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“โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย  

เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



คำนำ 

 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่ง
การพัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะ
เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์นี้ จึงกำหนดจัดโครงการ “ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ

ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”ขึ้น ซึ่งมี

กำหนดจัดโครงการในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี 

เสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ ๒ . เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมที่สอดแทรก 

คุณธรรม จริยธรรม การเป็นจิตอาสา ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐๐ คน 

และได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคล ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความ

เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข” ขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน

ดังกล่าว 

  



สารบญั 
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- คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ ๑๓ 
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๓๒ 
๓๔ 
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ตารางการจัดกิจกรรม ๔๕ 
ภาคผนวก ก ตัวอย่างเกมกลุ่มสัมพันธ์ ๕๑ 
ภาคผนวก ข ตัวอย่างเพลงประกอบกิจกรรม ๖๙ 
ภาคผนวก ค รายละเอียดโครงการ ๗๕ 
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 บทนำ 

 
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เรื ่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง

เข้มแข็ง ๓. มีงานทำ มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย การสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์นี้ การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว และเป็นพันธ

กิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มี

ขอบเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ตระหนักถึงความสำคัญและความ

จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเครือข่ายในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ

หน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมของคนในชาติ โดยนำรูปแบบการดำเนินงานในการ

สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็น

รูปธรรม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง

และผู้อื ่น” เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้ความหวงแหนและธำรงรักษาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเอง

และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะนำไปสู่สังคมที่

มีความรัก ความเข้าใจ เอื้ออารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน

สังคม 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
เนื้อหาทางวิชาการ 

 
๑. ความรักความสามัคค ี
 

 ๑.๑ แนวคิดเบื้องต้น 
 

  ๑.๑.๑ ความรักความสามัคคีเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คน
ในชาติมีความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน และทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง 
  ๑.๑.๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสำคัญ
กับความรัก ความสามัคคีของคนในชาติเป็นอันมาก 
 
 ๑.๒ สาระสำคัญโดยสังเขป 
 

  ๑.๒.๑ ความหมายของความรัก ความสามัคคี 
 

  ความรัก ความสามัคคี แม้ว่าโดยศัพท์แล้วจะมีความหมายคนละอย่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาจากพฤติกรรมแล้วจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังความตอนหนึ ่ง  ในพระราชดำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒ ว่า 
 

"...ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน
ฉันญาติพี่น้องสอง ประการนี้ คือ คุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมือง
อยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคงมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน..." 

 

  ในที่นี้จึงใช้ ความรัก ความสามัคคี ในความหมายเดียวกัน คือหมายถึง การแสดงออก
ซึ่งการร่วมแรงร่วมใจ ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมมือกันทำกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน ไม่คิดเอาดีเอาเด่นแต่ตัวเอง ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
 

  ๑.๒.๒ พฤติกรรมแสดงออกถึงความสามัคคี 
 

  ความสามัคคี มีด้วยกัน ๒ ประการ คือ (๑) ความสามัคคีทางกาย ได้แก่ การร่วมแรง
ร่วมใจกันในการทางาน และ (๒) ความสามัคคีทางใจ ได้แก่ การร่วมประชุมกันปรึกษาหารือ 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี เช่น (๑) ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 



๒ 
 

(๒) ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน (๓) เคารพและรับฟังความเห็นต่าง (๔) ไม่แบ่งแยกเป็น
พวกเขาพวกเรา รักหมู่คณะ มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปัน 
 
 

  ๑.๒.๓ ความสำคัญของความสามัคคี 
 

  มีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี” แปลว่า “ความพร้อมเพรียง
ของหมู่คณะ ก่อให้เกิดสุข” ในแง่สามารถกล่าวได้ว่าความสุขของสังคมส่วนหนึ่งเกิดจากความสามัคคี
เป็นสำคัญ 
  นอกจากนี้พึงสังเกตว่า คำว่า “สามัคคี” นี้ เป็นคำที่ปรากฏในพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แทบทุกครั้ง แสดงให้เห็นว่าความสามัคคี
เป็นเรื่องสำคัญที่พระองค์มีพระราชประสงค์จะปลูกฝังไว้ในจิตใจของพสกนิกร เช่น พระราชดำรัส
ตอนหนึ่ง ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๒๑ ว่า 
  

“...ความสามัคคีนั้น เป็นการที่ทุกคนเห็นใจกัน ซึ่งกันและกันและพร้อมเพรียง ก็
หมายความว่าไม่ทำกันคนละทีสองที แต่ทำพร้อมกัน ความสามัคคีและความพร้อม
เพียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่า ทำให้ทุกคนมีความเข็มแข็ง แข็งแรง ซึ่ง
จะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคน...” 

 
  หรือความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
 

"...ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมี 
ต้องถนอมรักษา และต้องนำมาใช้อยู ่สม่ำเสมอ เนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็น
ส่วนรวมทุกด้าน ทุกระดับ ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันทำกิจกรรม...” 

 
  อย่างไรก็ตาม พึงสังเกตว่าความสามัคคีที่พระองค์ทรงปลูกฝังให้พสกนิกรอยู่เสมอ ไม่
เฉพาะความสามารถเฉพาะในหมู่คณะเท่านั้น หากรวมไปถึงความสามัคคีของคนในชาติ ดังพระบรม
ราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๐๔ ความตอนหนึ่งว่า 
 



๓ 
 

“…สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไร ก็คือสามัคคีในชาติ ไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดี 
แต่ต้องระวัง ถ้าสามัคคีกัน แต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ในสถาบันก็
เป็นความผิด ถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำ
ให้เสีย หายต่อสามัคคีของชาต…ิ” 

 

๒. ความมีระเบียบวินัย 
 

 ๒.๑ แนวคิดเบื้องต้น 
 

  ๒.๑.๑ ความมีระเบียบวินัย เป็นคุณลักษณะสำคัญของพลเมือง ที่นำไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  ๒.๑.๒ ความมีระเบียบวินัยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของประชาธิปไตย 
  
 ๒.๒ สาระสำคัญโดยสังเขป 
 

  ๒.๒.๑ ความหมายของระเบียบวินัย 
 

  ขณะที่ “ระเบียบ” หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วน “วินัย” หมายถึง ข้อปฏิบัติ, ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ระเบียบกับวินัยจึง
เป็นคำไวพจน์ของกันและกัน จึงมักถูกใช้รวมกันว่า “ระเบียบวินัย” (discipline) หมายถึง กฎเกณฑ์ 
แบบแผน ที่กำหนดขึ้น เพื่อให้สมาชิกของสังคมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคมไม่ให้ทำตามความพอใจของตนเองโดยไม่มีขอบเขต  
 

 
 

ภาพที่ ๑ ระเบียบวินัยระดับต่าง ๆ  
 



๔ 
 

  จากภาพที่ ๑ ระเบียบวินัยในตนเอง เป็นวินัยที่สร้างขึ้นเพื่อบังคับตนเอง ซึ่งเกิดจาก
การรู้จักรับผิดชอบ รักเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง นับเป็นระเบียบวินัยที่ยั่งยืนที่สุดเพราะเกิดจาก
ตนเองสร้างขึ้น ขณะทีร่ะเบียบวินัยสำหรับหมู่คณะ เป็นระเบียบวินัยที่เป็นข้อตกลงกันของสมาชิกใน
กลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น การแต่งกาย ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ส่วน ระเบียบวินัยต่อสังคม/ประเทศ เป็นระเบียบวินัยที่เกิดจากอำนาจภายนอก เช่น การออกกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อความวัฒนาของสังคมและประเทศโดยรวม 
  การสร้างวินัยเปรียบเสมือนการตอกเสาเข็มเพื่อที่จะสร้างบ้าน หรือเป็นดั่งรากแก้ว
ของต้นไม้ ในแง่นี้ความมีระเบียบวินัยเท่ากับเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโต
โดยไม่หยุดยั้ง  
  สาเหตุที่ทำให้คนไม่มีระเบียบวินัย คือ ความมักง่าย ความมักได้ ซึ่งล้วนมีรากฐานมา
จากความเห็นแก่ตัว และเพราะความมักง่าย มักได้นี้เอง จึงทำให้ประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาได้
อย่างเต็มที่ และเหมาะสม 
 

  ๒.๒.๒ ความสำคัญของความมีระเบียบวินัย 
 

  ความตอนหนึ่ง ที ่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงตรัสแก่
ประชาชนเนื่องในโอกาสเสด็จฯ ออกให้ประชาชนเฝ้า ณ พระที่นั ่งอนันตสมาคม เมื ่อวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๐๔ 
 

"...ประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบียบวนิัย 
ประเทศนั้นก็เจริญและอยู ่ ในฐานะดีจึงเห็น ได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกัน
ระหว่างคนในชาติ และ ความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่จะ
ช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร..." 

 

  พระราชดำรัสข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมีระเบียบวินัยในฐานะเป็น
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
  โดยสรุป เราสามารถกล่าวรวม ๆ ได้ว่าความมีระเบียบวินัยมีส่วนช่วยเสริมความความ
เข้มแข็งให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
   (๑) ความมีระเบียบวินัยช่วยประหยัดเวลา และทำงานลุล่วงด้วยความเรียบร้อย 
   (๒) ความมีระเบียบวินัยก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   (๓) ความมีระเบียบวินัยทำให้เป็นที่ยอมรับคนอื่น ๆ  
   (๓) ความมีระเบียบวินัยช่วยให้หมู่คณะ สังคม และประเทศชาติพัฒนา 



๕ 
 

๓. สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  

 ๓.๑ แนวคิดเบื้องต้น 
 

  ๓.๑.๑ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที ่ เป็นหลักการพื ้นฐานของประชาธิปไตย ที ่มี
ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกกันได้ 
  ๓.๑.๒ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทยถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ต้องกระทำโดยกฎหมาย 
  ๓.๑.๒ การใช้สิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่น
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของ
ผู้อื่นที่อยู่ร่วมสังคมกัน 
 
 ๓.๒ สาระสำคัญโดยสังเขป 
 

  ๓.๒.๑ ความเข้าใจเบื้องต้นของ “สิทธิ” “เสรีภาพ” และ “หน้าที่” 
 

  “สิทธิ” “เสรีภาพ” และ “หน้าที่” เป็นคำสามัญและเนื้อหาสำคัญของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่บ้างแต่กลับมีความสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี ้
  โดยทั่วไป   “สิทธิ” (right) แปลว่า “อำนาจอันชอบธรรม” หมายถึง สิ่งที่บุคคลพึงมี
พึงได้หรือควรจะได้ตามที่เขาต้องการ โดยที่เขามีอำนาจอันธรรมที่จะอ้า งหรือเรียกร้องได้ (พระเทพ
เวที, ๒๕๓๕, ๒๘) ส่วนในทางกฎหมายอธิบายว่า สิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่
กฎหมายรับรองและคุ้มครองมิให้มีการละเมิด 
  สิทธิ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง คือคุ้มครองมิให้มีการละเมิดสิทธิ รวมทั้งบง
คับให้เป็นไปตามสิทธินั้นมีลักษณะสำคัญ ๔ ประการ คือ (๑) สิทธิจะต้องมีความชอบธรรม คือต้องมี
กฎหมายรับรองและคุ้มครอง (๒) สิทธิจะต้องมีบุคคลเป็นผู้ถือสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิ (๓) สิทธิต้องมีวัตถุ
แห่งสิทธิ คือสิทธิมีเนื้อหาว่าสิทธิของบุคคลนั้นมีขอบเขตเพียงใด และ (๔) สิทธินั้นต้องมีหน้าที่ควบคู่
กันไปเสมอ (เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, ๒๕๕๙, ๑๘๔-๑๘๕) 
  ขณะที่ “เสรีภาพ” (Liberty) หากแปลตามตัวคือความเป็นอิสระไม่มีอะไรมากีดกั้น
จำกัด ซึ่งในทางรัฐศาสตร์หรือการปกครอง อธิบาย ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของ
ผู้อื่น กล่าวคือเสรีภาพ เป็นอำนาจตัดสินใจตนเองของมนุษย์ที่จะเลือกดำเนินพฤติกรรมของตนเอง 
โดยไม่มีบุคคลอื่นใดอ้างหรือให้อำนาจแทรกแซงการตัดสินใจดังกล่าวได้ 



๖ 
 

  แม้เสรีภาพ จะหมายถึงความเป็นอิสระ แต่ในข้อเท็จจริงไม่มีประเทศใดให้เสรีภาพแก่
ประชาชนอย่างไร้ขอบเขตจนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
  สำหรับคำว่า “หน้าที่” ซึ่งเป็นคำสามัญอีกคำหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง 
กิจที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบ ในแง่นี้ คนไทยทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องกระทำเรียกว่า “หน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย”  
  ควรกล่าวด้วยว่า ในระบอบประชาธิปไตยนั้น สิทธิต้องมาคู่กับหน้าที่ กล่าวคือ สิทธิ
เป็นเรื่องของการจะได้มา ส่วนหน้าที่เป็นการที่จะสละออกไป 
 
  ๓.๒.๒ สิทธิ และเสรีภาพ ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญฯ 
 

  แม้ว่าแท้จริงแล้ว สิทธิและเสรีภาพจะเป็นคนละอย่างกัน ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่
เนื่องจาก ๒ สิ่งนี้มีความสัมพันธ์กัน ในที่นี้จึงนำมากล่าวรวมกัน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ระบุสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ ดังต่อไปน้ี 
   (๑) มีสิทธิและเสรีภาพที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
   (๒) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
   (๓) สิทธิที่จะไม่ถูกลงโทษทางกฎหมายโดยไร้ความผิดหรือเกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนด 
   (๔) สิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน 
   (๕) สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา
ของตน 
   (๖) สิทธิส่วนบุคคล 
   (๗) เสรีภาพในเคหสถาน 
   (๘) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
   (๙) เสรีภาพในการนำเสนอข่าว 
   (๑๐) เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร 
   (๑๑) สิทธิในทรัพย์สินและมรดก 
   (๑๒) เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู ่
   (๑๓) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
   (๑๔) มีสิทธิรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ  



๗ 
 

   (๑๕) เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่
คณะอื่น 
   (๑๖) สิทธิในการอนุร ักษ์ว ัฒนธรรม ภูมิปัญหา ตลอดจนสิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๑๗) เสรีภาพในการชุมนุม 
   (๑๘) เสรีภาพในการจัดต้ังพรรคการเมือง 
   (๑๙) สิทธิของผู้บริโภค 
   (๒๐) สิทธิด้านสาธารณสุข 
   (๒๑) สิทธิของแม่ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร ้
   (๒๒) สิทธิในการป้องกันการล้มล้างการปกครอง 
 
  ๓.๒.๒ หน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

  หมวด ๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ปวงชน
ชาวไทยมีหน้าที่ ๑๐ ประการดังต่อไปนี ้
   (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
   (๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   (๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทําการใดที่
อาจก่อให้เกิด ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
   (๗) ไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศเป็นสำคัญ 
   (๘ ) ร ่ วมม ื อและสน ับสน ุ นการอน ุ ร ั กษ ์ และค ุ ้ มค รองส ิ ่ ง แ วดล ้ อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
   (๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 



๘ 
 

 ๓.๓ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
 

  การจำกัดเสรีภาพของบุคคลกระทำมิได้ เว้นแต่โดนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
  โดยสรุป การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงยึดหลักสำคัญ ๒ ประการ (บรรเจิด 
สิงคะเนติ, ๒๕๖๐, น. ๑๑๕-๑๑๗) 
  ๓.๓.๑ การจัดกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกระทำได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
กฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีของประชาชนจะต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ
จากองค์กรตัวแทนประชาชน 
  ๓.๓.๒ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
ไว้ กฎหมายที่จำกัดสิทธิและเสรีของประชาชนนอกจากจะต้องเป็นไปตามบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วยัง
ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวถึงวิธีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไว้ดังต่อไปนี้ (๑) ต้องตราเป็นกฎหมาย (๒) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ (๓) กรณีที่
รัฐธรรมนูญไม่บัญญัติเงื่อนไขไว้ ต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรม (๓) ต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชน
หรือต้องไม่เกินกว่าเหตุ (๔) ต้องไม่กระทบต่อศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ และ (๕) ต้องเป็นการทั่วไป 
  
๔. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
 ๔.๑ แนวคิดเบื้องต้น 
  ๔.๑.๑ การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง การปกครองที่มุ ่งส่งเสริม
คุณภาพ ขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยอัน ได้แก่ เสรีภาพ ความเสมอภาค และภาดรภาพ 
  ๔.๑.๒ พระมหากษัตริย์ในระบอบการปกครอง ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ในระบอบปรมิตาญาสิทธิราชย์ และพระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยเป็นแบบหลัง คือ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 ๔.๒ สาระสำคัญโดยสรุป 
 

  ๔.๒.๑ รูปแบบการปกครองรัฐ 
 

  รัฐมีหลายลักษณะและหลายรูปแบบ แต่ไม่ว ่าลักษณะและรูปแบบใด ทุกรัฐมี
องค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการด้วยกันคือ อาณาเขต (territory) ประชากร (population) รัฐบาล 
(government) และ อำนาจอธิปไตย (sovereignty)  
  รัฐและการปกครองเป็นของคู ่กัน โดยที ่ “การปกครอง” ซึ ่งภาษาอังกฤษใช้ว่า 
“government” (ซึ่งคนทั่วไปนิยมใช้เมื่อกล่าวถึง “รัฐบาล”) หมายถึง การวางระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อ
ควบคุมดูแลสังคมหรือบ้านเมืองให้มีความสงบสุข จำเป็นต้องอาศัยอำนาจทางการเมืองผลักดันจึงจะ
ดำเนินการได้สำเร็จ (กันตพัฒน์ ชนะบุญ, ๒๕๖๓, น. ๕) ในแง่นี้การเมืองและการปกครองจึงมี
ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง 
  ควรกล่าวด้วยว่า แต่ละรัฐมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน รูปแบบการปกครอง ซึ่ง
ปัจจุบันนิยมจำแนกรูปแบบการปกครองออกเป็น ๒ รูปแบบใหญ่ ๆ (ตามภาพที่ ๒) คือ การปกครอง
แบบเผด็จการ (totalitarian regime) ที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐ ปกครองแบบ
เผด็จการนี้ แม้จะทำให้เกิดสันติภาพภายในสังคม แต่เป็นสันติภาพบนพื้นฐานของความไม่ยุติธรรม 
หรือบนพื้นฐานของการกดขี่ข่มเหง ขณะที่ การปกครองแบบประชาธิปไตย (democracy) ให้สิทธิ
และเสรีภาพแก่ประชาชนในรัฐ บนพื้นฐานของกติกาที่ออกร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒ รูปแบบการปกครองรัฐ 
 
  หากจะกล่าวให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย ประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่
ประชาชนทั้งหลายปกครองตนเองร่วมกัน หรืออย่างที่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ 
ของสหรัฐอเมริการกล่าวว่า ประชาธิปไตย “เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน.” (วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น, ๒๕๕๐, น. ๓) ซึ่งภายใต้การปกครองแบบนี้  ให้ความสำคัญกับเรื่อง

 



๑๐ 
 

ของการยอมรับสิทธิขั ้นพื ้นฐานของประชาชนซึ ่งปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ คือ การปกครองระบบรัฐสภา (parliamentary system) มีกษัตริย์เป็น
ประมุขรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล เช่น อังกฤษ ญี่ปุ ่น และไทย ขณะที่ ระบบ
ประธานาธิบดี (parliamentary system) ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในเวลา
เดียวกัน ส่วนระบบกึ่งรัฐสภา-กึ่งประธานาธิบดี (semi presidential or semi parliamentary 
system)เป็นการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล เช่น 
ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ ซิมบับเว เป็นต้น (เอกวิทย์ มณีธร, ๒๕๕๖, น. ๙๔-๑๐๑) 
 ระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าระบบใดก็ตามประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย ๓ 
ส่วนคือ อุดมการณ์ วิถีชีวิต และสถาบันการปกครอง (ดังภาพที่ ๓) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ องคป์ระกอบของประชาธิปไตย 
ที่มา: วิสุทธิ ์โพธิแท่น, ๒๕๕๐, น. ๔๘ 

 
  ประชาธิปไตยนอกจากเป็นระบอบการปกครองที่ให้ยอมรับเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในรัฐดังกล่าวแล้วข้างต้นว่านั้นมีอุดมการณ์หรือหลักการของประชาธิปไตย เช่น เสรีภาพ 
เสมอภาค และภาดรภาพ เป็นต้น นอกจากนี้พลเมืองเอกยังต้อประกอบด้วยพฤติกรรมบางประการที่
แสดงออกความเปน็ประชาธิปไตย 
 
 

ประเทศ 
ประชาธิปไตย 

อุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
(หลักการ) 

วิถีชีวิต/
วัฒนธรรม

ประชาธิปไตย 
(หลักการ) 

สถาบันการ
ปกครอง

ประชาธิปไตย 
(หลักการ) 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ พฤตกิรรมแบบประชาธิปไตย 
 

 สิ่งหนึ่งที่คู่มากับการปกครอง คือ ผู้ปกครอง หรือประมุขของรัฐ อันเป็นองค์ประกอบที่ 
ทุก ๆ รัฐมิอาจได้ แต่ละรัฐจะระบุผู้ปกครองหรือประมุขรัฐได้แตกต่างกัน ในกรณีของประเทศไทย รัฐ
ธรรมนูญฯ กำหนดให้ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
 ควรกล่าวด้วยว่า สถานของพระมหากษัตริย ์ในระบบการปกครองมีหลายสถานะ 
ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ในระบอบปรมิตาญา
สิทธิราชย์ และพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งประเทศไทยเป็นแบบหลังนั่นเอง 
 
 ๔.๓ พระมหากษัตริย์ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตยเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๗๕ กษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุ
ไว้ในมาตรา ๒ ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” ขณะที่ในมาตรา ๒ ระบุไว้ว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญธรรม 
 
 
 

 



๑๒ 
 

  ๔.๓.๑ สถานะของกษัตริย์ในระบบการปกครองของไทย 
 

   (๑) ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่า ประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ รัฐธรรมนูญฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิ ดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหา
หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 
   (๓) ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก พระมหากษัตริย์นอกจากจะทรงเป็นพุทธมา
มะกะแล้วยังทรงอุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาอ่ืนอย่างเท่าเทียม 
   (๔) ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย พระมหากษัตริย์ จะต้องเป็นผู้บัญชาการเหล่า
ทัพโดยตำแหน่ง 
 
