวางแล้วไปหย่อนลงในกระป๋ องโดยกระป๋ องไม่ลม้
3. ถ้าหล่นให้หยิบขึนเล่นต่อได้ แต่ถา้ ลูกโป่ งแตก ให้เริ% มเล่นใหม่
4. เมื%อหย่อนลงกระป๋ องแล้วให้ชุดถัดไปเริ% มเล่นต่อ
5. ทีมใดสามารถหย่อนลงกระป๋ องได้มากโดยที%กระป๋ องไม่ลม้ เป็ นทีมชนะลิศ
เทคนิค
วิทยากรสามารถปรับเปลี%ยนจากการที%ไปหย่อนลงกระป๋ องเป็ นการเดินกลับมาที%ทีมเพื%อเปลี%ยนเอา
ลูกโป่ งมาให้กบั เพื%อนในชุ ดถัดไป
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2.9 ไข่ ในหิน
วัตถุประสงค์ ฝึ กการส่ งงาน การประสานงาน ความร่ วมมือกัน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. ตะเกียบ คนละ 1 คู่(อาจจะใช้อย่างอื%นแทนได้เช่น ช้อนพลาสติกเล็กๆ
2. ไข่ดิบ ทีมละ 5 - 6 ฟอง (ควรเตรี ยมสํารอง)
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ล่นใช้ตะเกียบคีบไข่ดิบ เดินไปส่ งต่อให้เพื%อนให้ได้จาํ นวนมากที%สุด
2. ทีมที%ทาํ ไข่แตกต้องเริ% มใหม่
เทคนิค
วิทยากรอาจจะเปลี%ยนอุปกรณ์จากไข่เป็ นลูกปิ งปอง มะนาวหรื อหรื อผลไม้ที%มีลกั ษณะ
กลมได้

2.10 สร้ างสรรค์ จินตนาการ
วัตถุประสงค์ เพื%อให้ทีมเกิดความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี%ยนความคิดกัน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. กระดาษวาดรู ป ทีมละ 1 แผ่น
2. สี เทียน หรื อสี อื%นๆ ทีมละ 1 ชุด
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรกําหนดจุด 2 จุดคือ 1. จุดวางแผน 2. จุดวาดรู ป
2. จุดวางแผนกับจุดวาดรู ปต้องอยูห่ ่างกัน ไม่สามารถมองเห็นได้
3. วิทยากรอธิ บายให้แต่ละทีมวาดรู ป 1 รู ป โดยให้ร่วมกันคิดและวางแผน 3 นาที
4. ให้แต่ละคนในทีมไปวาดรู ปโดยใช้เวลาวาด 1 นาที วาดได้ครังละ 1 คนโดยคนอื%น
จะไม่สามารถมองเห็นได้
5. สุ ดท้ายให้ตงชื
ั %อภาพ และให้มีตวั แทนอธิ บายความหมายของภาพ
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2.11 ใบ้ คํา
วัตถุประสงค์ ฝึ กความจํา การสื% อสาร
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. บัตรคําสําหรับใบ้คาํ จํานวน 10-15 บัตรคํา
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ล่นยืนเข้าแถวตอน เว้นระยะห่างกัน 1 ช่วงแขนโดยทุกคนยืนหันหลังให้วทิ ยากร
2. คนสุ ดท้ายยืนหันหน้าไปทางวิทยากรเพื%อดูบตั รคํา
3. คนที%เห็นบัตรคําหันไปสะกิดเพื%อนคนต่อไปให้หนั มาดู พร้อมกับแสดงท่าทางเพื%อใบ้คาํ ให้
เพื%อนเข้าใจโดยห้ามออกเสี ยง (ใช้เวลา 1 นาที)
4. เมื%อหมดเวลาใบ้คาํ ให้เพื%อนหันไปสะกิดคนถัดไป แล้วใบ้คาํ ไปเรื% อยๆจนถึงคนสุ ดท้าย
5. ให้คนสุ ดท้ายตอบว่าคําที%เพื%อนๆใบ้นนคื
ั ออะไร ถ้าตอบถูกจะได้คะแนน
6. ให้เริ% มใบ้คาํ ใหม่อีกครัง จนกว่าจะหมดเวลา
เทคนิค
กิจกรรมนี ควรเป็ นกิจกรรมที%เล่มทีละทีม เพื%อจะได้มีความสนุกสนานในช่วงการแสดงท่าทาง
ใบ้คาํ