  ๔.๓.๒ สิทธิของพระมหากษัตริย์ 
 

   (๑) สิทธิในการให้คำตักเตือน เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของพระมหากษัตริย์ที่จะ
ทรงให้คำเตือน แก่รัฐบาล รัฐสภา และ/หรือองค์กรอื่นใด เพื่อปกป้องความเสียหายอันจะเกิดขึ้น และ
ส่งกระทบต่อประเทศชาติ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมขององค์กรที่จะรับคำตักเตือนไป
ปฏิบัติหรือไม่ 
   (๒) สิทธิในการรับทราบเรื ่องราวที ่ม ีความสำคัญต่อบ้านเมืองในฐานะที่
พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศ 
   (๓) สิทธิในการที่จะพระราชทานคำปรึกษา หากกรณีคณะรัฐมนตรีนำปัญหาขึ้น
ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานคำปรึกษา ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติ และเมื่อพระราชทาน
คำปรึกษาไปแล้วคณะรัฐมนตรีก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ 
 
  ๔.๓.๓ พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 
 

   (๑) ทรงมีพระราชอำนาจโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ 
เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ทั้งนี้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา 
   (๒) ทรงมีพระราชอำนาจในการเลือก แต่งต้ัง และถอดถอนองคมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
หลักในการถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ตามที่พระองค์ทรงปรึกษา 



๑๓ 
 

   (๓) ทรงมีพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด และกฎ
อัยการศึกตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว ้
   (๔) ทรงมีพระราชอำนาจในการประกาศสงคราม ทำหนังสือสัญญาสันติภาพ 
และสัญญาสงบศึก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
๕. คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ  
  
 ๕.๑ แนวคิดเบื้องต้น 
 

 คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ เป็นพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน 
 
 ๕.๒ สาระสำคัญโดยสรุป 
 

 สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย (๒๕๖๔) ได้กล่าวถึงมุมมองของคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ในด้านการศึกษา ไว้ว่า พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ได้มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
 ประการแรก มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มี
ต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั ่นในศาสนา มั ่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื ้ออาทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน 
 ประการที่สอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-
ที่ถูก สิ่งช่ัว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 ประการที่สาม มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือ
การฝึกอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ อีกทั้งการ
ฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและทำงานในที่สุด ยิ่ง
ไปกว่านั้นต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและเลี้ยงครอบครัว
ได ้
 ประการที่สี่ เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมือง
ดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะ
ทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 



๑๔ 
 

๖. ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 

 ๖.๑ แนวคิดพื้นฐาน 
 

 ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่เมื่อ
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยและสร้างคนในชาติให้เข้มแข็ง 
 
 ๖.๒ สาระสำคัญโดยสรุป 
  

 กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๖๔) ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ ตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ประกอบด้วย 
 (๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 (๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
 (๓) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 (๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 (๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 (๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 (๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 (๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 (๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 (๑๐) รู ้จ ักดำรงตนอยู ่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย 
และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 (๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
 (๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

  
  



๑๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 

๑. กระบวนการกลุ่มสัมพันธ ์

๑.๑ หลักการของกลุ่มสัมพันธ์  
เกือบศตวรรษที่ผ่านมา วิชาการด้านกลุ่มสัมพันธ์ (Group Process) ได้รับการศึกษาวิจัยและ

พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพราะวิชาการด้านนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการปรับปรุงการทำงาน
ของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่มีการแก่งแย่งแข่งขันช่วงชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากเทคโนโลยีต่างๆ  ที่
มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้นการดึงเอาความสามารถหรือศักยภาพของคนแต่ละคนมาหลอมรวมกันเป็นกลุ่ม
ก้อนย่อมจะทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนได้อย่างมหาศาล ตัวอย่างที่มองเห็นได้ชัดก็คือ ความสำเร็จของ
องค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเช่น องค์การนาซ่าที่นำนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกมา
ช่วยกันคิดค้นหาวิธีการส่งยานอวกาศออกไปสำรวจนอกโลก ซึ่งนับเป็นผลมาจากความสามารถของ
นักวิจัยและนักปฏิบัติการแต่ละคนที่ได้ใช้พลังกายและพลังใจมาผนึกกันอย่างลงตัวเป็นทีมคุณภาพที่
สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่สลับซับซ้อนได้ นอกจากนั้นหากเรามองถึงองค์กรด้านธุรกิจอีก
จำนวนมากที่ประสบความสำเร็จจะพบว่าผู้นำองค์กรสามารถเลือกและใช้ความสามารถ  หรืออาจ
เรียกว่าความเก่งของคนแต่ละคนใช้ได้อย่างลงตัว ดังที่คุณธนินท ์เจียรวนนท์ ผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ ์
กล่าวว่า “คนแต่ละคนล้วนแต่เก่งหรือมีความสามารถ รวมทั้งบุคลิกภาพมีประสบการณ์และมีความรู้
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องรวมพลังความเก่งของแต่ละคนเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะใช้ความสามารถพิเศษที่
แต่ละคนมีอยู่ผสมผสานกันแทนที่จะให้แต่ละคนจะใช้ความเก่งของตัวเอง  หรือแทนที่จะคำนึงแต่
ความบกพร่องหรือจุดด้อยของแต่ละคนและแน่นอนว่าหากผู้นำสามารถที่จะระดมพลังของผู้ร่วมงาน
ให้มาร่วมงานกันเป็นทีมและพัฒนาให้เป็นทีมที่มีศักยภาพ หรือมีประสิทธิภาพในการทำงานมาก
เท่าใดโอกาสที่จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมีมากเท่านั้น” (อธิวัฒน์,๒๕๔๔: 
๑๑๗)  

 
๑.๒. ธรรมชาติของกลุ่มสัมพันธ์  
การรวมกลุ่มของมนุษย์เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถนำพลังจากการรวมกลุ่มของมนุษย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



๑๖ 
 

จำเป็นที่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของกลุ่ม ซึ่งอธิบายได้ว่าการรวมกลุ่มของมนุษย์จะมีใน ๒ ลักษณะ 
คือ การรวมกันแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  สำหรับการรวมแบบเป็นทางการนั ้นจะมี
กฎเกณฑ์วางไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบระเบียบ  ส่วนการรวมแบบไม่เป็น
ทางการจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว สามารถยืดหยุ่นได้สูง ฉะนั้น หากท่านต้องการพัฒนาการการทำงาน
ของกลุ่มจำเป็นที่จะต้องให้ผู ้นำและสมาชิกในกลุ่มเข้าใจฐานะของกลุ่มว่ามีลักษณะเป็นทางการ
หรือไม่ เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงบทบาทที่เหมาะสมได้ เช่น หากกลุ่มมีความเป็นทางการก็จะต้องมี
ระบบการจัดการเกิดขึ้น เช่น หัวหน้ากลุ่มต้องมีบทบาทในการริเริ่มการทำงานของกลุ่ม  วางระเบียบ
การทำงานนำเสนอข้อมูลและความคิดให้กลุ่มสนับสนุนบรรยากาศในการทำงานและมีการประเมินผล
การทำงานของกลุ่ม สำหรับสมาชิกของกลุ่มก็ควรจะต้องมีการเสนอความคิด ซักถามทำความเข้าใจใน
ข้อมูลต่างๆ ให้ข้อมูลและชี้แจงแสดงเหตุผลช่วยสรุปและประเมินความก้าวหน้าของกลุ่ม  ร่วมมือใน
การปฏิบัติภารกิจของกลุ่มไปสู่เป้าหมายด้วยความเต็มใจ และมีความไว้วางใจในหัวหน้ากลุ่ม (นักรบ, 
๒๕๔๗: ๙-๑๐)  

 
๑.๓. ความหมายของกลุ่มสัมพันธ์  
การที่ "กลุ่ม" มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องด้วยกลุ่มมีพลังต่างๆ มากมายแฝงอยู่

ภายในกลุ่มนั้นๆ สิ่งสำคัญก็คือได้นำพลังของกลุ่มนั้นมาใช้พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่  ดังนั้น
วิชากลุ่มสัมพันธ์จึงมีนัยยะของความสำคัญอยู่ที่การขุดค้น  แสวงหา และนำ "พลัง" ของกลุ่มมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ในกลุ่มรวมทั้งองค์การนั้นๆ ด้วย  

จากการที่กลุ่มสัมพันธ์เป็นวิชาที่มีมาจากต่างประเทศ และประเทศไทยก็รับเอาวิทยาการด้าน
นี้มาประยุกต์ใช้ ทำให้ความหมายของวิชานี้มีคำศัพท์ที่นักวิชาการไทยแปล  หรือบัญญัติศัพท์สำหรับ
วิชานี ้อยู ่หลายคำ อาทิเช่น วิชากลุ ่มสัมพันธ์ กลุ ่มพลวัตร พลังกลุ ่ม เป็นต้น ซึ่งแปลมาจาก
ภาษาอังกฤษ "Group Dynamics" นั่นเอง และนักวิชาการบางท่านก็ใช้คำว่ากระบวนการกลุ่ม กลุ่ม
สัมพันธ ์ซึ่งแปลมาจาก "Group Process" ในเรื่องของความหมายวิชานี้มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
ที่น่าสนใจดังน้ี  

ดร.หลุย จำปาเทศ (๒๕๒๒:๔๘) กล่าวว่า "กลุ ่มสัมพันธ์ หมายถึง วิชาที ่ว ่าด้วยการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มไปตามธรรมชาติของกลุ่มหรือไปตามกลไกใดกลไกหนึ่ง  วิธีใดวิธีหนึ่ง โดยจะมี
แรงผลักดันหรืออิทธิพลบังคับจากภายนอก ภายใน หรือไม่ก็ตาม แต่กลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มจะเป็น
ผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของกลุ่มนั้นๆ" 

วินิจ เกตุขาและคมเพชร ฉัตรศุภกุล (๒๕๒๒:๑๔) กล่าวว่า "กระบวนการกลุ่ม หมายถึง ที่
รวมแห่งประสบการณ์ของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ที่มาพบปะสังสรรค์กันด้วยความรู้สึกพึงพอใจใน
ความสัมพันธ์ในกันและกัน เรียกว่า เกิดการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การปฏิสัมพันธ์นี้เองช่วยให้พบ



๑๗ 
 

วิธีการแก้ปัญหาที่น่าพอใจร่วมกัน ทำให้แต่ละคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ใน
ระหว่างกันและผลลัพธ์ประการต่อมาก็คือทำให้แต่ละคนเป็นแรงจูงใจให้แก่กันและกัน  และมีความ
เอื้ออารีย์ต่อกันอีกด้วย ผลรวมของประสบการณ์ย่อมก่อให้เกิดเป็นพลังของกลุ่มซึ ่งมีทิศทาง มี
อัตราเร็ว และมีประมาณอยู่ในตัวของมันเอง สมาชิกแต่ละคนจะเกิดความรู้สึกถึงความสำเร็จในการ
ดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งนับเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นที่มาแห่งความพึงพอใจ  อันเป็นการ
สำคัญที่จะช่วยให้ได้ มาซึ่งการทำงานที่ดีย่ิงขึ้นต่อไป"  

จากคำจำกัดความหรือความหมายที่ให้โดยนักวิชาการที่กล่าวมา  จะพบว่าความหมายที่เป็น
เนื้อหามีความใกล้เคียงกันมาก แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในประเด็นปีกย่อย และอีกส่วนหนึ่ง คือ การ
ใช้คำว่าวิชา "กลุ่มสัมพันธ์" กับ "กระบวนการกลุ่ม" ซึ่งทั ้ง ๒ ส่วนนี้ อาจารย์ ดร.ทิศนา แขมณี 
(๒๕๒๒ :๑-๓๑) ได ้กล ่าวถ ึงความหมายของคาว ่า  "กล ุ ่มส ัมพ ันธ์ " (Group Dynamics) และ
กระบวนการกลุ ่ม (Group Process) โดยสรุปคือ กระบวนการกลุ ่ม (Group Process) หรือกลุ่ม
สัมพันธ์ (Group Dynamics) ทั้งสองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันและเกี่ยวข้องกันมาก กล่าวคือ 
กลุ ่มสัมพันธ์ จะหมายถึง เนื ้อหาความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมของกลุ ่มคนที ่มีปฏิสัมพันธ์  
(Interaction) ต่อกันในการทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน เนื้อหาจึงเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การทำงาน
ร่วมกันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ส่วนกระบวนการกลุ่ม หมายถึง เนื้อหาที่ศึกษาเฉพาะเรื่อง
กระบวนการ ขั ้นตอน วิธีการ ที ่จะนำไปสู ่การปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ในกลุ ่ม ซึ ่งหมายถึง ถ้าเข้าใจ
กระบวนการที่ดีที่เหมาะสมแล้ว จะนำกลุ่มไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้  

โดยสรุปแล้วความคิดเห็นของ ดร.ทิศนา แขมณี ท่านมีความคิดเห็นว่า วิชา "กระบวนการ
กลุ ่ม (Group Process) ถือเป็นเนื ้อหาวิชาที ่สำคัญวิชาหนึ่งที ่อยู ่ในวิชา  "กลุ ่มสัมพันธ์" (Group 
Dynamics) ที่ทับซ้อนอยู่อย่างแยกกันไม่ออก ดังจะเห็นจากคำกล่าวที่ว่า "กลุ่มสัมพันธ์นี้นับว่าเป็น
วิทยาการแขนงใหม่แขนงหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของกลุ่ม วิทยากรด้านนี้ครอบคลุม
เนื้อหาในเรื่องมนุษย์ พฤติกรรม ลักษณะของกลุ่ม การรวมกลุ่ม กระบวนการในการทำงานเป็นกลุ่ม 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มตลอดจนการพัฒนาความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อื่น (ทิศนา แขมณี, ๒๕๒๒:๑๘)  

จากความหมายและคำจากัดความที่อ้างถึงนักวิชาการดังกล่าวสามารถกล่าวสรุปได้ว่า  วิชา
กลุ่มสัมพันธ์ คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องต่างๆของกลุ่ม ทั้งที่มา กระบวนการ พฤติกรรมบุคคลในกลุ่ม 
รวมทั้งการดำเนินการให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม นำไปสู่การประสานพลังกายพลังใจ รวมทั้ง
พลังความคิดที่จะร่วมกับกลุ่มดำเนินการต่างๆ เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่
นั้นเอง 

 
 



๑๘ 
 

๑.๔. ประวัติของวิชากลุ่มสัมพันธ์  
จากที่ได้กล่าวแล้วในบทนำว่า เรื่องของ "กลุ่ม" เป็นเรื่องที่มีความเป็นมานับพันๆ ปี และมี

การศึกษาเรื่องกลุ่มออกเป็นหลายรูปแบบแล้วแต่ความสนใจของนักวิชาการที่ศึกษา  จุดเริ่มต้นของ
กลุ่มสัมพันธ์ คือ การศึกษาถึงกลุ่มคนในบ้าน “พลังกลุ่ม” ซึ่งตำราที่ ดร.ทิศนา แขมณี ได้เขียนระบุว่า
ผู้ริเริ่มเรื่องนี้ คือ เคิร์น เลวิน นักวิทยาศาสตร์และ นักจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมัน โดยท่านได้เขียนถึง
เรื่องราวความเป็นมาที่เป็นวิวัฒนาการของกลุ่มสัมพันธ์ โดยสรุปดังนี ้ 

ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ.๑๙๒๐ เลวิน ได้ศึกษาเกี่ยวกับพลังกลุ่ม และกลุ่มในแง่พฤติกรรม
มนุษย์ (Human Behavior) ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๓๐-๑๙๔๘ เลวิน และคณะได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับ
กลุ่มในสังคม การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของกลุ่มและความเป็นผู้นำแบบต่างๆ  ในกลุ่ม ในที่สุดได้
สร้างทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีขอบเขตขึ้น (Field Theory) และริเริ่มใช้คำว่า "Group Dynamics" ซึ่ง
ภาษาไทยแปลว่า "พลังกลุ่ม" หรือ "พลวัตร" ของกลุ่มตั้งแต่นั้นมา  

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกลุ่มอย่างจริงจังจึงเริ่มต้น เมื่อเลวินได้ดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์วิจัย
พลังกลุ่ม" (Research Center for Group Dynamics) เมื่อปี ค.ศ.๑๙๔๕ ที่เมือง Ann Harbor ใน
สหรัฐอเมริกาโดยมีการทดลองในห้องปฏิบัติการด้วย ปี ค.ศ.๑๙๔๖ เลวินได้ประชุมวางแผนกับ
ผู้ร่วมงานหลายคนเพื่อทดลองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฝึกทักษะส่วนบุคคลและทักษะในการ
รวมกลุ่ม นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการนำพลังกลุ่มมาใช้ในการฝึกด้านมนุษยสัมพันธ์ ปี ค.ศ.๑๙๔๘ 
คณะนักวิชาการชุดเดิมได้นำผลการฝึกเมื่อปี ๑๙๔๖ มาขยายผล โดยผู้รับการฝึกครั้งนี้เป็นผู้นำจาก
วงการอุตสาหกรรม คณะรัฐบาล มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ในครั้งนี้ได้มีการนำเอาวิธีการฝึก
แบบ "T. Group" หรือ "Training Group" มาใช้ในการฝึก นับเป็นก้าวสำคัญอีกกา้วหน่ึงท่ีมีการนำเอา
พลังกลุ่มมาใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความเป็นผู้นำตลอดจนเรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการของกลุ่ม  

นอกจากผลงานของเลวินแล้ว จากการค้นคว้าตาราที่ ดร.ทิศนา ได้เขียนขึ ้น ระบุว่ามี
นักวิชาการอีก ๒ ท่านที่ศึกษา และสร้างผลงานเกี่ยวกับพลังกลุ่ม คือ คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Cari R 
Rogers) และซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ซึ่งท่านได้กล่าวถึงโดยสรุป คือคาร์ล อาร์ โรเจอร์ 
ได้ศึกษาถึงประสบการณ์ภายในกลุ่มในเวลาใกล้เคียงกันคือปี  ๑๙๔๖-๑๙๔๗ ภายหลังสงครามโลก
ครั ้งที่ ๑ โดยโรเจอร์ได้ตั ้งศูนย์แนะแนวแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก  (Counseling Center of the 
University of Chicago) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกบุคลากรสำหรับแนะแนวในการแก้ไขปัญหา
กับทหาร GI ที่กลับจากการรบในสงครามโลกครั้งนั ้น  โดยเน้นเนื้อหาด้านการเข้าใจตนเองและ
ความสัมพันธ์กับผูอ้ื่น เพื่อนำสู่การบำบัดทางจิตแก่บุคคลเป้าหมาย  

อีกท่านหนึ่งคือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ โดยเขาใช้กลุ่มทางสังคม (Social Group) มาเป็นวิธีการใน
การบำบัดทางจิต ซึ่งก่อให้เกิดศูนย์วิจัยเกี่ยวกับพลังกลุ่มขึ้นในประเทศอังกฤษ  ชื่อว่า "Tavistock 



๑๙ 
 

Clinic" ในปี ค.ศ.๑๙๔๗ ทฤษฎีของฟรอยด์ที่รู้จักกันดีคือ "ทฤษฎีจิตวิเคราะห์" รวมทั้งวงการทหาร
และตำรวจด้วย  

 
๑.๕. ประโยชน์ของกลุ่มสัมพันธ์  
นับตั้งแต่วิชากลุ่มสัมพันธ์ได้กำเนิดขึ้น และนำไปขยายผลในทางสังคมกันอย่างกว้างขวาง 

นับว่าเป็นคุณูปการต่อวงการต่างๆ อย่างมากมาย ดร.ทิศนา แขมมณี ได้ระบุว่า คาร์ทไรท์ และแซน
เดอร์ (Cartwrigth and Zander) ได้รวบรวมการนำพลังกลุ่มมาใช้ประโยชน์กับสาขาวิชาชีพต่างๆ 
รวม ๔ สาขาใหญ่ด้วยกัน โดยสรุป ดังนี ้ 

๑.๕.๑. กระบวนการกลุ่มกับการรวมกลุ่มในสังคม  
กระบวนการกลุ่มมีประโยชน์กับการรวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมในสังคมต่างๆ  เช่น กลุ่มสันทนา

การ (Recreation Group) สโมสร (Club) ค่ายพักแรม (Camps) เป็นต้น โดยการนำมาใช้ในการฝึก
ความเป็นผู้นำผู้ตาม บทบาทสมาชิก และช่วยเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อให้กลุ่มต่างๆ 
สามารถดำเนินการไปได้ด้วยด ี 

๑.๕.๒. กระบวนการกลุ่มกับวงการแพทย์และสาธารณสุข  
หลักใหญ่นากระบวนการกลุ่มไปใช้เพื ่อบำบัดผู้ป่วยทางจิต  โดย ฟรอยด์ เป็นผู้ริเริ ่มนำ

กระบวนการกลุ่มไปใช้การทำจิตบำบัดหมู่ (Group Psychotherapy) และมาขยายสู่วงการทหาร 
ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ ทางสังคม  

๑.๕.๓. กระบวนการกลุ่มในวงการบริหาร  
เนื่องจากผู้บริหารต้องทำงานเกี่ยวกับกลุ่มและบุคคลในวงกว้าง ดังนั้น กระบวนการกลุ่มจึงมี

ประโยชน์กับวงการบริหารเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการประสานงาน มนุษยสัมพันธ ์การวางแผนงานร่วมกันซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเกือบทุกวิชาชีพ เช่น การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจโรงพยาบาล และ
การบริหารการศึกษา เป็นต้น 

๑.๕.๔. กระบวนการกลุ่มในวงการศึกษา  
จุดเริ่มต้นที่ชัดเจน คือ การปฏิรูปการศึกษาในสหรัฐอเมริกาของ จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) 

จากหลักการของดิวอี้ที่ว่า "โรงเรียนควรมีหน้าที่ในการเตรียมเด็กให้สามารถเผชิญชีวิต  ในสังคมได้
ไม่ใช่มีหน้าที่เพียงถ่ายทอดความรู้เท่านั้น" และจากคำพูดที่สำคัญของเขาคือ "Learning by doing" 
ได้กลายมาเป็น หลักการสำคัญในการศึกษาโดยเน้นการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ รวมกลุ่มเพื่อทำงาน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การให้นักเรียนปกครองตนเอง การทำงานร่วมกัน ความเป็นผู้นำผู้
ตาม รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ เป็นต้นมา 
กระบวนการกลุ่มก็เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาโดยนำมาจัดการเรียนการสอน อบรมครูประจำการ
ฝึกนักเรียนฝึกหัดคร ูเป็นต้น  
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บทสรุป  
นับแต่มนุษย์เกิดมาและอยู่ร่วมกันในสังคม ก็ได้มีการศึกษาและกำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานการ

อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข จนต่อมาสังคมเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนในสังคมหลากหลายมากขึ้นจนมีการศึกษา 
"กลุ่ม" อย่างจริงจัง และนำการศึกษามาใช้ประโยชน์ในวงการต่างๆอย่างมากมาย  "กลุ่มสัมพันธ์" 
นับเป็นวิชาที ่มุ ่งประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในกลุ ่มในสังคม ซึ ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็น
วิวัฒนาการมาจากศาสนาต่างๆที่เป็นคำสอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเข้าใจกัน เรียนรู้
ร่วมกัน และโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมต่างๆของช่วงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข  คุณค่าแห่ง
สารประโยชน์เหล่านี้จะยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องไปในอนาคต  ตราบใดที่มนุษย์ยังดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันบนโลกใบนี้ "กลุ ่มสัมพันธ์" จะยังคงมีประโยชน์และความสำคัญคู ่กันไปกับสังคมมนุษย์  
เช่นเดียวกันอย่างใกล้ชิด เพราะมนุษย์เรียนรู้แล้วว่าชีวิตจะมีคุณค่ามิใช่เพียงตอบสนองต่อตนเท่านั้น
แต่จำเป็นต้องเพ่ือผู้อื่นและสังคมด้วย และการจะสร้างประโยชน์แก่กันและกันในสังคมที่ถือเป็นคุณค่า
แก่กัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักต่อสังคม และมีความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น ดังคำ
กล่าวที่ว่า "คนเราจะมีคุณค่าถ้ารู้จักกัน คนรู้จักกันจะมีคุณค่าถ้ารู้ใจกัน" 

 

๒. เทคนิคการสอน  
เทคนิคการสอน คือ กระบวนการของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีด้วยกันมากมายหลากหลายวิธี ในที่นี้ขอนำเสนอวิธีสอนที่
นิยมใช้กันมากในการฝึกอบรม จำนวน ๖ วิธี ดังนี ้ 

๑. เทคนิคการสอนแบบบรรยาย (Lecture)  
๒. เทคนิคการสอนโดยใช้เกม (Game)  
๓. เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study)  
๔. เทคนิคการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)  
๕. เทคนิคการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  
๖. เทคนิคการสอนโดยการฝึกปฏิบัติ (Practice) 

 

๒.๑. เทคนิคการสอนแบบบรรยาย (Lecture)  
การบรรยายที่ดี ต้องอาศัยการเตรียมตัวที่ดี วิทยากรจำเป็นต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่จะ

บรรยายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง แล้วควรคัดเลือกเฉพาะเนื้อหาสาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อบรม และ
ควรจัดลำดับเนื้อหาว่า สิ่งใดควรพูดก่อน พูดหลัง และจะเชื่อมโยงกันอย่างไร ในเนื้อหาสาระแต่ละ
ส่วน มีส่วนใดที่ยังคลุมเครือ ควรหาตัวอย่างประกอบ หรือควรใช้สื่อใดช่วย และควรหาเทคนิคในการ
นำเสนอสาระแต่ละส่วนให้น่าสนใจ ท้าทายความคิดและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งอาจจะเป็นการใช้คำถาม
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กระตุ้น หรือการเล่าประสบการณ์ที่แปลกใหม่ หรือนำเสนอปัญหาที่ท้าทายความคิด ก่อนการบรรยาย
วิทยากรควรจะมีโครงร่าง (Outline) สำหรับการบรรยายและมีเอกสารประกอบการบรรยายแจก
ให้แก่ผู้อบรม 

 
เทคนิคการบรรยาย  
เมื่อเริ่มการบรรยาย ผู้บรรยายควรเร้าความสนใจของผู้เรียน และพยายามรักษาความสนใจ

นั้นให้คงอยู่ตลอดการบรรยายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น  
๑.๑ การใช้ปัญหาเป็นสิ่งเร้า เช่น ใช้ข่าว เหตุการณ์สำคัญและกรณีตัวอย่างต่างๆ  
๑.๒ การใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นความสามารถของ

ตนเอง  
๑.๓ การใช้สื ่อประกอบ เช่น ใช้แผ่นใส ภาพ สไลด์ เทปเสียง วีดีโอทัศน์ ภาพยนตร์ 

คอมพิวเตอร ์ 
๑.๔ การใช้การซักถามประกอบการบรรยาย  
๑.๕ การใช้กิจกรรมประกอบการบรรยาย เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย การสาธิต การแสดง

บทบาทสมมต ิการเล่นเกม การทดลองปฏิบัต ิเป็นต้น  
๑.๖ การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย  
๑.๗ การใช้อารมณ์ขัน  
๑.๘ การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม และแสดงความคิดเห็น 
ก่อนยุติการบรรยาย วิทยากรควรสรุปสาระสำคัญของการบรรยายและควรเปิดโอกาสให้

ซักถามหรืออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อจากนั้นควรมีการทดสอบการเรียนรู้ของผู้อบรมใน
เรื่องที่บรรยายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสุ่มถาม หรือการให้ทำแบบทดสอบ เป็นต้น  

 
๒.๒. เทคนิคการสอนโดยใช้เกม  
การสอนโดยให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น 

วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนาน และท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเองทำ
ให้ได้รับประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง โดยองค์ประกอบของการสอน
ด้วยเกม คือ ต้องมีเกมและมีกติกาการเล่น มีการเล่นเกมตามกติกา และมีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการ
เล่น วิธีการเล่น และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการเล่น 
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ขั้นตอนการสอนด้วยเกม  
๑. ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น  
๒. ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา  
๓. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของ

ผู้เรียน  
ข้อควรคำนึงในการสอนด้วยเกม  

๑) การเลือกและนำเสนอเกม โดยเกมที่นำมาใช้ในการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่า 
“เกมการศึกษา” คือเกมที่มีวัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มิใช่เล่นเพียง
เพื่อความสนุกสนานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สอนอาจมีการนำเกมที่เล่นกันเพื่อความบันเทิงเป็นสำคัญ 
มาใช้ในการสอน โดยการนำมาเพิ่มขั้นตอนสำคัญคือการวิเคราะห์อภิปรายเพื่อการเรียนรู้ได้ โดยเกมที่
ใช้เล่นนั้นสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท คือ  

๑.๑ เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่อสาร เกมการตอบคำถาม เป็นต้น  
๑.๒ เกมแบบแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี้ เพราะการแข่งขันช่วยให้

การเล่นเพ่ิมความสนุกสนานมากขึ้น  
๑.๓ เกมจำลองสถานการณ ์(simulation game) เป็นเกมที่จำลองความเป็นจริง สถานการณ์

จริง ซึ่งผู้เล่นจะต้องคิดตัดสินใจจากข้อมูลที่มี และได้รับผลของการตัดตัดสินใจ เหมือนกับที่ควรจะ
ได้รับในความเป็นจริง เกมแบบนี้มีอยู ่๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการจำลองความเป็นจริง ลงมา
เล่นในกระดานหรือบอร์ด เรียกว่า บอร์ดเกม (board game) เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะเป็นพิษ 
(pollution) เกมแก้ปัญหาความขัดแย้ง (conflict resolution) เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่งเป็นเกม
จำลองสถานการณ์ (simulation game) ที่จำลองสถานการณ์และบทบาทขึ้นให้เหมือนความเป็นจริง 
และผ ู้เล่นจะต้องลงไปเล่นจริงๆ โดยสวมบทบาทเป็นคนใดคนหนึ่งในสถานการณ์นั้น เกมแบบนี้อาจใช้
เวลาเล่นเพียง ๒ – ๓ ชั่วโมง หรือใช้เวลาเป็นวันหรือหลายๆ วันติดต่อกัน หรือแม้กระทั่งเล่นกันตลอด
ภาคเรียน เป็นการเรียนรู้ทั้งรายวิชาเลยก็มี ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีขั้นสูงได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก 
จึงเกิดเกมจำลองสถานการณ์ในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นคือ คอมพิวเตอร์เกม (computer game) ซึ่งเป็น
เกมจำลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นสามารถควบคุมการเล่นผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้ ปัจจุบันเกมแบบนี้ได้รับ
ความนิยมสูงมาก  

๒) การชี้แจงวิธีการเล่น เนื่องจากเกมแต่ละเกมมีวิธีการเล่นและกติกาการเล่นที่ มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกัน ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมง่ายๆ มีวิธีเล่นและกติกาไม่ซับซ้อน การ
ชี้แจงก็ย่อมทำได้ง่าย แต่ถ้าเกมนั้นมีความซับซ้อนมาก การชี้แจงก็ทำได้ยากขึ้น ผู้สอนควรจัดลำดับ
ขั้นตอนและให้รายละเอียดที่ชัดเจน โดยอาจต้องใช้สื่อเข้าช่วยและอาจให้ผู้เรียนซ้อมเล่นก่อนการเล่นจริง  
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กติกาการเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเล่นเกม เพราะกติกานี้จะตั้งขึ้นเพื่อควบคุมให้การเล่น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรศึกษากติกาการเล่นและวิเคราะห์ (หากเกมไม่ได้ให้รายละเอียดไว้) 
ว่ากติกาแต่ละข้อมีขึ ้นด้วยวัตถุประสงค์อะไร และควรดูแลให้ผู้เล่นปฏิบัติตามกติกาของการเล่น 
อย่างเคร่งครัด  

๓) การเล่นเกม ก่อนการเล่น ผู้สอนควรจัดสถานที่ของการเล่นให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการ
เล่น ไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้การเล่นเป็นไปอย่างติดขัด และเสียเวลาเสียอารมณ์ของผู้เล่นด้วย การ
เล่นควรเป็นไปตามลฎดับขั้นตอน และในบางกรณี ต้องควบคุมเวลาในการเล่นด้วย ในขณะที่ผู้เรียน
กำลังเล่นเกม ผู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูล
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้เพื่อนำไปใช้ในการอภิปรายหลังการเล่น เป็นไปได้ผู้สอน
ควรมอบหมายผู้เรียนบางคนให้ทำหน้าที่สังเกตการณ์การเล่น และควบคุมกติกาการเล่นด้วย  

๔) การอภิปรายหลังการเล่น ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่สำคัญมาก หากขาดขั้นตอนนี้การเล่นเกมก็
คงไม่ใช่วิธีสอน เป็นเพียงการเล่นเกมธรรมดาๆ จุดเน้นของเกมอยู่ที่การเรียนรู้ยุทธวิธีต่างๆ ที่จะ
เอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย ผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจว่า จุดเน้นของการใช้เกมในการ
สอนนั้น ก็เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  ซึ่งการใช้เกมในการสอนโดยทั่วๆ ไป มี
วัตถุประสงค์เพื่อ  

๔.๑ ฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะต่างๆ ที่ต้องการ (ใช้ยุทธวิธีการเล่นที่สนุก และการ 
แข่งขันมาเป็นเครื่องมือในการให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะต่างๆ )  

๔.๒ เรียนรู้เนื้อหาสาระจากเกมนั้น (ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมการศึกษา)  
๔.๓ เรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ต่างๆ (ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมจำลอง 

สถานการณ)์ 
ดังนั้นการอภิปรายจึงควรมุ่งประเด็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนนั้นๆ  กล่าวคือ ถ้าการ

ใช้เกมนั้นมุ่งเพียงเป็นเครื่องมือฝึกทักษะให้ผู้เรียน  การอภิปรายก็ควรมุ่งไปทักษะนั้นๆ ว่าผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะนั้นเพียงใด ประสบความสำเร็จตามต้องการหรือไม่ และจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ประสบ
ความสำเร็จมากขึ้น แต่ถ้ามุ่งเนื้อหาสาระจากเกม ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่ว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาสาระอะไรจากเกมบ้าง รู้ได้อย่างไร ด้วยวิธีใด มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่างไร ได้ความ
เข้าใจนั้นมาจากการเล่นเกมตรงส่วนใด เป็นต้น ถ้ามุ่งการเรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ก็ควร
อภิปรายในประเด็นที่ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริงอะไรบ้าง  การเรียนรู้นั้นได้มาจากไหนและอย่างไร 
ผู้เรียนได้ตัดสินใจอะไรบ้าง ทำไมจึงตัดสินใจเช่นนั้นและการตัดสินใจให้ผลอย่างไร ผลนั้นบอกความ
จริงอะไร ผู้เรียนมีข้อสรุปอย่างไร เพราะอะไรจึงสรุปอย่างนั้น เป็นต้น  
 
 



๒๔ 
 

๒.๓. เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study)  
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้

ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริง และตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนำ
คำตอบและเหตุผลที่มาของคำตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิด
ปัญหาจริง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียน
มีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้  

๑. ขั้นเตรียมการ ก่อนการสอนผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมกรณีตัวอย่างให้พร้อม กรณีตัวอย่าง
ที่เหมาะสมจะต้องมีสาระ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์มีลักษณะใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริง กรณีที่นำมาใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มีสถานการณ์ปัญหาขัดแย้ง  ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ความคิดของผู้เรียนหากไม่มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหาขัดแย้ง ผู้สอนอาจใช้วิธีการ ตั้งประเด็นคำถามที่
ท้าทายให้ผู ้เรียนคิดก็ได้ ผู้สอนอาจนำเรื ่องจริงมาเขียนเป็นกรณีตัวอย่าง  หรืออาจใช้เรื ่องจาก
หนังสือพิมพ์ ข่าว และเหตุการณ์รวมทั้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ เป็นต้น เมื่อ
ได้กรณีที่ต้องการแล้ว ผู้สอนจะต้องเตรียมประเด็นคำถามสำหรับการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่
ต้องการ  

๒. ขั้นการนำเสนอกรณีตัวอย่าง ผู้สอนอาจเป็นผู้นำเสนอกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจริง
จากผู้เรียนเป็นกรณีตัวอย่างก็ได้ (แต่ครูต้องมีความชำนาญในการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างนั้น และตั้ง
ประเด็นคำถามได้เร็ว) วิธีการนำเสนอทำได้หลายวิธ ีเช่น การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่าน การเล่า
กรณีตัวอย่างให้ฟัง หรือนำเสนอโดยใช้สื่อ เช่น สไลด ์วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ หรืออาจให้ผู้เรียนแสดงเป็น
ละครหรือบทบาทสมมติก็ได 

๓. ขั้นการศึกษากรณีตัวอย่างและการอภิปราย ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้
เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษากรณีตัวอย่างและคิดหาคาตอบ ไม่ควรให้ผู้เรียนตอบประเด็นคาถาม
ทันที ผู้เรียนแต่ละคนควรมีคาตอบของตนเตรียมไว้ก่อน แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม และนำเสนอ
ผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนกัน ผู้สอนพึงตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
น้ี มิได้มุ่งที่คำตอบใดคำตอบหนึ่ง คำถามสำหรับการอภิปรายนี้ ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจ
นางแน่นอน แต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคำตอบและเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่
กว้างขึ้น มองปัญหาในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น อันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น ด้วยเหตุน้ี
การอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไปที่เหตผุลหรือที่มาของความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ  
 
 
 



๒๕ 
 

๒.๔. เทคนิคการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion)  
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยการ

จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ ๔ – ๘ คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ในประเด็นที่กำหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
ซึ่งเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนกว้างขึ้น มีขั้นตอนการ
สอนดังนี ้ 

๑. ขั้นการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยจำนวนสมาชิกในกลุ่มย่อยควรมีประมาณ ๔ – ๘ คน 

จำนวนที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่าง ๔ – ๖ คน คือเป็นกลุ่มที่ไม่เล็กเกินไป และไม่ใหญ่เกินไป เพราะ

ถ้ากลุ่มเล็กเกินไป กลุ่มจะไม่ได้ความคิดที่หลากหลายเพียงพอ ถ้ากลุ่มใหญ่เกินไปสมาชิกกลุ่มจะมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นได้น้อยหรือได้ไม่ทั่วถึง การแบ่งผู้เรียนเข้ากลุ่ม อาจทำโดยการสุ่ม เพื่อให้

ผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมกลุ่มกับเพื่อนไม่ซ้ำกัน หรืออาจจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ เพื่อให้

ผู้เรียนที่เก่งช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน หรืออาจจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มจำแนกตามเพศ วัย (ถ้าผู้เรียนมีหลาย

วัย) ความสนใจ ความสามารถ หรือเลือกอย่างเจาะจงตามปัญหาที่มีก็ได้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของ

ผู้สอนและสิ่งที่จะอภิปราย  

เทคนิคที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มมีหลากหลาย เช่น ใช้การนับหมายเลข ใครนับหมายเลขเดียวกัน

ให้ร่วมกลุ่มกัน หรือใช้การจับฉลาก ซึ่งอาจเป็นหมายเลขหรือเป็นภาพ เป็นข้อความ ผู้ที่จับฉลากได้

เหมือนกันให้รวมกลุ่มกัน หรือใช้เกมต่างๆ เช่น เกมคำสั่งจับกลุ่ม โดยผู้เรียนรำวงตามเสียงเพลงหรือ

ดนตรีเมื่อดนตรีหรือเพลงหยุดผู้สอนจะออกคำสั่งให้ผู้เรียนจับกลุ่มตามจำนวนที่ครูสั่ง เช่น จับ ๔ จับ 

๖ หรือจับกลุ่ม หญิง ๓ ชาย ๑ ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน จนกระทั่งในที่สุดครูสั่งให้จับกลุ่มตาม

จำนวนที่ครูต้องการ เทคนิคการจับกลุ่มจะช่วยให้ผู ้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการแบ่งกลุ่ม  

โดยเฉพาะเมื่อครูจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มบ่อยๆ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและสนใจที่จะเรียนรู้ในกิจกรรม

ต่อไป เมื่อจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้ว ผู้สอนควรดูแลให้กลุ่มจัดที่นั่งภายในกลุ่มให้เรียบร้อย  ให้อยู่ใน

ลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน และรับฟังกันได้ดี นอกจากนั้นในกรณีที่มีหลายกลุ่ม ผู้สอนควรจดักลุ่มให้

ห่างกันพอสมควร เพื่อไม่ให้เสียงอภิปรายจากกลุ่มรบกวนกันและกัน  

 



๒๖ 
 

๒. ขั้นการกำหนดประเด็นการอภิปราย การอภิปรายจำเป็นต้องมีประเด็นในการอภิปราย
และ มีวัตถุประสงค์ของการอภิปรายชัดเจน ประเด็นการอภิปรายอาจจะมาจากผู้สอนหรือผู้เรียนก็ได้
แล้วแต่กรณี การอภิปรายแต่ละครั้งไม่ควรมีประเด็นมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ผู้เรียนอภิปรายได้
ไม่เต็มที ่ 

๓. ขั้นการอภิปราย ซึ่งการจัดกลุ่มอภิปรายมีหลายแบบ ผู้สอนควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ ในการอภิปรายที่ดีโดยทั่วไป ควรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่จำเป็นในการอภิปราย 
เช่น ประธานหรือผู้นำในการอภิปรายเลขานุการผู้จดบันทึกการประชุม  และผู้รักษาเวลา เป็นต้น 
นอกจากนั้นสมาชิกกลุ่มทุกคนควรมีความเข้าใจตรงกันว่า ตนมีบทบาทหน้าที่ที่จะช่วยให้กลุ่มทำงาน
ให้สำเร็จมิใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเพียงบางคน หากสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความ
เข้าใจว่า สมาชิกกลุ่มที่ดีควรทำอะไรบ้าง เช่น ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ซักถามโต้แย้ง สนับสนุน 
ช่วยไม่ให้กลุ่มออกนอกเรื่อง และสรุป เป็นต้น การอภิปรายจะเป็นไปได้ดี ผู้สอนจึงควรให้ความรู้
ความเข้าใจหรือคำแนะนำแก่กลุ่มก่อนการอภิปรายและควรย้ำถึงความสำคัญของการให้สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีการผูกขาดการอภิปรายโดยผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะ
วัตถุประสงค์หลักของการอภิปรายก็ คือ การให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและได้รับ
ฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่ลึกซึ้ง และรอบคอบขึ้นการอภิปรายที่ดี
ควรดำเนินการไปที่ละประเด็น จะได้ไม่เกิดความสับสน และในกรณีที่มีหลายประเด็น ควรมีการจำกัด
เวลาของการอภิปรายแต่ละประเด็น มิฉะนั้นการอภิปรายอาจยึดยาว เยิ่นเย้อ และประเด็นที่อยู่ ท้าย 
ๆ จะไม่ได้รับการอภิปราย เพราะหมดเวลาเสียก่อน ประเด็นการอภิปรายกับเวลาที่ให้ควรมีความ
พอเหมาะกัน  

๔. ขั้นการสรุปผลการอภิปราย ก่อนที่การอภิปรายจะยุติลง กลุ่มจำเป็นต้องมีการสรุปผล

การอภิปราย เพื่อให้ได้คำตอบตามประเด็นที่กำหนด ผู้สอนควรบอกหรือให้สัญญาณแก่กลุ่มอภิปราย

ประมาณ ๓-๕ นาท ีก่อนหมดเวลา เพื่อกลุ่มจะได้สรุปผลการอภิปรายเป็นข้อสรุปของกลุ่มซึ่งหลังจาก

นั้นผู้สอนอาจให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายแลกเปลี่ยนกนัหรือดำเนินการในรูปแบบอ่ืนต่อไป 

๕. ขั้นการสรุปบทเรียน เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงผู้สอนจำเป็นต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนได้

ร่วมกันคิดกับบทเรียนที่กำลังเรียนรู้โดยมีการนำข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียนด้วย  

 

วิธีการจัดกลุ่มอภิปราย  
การจัดกลุ่มอภิปรายมีมากมายหลายแบบ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแบบที่นิยมใช้กันมากทั้งใน