2.12 แต่ งเพลง
วัตถุประสงค์ เพื%อให้ทีมเกิดความสนุกสนาน ร่ วมแรงร่ วมใจกันทํางาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
กระดาษ A4 ทีมละ 2 แผ่น
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. วิทยากรสั%งให้ทีมแต่งเพลง 1 เพลงโดยใช้เวลา 10 นาที ในเนือหาของเพลงต้องมีชื%อสมาชิกใน
ทีมและชื%อทีมด้วย
2. ต้องมีลีลาท่าทางประกอบการร้องเพลงอย่างสวยงาม
3. เมื%อครบ 10 นาที ให้ทีมเริ% มร้องเพลงและแสดงท่าทางโชว์
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2.13 เกมวัดใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้ฝึกความมัน% ใจในตนเอง
2. เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับอบรมได้ฝึกสมาธิ
3. เพื%อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ฝึกภาวะการตัดสิ นใจด้วยตนเองบนความกดดันของผลงานทีม
4. เพื%อสร้างความสนุกสนาน ตื%นเต้น
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 10-15 คน
อุปกรณ์
1. ตัวต่อไม้ 1 - 2 ชุด
2. โต๊ะสําหรับวางอุปกรณ์
ระยะเวลา
10 - 15 นาที

วิธีดําเนินการ (กรณีทมี% ีผ้ ูเล่ น 2 ทีม และตัวต่ อ 2 ชุ ด)
1. ให้ผเู ้ ล่นเข้าแถวตอน หัวแถวอยูห่ ่างจากตัวต่อไม้ ทีมละ 3 เมตร
2. เมื%อวิทยากรให้สัญญาณเริ% มต้น ผูท้ ี%อยูห่ วั แถวของแต่ละทีมจะต้องวิง% ไปที%ตวั ต่อไม้ แล้วใช้มือ
เพียงข้างเดียวดึงไม้จากชันใดก็ได้ออกมาเพียง 1 ชิน นําขึนวางไว้ดา้ นบนสุ ดแล้วรี บวิง% กลับไปต่อท้ายแถว
เพื%อให้คนถัดไปวิง% ออกมาดึงไม้ออกมาวางด้านบน เมื%อวางเสร็ จแล้วก็วงิ% กลับไปต่อท้ายแถวต่อไป
3. การดึงชินไม้นนสามารถดึ
ั
งได้จากทุกชัน และการวางไม้จะต้องวางชั: นบนสุ ดให้ ครบ 3 ชิ:นจึง
จะถือว่าเต็มชันและสามารถวางชันถัดไปได้
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4. เมื%อหมดเวลา วิทยากรตัดสิ นโดยการนับจํานวนชันที%สามารถต่อได้วา่ มีกี%ชนั ทีมใดมีจาํ นวน
ชันมากกว่าถือว่าชนะ แต่กรณี ที%มีจาํ นวนชันเท่ากันก็ให้นบั จํานวนชิ นของชันสู งสุ ดว่ามีจาํ นวนกี%ชิน

เทคนิค
วิทยากรต้องคอยควบคุมสมาชิกในแต่ละทีมไม่ให้เข้ามาใกล้ หรื อบอก/แนะนําผูเ้ ล่น วิทยากร
สามารถแบ่งเป็ น 2 ทีมแข่งขันกันได้ ซึ% งจะสร้างความสนุ กสนานตื%นเต้นมากยิง% ขึน แต่ตอ้ งมีอุปกรณ์
2 ชุด