การสอนและการประชุมต่างๆ มานำเสนอ เพื่อผู้สอนจะได้เลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค ์ 
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๑) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบกันเอง (Informal Group Discussion) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน จำนวนประมาณ ๖-๑๐ คน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นและประสบการณ์กัน เพื่อแสวงหาข้อยุติหรือข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
นั้น ในกลุ่มจะมีประธานนำการอภิปราย ช่วยดูแลและกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น
อย่างเสร ี 

๒) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบฟิลลิป (Phillip ๖๖ or Buzz Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วย
สมาชิก ๖ คนที่นั่งใกล้กัน หันหน้าเข้าหากัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง คนละ ๑ นาที รวมเป็น ๖ นาที จุดประสงค์ของการจัดกลุ่มแบบนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกทุก
คนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในประเด็นหรือปัญหาที่กลุ่มใหญ่กาลังพิจารณาอยู่  

๓) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบซินดิเคต (Syndicate Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชิก
ระหว่าง ๖-๑๐ คนที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างกัน จุดประสงค์ก็เพื่อให้กลุ่มย่อยนี้ได้ศึกษาหรือ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่  สมาชิกจะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กันในเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยผลัดกันทำหน้าที่ประธานและเลขานุการกลุ่ม  

๔) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วย
สมาชิกระหว่าง ๒-๖ คน ที่มีความรู้และประสบการณ์พอสมควรในเรื่องที่จะอภิปราย จุดประสงค์ของ
กลุ่มนี้ก็เพื่อให้ได้ความคิดมากที่สุดในเวลาที่จำกัด และเพื่อแสวงหาความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่ม กลุ่ม
จะมีประธานนำการอภิปรายและกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่มีการ
ตัดสินว่าถูก ผิด ดี ไม่ด ีเพื่อให้ได้ความคิดจำนวนมาก เลขานุการกลุ่มจดบันทึกความคิดทั้งหมดไว้ ขั้น
ต่อไปจึงนำความคิดที่ได้มาวิเคราะห์ และปรับปรุง เพื่อให้ได้ความคิดที่สร้างสรรค์ในเรื่องนั้น  

๕) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) กลุ่มแบบนี้มีลักษณะเหมือน

การอภิปรายแบบซินดิเคต คือ เป็นการอภิปรายในประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่หรือ

สมาชิกเลือกตามความสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อให้ได้

ข้อสรุปร่วมกัน เพียงแต่การจัดกลุ่มจะอยู่ในลักษณะเป็นรูปวงกลมซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถมองเห็น

กันได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลุ่มแบบนี้อาจไม่จำเป็นต้องจัดในรูปวงกลม สามารถจัดในลักษณะอื่น

ได ้เช่น จัดที่นั่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก็เรียนว่าเป็นการประชุมโต๊ะกลม หากมีจุดประสงค์ตรงตามการ

อภิปรายแบบโต๊ะกลม 

๖) การจ ัดกล ุ ่มอภิปรายเป ็นคณะ  (Panel Discussion Group) การจ ัดกล ุ ่มแบบนี ้มี

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการ
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ประชุมประมาณ ๓ -๖ คน มาร่วมอภิปรายต่อหน้าผู ้ฟัง  เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น  โดยมี

ผู้ดำเนินการอภิปรายและสรุปผลการอภิปราย  

๗) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Group) การจัดกลุ่มแบบนี้มีสมาชิกกลุ่ม
ประมาณ ๒๐ คนขึ้นไป มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกร่วมกันศึกษาหาความรู้หรือค้นคว้าในหัวข้อใด
หัวข้อหน่ึง โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำช่วยเหลือปัญหาของการสัมมนามักจะกว้าง สามารถแบ่งเป็น
หัวข้อย่อยได้จำนวนมาก ผู้เข้าสัมมนาจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้ ความคิดเห็น การสัมมนาไม่มีการ
ลงมต ิเป็นเพียงการประมวลความคิดเห็น และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

๘) การจัดกลุ ่มอภิปรายแบบใกล้ชิด  (knee Group) กลุ ่มแบบนี ้ประกอบด้วยสมาชิก
ประมาณ ๓ -๕ คน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิด สนิทสนม เปรียบเหมือนการจับ
เข่าคุยกัน  

๙) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบฮัดเดิล (Huddle Group) กลุ่มแบบนี้เป็นการจัดกลุ่มย่อยที่แยก
ออกมาจากกลุ่มใหญ่ โดยใช้วิธีการสุ่ม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มคละกันไป จุดประสงค์และการดำเนินการมี
ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มอภิปรายแบบกันเอง  

๑๐) การจัดกลุ ่มอภิปรายแบบเวียนรอบวง  (Circular Response Group) กลุ ่มแบบนี้
ประกอบด้วยสมาชิกไม่ควรเกิน ๑๐ คน มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มทุกคนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น โดยการให้สมาชิกแต่ละคนพูดรอบละประมาณ ๑-๒ นาที เวียนกันไปทางซ้ายหรือขวา ที่ละ
คนจนครบทุกคน ถ้าผู้ใดต้องการสนับสนุนหรือโต้แย้ง ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาที่ตนมีโอกาสพูด ถ้ามี
เวลามากและต้องการความคิดเห็นเพ่ิมขึ้น ก็เริ่มรอบสองต่อไปเรื่อย ๆ  

๑๑) การจัดกลุ่มอภิปรายและกลุ่มซ้อน (Fish Bowl Group) กลุ่มแบบนี้มีลักษณะเป็นกลุ่ม
ซ้อนกันเป็น ๒ วง กลุ่มวงในและกลุ่มวงนอก มีสมาชิกจำนวนเท่า ๆ กัน ประมาณ ๔ – ๘ คน ในขณะ
ที่สมาชิกกลุ่มวงในประชุมอภิปรายกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกกลุ่มวงนอกจะทำหน้าที่สังเกตการณ์ 
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อภิปราย แต่ไม่มีความจำเป็นต้องมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย ได้เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อภิปรายวงในอย่างใกล้ชิด  ในบางกรณีอาจมีการ
สับเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ที่อยู่วงนอกเป็นผู้สังเกตการณ์สับเปลี่ยนกัน  

๑๒) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา (Questioning Answering) กลุ่มแบบนี้ประกอบ 

ด้วยสมาชิกประมาณ ๖ – ๘ คน เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ๑ คน มีผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรที่รับเชิญ

มาครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ฟังผู้ดำเนินการอภิปรายให้ผู้แทนผู้ฟังเสนอขอคำถามให้

วิทยากรตอบและเป็นตัวกลางช่วยเชื่อมโยงและสรุปความคิดเห็น จุดประสงค์ของกลุ่มแบบนี้ก็คือการ

ช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจในปัญหาหรือเรื่องที่ศึกษาในแง่มุมต่าง  ๆ ตามความต้องการหรือ

ความสนใจของผู้ฟัง 
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๒.๕. เทคนิคการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการ

ให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึก
นึกคิดของตน และนำเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทางด้านความรู้ ความคิดความรู้สึก และ
พฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ วิธี
สอนนี้เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดความเข้าใจในความรู้สึก
และพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น หรือเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตน
แสดง มีขั้นตอนดำเนินการสอน ดังนี ้ 

๑. ขั้นเตรียมการ ผู้สอนกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจน และสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติที่จะช่วยสนองวัตถุประสงค์นั้น สถานการณ์และบทบาทสมมติที่กำหนดขึ้นควรมีความ
ใกล้เคียงกับความจริง ส่วนจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์ ผู้สอนอาจใช้
บทบาทสมมติแบบละคร ซึ่งจะกำหนดเรื่องราวให้แสดง แต่ไม่มีบทให้ ผู้สวมบทบาทจะต้องคิดแสดง
เอง หรืออาจใช้บทบาทสมมติแบบแก้ปัญหา ซึ่งจะกำหนดสถานการณ์ที่มีปัญหาหรือความขัดแย้งให้ 
และอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งผู้สวมบทบาทจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการแสดงออก และ
แก้ปัญหาตามความคิดของตน  

๒. ขั้นการเริ่มบทเรียน ผู้สอนสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้หลายวิธี เช่น โยง
ประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน หรือประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนครั้งก่อนๆ  เข้าสู่เรื่องที่จะ
ศึกษา หรืออาจใช้วิธีเล่าเรื่องราวหรือสถานการณ์สมมติที่เตรียมมาแล้วทิ้งท้ายด้วยปัญหาเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากติดตาม หรืออาจใช้วิธีชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วม
แสดงและช่วยกันคิดแก้ปัญหา  

๓. ขั้นการเลือกผู้แสดงบทบาทสมมติ ควรเลือกให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการแสดง 

เช่น เลือกผู้แสดงที่มีลักษณะเหมาะสมกับบทบาท  เพื่อช่วยให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นตาม

วัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว หรือเลือกผู้แสดงที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับบทบาทที่กำหนดให้ เพื่อช่วย

ให้ผู ้เรียนคนนั้นได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ และเกิดความเข้าใจใน

ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ที่มีลักษณะต่างไปจากตน หรืออาจให้ผู้เรียนอาสาสมัคร หรือเจาะจง

เลือกคนใดคนหนึ่งด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ เมื่อได้ผู้แสดงแล้วควร

ให้เวลาผู้แสดงเตรียมการแสดง โดยอาจให้ฝึกซ้อมบ้างตามความจาเป็น 
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๔. ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม โดยผู้สอนควรเตรียมผู้ชม และทำความเข้าใจกับผู้ชม
ว่า การแสดงบทบาทสมมตินี้ จัดขึ้นมิใช่มุ่งที่ความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้น แต่มุ่งที่จะให้เกิดการเรียนรู้
เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงควรชมด้วยความสังเกต ผู้สอนควรให้คำแนะนาว่าควรสังเกตอะไรและควรบันทึก
ข้อมูลอย่างไร และผู้สอนอาจจัดทำแบบสังเกตการณ์ให้ผู้ชมใช้ในการสังเกตด้วยก็ได้  

๕. ขั้นเริ่มแสดงบทบาทสมมต ิโดยก่อนการแสดงอาจมีการจัดฉากการแสดงให้ดูสมจริง ฉาก
การแสดงอาจเป็นฉากง่ายๆ หรืออาจจะจัดให้ดูสวยงาม แต่ไม่ควรใช้เวลามาก และควรคำนึงถึงความ
ประหยัดด้วย เมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้ว ผู้สอนให้เริ่มการแสดงและสังเกตการแสดงอย่างใกล้ชิด ไม่ควรมี
การขัดการแสดงกลางคัน นอกจากกรณีที่มีปัญหาเมื่อการแสดงออกนอกทาง ผู้สอนอาจจำเป็นต้องให้
คำแนะนำบ้าง เมื่อการแสดงดำเนินไปพอสมควรแล้ว ผู้สอนควรตัดบท ยุติการแสดง ไม่ควรให้การ
แสดงยืดยาว เยิ่นเย่อ จะทำให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย การตัดบทควรทำเมื่อเห็นว่าการแสดงได้ให้
ข้อมูลแก่กลุ่มเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์และอภิปราย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
หรือตัดบทเมื่อการแสดงเริ่มยืดเยื้อ หรือเมื่อผู้ชมพอจะเดาได้ว่า เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร หรือ
ในกรณีที่ผู้แสดงเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากเกินไปจนแสดงต่อไปไม่ได้ควรตัดบททันที  

๖. ขั้นการวิเคราะห์อภิปรายผลการแสดง ในขั้นนี้เป็นขั้นสำคัญมากเพราะเป็นขั้นที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ เทคนิคที่จำเป็นสาหรับการอภิปรายในช่วงนี้มีหลาย
ประการที่สำคัญ คือ การสัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้แสดงและจดบันทึกไว้บนกระดาน
ต่อจากนั้นจึงสัมภาษณ์ผู้ชมหรือ ผู้สังเกตการณ์ถึงข้อมูลที่สังเกตได้ ผู้สอนควรจดบันทึกข้อมูลเหล่านี้
บนกระดาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเห็นประเด็นในการอภิปรายและสรุปต่อจากนั้น  จึงให้ทุกฝ่ายร่วมกัน
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นการเรียนรู้สิ่งสำคัญมากที่ผู้สอนพึงคำนึงในการอภิปราย
ก็คือ การให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะใช้บทบาทเป็นเครื่องมือในการดึง
ความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ เจตคติ หรืออคติต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของ ผู้แสดงออกมาเพื่อเป็น
ข้อมูลในการเรียนรู้ ดังนั้นการอภิปรายจึงต้องมุ่งเน้นและอภิปรายในเรื่องของพฤติกรรมที่ผู้ สวม
บทบาทแสดงออก และความรู้สึกที่เป็นเหตุผลักดันให้เกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา การซักถาม
จึงควรมุ่งประเด็นไปที่ว่าผู้แสดงได้แสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง  ทำไมจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น และ
พฤติกรรมนั้นก่อให้เกิดผลอะไรตามมา การอภิปรายไม่ควรมุ่งประเด็นไปที่การแสดงของผู้สวมบทบาท
ว่า แสดงได้ดี -ไม่ดี เพียงใด เพราะนอกจากจะเป็นการอภิปรายที่ผิดวัตถุประสงค์แล้ว ยังอาจทำให้ผู้
แสดงเสียความรู้สึกได ้ในกรณีที่การอภิปรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนเสนอแนะแนวคิด
และแนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมแตกต่างไปจากที่ผู ้สวมบทบาทแสดง ผู้สอนอาจให้มีการแสดงและการ
อภิปรายเพิ่มเติม และสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง 
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๒.๖. เทคนิคการสอนโดยการฝึกปฏิบัติ (Practice)  
การให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงานนั้นๆ ส่วนใหญ่

นิยมใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานใหม่ ให้มีความคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานกับเครื่องไม้

เครื่องมือใหม่ๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงานในโรงงาน เป็นต้น แต่ถ้าหากเราตีความหมายของคำว่า 

“ทักษะ” ให้กว้างขึ้นกว่าการปฏิบัติงานด้วยมือหรือกล้ามเนื้อแล้ว ทักษะอาจหมายถึงความชำนาญใน

การคิด การวิเคราะห์ การพูด การแสดงออกต่างๆ ก็ได้ ดังนั้น หากวิทยากรต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การพูด การแสดงออกต่างๆ แล้ว ก็อาจใช้กระบวนการสอนโดย

การฝึกปฏิบัติก็ได 

วิธีสอนการฝึกปฏิบัติ  
๑. การสอนทฤษฎีก่อน แล้วจึงฝึกปฏิบัติตาม วิธีนี้เหมาะกับการสอนปฏิบัติที่ค่อนข้างยุ่งยาก 

ซับซ้อน หรือเสี่ยงอันตราย และเนื้อหาสามารถแยกเป็นทฤษฎีและปฏิบัติได้ชัดเจน  ซึ่งผู้ปฏิบัติ
จำเป็นต้องเรียนรู้หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติจากวิทยากรก่อนจึงจะให้ลงมือปฏิบัติได้  

๒. การฝึกปฏิบัติก่อน แล้วจึงเรียนรู้ทฤษฎีหลายหลัง วิธีนี้เหมาะกับงานที่ไม่ยุ่งยากหรือ

ซับซ้อน หรือเป็นงานที่ผู้เข้าอบรมเคยทำมาแล้ว และวิทยากรต้องการให้ปฏิบัติก่อน เพื่อสังเกตและ

นำข้อมูลการปฏิบัติมาอภิปรายในภาคทฤษฎีหลัง 

๓. การฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับการสอนทฤษฎี เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ไม่สามารถแยกทฤษฎี
และปฏิบัติออกจากกันได้เด็ดขาด โดยการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับการสังเกตและการให้
คำแนะนำของวิทยากรไปตลอดการฝึกนั้น เช่น การเรียนรู้วิธีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

ขั้นตอนการสอนทักษะปฏิบัติ  
๑) ขั้นการรับรู ้เป็นการแนะนำให้ผู้เรียนได้รับรู้ในงานที่จะฝึก เป้าหมายของการฝึก วิธีปฏิบัต ิ

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจก่อน  
๒) ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นขั้นการให้ผู้เรียนปรับตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับการฝึกนั้นๆ  ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ และอารมณ ์เช่น การอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกเล่นกีฬา เป็นต้น  
๓) ขั้นการตอบสนองภายใต้การควบคุม โดยให้ผู้เรียนได้ลองทำเลียนแบบวิทยากร หรือลอง

ผิดลองถูก จนเห็นว่าผู้เรียนสามารถตอบสนองต่องานนั้นได้ถูกต้อง  
๔) ขั้นลงมือกระทำ คือการเปิดให้ผู้เรียนที่สามารถทำเลียนแบบได้ถูกต้องแล้ว  ได้ลงมือทำ

จริงๆ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกลไกหรือความเคยชินที่ทำได้เอง  
๕) ขั้นกระทำอย่างชำนาญ เป็นการปล่อยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนกลายเป็นความคล่องแคล่ว

ชำนาญ สามารถปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัต ิและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  
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๖) ขั้นปรับปรุงทักษะหรือประยุกต์ใช้ เป็นการให้ผู้เรียนที่ทำได้ชำนาญแล้ว ได้มีโอกาสฝกึฝน
ในสถานการณ์ที่หลากหลายจากเดิม เพื่อเพิ่มพูนความชำนาญให้มากขึ้น  

๗) ขั้นพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เมื่อผู้เรียนฝึกฝนจนชำนาญ และปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วใน

สถานการณ์ที่หลากหลายแล้ว ก็จะเกิดความคิดในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ

ตรงกับความต้องการของตนเองมากขึ้น 

๓. การจัดทำแผนการเรียนรู้  
แผนการเรียนรู้ หรือแผนการสอน หมายถึง แนวทาง หรือ Road Map การสอน ที่วิทยากร

วางไว้ เพื่อใช้เป็นเข็มทิศนำทางกระบวนการฝึกอบรม เพราะหากไม่มีแผนการเรียนรู้ที่ดีแล้ว อาจ
ส่งผลให้การดำเนินการอบรมเป็นไปอย่างติดขัดและไร้ทิศทาง จนทำให้การฝึกอบรมไม่สามารถบรรลุ
จุดประสงค์ที่ต้องการได้ ดังนั้นการได้วางแผนการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า นอกจากจะช่วยนำทางการสอน
แล้ว ยังทำให้วิทยากรเกิดความมั่นใจในการสอนได้ เพราะแผนการเรียนรู้นั้นจะเป็นสิ่งที่บอกว่า 
วิทยากรต้องเตรียมตัวอย่างไร และเตรียมพร้อมในเรื่องใดบ้าง 
 

๓.๑ ประโยชน์ของแผนการเรียนรู้  
๑. เป็นโอกาสในการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม  
๒. เป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการสอน  
๓. เป็นแนวทางในการเตรียมตัวของวิทยากร  
๔. เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ ์สถานที่  
๕. เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการอบรม 
๓.๒ องค์ประกอบทั่วไปของแผนการเรียนรู้  
แผนการเรียนรู ้โดยทั่วไป ควรมีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี ้ 
๑. ชื่อวิชา  
๒. ระยะเวลาการอบรม  
๓. กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม  
๔. จุดประสงค์การอบรม (อาจเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก็ได้)  
๕. เนื้อหาวิชา  
๖. กิจกรรมการเรียนรู ้(วิธีการสอน)  
๗. สื่อที่ใช้ในการสอน  
๘. วิธีการประเมินผล  
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แผนการเรียนรู้ที่ดี ควรเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจเขียนเป็นความเรียง จัดลำดับแต่
ละประเด็น หรือเขียนให้อยู่ในรูปของตาราง ไม่ว่าจะเป็นตารางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้
อ่านเข้าใจง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ควรเขียนด้วยถ้อยคำกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 
 
ตัวอย่างการออกแบบแผนการเรียนรู้ แบบความเรียง  

เรื่อง จิตวิทยาการอบรม  
เวลา ๙๐ นาท ี 
กลุ่มผู้เรียน จำนวน ๕๕ คน  
จุดประสงค์การเรียนรู้  
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แนวคิดและหลักวิชาจิตวิทยาในการอบรม  
๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักจิตวิทยาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและอบรม  
เนื้อหา ประกอบด้วยหลักจิตวิทยาของผู้ใหญ่และวัยรุ่น  
สื่อการสอน  
๑. Slide Ware  

๒. กระดาษโน้ต และ post-it  

๓. กระดานเป้า  

๔. ของที่ระลึก  
 

๓.๓ กิจกรรมการสอน  
ขั้นนำ วิทยากรพูดคุยทักทายเพื่อสร้างบรรยากาศและเกริ่นนำเกี่ยวกับแนวทางการถ่ายทอด

ความรู้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าโดยใช้คำถามจาก power point ที่ว่า การสอนผู้อื่นเหมือนกับ
การตักน้ำใส่ตุ่ม สิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไร จากนั้นให้ผู้เรียนตอบใครตอบถูกเป็นคนแรกได้รับของที่
ระลกึ เมื่อได้คำตอบที่ถูกต้องแล้ววิทยากรชวนสนทนาเชื่อมโยงไปสู่การเปิดใจเพื่อการเรียนรู้  

ขั้นเนื้อหา วิทยากรนำเสนอแนวทางการเรียนรู้ร่วมกันในระบบ ๓G (Go to Goal together) 
แล้วให้ผู้เรียนเขียนเป้าหมายหรือความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคลลงในกระดาษโน้ตจากนั้น
แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยจำนวน ๙ กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือก Leader และ Facilitator แล้ว
ประชุมระดมความคิดจากเป้าหมายส่วนตัวเป็นเป้าหมายของกลุ่ม  โดยเขียนลงในกระดาษ post-it 
ก่อนที่จะนำมาติดบนกระดานเป้าหน้าห้องเรียน วิทยากรเลือกตัวแทน ๒ คนออกมาช่วยกันสรุป
เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกกลุ่ม  
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ขั้นสรุปและอภิปราย วิทยากรพูดคุยเพื่อถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อโยง
เข้าสู่ประเด็นการใช้หลักจิตวิทยาในการสอนและเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น  

การประเมินผลการสอน ใช้การสังเกตจากพฤติกรรมผู้เรียน และ การถาม-ตอบ 

 
๔. เทคนิคการคิดและออกแบบเกม 
 ๔.๑ หลักการคิดและออกแบบเกม 

การคิดเกมและกิจกรรมต่างๆ นั ้นมีวิธีคิดที ่หลากหลาย  วิทยากรผู ้นำกระบวนการควร
คำนึงถึงหลักวิธีการ ดังต่อไปนี ้

๑. คิดจากวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
การทำกิจกรรมทุกกิจกรรมควรจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือเป้าหมายของ

กิจกรรมเป็นหลัก เพื่อจะได้บรรลุวัถตุประสงค์ในการทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรมรู้จักกันมากขึ้น หรือเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นต้น 

๒. อย่าให้ง่ายจนมีความรู้สึกว่าไม่ท้าทาย 
การทำกิจกรรมนั้นหากมีความง่ายจนเกินไปก็จะไม่เกิดความท้าทาย  ไม่เกิดแรงผลักดันพลัง

ในตัวผู้ทำกิจกรรมออกมา แต่ก็ไม่ถึงกับต้องยากจนทำไม่ได้ เพราะจะทำให้ผู้ทำกิจกรรมเกิดความ
ท้อแท้เบื่อหน่าย มีความรู้สึกว่าทำไปก็ไม่สำเร็จ ดังนั้นกิจกรรมควรมีความยาก ท้าทายในระดับที่
สามารถทำได้ 

๓. จงคิดวิธีที่จะสร้างความลำบากในการทำงาน 
เทคนิคการคิดกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งคือการนำลักษณะของงานมาดัดแปลงเป็นกิจกรรมแต่

เพิ่มความยากหรือเทคนิคพิเศษเข้าไป แต่ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย เพราะความลำบากในการ
ทำงานจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เล่นคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ 

๔. คิดเกมจากสถานที่ หรือสภาพแวดล้อม 
สถานที่สำหรับทำกิจกรรมนั้นมีความสำคัญมาก  เพราะหากสถานที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่

สามารถทำกิจกรรมได้ เช่น สภาพห้องอบรม สภาพแวดล้อมทั่ว ไป สนามหญ้า แม่นำ หนอง คลอง 
บึง หรือมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถทำกิจกรรมได ้

๕. ต่อยอดจากกิจกรรมท่ีมีอยู่ 
การคิดต่อยอดจากกิจกรรมที่มีอยู่  หรือกิจกรรมที่เคยพบเห็น สามารถกระทำได้ เช่น 

กิจกรรมกู้ระเบิดอาจจะต่อยอดด้วยการเล่น ๓ รอบดังนี ้
รอบที่ ๑ เล่นตามปกต ิ
รอบที ่๒ ให้ปิดตาเล่นโดยมีผู้สั่งการ ๑ คน 
รอบที่ ๓ ปิดตาเล่น แต่มีผู้สั่งการหลายคน 
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๖. คิดจากการนำเอากิจกรรมหลายๆ กิจกรรมมาผสมผสานกัน 
เทคนิคนี้สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแต่ต้องผสมผสานกันให้ลงตัว มิฉะนั้นจะเหมือนกับการ

ทำกิจกรรมสองกิจกรรมในเวลาเดียวกันโดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้น เทคนิคนี้ไม่ได้หมายความถึง
การนำกิจกรรมใดก็ได้มารวมกัน หากแต่จะต้องเป็นการรวมและผสมผสานกันโดยดูปัจจัยอื ่นๆ
ประกอบ เช่น วัตถุประสงค ์เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ์จำนวนผู้เล่น ฯลฯ เช่น การนำกิจกรรมไตเ่ชือกมา
ผสมผสานกับกิจกรรมต่อตัวเซ็นชื่อ เป็นต้น 

เมื่อเราจะต้องนำเกมมาใช้ในการสอน ตัวผู้สอนจะต้องมีหลักคิดหรือพื้นฐานความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกมว่าเกมคืออะไร มีหลักการและหลักเกณฑ์อย่างไรเป็นลำดับแรกของการคิดเพื่อออกแบบ
เกม ในที่นี้อธิบายได้ว่าเกมคือวิธีการที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ว่าทัศนคติ  ค่านิยม การปฏิบัติตน 
หรือพฤติกรรมในลักษณะต่างๆนั้น มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มต่อการอยู่
ร่วมกันและทางานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างไร สำหรับหลักการและหลักเกณฑ์ของเกมนั้น อุษา ตันติเวช
กุล (๒๕๓๐:๑๐๑-๑๐๒) ระบุว่าเกมทำให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยอาศัย  

๑. เกมมีกติกาของเกมการเล่นเป็นตัวบีบพฤติกรรม  
๒. ผู้นำการเล่นเกมเป็นผู้จัดเตรียมเกม ดำเนินการเล่นเกมและดำเนินการอภิปรายเมื่อการ

เล่นเกมสิ้นสุดลง  
๓. พฤติกรรมของผู ้ร ่วมศึกษาที ่แสดงออกในระหว่างการเล่นเกมเพื ่อนำมาใช้สำหรับ

การศึกษาร่วมกัน โดยเปรียบเทียบและเชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านั้นเข้ากับประสบการณ์และปัญหาใน
การอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันในชีวิตจริงในเชิงอุปมาอุปมัย  

๔. บทเรียนจากการวิเคราะห์ปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายได้ประสบหรือที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมา
พิจารณา การวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวใช้วิธีเปรียบเทียบและเชื่อมโยงกลับมาที่พฤติกรรมการเล่นเกม
อีกทีหนึ่ง ซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงระหว่างปัญหาจากประสบการณ์ในการ
ดำเนินชีวิตและการทำงานซึ่งมีความซับซ้อนและยังไม่สิ้นสุดกับประสบการณ์จากการเล่นเกมซึ่งไม่
ค่อยซับซ้อน และสิ้นสุดลงแล้วด้วยผลแพ้ชนะหรือผลสำเร็จและความล้มเหลว โดยการเปรียบเทียบ
และเชื่อมโยงประสบการณ์ ๒ แบบนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนของตนเองพร้อมกับได้ข้อสรุปของตนเองที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับผู ้อื ่น  เพื ่อให้เกิดผลสำเร็จ
เช่นเดียวกับหลักการปฏิบัติตนที่ได้พบในระหว่างการเล่นเกมและวิเคราะห์เกมว่าสามารถนำไปสู่
ความสำเร็จได ้

เมื ่อมีความเข้าใจพื ้นฐานของเกมอย่างถ่องแท้แล้ว  เราจะคิดต่อว่าเราจะใช้เกมกับ
กลุ่มเป้าหมายใด ซึ่งประเด็นนี้จะมีความหลากหลายมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นการฝึกอบรมเพราะ
กลุ่มเป้าหมายมักจะมีความแตกต่างค่อนข้างมากทั้งพื้นฐาน  ประสบการณ์ ความสนใจและความ
ต้องการ ดังนั้นผู้สอนจะต้องสามารถค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนให้กระจ่าง  เมื่อได้
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คำตอบอย่างชัดเจนแล้ว จึงมาพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ สถานที่ที่ใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมว่าเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องประชุมมีพื้นที่ใช้สอยมากน้อยเพียงใด สภาพแวดล้อม
โดยรอบเป็นอย่างไร แสง เสียง อุณหภูมิและสภาพอากาศเหมาะสมเพียงใด ลักษณะของพื้นที่ที่มี
บรรยากาศเป็นแบบใด เช่น ถ้าเป็นในห้องประชุมเกมควรมีลักษณะที่ไม่โลดโผน เน้นการปรึกษาหารือ
ใช้ความคิดการวางแผนให้มาก ถ้าเป็นนอกห้องประชุมควรเน้นความท้าทายตื่นเต้น การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันหากเป็นสถานที่ที่เป็นชายทะเลหรือป่าเขา ก็ควรใช้สภาพแวดล้อมสร้างสถานการณ์ให้มี
การผจญภัยหรือการท่องเที่ยวสอดแทรกเข้าไป เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงช่วงระยะเวลาที่ใช้ 
เช่น ช่วงเช้าตรู่ควรเน้นเกมที่มีลักษณะของการออกกำลังกาย ช่วง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นเกมที่มี
ลักษณะใช้ทักษะการคิด ช่วง ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา เป็นเกมที ่เน้นความสัมพันธ์และความ
สนุกสนาน ถ้าเป็นช่วงหลังรับประทานอาหารกลางวันควรเป็นกิจกรรมลักษณะนันทนาการเน้นเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์ หรือเป็นกิจกรรมนอกห้องประชุมแต่ต้องไม่อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจนเกินไป  ส่วน
ในช่วงภาคเย็นอาจใช้เกมลักษณะของการแข่งขันเครื ่องกีฬา ในช่วงภาคค่ำควรเป็นกิจกรรม
นันทนาการ ทั้งนี้การกำหนดกิจกรรมไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวผู้ออกแบบต้องวางแผนให้มีความยืดหยุ่น
สูงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพราะมีทั้งแผนหลักและแผนสำรองจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ไว้
ให้เหลือดีกว่าขาด  

องค์ประกอบอีกประการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ ก็คือจำนวนของกลุ่มเป้าหมาย ผู้สอนหลายคน
กังวลว่าการใช้เกมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่เกินไป หรือเล็กเกินไปอาจไม่เหมาะสมแต่แท้ที่จริงแล้วไม่
ว่าจะมีจำนวนของกลุ่มเป้าหมายเท่าใด ถ้าผู้สอนได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้ามีการออกแบบและการ
เตรียมการอย่างดีแล้วย่อมสามารถใช้เกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามในการออกแบบผู้สอน
ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอนให้แจ่มชัดเสียก่อน  เช่น ถ้าต้องการเน้นความสัมพันธ์พื้นฐาน
เพื่อให้คนได้รู้จักกัน สร้างบรรยากาศของความคุ้นเคยเป็นกันเอง การเริ่มเล่นเกมควรใช้การเล่นจาก
กลุ่มเล็กๆ ๒-๕ คนแล้วขยายไปสู่กลุ่มใหญ่ ถ้าต้องการให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
จริงจังทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นควรแบ่งกลุ่มย่อยอยู่ประมาณกลุ่มละ  ๕-๗ คน ส่วน
ถ้าเป็นลักษณะของเกมที่มุ่งเน้นความสนุกสนานและการแข่งขันควรจัดแยกเป็นกลุ่มใหญ่  ๆ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามจำนวนของกลุ่มเป้าหมายนั้นจะมีความสัมพันธ์กับสื่ออุปกรณ์ที่ผู้สอนจะใช้รวมทั้งทีม
ผู้ช่วยสอนที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรมทั้งการเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มย่อยเป็นกรรมการในการควบคุม
และเป็นผู้อานวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม 

นอกจากความเข้าใจพื้นฐานของเกมและความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายแล้วผู้สอนจะต้องมี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่สอดแทรกหรือใช้เป็นหลักในการสอน  สืบค้นตัวอย่าง
ของเกมจากหนังสือ และสื่ออื่นๆ เช่น ในรายการโทรทัศน์ วิทยุ และจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งบันทึก
การสอนจากประสบการณ์ของผู้สอนเองนามาประมวลวิเคราะห์และคัดเลือกในกรณีที่มีทีมผู้ช่วยสอน
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ควรจะใช้การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเกมใหม่ๆ ขึ้นมาได้อีกและภายหลังจาก
ที่ได้ออกแบบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วควรจะนำเกมไปใช้อย่างมีแผนการ  กล่าวคือหากเป็นเกมที่มี
ความซับซ้อนมากควรวางแผนให้มีขั้นตอนโดยละเอียด ถ้าเป็นเกมที่คิดใหม่และยังไม่เคยเล่นทีมผู้สอน
ก็ควรจะทดลองเล่นดูก่อนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเกม ที่สำคัญจะต้องมีการทบทวนกติกาของ
เกมว่าสามารถบีบพฤติกรรมที่ต้องตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ มิฉะนั้นจะไม่ได้พฤติกรรมสำหรับนำมา
เป็นตัวอย่างในการอธิบายเปรียบเทียบและเชือ่มโยงไปสู่เรื่องราวหรือสาระ ที่ต้องการได้ 

 
๔.๒ บทบาทของผู้นำเกม  
เมื่อมีการออกแบบกิจกรรมแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในประการต่อมาก็คือ บทบาทของผู้นำเกม

หรือผู้สอน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญต่อความสำเร็จของเกม ดังนั้น ผู้นำเกมควรมีบทบาทที่ต้องรู้และเข้าใจ
ดังนี ้ 

๑. ผู้นำเกมต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในชีวิตพอสมควรมีจิตวิทยาที่ดี  มี
ความสามารถในการดำเนินการอภิปรายและการเช่ือมโยงประสบการณ์ที่พบในระหว่างเล่นเกม และที่
มีการหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการอภิปรายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นภาพพจน์และได้รับบทเรียนที่เป็น
ประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถสรุปและประมวลภาพความรู้ความเข้าใจที่ผู้เรียนได้ถ่ายทอด
ออกมาในระหว่างการอภิปรายหรือวิเคราะห์เกมให้ผู้เรียนได้ฟังในตอนท้ายด้วย (อุษา, ๒๕๓๐:๑๐๒)  

๒. บทบาทในการเตรียมการและการติดตามผล ผู้นำเกมต้องมีการวางแผนเตรียมตัวและ
ซักซ้อมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะต้องทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์เนื้อหาขั้นตอนการดำเนินเกมและ
จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานนอกจากนั้นผู้นำเกมต้องมีหน้าที่ในการวัดผล
และติดตามผลเป็นระยะๆ ตลอดการนำเกมและเมื่อเสร็จสิ้นการเล่นแล้วจะต้องเก็บประเด็นสาระและ
พฤติกรรมทีป่รากฏมาสะท้อนให้กับผู้เล่นเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติในโอกาสต่อไป  

๓. ผู้นำเกมต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เช่น แต่งกายถูกต้องตาม
สถานการณ์ มีศิลปะการพูดและการนำเสนอที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในระดับที่
เหมาะสมมีอารมณ์ขันสามารถสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน มีสุขภาพดีและพัฒนาทักษะทางความคิด
จนสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 

 
๔.๓ เทคนิคในการนำเกม  
การนำเกมที่มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมมีผลมาจากการออกแบบ การวางแผนและการเตรียมตัว

ที่ดีของผู้นำเกม จงจำไว้ว่า “การนำเกม ต้องเตรียมตัวทุกครั้งอย่าประมาท” สำหรับเทคนิคในการนำ
เกม จำเป็นต้องใช้วิธีคิดเชิงระบบและทักษะการนำเสนอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้ 
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๑. ทำความเข้าใจและทบทวนวัตถุประสงค์ วิธีเล่น กฎกติกามารยาท  และแผนการนำเสนอ
ให้ชัดเจน  

๒. ก่อนการนำเกมควรลดความประหม่าต่ืนเต้น มีสมาธ ิเตรียมใจพร้อมเผชิญสถานการณ์  
๓. จัดเตรียมถานที่ อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ตลอดจนเตรียมการป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยใน

กรณีที่เป็นเกมที่ต้องเคลื่อนไหว ออกกาลังกาย เล่นนอกอาคารควรมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
๔. ในขั้นนำเข้าสู่การเล่นเกมต้องมีการปูเรื่องราวเพื่อกระตุ้นเร่งเร้าความสนใจ เช่น สมมติ

สถานการณ์เหตุการณ ์เล่าเรื่องราวหรืออาจใช้การอบอุ่นร่างกาย เป็นต้น  
๕. ในขั้นกิจกรรมต้องอธิบายวิธีเล่น กฎกติกามารยาทและสิ่งตอบแทนจากผลงาน ที่ปรากฏ

ให้ชัดเจนในระหว่างการเล่นควรมีการกระตุ้นบรรยากาศ คอยอำนวยความสะดวกสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เล่นและควบคุมเวลาในการเล่นให้เป็นไปตามที่กำหนด  

๖. ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล ผู้นำเกมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวนการเล่นจากคำถามที่ผู้นำ
เกมตั้งขึ้นหรือจากการให้ข้อมูลของผู้สังเกตการณ์หรือจากภาพวิดีโอที่ได้ถ่ายทำไว้แล้วให้ผู้เล่นได้
ประชุมกลุ่มหรือ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี ่ยวกับพฤติกรรมความคิด  ความรู้สึก จาก
กิจกรรมไปสู่การทำงานหรือการดำเนินชีวิต 
 

๔.๓.๑. ขั้นตอนการนำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเกมอย่างละเอียด 
กิจกรรมและเกมสำหรับการฝึกอบรมสามารถแบ่งได้ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. กิจกรรมที่อยู่ในห้อง (Indoor) เป็นกิจกรรมที่ีมุ่งเน้นในเรื่องการละลายพฤติกรรม การ

สร้างความคุ้นเคยของสมาชิกทุกคน สร้างความคุ้นเคยระหว่างกันและลดช่องว่างระหว่างกันทำให้
สามารถเข้าถึงการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมการระดมสมองในการทำงานเพื่อ
เสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบและการระดมสมองในการทำงานเป็นทีม  กิจกรรมความคิด
สร้างสรรค ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมงาน เป็นต้น 

๒. กิจกรรมที่อยู่นอกห้อง (Outdoor) กิจกรรมนอกห้องนี้จะต้องดูสภาพแวดล้อม ความ
เหมาะสมของพื้นที่เป็นหลัก เช่น พื้นที่มีความกว้างขวาง สนามหญ้าหรือพื้นปูน อากาศร้อนหรือไม่ 
หรือมีอุปสรรคอื่นๆ หรือไม่ วิทยากรต้องสำรวจพื้นที่ก่อนการอบรมเพื่อดูความเหมาะสมทั้งต่อผู้เข้า
รับการอบรมและเหมาะสมต่อกิจกรรมที่ทำด้วย  กิจกรรมนอกห้องนั้นสามารถทำได้หลากหลาย
วัตถุประสงค์ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม 
กิจกรรมพัฒนาความสามัคคี กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ กิจกรรมการวางแผนและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง กิจกรรมกีฬา ฯลฯ 

การนำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วงแรกของการฝึกอบรมนั้น สิ่งที่วิทยากรกลุ่มพึงระวัง คือ
การปรากฏตัวหน้าเวทีหรือหน้าห้อง เพราะทุกสายตาจะจับจ้องมองมาที่วิทยากร การที่จะทำให้ทุก
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สายตาเกิดความประทับใจในครั้งแรกที่เห็น (First impression) เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าผู้เข้ารับ
การอบรมรู้สึกประทับใจหรือยอมรับในตัววิทยากรแล้วการดำเนินการต่างๆ  ก็จะได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่ง แต่ถ้าการปรากฏตัวทำให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกไม่ประทับใจ  หรือไม่ยอมรับในตัว
วิทยากรแล้ว การดำเนินการต่างๆก็จะไม่ราบรื่น ไม่ได้รับความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายเป็น
อย่างยิ่งของการทำหน้าที่วิทยากรกลุ่มสัมพันธ ์

เมื่อออกไปยืนหน้าห้อง การยิ้มอย่างเปิดเผยพร้อมกับกล่าวทักทาย “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ” 
เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง การพูดคุยเริ่มแรกต่อจากการทักทายนั้นสามารถที่จะหยิบประเด็นใกล้
ตัวหรือการพูดเชื่อมต่อเรื่องที่มีคนอื่นพูดก่อนหน้านั้น เช่น การกล่าวเปิดงาน หรือประเด็นการกล่าว
ของผู้บริหาร หรือเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เช่น การเดินทางมาอบรมสะดวกสบายหรือไม่ ดินฟ้า อากาศ เป็น
อย่างไร ผู้เข้ารับการอบรมมาจากที่ไหนบ้าง ข้อสำคัญคือจะต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พูดคุยโต้ตอบ 
เช่น ทักทายว่า “ ท่านใดมาจากภาคเหนือ” แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมยกมือเพื่อเป็นการตอบคำถาม 
ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างง่ายในการเริ่มต้นการอบรม 

การทักทายอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถสร้างบรรยากาศได้ดีในการอบรมที่จัดให้กับบุคลากรใน 
หน่วยงานเดียวกัน (In-house) คือ การสอบถามว่า “ เมื่อรู้ว่ามีการอบรมหลักสูตรนี้ ใครอยากมามาก
ที่สุด”“ใครมาก็ได้ไม่มาก็ได้” และ”ใครไม่อยากมาเลย..” โดยให้ผู้เข้าอบรมยกมือเพื่อตอบคำถาม ซึ่ง
จะทำให้บรรยากาศการอบรมจะเริ่มผ่อนคลายและเริ่มมีเสียงหัวเราะในคำตอบต่างๆ  เมื่อทักทาย
พอสมควรจึงเริ่มต้นขอความร่วมมือต่อผู้เข้ารับการอบรม โดยปกติจะมีกฎ กติกาที่จะขอ ๓ ข้อที่เป็น
อุปสรรคต่อการอบรม คือ 

๑. ขออาย ุเพราะอายุที่มีความแตกต่างกันมากจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่นผู้ที่มี
อายุน้อย ความมีเหตุมีผลก็จะน้อยด้วย ในขณะที่ผู ้ที ่มีอายุมากๆ การเรียนรู้ก็จะช้าเพราะสภาพ
ร่างกายร่วงโรย ดังนั้นจึงต้องปรับอายุให้เหมาะกับการเรียนรู้ให้เหมือนกัน 

๒. ขอตำแหน่ง การที่ผู้เข้ารับการอบรมมีตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันมากเช่น  มีทั้งหัวหน้า
งาน ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ฯลฯ จะทำให้การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาจจะมีความเกรงใจ 
ไม่กล้าแสดงออกได ้ดังนั้นการขอตำแหน่งจะเป็นการแก้ปัญหาในด้านนี้ได้ดี 

๓. ขอความร่วมมือ เมื่อขอทั้ง ๓ ข้อแล้วควรจะขอความร่วมมือเพื่อทดสอบความร่วมมือของ
ผู้เข้ารับการอบรมว่าให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด วิธีการทดสอบที่ง่ายที่สุดคือการปรบมือนั่นเอง 