2.14 ปิ ดตาเดิน
1. เพื%อให้ทีมฝึ กการสื% อสาร
2. เพื%อความสนุกสนานสามัคคี
3. ฝึ กการทํางานเป็ นทีม
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
ผ้าปิ ดตา จํานวนเท่ากับผูเ้ ล่น
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ล่นยืนเข้าแถวตอนแล้วปิ ดตาทุกคนยกเว้นคนสุ ดท้ายที%สามารถมองเห็นได้
2. ให้ทุกคนจับไหล่คนข้างหน้าแล้วพากันเดินผ่านสิ% งกีดขวางโดยมีผบู ้ อกทางอยูด่ า้ นหลังสุ ด
3. วิธีการบอกนัน ห้ าม...! มีเสี ยงจากทุกคน การสื% อสารจะต้องสื% อสารจากคนหลังสุ ด(ที%ไม่ปิด
ตา)ผ่านการสัมผัสต่อกันมาจนถึงคนหน้าสุ ด
4. เมื%อผ่านสิ% งกีดขวางมาได้แล้วถามความรู ้สึกของคนที%ถูกปิ ดตาและคนที%มองเห็นแต่พดู ไม่ได้
วัตถุประสงค์

เทคนิค
กิจกรรมนี วิทยากรควรกระตุน้ ให้เกิดบรรยากาศที%ดี เพราะจะเป็ นกิจกรรมที%ไม่มีเสี ยง ซึ% งอาจจะ
ทําให้บรรยากาศไม่คึกคัก แต่ตวั กิจกรรมจะสอนในเรื% องการสื% อสารได้ดี
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2.15 รวมขาพาลุย
วัตถุประสงค์ 1. ร่ วมแรงร่ วมใจกันฟันฝ่ าอุปสรรค
2. ฝึ กความเสี ยสละของสมาชิกในทีม
3. เพื%อให้ทีมเกิดความสนุกสนาน
จํานวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ 8-15 คน
อุปกรณ์
1. เชือกหรื อผ้ามัดขา ตามจํานวนผูเ้ ล่น
ระยะเวลา
10 - 15 นาที
วิธีดําเนินการ
1. ให้ผเู ้ ล่นยืนชิดติดกันเข้าแถวหน้ากระดาน
2. ใช้เชือกมัดข้อเท้าให้ติดกันกับคนข้างๆทัง 2 ด้านซ้ายและขวา
3. ให้เดินข้ามสิ% งกีดขวางไปให้ถึงเส้นชัยภายในเวลาที%กาํ หนด
4. ทีมใดทําเวลาน้อยที%สุดเป็ นทีมชนะเลิศ
เทคนิค
วิทยากรอาจจะปรับเปลี%ยนวิธีการยืนเช่นแทนที%จะยืนหน้ากระดานก็ให้ยนื เป็ นวงกลม แล้วมัดข้อ
เท้าติดกันเป็ นวงกลมแล้วให้เดินข้ามสิ% งกีดขวาง ซึ% งการเดินในลักษณะแบบนีจะมีผทู ้ ี%เดินง่ายและเดินยาก
เพราะจะมีทงผู
ั เ้ ดินไปข้างหน้า เดินไปด้านข้างซ้าย ข้างขวา และเดินถอยหลัง(เพราะยืนเป็ นวงกลม)
ดังนันจะต้องมีผทู ้ ี%เสี ยสละหรื อถูกบังคับโดยทีม ซึ% งสามารถนําไปสรุ ปกิจกรรมได้