การเกริ ่นนำที่จะขอความร่วมมือนั้นอาจจะกล่าวนำก่อนว่า “การเรียนรู ้หรือการอบรม
สัมมนานั้นมีบางสิ่งบางอย่างสิ ่งที ่เป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายด้านด้วยกัน  ลองทายดูว่ามี
อะไรบ้าง” ผู้เป็นวิทยากรกลุ่มฯ จะต้องพยายามให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม  และที่
สำคัญคือจะต้องพยายามหาผู้ช่วยในการตอบคำถามต่างๆ โดยการสังเกตจากผู้ที่ชอบแสดงออก มี
บทบาทที่โดดเด่น หรือเป็นผู้ที่เพื่อนๆ แซวบ่อยๆ ให้พยายามเลือกบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวช่วยในการให้
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ตอบคำถามหรือทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อได้คำตอบที่หลากหลายแล้วก็เฉลยว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้คือ อายุของผู้อบรมนั่นเอง เพราะถ้าอายุมากถึงแม้จะเรียนรู้ได้แต่ก็ทำให้เรียนรู้ได้ช้า ส่วนอายุ
น้อยเกินไปจะทำให้ขาดเหตุผล ไม่รู้จักคิด เพราะฉะนั้นจึงต้องขอปรับอายุผู้เข้าอบรมทุกคนให้เป็น
อายุเดียวกัน โดยให้ผู้เข้าอบรมเสนอตัวเลขอายุที่เหมาะกับการอบรมซัก  ๓-๕ ตัวเลขแล้วโหวตหา
ข้อสรุปของห้องว่าจะมีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ เมื่อได้ตัวเลขของอายุแล้วลองทดสอบความพร้อมดูว่า
สามารถปรับอายุได้หรือไม่ โดยการปรบมือ การปรบมือเพื่อตรวจสอบความพร้อมสามารถทำได้หลาย
วิธี เช่น ปรบมือตามจำนวนที่บอก เช่น ปรบมือ ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๕ ครั้ง ปรบมือเป็นจังหวะ ปรบมือ
เป็นสเต็ป ฯลฯ 

การกล่าวนำเพ่ือขอกติกาข้อที ่๒ นั้นอาจจะกล่าวว่า “หลายท่านที่มาอบรมนั้นมาจากหลาย 
หน่วยงาน หลายแผนก หลายหน้าที่หลายตำแหน่ง เมื่อมาอบรมร่วมกันแล้วอาจจะเกรงใจกัน หรือไม ่
ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออก เพราะตำแหน่งหน้าที่น้อยกว่า เพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านเก็บตำแหน่ง 
หน้าที่ไว้ที่บ้าน และขอมอบตำแหน่งใหม่ให้คือตำแหน่ง ผ.อ.” ซึ่งคำพูดแบบนี้วิทยากรกลุ่มฯ สามารถ 
สอบถามผู้เข้าอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ว่า  ผ.อ.หมายถึงอะไร หลายคนอาจจะเข้าใจว่า ผ.อ. 
หมายถึง ผู ้อำนวยการ แต่ความหมายของ ผ.อ.ในการอบรมครั ้งนี ้ค ือ “ผู ้เข ้ารับการอบรม” 
เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีตำแหน่งเท่ากัน คือ (ให้ผู้อบรมตอบ) มีอายุเท่ากันคือ.(ให้ผู้อบรมตอบ)และ
ข้อสุดท้ายที่จะขอ คือ ขอความร่วมมือ (ทดสอบความร่วมมือโดยการปรบมือ) 
 

๔.๓.๒ การเตรียมความพร้อม 
เมื่อทดสอบการปรบมือแล้ววิทยากรกลุ่มฯ อาจจะบอกว่าการปรบมือตามจำนวนที่บอกนั้น

ง่ายไป ต้องทดสอบแบบใหม่โดยการนับเลข และสามารถทำกิจกรรมต่อไปเรื่อยๆ และสุดท้ายอย่าลืม
สรุปแต่ละกิจกรรมว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง การทำกิจกรรมกลุ่มนั้นต้องให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วมมาก
ที่สุด และควรเริ่มจากการขยับจากส่วนที่ง่ายที่สุดคือปาก (การพูดตอบคำถาม) ให้ขยับมือ (ปรบมือ) 
ขยับร่างกาย (การเดินหรือว่ิง) ทั้งนี้ต้องดูสภาพห้องรวมทังสภาพผู้เข้าอบรมด้วย 

กิจกรรมระหว่าการอบรมอีกรูปแบบหนึ่งคือกิจกรรมที่แทรกในช่วงการบรรยาย ทั้งนี้วิทยากร 
กลุ่มสัมพันธ์จะต้องดูบรรยากาศการอบรมว่าเป็นอย่างไร เช่น ผู้เข้าอบรม ง่วง ไม่สนใจเนื้อหา หรือ
วิทยากรบรรยายเนื้ออย่างเดียวโดยไม่มีกิจกรรมอื่น ๆ แทรก  บรรยากาศน่าเบื่อหน่าย หากเกิด
เหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์จะต้องรีบแก้ไขให้บรรยากาศดีขึ้น  แต่จะต้องประสานกับ
วิทยากรบรรยายให้ทราบ ด้วยท่าทีที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง อย่าให้มีความรู้สึกที่เป็นอคติต่อ
บรรยากาศการอบรมได้ การเข้าไปแทรกเพื่อทำกิจกรรมสร้างบรรยากาศอาจจะต้องรอจังหวะในช่วง
ก่อนหรือหลังการพักรับประทานอาหารว่าง หรือก่อนการบรรยายในภาคบ่ายจะเป็นช่วงเวลาที่
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เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้วิทยากรกลุ่มอาจจะหาจังหวะเข้าทำกิจกรรมในช่วงบรรยายได้แต่ก็ต้องดู
ช่วงจังหวะเวลาให้เหมาะสมด้วย กิจกรรมที่สามารถเล่นในช่วงนี้ ได้แก ่

๑. ปรบมือ  
๒. ยืน-น่ัง  
๓. กิจกรรมทำนายตนเอง  
๔. เมื่อยไหมจ๊ะ เป็นต้น 

 

บทสรุป  
รูปแบบการสอนโดยใช้เกมถือว่าเป็นวิธีการสอนที่ใช้ได้ดี  เหมาะสมกับการเรียนรู ้ในยุค

ปัจจุบันกล่าวคือเรียนรู ้ด้วยการกระทำด้วยตนเอง  (Learning by Doing) ทำให้ผู ้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่น ช่วยส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
การยอมรับและการปรับตัวเข้าหากันตลอดจนเกิดการเรียนรู้จากความคิดความรู้สึกภายในตนเอง  
และที่สำคัญผู้เรียนได้เกิดความสนุกสนานและได้รับบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

  



๔๓ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๔). ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ.  สืบค้น ๑๐ มีนาคม 
 ๒ ๕ ๖ ๔ .  จ า ก  https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=๓ ๘  
  ๖๕๘ &Key=news๒๐ /. 
ก ันตพัฒน์ ชนะบุญ. (๒๕๖๓). การเม ืองการปกครองของไทย.  กร ุงเพทฯ: สำน ักพิมพ์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เกร ียงไกร เจร ิญธนาว ัฒน ์ .  (๒๕๕๙).  หล ักการพ ื ้นฐานกฎมหายมหาชนว ่าด ้วย รัฐ  
  รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย. (พิมพ์ครั้งที่ ๘). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
จักษ์ พันธ์ชูเพชร. (๒๕๕๕). การเมืองการปกครองไทย: จากไพร่-ฟ้าหน้าใสสู ่วาทกรรมไพร่ 
 อำมาตย์. (พิมพ์ครั้งที่ ๘). ปทุมธานี: PUNCH GROUP. 
ทิศนา แขมณี. (๒๕๒๒). กลุ่มสัมพันธ์: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. บูรพาศิลป์การพิมพ์. 
ธโสธร ตู ้ทองคำ. (๒๕๔๕). “สถาบันพระมหากษัตริย์.” เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและ
 กระบวนการทางการเม ืองไทย (หน ่วยท ี ่  ๙ , ๑-๘๒) .  นนทบ ุร ี :  สำน ักพ ิมพ์  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
บรรเจ ิด ส ิงคะเนติ. (๒๕๖๐). หลักกฎหมายมหาชน: หล ักนิต ิธรรม/นิต ิร ัฐ.  กร ุงเทพฯ:  
  วิญญูชน. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (๒๕๓๔). การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย. (พิมพ์ครั ้งที ่ ๕). 
 กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
มานิตย์ จ ุมปา. (๒๕๔๖). คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐).  
  (พิมพ์ครั้งที่ ๕). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
วันชัย ตันศิร ิ . (๒๕๔๘). วิว ัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย.  กร ุงเทพฯ: สำนักพิมพ์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วินิจ เกตุขำ และ คมเพชร ฉัตรศุภกุล. (๒๕๒๒). กระบวนการกลุ่ม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร ์
วิส ุทธ ิ ์  โพธ ิแท่น. (๒๕๕๐). แนวคิดพื ้นฐานของประชาธ ิปไตย.  กร ุงเทพฯ: สำนักพิมพ์  
  คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา. 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๖๐). วินัย: เร ื ่องใหญ่กว่าที ่ค ิด (ฉบับ ๒  
  ภาษา). กรุงเทพฯ: ผลิธัมม์. 



๔๔ 
 

สมาคมคร ูภาษาไทยแห ่งประเทศไทย. (๒๕๖๔). ค ุณล ักษณะคนไทยท ี ่พ ึงประสงค์  ๔  
  ประการ. สืบค้น ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. จาก https://www.attth.org/พระบรมราโชบาย 
  ด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐/. 
หลุย จำปาเทศ. (๒๕๒๒). จิตวิทยาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เอกวิทย์ มณีธร. (๒๕๕๖). รัฐศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส. 
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (๒๕๖๒). พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย. ม.ป.ท.: วัชรินทร์. 
Slann, Matin. (๒๐๐๘ ) .  Introduction to Politics: Governments and Nations in the 
 Twenty-First Century. (๔th ed). OH: Thomson. 

 
 
 
 
  



๔๕ 
 

ตัวอย่าง 

ตารางการจดักิจกรรม  
“โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ 

ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” 

 
กิจกรรมวันที่ ๑ 

 
เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 
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๑๑.๑๕-๑๑.๔๕ น. สันทนาการเรียกรวม/กิจกรรมสร้าง

ความสามัคคี (สะสมคะแนน) 
- กิจกรรมสร้างพลังทีม “สร้างบ้านแปลง
เมือง” 
- กิจกรรมสร้างพลังทีม “โดเรม่อนกับ
ของวิเศษ” 

ทีมวิทยากร 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. สันทนาการเรียกรวม ทีมวิทยากร 
๑๓.๑๕-๑๔.๑๕ น. - คลิป “คุณธรรมนำไทย” (สามัคคี) ทีมวิทยากร 



๔๖ 
 

เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมระดมสมอง “ทำไมคนไทยไม่
สามัคคีกัน??” 

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. สันทนาการ/เกมส์สร้างความสามัคคี 

(สะสมคะแนน) 
-กิจกรรมสร้างพลังทีม “ช่วยกัน 
ช่วยกัน” (คล้ายกู้ระเบิด) 
-กิจกรรมสร้างพลังทีม “ความท้ายทาย
ของมนุษย์หนอน ” (กระดาษ
หนังสือพิมพ์) 

ทีมวิทยากร 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. -กิจกรรมระดมสมอง “ภาพฝันประเทศ
ไทย” 
-สรุปกิจกรรม 

ทีมวิทยากร 

 
  



๔๗ 
 

กิจกรรมวันที่ ๒ 

 
เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

๐๘.๓๐-๙.๐๐ น. สันทนาการสวสัดีตีเมือง ทีมวิทยากร 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. -กิจกรรมบรรยาย “ระเบียบวินัยกับ

สังคมไทย” 
-หนังสั้น “วิ นยั ยะ” 
-กิจกรรมระดมสมอง “ทำไมวินัยจึงมี
ความสำคัญ” 
-คลิป “ชนะใจตัวเองได้ด้วยวินัย” 

ทีมวิทยากร 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. - สันทนาการ 

- บรรยาย “หน้าที่พลเมือง” 
- คลิป “หน้าทีพ่ลเมืองคืออะไร” 
- คลิป “ทำดีแล้วได้อะไร” (ไทยประกัน) 
-กิจกรรมเกมส์ (สะสมคะแนน) 
- กิจกรรมสร้างพลังทีม “ข้ามหลุมลาวา
ท้าทาย” 
- กิจกรรมสร้างพลังทีม “ส่งความ ห่วง 
ใย”  
- ฝากกิจกรรมทำต่อเนื่อง “แต่งเพลง” 

ทีมวิทยากร 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๑๕-๑๓.๓๐ น. สันทนาการ (ปรบมือรูปแบบต่าง ๆ ) 

- กิจกรรมสร้างพลังทีม ๑ เพลงในดวงใจ 
- มอบหมายกจิกรรมหนังสั้น สร้างวินัย
ในโรงเรียน (การทิ้งขยะ/เข้าแถว/จอดรถ 
ฯลฯ) 

ทีมวิทยากร 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. - กิจกรรม “ดหูนังกัน” 
- คลิป “ฉ่อยพลเมืองดีฉบับ ๓ น้า” 
- สรุปกิจกรรม 

ทีมวิทยากร 



๔๘ 
 

กิจกรรมวันที่ ๓ 
 

เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 
๐๘.๓๐-๙.๐๐ น. สันทนาการออกกำลังกาย 

Chicken dance 
ทีมวิทยากร 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. -คลิป “พระมหากษัตรย์ไทย
กับประชาธิปไตย” 
-บรรยาย “ประชาธิปไตยอันมี
ประมหากษัตริย์เป็นประมุข” 
-คลิป ประชาธิปไตยคืออะไร?? 
-ทำแบบทดสอบความเข้าใจ 

ทีมวิทยากร 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. -สันทนาการ (แพะ√×√ แกะ

√√× เสือ××√ ช้าง×√×) 
-กิจกรรมระดมสมอง “รู้ไหม
คุณมีสิทธิทำอะไรได้บ้าง” 
-บรรยาย “สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนญู” 
-หนังสั้น “เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น” 

ทีมวิทยากร 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. - สันทนาการ 

- คลิป “คนดี & คนเก่ง” 
- บรรยาย “การเลือกต้ัง
จุดเริ่มต้นการปฏิรูปอย่าง
สันต”ิ 
- คลิป “Unfriend เพราะคิด
ต่างทางการเมือง” 

ทีมวิทยากร 



๔๙ 
 

เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 
-คลิป “ทำไมประเทศไทยต้อง
เลือกตั้ง” 
-กิจกรรม ผู้นำแบบไหนดี 
-กิจกรรม แข่งจรวด 
-ทำแบบสำรวจความเป็นผู้นำ 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๕๐-๑๖.๓๐ น. - สันทนาการ 

- กิจกรรม “ลำเลียงไข่ในหิน” 
- กิจกรรมสร้างฝันด้วยประโยค 
(เล่มแดง) 
-กิจกรรม “กญุแจชีวิต” (เรือ่ง
เล่า) 
-กิจกรรมต้นไม้ความคิด 
“ความสุขของประเทศไทยใน
มุมมองของฉัน” 
-สรุปกิจกรรม 

ทีมวิทยากร 

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. พิธีปิดกิจกรรม  
 

 
 
 
 
 

  



๕๐ 
 

  



๕๑ 
 

ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์

 
กิจกรรมในห้อง (Indoor) บางกิจกรรมสามารถนำไปเล่นนอกสถานที่ (Outdoor) ได ้

๑. ปรบมือ 
วัตถุประสงค ์

๑. เตรียมความพร้อม 
๒. ฝึกสมาธิ 
๓. เพื่อความสนุกสนาน เป็นกันเอง 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด 
อุปกรณ์ ไม่ม ี
ระยะเวลา ๓-๕ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. วิทยากรแจ้งให้ผู้อบรมทราบว่าต่อไปนี้จะทดสอบสมาธิแต่ละท่านโดยการปรบมือ ซึ่งมี
หลายลักษณะ เช่น ปรบมือรัว ปรบมือตามจำนวนที่บอก ปรบมือเป็นจังหวะ 

๒. วิทยากรปรบมือเป็นตัวอย่าง โดยเริ่มทำทีละแบบ เริม่จากปรบมือรัว และทำสัญญาณให้
หยุด 

๓. ทดสอบการปรบมือในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้แข่งขันกันในแต่ละแถว 
๔. สุดท้ายให้กลุ่มคิดจังหวะการปรบมือเพื่อเป็นสัญญาณการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ใน

โอกาสต่าง ๆ เช่น ก่อนการเลิกบรรยาย หรือในโอกาสอื่น ๆ  
เทคนิค 

การปรบมือนั้นพยายามให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมให้มากทีสุ่ด เช่น เชิญตัวแทนออกมาเป็นผู้นำ 
ในการปรบมือ(ทั้งห้อง) หรอืให้แต่ละแถวส่งตัวแทนออกมาเป็นผู้นำประจำแถวเพ่ือทำการแข่งขันกัน
ในแต่ละแถว 
 
๒. รวมเงิน 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อฝึกทักษะการบวกทางคณิตศาสตร์ 
  ๒. เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนาน 
อุปกรณ์ : - 
ขั้นตอน :  



๕๒ 
 

  ๑.ร้องเพลงรวมเงิน “รวมเงิน ๆ ให้ดี รวมกันวันนี้อย่าให้มีผิดพลาด ผู้หญิงนัน้เป็นเหรียญบาท (ซ้ำ) 
ผู้ชายเก่งกาจเป็น ๕๐ สตางค์ (ซ้ำ)” ระหว่างนีผู้้ที่อยู่ในวง ปรบมือตามจังหวะเพลง 
  ๒.เมื่อพูดว่า “๖ บาท ๕๐ สตางค์” ให้จับกลุม่กันให้ได้จำนวนรวมเท่ากับ ๖ บาท ๕๐ สตางค์ กลุ่ม
ใดทีท่ำสำเรจ็ใหน้ั่งลงไดก้ลุ่มที่ไม่สำเร็จ อาจมกีารลงโทษ 
หมายเหตุ อาจเปลี่ยนเนื้อเพลงเพื่อให้เหมาะสม 
ผลลัพธ์ :  
  ฝึกทักษะการบวกทางคณิตศาสตร์ ผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนาน และ
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
๓. สื่อสารภายในองค์กร 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. กระบวนการสื่อสาร.  
  ๒. การสื่อสารในองค์กร.  
อุปกรณ์ :  
  ๑.กระดาษ A๔ ทีมละ ๑ แผ่น 
  ๒.ปากกา หรือดินสอ 
  ๓.ภาพตัวอย่าง 
ขั้นตอน :  

๑.ผู้นำกระบวนการสั่งจับกลุ่ม ๆ ละ ๕ คน 
๒.ให้สมาชิกในกลุ่มเลือกผู้นำกระบวนการมา ๒ คน ผู้สังเกตการณ ์๑ คน ผู้จดบันทกึ ๑ คน และ

ผู้นำกระบวนการเสนอ ๑ คน 
โดยกำหนด ผู้นำกระบวนการคนที่ ๑  เป็น A (คนพูดเก่ง) 
   ผู้นำกระบวนการคนที่ ๒  เป็น B 
   ผู้สังเกตการณ์  เป็น C 
   ผู้จดบันทึก  เป็น D 
  ผู้นำกระบวนการเสนอภาพ เป็น E (คนพูดน้อย) 

๓.ผู้นำกระบวนการจะสั่งให้ A, B ออกจากห้องประชุม เพื่อไปดูรูปภาพทีก่ำหนด โดยหลังจากกลับ
มาแล้วนั้นให้ B เป็นผู้ถ่ายทอดภาพที่ได้ไปดูมาให้ D เป็นคนวาด โดยให้ A นั่งดูสถานการณ์ โดยที่ B บอกเปน็
ท่าทางไม่ใช้คำพูด 

๔.ผู้นำกระบวนการสั่งให้ C สามารถวิง่เป็นเชค็รูปภาพได้ตลอด แต่ไม่สามารถใช้คำพูด โดยแค่ใช้
สื่อสารท่าทาง ส่ายหน้าและพนักหน้า (สามารถวิง่ได้ตลอด) 

๕.ผู้นำกระบวนการบอกหมดเวลา ผู้ที่ทำหน้าที ่A,B,C,D หยุดการวาดภาพนั้น และให้ E เตรียมสรุป
ภาพที่ได้จากการสื่อสารเพื่อนำเสนอ  

(หมายเหตุ: Aกับ E เลือกมาก่อนยังไม่บอกบทบาทหน้าเพยีงแค่บอกคนพูดเกง่-พูดน้อยเท่านัน้) 



๕๓ 
 

ผลลัพธ์ :  
   ปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการสื่อสารในองค์กร เพราะการสื่อสารในองค์กรสำคัญต่อการทำงาน 
 
๔. วาดภาพฝันองค์กร 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑.สร้างการคิด วิเคราะห์ วางแผน 
  ๒.การรับฟงัและยอมรับ ความคิดของผู้อื่น 
อุปกรณ์ :  
  ๑.กระดาษ A๔ 
  ๒.ปากาเคมี และ สีชอค 
  ๓.กระดาษฟิบชาร์จ 
ขั้นตอน :  
  ๑.ผู้นำกระบวนการแจกกระดาษ A๔ ผู้เข้ารว่มกิจกรรม พร้อมอธิบายขอ้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑.๑).ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมพับกระดาษแบ่งครึ่งตามแนวนอน ของกระดาษ 
   (๑.๒).ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมวาดภาพด้านซ้าย เป็นอดีต และขวา เป็นอนาคต โดยทั้ง ๒ ด้าน 
ห้ามมีตัวหนงัสือตัวเลข ทั้งสิ้น 
  ๒.ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอธิบายภาพวาดทีต่ัวเองได้วาด ให้กับเพือ่นกลุ่มรับฟัง 
  ๓.หลังจากทีใ่หผู้้เข้าร่วมกิจกรรม อธิบายภาพเสร็จแล้ว ใหผู้้นำกระบวนการแจกกระดาษฟิบชาร์จ 
ปากกาเคมี และสีชอค ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ลงมือวาดรูปของทุกคนในกลุ่มลงในกระดาษฟิบชาร์จ 
ผลลัพธ์ :  
 การรับฟังและยอมรับ ความคิดของผู้อื่น 
 
๕. ความสุของค์กรในมุมมองของฉัน 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑.การรับฟงัและยอมรับ ความคิดของผู้อื่น 
อุปกรณ์ :  
  ๑.โพอิทคละสี 
  ๒.ปากกา หรือดินสอ 
ขั้นตอน :  
  ๑.ผู้นำกระบวนการแจกอุปกรณ์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒.ผู้นำกระบวนการอธิบายวิธกีารทำกิจกรรม ดังนี้ 
   (๑.๑).ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรม เขียนความรู้เกี่ยวกับองค์กรของตัวเอง และนำมาติดไว้ใน
บอร์ดที่เตรียมให้ 