76

เทคนิคการคิดเกม
การคิดเกมและกิจกรรมต่างๆนันมีวธิ ี คิดที%หลากหลาย จากประสบการณ์การทํางานด้านเกมและ
กิจกรรมมานันพอจะสรุ ปวิธีคิดเกมและกิจกรรมจากสิ% งต่างๆเหล่านีคือ
1. คิดจากวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
การทํากิจกรรมทุกกิจกรรมควรจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรื อเป้ าหมายของกิจกรรม
เป็ นหลัก เพื%อจะได้บรรลุวถั ตุประสงค์ในการทํากิจกรรม เช่น กิจกรรมมีวตั ถุประสงค์เพื%อให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรมรู ้จกั กันมากขึน หรื อเพื%อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมฝึ กการทํางานเป็ นทีม เป็ นต้น
2. อย่ าให้ ง่ายจนมีความรู้ สึกว่ าไม่ ท้าทาย
การทํากิจกรรมนันหากมีความง่ายจนเกินไปก็จะไม่เกิดความท้าทาย ไม่เกิดแรงผลักดันพลังในตัว
ผูท้ าํ กิจกรรมออกมา แต่ก็ไม่ถึงกับต้องยากจนทําไม่ได้ เพราะจะทําให้ผทู ้ าํ กิจกรรมเกิดความท้อแท้เบื%อ
หน่าย มีความรู ้สึกว่าทําไปก็ไม่สาํ เร็ จ ดังนันกิจกรรมควรมีความยาก ท้าทายในระดับที%สามารถทําได้
3. จงคิดวิธีทจี% ะสร้ างความลําบากในการทํางาน
เทคนิคการคิดกิจกรรมอีกรู ปแบบหนึ%งคือการนําลักษณะของงานมาดัดแปลงเป็ นกิจกรรมแต่เพิ%ม
ความยากหรื อเทคนิคพิเศษเข้าไป แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้ความปลอดภัย เพราะความลําบากในการทํางานจะเป็ น
แรงจูงใจให้ผเู ้ ล่นคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที%หลากหลายรู ปแบบ
4. คิดเกมจากสถานที% หรือสภาพแวดล้ อม
สถานที%สาํ หรับทํากิจกรรมนันมีความสําคัญมาก เพราะหากสถานที%ไม่เหมาะสมก็จะไม่สามารถ
ทํากิจกรรมได้เช่น สภาพห้องอบรม สภาพแวดล้อมทัว% ไป สนามหญ้า แม่นาํ หนอง คลอง บึง หรื อมีวสั ดุ
อุปกรณ์อื%นๆที%สามารถทํากิจกรรมได้
5. ต่ อยอดจากกิจกรรมทีม% ีอยู่
การคิดต่อยอดจากกิจกรรมที%มีอยู่ หรื อกิจกรรมที%เคยพบเห็น สามารถกระทําได้เช่น กิจกรรมกูร้ ะเบิด
อาจจะต่อยอดด้วยการเล่น 3 รอบดังนี
รอบที% 1 เล่นตามปกติ
รอบที% 2 ให้ปิดตาเล่นโดยมีผสู ้ %ังการ 1 คน
รอบที% 3 ปิ ดตาเล่น แต่มีผสู ้ %ังการหลายคน
6. คิดจากการนําเอากิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาผสมผสานกัน
เทคนิคนีสามารถทําได้โดยง่าย เพียงแต่ตอ้ งผสมผสานกันให้ลงตัว มิฉะนันจะเหมือนกับการทํา
กิจกรรมสองกิจกรรมในเวลาเดียวกันโดยไม่มีความเชี% อมโยงกัน ดังนัน เทคนิคนีไม่ได้หมายความถึงการ
นํากิจกรรมใดก็ได้มารวมกัน หากแต่จะต้องเป็ นการรวมและผสมผสานกันโดยดูปัจจัยอื%นๆประกอบเช่น
วัตถุประสงค์ เครื% องมือ วัสดุอุปกรณ์ จํานวนผูเ้ ล่น ฯลฯ เช่น การนํากิจกรรมใต่เชือกมาผสมผสานกับ
กิจกรรมต่อตัวเซ็นชื% อ เป็ นต้น
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ประวัติผ้ ูเขียน
นาย ธนกฤต หาดทวายกาญจน์
thanakrit0208@gmail.com
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ
ปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานทีท% าํ งาน สํานักการศึกษาต่อเนื%อง มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ผลงานวิทยานิพนธ์
- ผลของกิจกรรมกลุ่มในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรี ยนช่วงชันที% 2 โรงเรี ยน
ชุมชน
วัดจันทร์ กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี (2547)
ผลงานวิจัย
- การพัฒนาชุดฝึ กอบรมแบบ e-Trainning : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก
(เป็ นผูว้ ิจยั ร่ วม 2549)
ประสบการณ์
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2545)
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา (2553)
- วิทยากรบรรยายสถาบัน แฟ็ ค เซ็นเตอร์
- วิทยากรบรรยายบริ ษทั พีเพิลไดนามิค จํากัด
หัวข้ อ/วิชาทีบ% รรยาย
- การผลิตสื% อสิ% งพิมพ์
ชื% อ
E-mail
ตําแหน่ ง
การศึกษา

- การผลิตสื% อสําหรับงานฝึ กอบรม
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- กิจกรรม Walk rally
- เทคนิคการทํางานเป็ นทีม