๕๔ 
 

ผลลัพธ์ : ไดก้ารรับฟงัและยอมรับ ความคิดของผู้อื่น 
 
๖. ผู้นำแบบไหนดี 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ลักษณะของผู้นำแบบต่าง ๆ กับประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม 
อุปกรณ์ ;กระดาษสีแยกตามกลุ่ม หลายสีจำนวนมาก 
ขั้นตอน 
  ๑. ว ิทยากรคัดเลือกอาสาสมัคร ประจำกลุ ่ม ๓ คน ที ่ม ีล ักษณะของผู ้นำแบบต่าง ๆ คือ 
ประชาธิปไตย, เผด็จการ, และตามแบบสบาย 
  ๒. วิทยากรสอนให้อาสาสมัครทั้ง ๓ คน พับหรือประดิษฐ์อะไรก็ได้ (ควรเลือกทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้) 
  ๓. วิทยากรแจกบัตรกติกาให้อาสาสมัครทั้ง ๓ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับมอบบทบาทให้แสดงพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันตามลักษณะของผู้นำ และบัตรคำสั่งนี้ต้องเก็บไว้ไม่ให้ผู้อื่นเห็น 
  ๔. แบ่งกลุ่ม เริ่มกิจกรรม กำหนดเวลา ๑๕ นาที ต้องทำให้ได้มากที่สุด และนำผลงานของแต่ละ
กลุ่มมาเปรียบเทียบกันเรื่องปริมาณและความสวยงาม 
การอภิปรายหลังกจิกรรม 

• ให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม เล่าถึงลกัษณะของผู้นำที่มาสอนพับหรือประดิษฐ์ 

• ความรู้สึกของสมาชิกแต่ละกลุ่ม ต่อผู้นำของตน 

• ผู้นำของท่านมีผลต่อการทำงานของกลุ่มอย่างไร 

• ปัจจัยและองคป์ระกอบของความสำเร็จของงาน มีอะไรบ้าง (ลักษณะของสมาชิก และผู้นำที่ดี) 
บัตรคำสั่งกลุ่มที่ ๑  

• หน้าที่ของท่าน คือ สอนให้สมาชิกในกลุ่มพับหรือประดิษฐ์อะไรก็ได้ ในการสอนมี ดังนี ้
๑. ท่านจะสอนให้สมาชิกทำทีละขั้น 
๒. แต่ละขั้นต้องแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนสามารถผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นตอน จึงจะสอนขั้นต่อไป 
๓. ถ้าสมาชิกท่านใดไม่สามารถปฏบิัติได้ ท่านจะตอ้งคอยช่วยเหลอื ดูแลจนกว่าจะทำได้ ท่านจะต้อง 

คอยใหก้ำลังใจให้คำชมเชย 
(กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขัน ท่านจะต้องทำให้สมาชิกพับหรือประดิษฐอ์ะไรก็ได้ ให้ได้มากที่สดุ) 
บัตรคำสั่งกลุ่มที่ ๒ 

• หน้าที่ของท่าน คือ สอนให้สมาชิกในกลุ่มพับหรือประดิษฐ์อะไรก็ได้ ในการสอนนั้น 
๑. ท่านจะสอนให้สมาชิกแต่ละคนทำไปทีละขั้น 
๒. ท่านจะต้องให้สมาชิกทกุคนปฏิบัติตามสิ่งทีท่่านแนะนำเท่านั้น 
๓. สมาชิกที่ผ่านแต่ละขั้นแล้วต้องคอยให้สมาชิกคนอื่นทำเสรจ็ก่อน จึงจะผ่านไปยังขั้นตอนต่อไป 
๔. ห้ามไม่ให้สมาชกิคนหนึ่งคนใดทำล่วงหน้า 
๕. ถ้าสมาชิกไม่ปฏบิัติตาม ท่านมีสทิธิ์ที่จะแนะนำ ตักเตอืน ว่ากลา่ว 



๕๕ 
 

๖. การพับหรือประดิษฐ์เป็นเรื่องงา่ย ๆ ไมใ่ช่เรื่องยาก ดงันั้นถ้าสมาชิกคนใดทำไม่ได้ตามที่ทา่นสอน 
ท่านมีสิทธิท์ี่จะตำหนิบุคคลนั้น ดังนั้นการทำชา้ การทำไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัย 

(กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขัน ท่านจะต้องทำให้สมาชิกพับหรือประดิษฐอ์ะไรก็ได้ ให้ได้มากที่สดุ) 
บัตรคำสั่งกลุ่มที่ ๓ 

• หน้าที่ของท่าน คือ สอนให้สมาชิกในกลุ่มพับหรือประดิษฐ์อะไรก็ได้ ในการสอนนั้น 
๑. ท่านจะสอนให้สมาชิกทำไปทีละขั้น จนกว่าสมาชิกจะทำได้ 
๒. เมื่อท่านสอนสมาชิกพับหรือประดิษฐ์ได้แล้ว ท่านสามารถปล่อยให้สมาชิกพับหรือประดิษฐ์ตอ่ได้

ด้วยตนเอง 
(กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขัน ท่านจะต้องทำให้สมาชิกพับหรือประดิษฐอ์ะไรก็ได้ ให้ได้มากที่สดุ) 
สิ่งที่ได้รับ: ในการทำงานสภาพจรงิ จะมีผู้นำหลาย ๆ แบบ ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาถงึวิธกีารทำงานที่ประสบ
ผลสำเร็จกับผู้นำแบบต่าง ๆ  
หมายเหต.ุ.(กิจกรรมนี้เป็นการแข่งขัน ท่านจะต้องทำให้สมาชกิพับหรือประดิษฐ์อะไรก็ได้ ใหไ้ด้มากที่สุด) 
 

๗. เกมโดเรม่อน  
จุดประสงค์: ฝึกความสามัคค ีความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ การสื่อการภายในทีม  
จำนวนผู้เลน่ ได้ต้ังแต ่๑๐-๑๐๐ คน 
อุปกรณ์  

๑. เชือกยาว ใช้เป็นเชือกฟางได้ 
๒. ของวิเศษตามจำนวนกลุ่มที่แบ่งไว้ จะเป็นของอะไรก็ได้  

สถานที่ ห้องจดังานที่มิดชิด มีพื้นที่ให้ทากจิกรรม เป็นลานกว้างก็ได้  

ขั้นตอน 

๑. ให้วิทยากรแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน นั่งกองกันไว้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนออกมา ๑ คน โดยทุกกลุ่มจะได้รับของวิเศษ ๑ ชิ้นให้ตัวแทนเป็นผู้ดูแลของวิเศษนี้ เมื่อตัวแทน
ของทุกกลุ่มไดร้ับของวิเศษไป ให้ทุกคนที่ไม่ใช่ตัวแทนหลับตา ห้ามแอบมอง ระหว่างนั้นตัวแทนมี
หน้าที่นำของวิเศษไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยที่สุด ที่ไม่คิดว่าจะมีใครหาเจอ  

๒. เมื่อตัวแทนซ่อนของวิเศษเรียบร้อย กถ็ึงเวลาแห่งความสนุก ให้ทีมงานจัดการมัดคนใน
กลุ่มเข้าด้วยกัน หากนึกภาพไม่ออกก็ขอให้นึกถึงข้าวต้มมัด มัดอย่างไรก็ได้ ให้คนกลุ่มนี้รวมกันเปน็
กลุ่มเป็นก้อน ที่สำคัญอย่าลมืมัดตัวแทนเข้าไปด้วยนะ  

๓. หลังจากนั้นสมาชิกทุกคนที่ถูกมัดรวมกนัเป็นข้าวต้มมัด ก็ต้องพากันไปค้นหาของวิเศษของ
กลุ่มที่ถูกซ่อนไว้ โดยมีผู้รู้ที่ซอ่นเพียงคนเดียวเท่านั้นคือตัวแทนนั่นเอง  



๕๖ 
 

หมายเหตุ: ความสนุกของเกมนี้อยู่ที่ไอเดียการซ่อนของของตัวแทน วิทยากรต้องบิ้วให้ผู้เล่นเลือกซ่อน
ของในที่ที่คิดว่าคนอื่นจะหาไม่เจอ เพื่อความสนุกและความวุ่นวายที่จะตามมา เพราะคงไม่มีใคร
เฉลียวใจว่าสุดท้ายจะถูกตลบหลังให้หาเอง วะฮะฮะฮ่า (หัวเราะแบบช่ัวร้าย) 
ประโยชน์ของเกมส์  

๑.รู้จักการรวมทีม ทำงานเป็นหมู่คณะ  
๒. ความเป็นผูน้ำ  

  ๓.ได้ฝึกสมาธ ิ
 
๘. สังคมที่พงึปรารถนา 
วัตถุประสงค ์ :เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนสร้างภาพของชุมชนหรือสังคมที่แตล่ะคนปรารถนา และร่วมกัน
สร้างภาพชุมชนที่พึงปรารถนา 
อุปกรณ ์: กระดาษสีเอ ๔ พบัครึ่ง จำนวนเท่ากับสมาชิก/ กระดาษชารต์ / สีต่าง ๆ  
ขั้นตอนที่ ๑ 
  ๑. แบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๗-๘ คน 

  ๒. วิทยากรพูดเรื่องความฝัน จินตนาการซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสำหรับตัวเอง ครอบครัว เพื่อให้

ทุกคนรู้สึกและคิดตาม จากนั้นกำหนดประเด็นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น เรื่องความฝัน ความคาดหวัง

ของชุมชน องค์กร ที่สมาชิกแต่ละคนพึงปรารถนา 

  ๓. แจกกระดาษให้สมาชิกคนละ ๑ แผ่น เพือ่ให้สมาชิกถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ออกมา
เป็นรูปภาพ กำหนดเวลา ๓๐ นาท ี
  ๔. เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แต่ละคนได้พูดและอธิบายผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟัง 
ขั้นตอนที ่๒  
  ๑. ให้ทุกคนในกลุ่มวาดจินตนาการของตนต่อไปว่า ถ้าเรานำภาพของทุกคนมารวมกันให้เป็น
ภาพแห่งชีวิตจริง ภาพของสังคมที่ทุกคนพึงปรารถนา 
  ๒. สรุปความคดิเห็นซึ่งเป็นมติของกลุ่มและแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงาน 
  ๓. วิทยากรกับสมาชิกร่วมกันสรุปประเด็นและแนวคิดจากกิจกรรม 
ผลที่ไดร้ับ 

๑. ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่แต่ละคนปรารถนาที่จะให้สังคมที่อยู่ร่วมกนนั้นม ี
ลักษณะและรปูแบบทีพึงประสงค์ เป็นการสร้างภาพของชุมชน องค์กร ร่วมกัน 

๒. สมาชิกได้ค้นพบอุดมการณ์และความฝันที่ตนเองมี และอาจจะมีเช่นเดียวกับสมาชิกคน 
อื่น ๆ ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้เกดิความเข้าใจความร่วมมือ ความสามัคคีและพลังกลุ่ม 



๕๗ 
 

๙. ฉลามบุก 
วัตถุประสงค์.. เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างสมาชิก เพื่อใหเ้กิดความกระตอืรือร้นและตื่นตัว สนุกสนานใน
ระหว่างการฝกึอบรม 
ใช้เวลา ๑๐ นาที  
อุปกรณ์ : กระดาษหนงัสือพิมพ์ เพลง 
ขั้นตอน 
  ๑.วางกระดาษหนังสือพิมพ์บนพื้น ประมาณให้คนจำนวน ๘-๙ คน สามารถยืนร่วมกันได้ โดยจัด
วางหนังสือพิมพ์เป็นกลุ่ม 
  ๒. วิทยากรให้ทุกคนเดือนไปรอบ ๆ วง อาจาแสดงท่าว่ายน้ำไปรอบ ๆ วง ตามจังหวะเสียงเพลง 
เมื ่อวิทยากรหยุดเพลงและพูดคำว่า “ฉลามบุก” ให้ทุกคนแย่งกันไปยืนบนกระดาษที ่เตรียมไว้ซึ่ง
เปรียบเสมือน “เกาะ” ใครขึ้นเกาะไม่ได้ให้ออกจากวง 
  ๓. ในรอบต่อไปก็ทำเช่นกัน แต่นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาพับให้เล็กลง ทำไปเรื่อย ๆ จนสมาชิก
เหลือน้อยลง จนเหลือ ๒-๓ คน และให้เป็นผู้ชนะ 
สิ่งที่ได้รับ..นอกจากสนกุสนาน ข้อคิดที่ได ้ คือ สัญชาตญาณของการเอาตัวรอด เมื่อใช้กิจกรรมนี้จะพบ
ข้อเท็จจริงอันเที่ยงแท้ 

 
๑๐. แข่งจรวด 
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เห็นผลของการ
พัฒนาการเรียนรู ้
จำนวนผู้เลน่ ๔๐-๕๐ คน 
ระยะเวลาประมาณ ๓๐ นาท ี
อุปกรณ ์: กระดาษขนาด A๔ เท่ากับจำนวนสมาชิก 
สถานที่: ห้องประชุมกว้าง 
ขั้นตอน :  
  ๑. วิทยากรแบง่สมาชิกออกเป็นกลุ่มเท่า ๆ กัน 
  ๒. แจกกระดาษให้สมาชิกคนล่ะ ๑ แผ่น พับจรวดตามประสบการณ์ของตนเอง 

  ๓. ให้สมาชิกเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งทีละกลุ่มเพื่อทำการแข่งขันการพุ่งจรวดโดย

กำหนดให้สมาชิกแต่ละคนตามระยะหรือจุดที่จรวดของตนเองพุ่งถึง วิทยากรคัดเลือกสมาชิกที่พุ่งได้

ไกลสุดและอยู่ในระยะที่วิทยากรกำหนดเป็นผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม ดำเนินการแข่งขันจนครบทุกกลุ่ม

แล้วจะได้ผู้ชนะจำนวนหน่ึง 



๕๘ 
 

๔. ให้ผู้ที่ชนะของแต่ละกลุ่มที่ได้คัดเลือกไว้ในขั้นตอนที่ ๓ อธิบายวิธีการพับจรวดให้สมาชิก
ทั้งหมดฟังว่าตนเองมีเทคนิคในการพับอย่างไรที่ทำให้จรวดพุ่งไปได้ไกล 

๕. ให้สมาชิกทกุคนศึกษาวิธีการพับและพุ่งจรวดจากผู้ท่ีชนะและทำการพับใหม่อีกคร้ัง 
๖. ดำเนินการแข่งขันในรอบที่ ๒ โดยให้สมาชิกทุกคนเปรียบเทียบกับระยะที่ตนเองพรุ่งถึงใน

ครั้งที่ ๑ เพื่อดผูลการพัฒนาพร้อมทั้งวิทยากรคัดเลือกผู้ที่พุ่งได้ระยะไกลสุดเป็นผู้ชนะ 
สิ่งที่ได้จากกิจกรรม : การเรยีนรู้สามารถพฒันาได้และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 

๑๑. มนุษย์หนอน 
วัตถุประสงค์ :เรียนรู้เรื่องการวางแผนการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี 
อุปกรณ ์: ๑. กระดาษหนังสือพิมพ์ 

  ๒. กาว 
ขั้นตอนการเล่น 

 ๑. แจกกระดาษหนังสือพิมพ์พร้อมกาวให้ทุกกลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน 
 ๒. ให้แต่ละกลุ่มดำเนินการติดกระดาษหนังสือพิมพ์กลับกาวให้ได้ยาวที่สุดและติดกนัเป็น

วงกลม 
 ๓. จากนั้นใหทุ้กคนในกลุ่มเข้าไปยืนในกระดาษและค่อย ๆ เดินกระดึ๊บ กระดึ๊บ ต่อกันเป็น

หนอนไปให้ถึงเส้นชัย ตามจุดที่วทิยากรกำหนดโดยห้ามทำกระดาษขาดเป็นอันขาด 
สิ่งที่ได้จากกิจกรรม 

๑.รู้จักการรวมทีม ทำงานเป็นหมู่คณะ  
๒. ความเป็นผูน้ำ  

  ๓. ได้ฝึกสมาธ ิ
 
๑๒. ขา้มหลุมลาวา 
วัตถุประสงค ์: เรียนรู้เรื่องการวางแผน การคิดวิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม 
อุปกรณ ์: กระดาษการ์ด A๔ 
ขั้นตอนการเล่น 

๑. วิทยากรแบง่ทีมผู้เล่นทีมละเท่า ๆ กัน 
๒. แจกกระดาษการ์ดเท่าจำนวนสมาชิก  
๓. ให้แต่ละกลุม่ตั้งแถวและวางกระดาษการ์ดที่พื้นและสมมุติว่าใต้กระดาษการ์ดเป็นหลุม

ลาวาแต่ละคนในทีมจะต้องเหยียบอยู่บนกระดาษแล้วค่อย ๆ ลำเลียงสมาชิกแต่ละคนไปถึงจุดที่



๕๙ 
 

วิทยากรกำหนดให้ได้โดยแต่ละทีมจะต้องค่อย ๆ เหยียบบนกระดาษที่กำหนดและผ่านไปให้ถึง
จุดหมายให้สำเร็จ 
สิ่งที่ได้จากกิจกรรม 

๑. รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  
๒. ความเป็นผูน้ำ  

  ๓. การวางแผนคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 
๑๓. โอเล ่
วัตถุประสงค ์

๑. เตรียมความพร้อม 
๒. ฝึกสมาธิ 
๓. เพื่อความสนุกสนาน เป็นกันเอง 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด 
อุปกรณ์ ไม่ม ี
ระยะเวลา : ๑๕ - ๒๐ นาท ี
ขั้นตอน 
๑. วิทยากรอธิบายคำสั่ง 

- ถ้าวิทยากรสั่ง โอเล่ ให้สมาชิกปรบมือ ๑ ครั้ง 
- ถ้าวิทยากรสั่ง โอเลี้ยง ให้สมาชิกปรบมือ ๒ ครั้ง 
- ถ้าวิทยากรสั่ง โอยั๊ว ให้สมาชิกปรบมือ ๓ ครั้ง 

เทคนิค 
วิทยากรอาจปรับเปลี่ยนเป็น โค้ก เป๊ปซี่ สไปรท์ หรือปรับเปลี่ยนเป็น บิ๊กซี แมคโคร โลตัส 

หรืออื่น ๆ ทีเ่ป็นลักษณะเดียวกัน แล้วลองทดสอบหักมุมสั่งคำสั่งเพ่ิมเติมจากที่อธิบาย เช่น โอเล่ 
(ปรบมือ ๑ ครัง้) โอเลี้ยง (ปรบมือ ๒ ครั้ง) โอยั๊ว (ปรบมือ ๓ ครั้ง) โอวัลตนิ เป็นต้น 
 
๑๔. ยืน – นั่ง 
วัตถุประสงค ์

๑. เตรียมความพร้อม 
๒. ฝึกสมาธิ 
๓. เพื่อความสนุกสนาน เป็นกันเอง 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด 



๖๐ 
 

อุปกรณ์ ไม่ม ี
ระยะเวลา ๕-๑๐ นาท ี
ขั้นตอน 
วิทยากรอธิบายกติกาให้ผู้เล่นฟังดังนี้ 

๑. วิทยากรออกคำสั่งให้ผู้เล่นปฏิบัติตามคำสั่งโดยให้ผู้เล่นจะต้องพูดทวนคำสั่งก่อนแล้วค่อย 
ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น เช่น 

- วิทยากรออกคำสั่ง “ยืน” ผู้เล่นพูดตามว่า “ยืน” และให้ผู้เล่นยืนขึ้นด้วยความรวดเร็ว 
- วิทยากรออกคำสั่ง “น่ัง” ผู้เล่นพูดตามว่า “น่ัง” และให้ผูเ้ล่นนั่ง ลงด้วยความรวดเร็ว 

รอบต่อไปให้สั่งคำสั่งอื่น เช่น ยกมือซ้าย ยกมือขวา ซ้ายหัน ขวาหัน 
๒. เมื่อทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งดีแล้วให้แจง้กติกาใหม่โดยให้วิทยากรออกคำสั่ง แล้วให้ผู้เล่น

พูดตาม แตใ่หป้ฏิบัติตรงกันข้าม เช่น 
- วิทยากรออกคำสั่ง “ยืน” ผู้เล่นพูดตามว่า “ยืน” (แต่ผู้เล่นนั่ง) 
- วิทยากรออกคำสั่ง “น่ัง” ผู้เล่นพูดตามว่า “น่ัง” แต่ให้ผู้เล่นยืนด้วยความรวดเร็ว 
๓. วิทยากรออกคำสั่งให้หลากหลาย เช่น ยกมือซ้าย ยกมอืขวา ซ้ายหัน ขวาหัน 
๔. ผู้ที่ทำผิดกติกาวิทยากรเชิญออกมาหน้าห้อง และให้แนะนำตัวเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้จักมากยิ่ง ขึ้น 

 
๑๕. จับคู่คุย 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกันมากขึ้น 
๒. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการอบรม 
๓. เพื่อความสนุกสนาน 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐-๕๐ คน 
อุปกรณ์ ไม่ม ี
ระยะเวลา ๕ - ๑๐ นาท ี
วิธีดำเนินการ 

๑. วิทยากรสั่งให้ผู้อบรมจับคู่กันแล้วนั่งลง (กรณีที่มีเศษ สามารถมีเพิ่มเป็น ๓ คนได)้ 
๒. วิทยากรให้แต่ละคู่ คุยกัน ๓๐ วินาที ใน ๓ ประเด็น คือ ๑. ชื่อเล่น ๒. สิ่งที่ชอบที่สุด  

๓. สิ่งที่เกลียดที่สุด และทุกคู่ต้องจำทั้ง ๓ ประเด็นของเพื่อนให้ได ้
๓. เมื่อครบ ๖๐ วินาที วิทยากรต้องทดสอบสิ่งที่ผู้อบรมคุยกันทั้ง ๓ ประเด็น ว่าจำได้หรือไม ่

(ทดสอบซัก ๓-๔ คู)่ 



๖๑ 
 

๔. วิทยากรเป่านกหวีดเพื่อให้สลายกลุ่มแลว้สั่งให้จับกลุ่มใหม่กลุ่มละ ๓ คน และต้องไมซ่้ำกับ
คู่เดิม 

๕. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มคยุกันในประเด็นเดิมเป็นเวลา ๒ นาที เมื่อครบเวลา วิทยากรสุ่ม
สัมภาษณ์ ๓ - ๔ กลุ่ม 

๖. วิทยากรสั่งให้จับกลุ่มใหมก่ลุ่มละ ๖ คน แต่ละคนต้องไม่ซ้ำกับกลุ่มเดมิ 
๗. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มคยุกันในประเด็นเดิมเป็นเวลา ๓ นาที เมื่อครบเวลา วิทยากรสุ่ม

สัมภาษณ์ ๓ – ๔ กลุ่ม 
ประเดน็สรุปกจิกรรม 

วิทยากรอธิบายให้รู้ว่าการมีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการคิด – การพูด – การ
กระทำในแง่บวกกับเพื่อน ฉะนั้นการเริ่มต้นพูดคุยหรือติดต่อธุระต่าง ๆ ให้เริ่มด้วยการทักทายช่ือเล่น
ซึ่งจะสื่อให้เหน็ถึงความสนิทชิดเชื้อมากกว่าชื่อจริง ส่วนการพูดคุย ให้เริ่มจากการพูดในสิ่งที่คู่สนทนา
มีความรักหรือความชอบก่อน ซึ่งจะทำใหคู้่สนทนาอยากที่จะพูดคุยกับเรา เพราะเราเริ่มพูดในสิ่งที่เขา
ชอบเขาย่อมอยากฟัง จากนั้นจึงค่อยพูดคุยเรื่องงาน ซึ่งก็จะทำให้บรรยากาศการพูดคุยกันเป็นไปด้วย
ความสุขได ้

 
๑๖. ผึ้งแตกรงั 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้บทบาทของตนเองในสถานะต่าง ๆ  
๒. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการอบรม 
๓. เพื่อความสนุกสนาน 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐-๕๐ คน 
อุปกรณ์ ไม่ม ี
ระยะเวลา ๑๐-๑๕ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. วิทยากรให้ผู้อบรมเข้ากลุม่ ๆ ละ ๓ คน 
๒. วิทยากรให้แต่ละกลุ่มยืนโดยให้สองคนจบัมือกันและอกีหนึ่งคนยืนกลางวง 
๓. วิทยากรอธิบายว่าผู้ที่จับมือกัน (ทั้งสองมือ) เปรียบเสมือนรังผึ้ง ส่วนผู้ที่ยืนตรงกลาง

ระหว่างทั้งสองคนเปรียบเสมอืนตัวผึ้ง 
๔. วิทยากรจะออกคำสั่ง ดังนี้ 
     ๔.๑ “ผึ้งหลงรัง” (ให้ผู้ที่เป็นผึ้ง วิ่งไปหารังผึ้งใหม่ แต่รังผึ้งต้องยืนอยู่กับที่) 
     ๔.๒ “รังหลงผึ้ง” (ให้ผู้ที่เป็นรังผึ้งทั้งสองคนวิ่งไปหาตัวผึ้งใหม่โดยทีม่ือทั้งสองต้องไม่หลุด 



๖๒ 
 

จากกัน ส่วนผึง้ต้องยืนนิ่งอยู่กับที่) 
๔.๓ “ผึ้งแตกรงั” (ทุกคนวิ่งไปจับกลุ่มกับเพื่อนคนใหม่ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนบทบาทจากผึ้งเป็นรัง

หรือจากรังเป็นผึ้งก็ได ้
เทคนิค 

การจับกลุ่มควรจะคละทั้งชายและหญิง ไม่ควรให้กลุ่มเป็นหญิงล้วนหรือชายล้วน เพราะ
ธรรมชาติของคนจะมีความตื่นเต้นสนุกสนานกับการทำกิจกรรมกับเพศตรงข้ามและเป็นการทำ
กิจกรรมที่ไม่แบ่งแยกชายหรือหญิง 

 
๑๗. จับกลุ่มวนัเกิด 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รู้จักตนเองและผู้อื่น 
๒. เพื่อฝึกมองโลกในแง่ด ี
๓. เพื่อความสนุกสนาน 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด 
อุปกรณ์ กระดาษ A ๔ ดินสอหรือปากกา 
ระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมจับกลุ่มตามวันเกิด (อาทิตย,์ จันทร์, อังคาร,..เสาร)์ 
๒. ให้สมาชิกในแต่ละวันคุยกันแล้วเขียนข้อดีและข้อเสียของวันที่ตนเองเกิดให้มากที่สุดลง

บนกระดาษ A๔ 
๓. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอข้อดีข้อเสียของวันที่ตนเองเกิด 
๔. วิทยากรสรุป การทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นไม่สามารถที่จะแบ่งแยกให้อยู่ตาม 

กลุ่มวันเกิดแบบนี้ได้ ฉะนั้นข้อดีข้อเสียของแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกัน และที่สำคัญ คนส่วนใหญ่จะ 
มองเห็นข้อดีของตนเองมากกว่าข้อเสีย ฉะนั้นการที่ได้รับรู้รับฟังข้อดีข้อเสียของวันต่าง ๆ ก็จะเป็ น
ผลดีของทุกคนที่จะได้เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของเพื่อน ๆ ในวันอื่น ๆ เพื่อจะได้ปรับตัวให้ทำงานหรือ
ประสานสัมพันธ์กันได้ดีย่ิงขึ้น 
 
๑๘. ตารางความจำ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รู้จักกันมากย่ิงขึ้น 
๒. เพื่อความสนุกสนาน 



๖๓ 
 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๕๐ – ๘๐ คน 
อุปกรณ์ : แบบฟอร์มตารางความจำ 
ระยะเวลา ๑๕ - ๒๐ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. วิทยากรแจกแบบฟอร์มตารางความจำให้ทุกคน 
๒. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมแตล่ะคนวิ่งไปจดข้อมูลลงในแบบฟอร์มประเด็นต่าง ๆ คือ 

๒.๑. ชื่อจริง ชื่อเล่น 
๒.๒ สิ่งที่ชอบมากที่สุด 
๒.๓ สิ่งที่ไม่ชอบหรือเกลียดมากที่สุด 

๓. บันทึกข้อมลูของเพ่ือนลงในตารางของแบบฟอร์ม (๑ ช่องต่อ ๑ คน) 
๔. เมื่อหมดเวลา วิทยากรสุม่ถามว่าบุคคลในแต่ละช่องนั่ง อยู่ตรงไหน เพ่ือตรวจสอบว่าจำได้ 

หรือไม ่
แบบฟอร์มตารางความจำ 

ตารางความจำ ชื่อ................................................................ 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   



๖๔ 
 

เทคนิค 
วิทยากรสามารถสอบถามเจา้ของแบบฟอร์มดูว่าจำเจ้าของข้อมูลได้หรือไม่ การสรุปวิทยากร 

สามารถสรุปได้ว่าการจดจำชื่อคนอ่ืนเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาประทับใจ และการที่รู้ว่าคน ๆ นั้นชอบอะไร 
ไม่ชอบอะไร สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ได้ โดยการพบปะพูดคุยน้ันให้ 
เริ่มต้นด้วยสิ่งที่คู่สนทนาชอบ จะทำให้คูส่นทนามีความประทับใจและอยากจะพดูคุยด้วย 
 
๑๙. เมื่อยไหมจ๊ะ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศการอบรมไม่ให้มีความเครียด 
๒. เพื่อความสนุกสนาน 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด 
อุปกรณ์ - 
ระยะเวลา ๓ - ๕ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมยืนขึ้นเป็นแถว (อาจจะขยับออกมานอกโต๊ะก็ได)้ 
๒. เอื้อมมือแตะไหล่คนข้างหน้า 
๓. ฝึกร้องเพลงพร้อม ๆ กัน พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลง 
๔. เมื่อร้องหลาย ๆ รอบแล้วให้กลับหลังหัน เพื่อเปลี่ยนกันนวด 
 

เนื้อหาเพลง ท่าทางประกอบ 
เมื่อยไหมจ๊ะพ่ีจ๋า ต้องทำท่า อย่างง้ี อย่างงี ้นวดไหล่ 
ทำแล้ว สบายดี อย่างง้ี อย่างงี้ สบายใจจัง นวดหลัง 

ซ้ำทั้งหมด เปลี่ยนท่านวด 
 

๒๐. กู้ระเบิด 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทีมเกิดความสามัคคี ความยืดหยุ่น การสั่งการ 
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ทีมละ ๘-๑๕ คน 
อุปกรณ์ : 

๑. เชือก ยาวประมาณ ๒ เมตรที่มัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับหนังยางเส้นใหญ่ที่สามารถ 
รับแรงดึงและรับนำหนักของขวดนำได้ จำนวนเท่ากับผู้เล่นในแต่ละทีม 

๒. ขวดนำขนาด ๕๕๐ มิลลิลติร ๑ ขวด 



๖๕ 
 

๓. กระป๋องเปล่าที่สามารถสวมใส่ขวดได้พอดี ๑ กระป๋อง 
ระยะเวลา ๑๕ - ๒๐ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. ให้ผู้เล่นจับปลายเชือกคนละ ๑ เส้น แล้วให้แต่ละคนผูกเชือกที่เอวของตัวเองให้แน่น (แต่
ต้องสามารถแก้เชือกได้ง่ายด้วย) 

๒. เมื่อผูกเสร็จแล้วใหทุ้กคนพยายามดึงเชือกเพื่อรัดขวด แล้วนำขวดไปหย่อนลงในกระป๋อง
และขวดต้องหลุดออกจากเชือกโดยที่กระป๋องไม่ล้ม 

๓. ถ้ากระป๋องล้มต้องเริ่มเล่นใหม่ และระหว่างการเล่น ห้าม ...! ใช้มือจับเชือกเด็ดขาด 
 

๒๑. ประดิษฐค์ิดค้น (สามารถเล่นพร้อมกันได้ทั้งหมดโดยการแบ่งทีมแขง่ขันกัน) 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทีมเกิดความคิดสร้างสรรค์ รับฟังเพือ่นร่วมงาน ยอมรับความเห็นของผู้อืน่ 
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐ - ๖๐ คน 
อุปกรณ์ : ๑. หลอดกาแฟ ทีมละ ๑๐ หลอด 

  ๒. หนังสือพิมพ์ ทีมละ ๑ฉบับ (สำนักพิมพ์เดียวกันเพราะเนื้อกระดาษต้องเหมือนกัน) 
  ๓. สก็อตเทปเล็ก ทีม ๑ ม้วน 
  ๔. หนังยาง ทีมละ ๕ เส้น 

ระยะเวลา ๑๐ - ๑๕ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. วิทยากรแบง่ทีมออกทีมละ ๘-๑๐ คน 
๒. วิทยากรแจกอุปกรณ์ทีมละ ๑ ชุด 
๓. ให้ทีมประดิษฐ์หอคอย ๑ หอคอย ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และต้องแข็งแรง สามารถวาง

ตั้งได้โดยไม่ล้ม ทีมใดที่ประดิษฐ์ได้สูงที่สุดจะเป็นทีมชนะ (ห้ามใช้วัสดุอื่น ๆ นอกจากวัสดุที่ได้รับแจก) 
เทคนิค 

ความสนุกตื่นเต้นจะอยู่ในช่วงตรวจสอบผลงานเมื่อหมดเวลาแล้วให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมา
เป็นผู้ตรวจสอบผลงาน วิทยากรสั่งให้แต่ละทีมเคลื่อนย้ายหอคอยไปอยู่ในตำแหน่งที่ทุกคนมองเห็น
เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละทีมทดสอบความแข็งแรงด้วย
การใช้กระดาษแข็งหรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถพัดได้ โดยการสลับกันตรวจสอบ เช่น ตัวแทนทีม ๑ 
ทดสอบหอคอยทีม ๒ ส่วนทีม ๒ ตรวจสอบทีมถัดไปเป็นต้น เมื่อทดสอบเสร็จแล้วให้จัดอันดับทีมที่สูง
ที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ 

 
 



๖๖ 
 

๒๒. ไข่ในหิน 
วัตถุประสงค ์: ฝึกการส่งงาน การประสานงาน ความร่วมมือกัน 
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : ทีมละ ๘-๑๐ คน 
อุปกรณ์ ;. ๑. ตะเกียบ คนละ ๑ คู ่(อาจจะใช้อย่างอ่ืนแทนได้ เช่น ช้อนพลาสติกเล็ก ๆ  

 ๒. ไข่ดิบ ทมีละ ๑ -๓ ฟอง (ควรเตรียมสำรอง) 
ระยะเวลา ๑๕ - ๒๐ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. ให้ผู้เล่นใชต้ะเกียบคีบไข่ดิบ เดินไปส่งต่อให้เพื่อนให้ได้จำนวนมากที่สุด 
๒. ทีมที่ทำไข่แตกต้องเริ่มใหม่ 

เทคนิค 
วิทยากรอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์จากไข่เป็นลูกปิงปอง มะนาวหรือหรือผลไม้ที่มีลักษณะ 

กลมได ้
 
๒๓. ใบ้คำ 
วัตถุประสงค ์: ฝึกความจำ การสื่อสาร 
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : ทีมละ ๘-๑๕ คน 
อุปกรณ์ : บัตรคำสำหรับใบค้ำ จำนวน ๑๐-๑๕ บัตรคำ 
ระยะเวลา ๑๐ - ๑๕ นาท ี
ขั้นตอน 

๑. ให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวตอน เว้นระยะห่างกัน ๑ ช่วงแขนโดยทุกคนยืนหนัหลังให้วิทยากร 
๒. คนสุดท้ายยืนหันหน้าไปทางวิทยากรเพื่อดูบัตรคำ 
๓. คนที่เห็นบตัรคำหันไปสะกิดเพื่อนคนต่อไปให้หันมาดู พร้อมกับแสดงท่าทางเพื่อใบ้คำให ้

เพื่อนเข้าใจโดยห้ามออกเสียง (ใช้เวลา ๑ นาท)ี 
๔. เมื่อหมดเวลาใบ้คำ ให้เพือ่นหันไปสะกิดคนถัดไป แล้วใบ้คำ ไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดท้าย 
๕. ให้คนสุดท้ายตอบว่าคำที่เพื่อน ๆ ใบ้นั้นคืออะไร ถ้าตอบถูกจะได้คะแนน 
๖. ให้เริ่มใบ้คำใหม่อีกครั้ง จนกว่าจะหมดเวลา 

เทคนิค 
กิจกรรมนี้ควรเป็นกิจกรรมที่เล่นทีละทีม เพื่อจะได้มีความสนุกสนานในช่วงการแสดงท่าทางใบ้คำ 

 
 
 



๖๗ 
 

๒๔. แต่งเพลง 
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้ทีมเกิดความสนุกสนาน ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน 
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : ทีมละ ๘-๑๕ คน 
อุปกรณ ์: กระดาษ A๔ ทมีละ ๒ แผ่น 
ระยะเวลา : ๑๐ -๑๕ นาท ี
ขั้นตอน : 

๑. วิทยากรสั่งให้ทีมแต่งเพลง ๑ เพลงโดยใช้เวลา ๑๐ นาที ในเนือ้หาของเพลงต้องมีชื่อ
สมาชิกในทีมและชื่อทีมด้วย 

๒. ต้องมีลีลาท่าทางประกอบการร้องเพลงอย่างสวยงาม 
๓. เมื่อครบ ๑๐ นาที ให้ทีมเริ่มร้องเพลงและแสดงท่าทางโชว์ 

 
๒๕. ปิดตาเดิน 
วัตถุประสงค์ ;. ๑. เพื่อให้ทีมฝกึการสื่อสาร 

๒. เพื่อความสนุกสนานสามัคคี 
๓. ฝึกการทำงานเป็นทีม 

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : ทีมละ ๘-๑๕ คน 
อุปกรณ ์: ผ้าปิดตา จำนวนเท่ากับผู้เล่น 
ระยะเวลา : ๑๐ - ๑๕ นาท ี
ขั้นตอน :  

๑. ให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวตอนแล้วปิดตาทุกคนยกเว้นคนสุดท้ายที่สามารถมองเห็นได้ 
๒. ให้ทุกคนจับไหล่คนข้างหน้าแล้วพากันเดินผ่านสิ่งกีดขวางโดยมีผู้บอกทางอยู่ด้านหลังสุด 
๓. วิธีการบอกนั้น ห้าม...! มีเสียงจากทุกคน การสื่อสารจะต้องสื่อสารจากคนหลังสุด(ที่ไม่ปิดตา) 

ผ่านการสัมผัสต่อกันมาจนถึงคนหน้าสุด 
๔. เมื่อผ่านสิ่งกีดขวางมาได้แล้วถามความรู้สึกของคนที่ถูกปิดตาและคนที่มองเห็นแต่พูด

ไม่ได ้
เทคนิค 

กิจกรรมนี้วิทยากรควรกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่ดี  เพราะจะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเสียง  
ซึ่งอาจจะทำให้บรรยากาศไม่คึกคัก แต่ตัวกิจกรรมจะสอนในเรื่องการสื่อสารได้ดี 
 
 
 



๖๘ 
 

  



๖๙ 
 

ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างเพลงประกอบกิจกรรม 

 
เพลง มาเล่นเกม 

เล่นเกม เล่นได้ทุกที่ มาเถอะนะคนดี เล่นเกมเถิดหนา 
เล่นเกมสร้างสรรค์ นะขวัญตา เล่นเกมเพิ่มพลัง ชีวิตชีวา 

มาเล่นเกมดีกว่า มาเล่นเกมดว้ยกัน 
(ทำนองเด็กป๊ัม) 

 
เพลง แจว (รำวง)  

แจวมาแจวจ้ำจึก น้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว ๆ 
แจวเรือไปซื้อ...................ขอเชิญกลุ่ม.................ลุกขึ้นมาแจว 

 
เพลง ทะเลแสนงาม (สามช่า) 

โอ้ทะเลแสนงาม (แสนง๋าม แสนงาม) ฟ้าสีครามสดใส (สดใส๋ สดใส) 
มองเห็นเรือใบ (เรือใบ๋ เรือใบ) แล่นอยู่ในทะเล (ทะเล๋ ทะเล) 

หาดทรายงามเห็นปู (เห็นปู๋ เห็นปู) ดูสิดูหมูป่ลา (หมู่ปล๋า หมู่ปลา) 
กุ้งหอยนานา (นาน๋า นานา) อยู่ในท้องทะเล (ทะเล๋ ทะเล) 

เมื่อเราเดินเที่ยวไป (เดินเที่ยวไป ๆ ) เห็นนกในทะเลเราแสนฮาเฮ เที่ยวทะเลสุขใจ 
เมื่อตะวันตกดิน (ตะวันตกดิน ๆ) เห็นนกบนิผ่านไป (ผ่านไป๋ ผ่านไป) 

เห่าหอนทันใด (บรู๋ว.ว.ว.ว) ช่างสุขใจเสียจริง ๆ 

 
เพลง เมื่อย  

เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋า  
ต้องทำท่า อย่างง้ี อย่างงี้  

ทำแล้วสบายใจดี  
อย่างง้ี อย่างงี้  
สบายใจจัง 

 



๗๐ 
 

เพลง ตุ๊กแก 
ตุ๊กแก ตัวใหญ ๋ใหญ ่

ชอบฟักไข่ อยู่ในกางเกง 
กลางวันมันไม่เคยเห็น กลางวันมันไม่เคยเหน็ 

กลางคืนมันชอบต่ืนเต้น กลางคืนมันชอบต่ืนเต้น 
เพี๊ยง จึ๊ก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ... 

 
เพลงทำความรู้จักกัน /เรียกรวม 

เพลง ยินดีทีพ่บกัน 
วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน 

ยินด ียินด ียินด ีมาเถิดมา เรามาร่วมสนุก 
ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มันสิ้นไป มาเถิดมา เรามาร่วมจิต 

ช่วยกันคิดทำ ให้การ อบรม เจริญ 

 
เพลงมองหา 

มอง มองหา ขวัญตาเจ้าอยู่แห่งใด มอง มองไป  
ขวัญใจทำไม่ไม่มา 

เธอบอกให้พี่มารอ โอ้หนอช่างเป็นไปได้ 
เป็นเพราะเหตุอันใด ขวัญใจทำไมไม่มา (ซำ้) 

 มองเสียจนเกอ้ คู่รักเธอนั้นคือใครกัน 
มอง มองไปจิตใจไหวหวั่น (ซ้ำ) คู่รักฉันคล้ายกันกับเธอ (ซ้ำ) 

 
 เพลง สวรรคบ์ันดาล 

สวรรค์บันดาลดลให้เรามา 
ให้เราสองมาพบกันวันใหม ่

อบรมครั้งน้ีดีอกดีใจ  
เริงรื่นกันไปไม่รู้โรยรา 

จะอยู่แห่งไหน เตือนใจเตือนตา 
จะอยู่เมืองฟ้า เตอืนตาเตือนใจ 

สวรรค์บันดาล 



๗๑ 
 

เพลง ตรงต่อเวลา 
ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา 

ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา 
เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตน ให้ตรงเวลา 

วันคืนไม่คอยทา่ วันเวลาไม่เคยคอยใคร 
 

เพลง ผิดนัด 
มากลางวัน เธอนัดให้มากลางคืน 
มากลางคืน เธอนัดให้มากลางวัน 

พวกเรามาวันนี้เพื่อร้องเพลง 
ร่วมบรรเลงเป็นเพลงที่สุขใจ 
สนุกสนานรื่นเริงกันเข้าไว้ 

ด้วยหัวใจของคนที่ร้องเพลง 

 
เพลง คิดไมอ่อก 

คิดก็ยิ่งปวดหัวคิด ก็ยิ่งปวดหัว คิดก็ยังคิดไม่ออก 
คิดก็ยิ่งปวดหัวคิด ก็ยิ่งปวดหัว คิดก็ยังคิดไม่ออก 
เจอะเธอ ควงใครก็ไม่รู้ พอถามดู ก็บอกว่าลูกอา 

อีกวัน เธอควงนักศึกษา แล้วก็มา บอกว่าเป็นหลานลุง 
คิดก็ยิ่งปวดหัวคิด ก็ยิ่งปวดหัว คิดก็ยังคิดไม่ออก 
คิดก็ยิ่งปวดหัวคิด ก็ยิ่งปวดหัว คิดก็ยังคิดไม่ออก 

 
เพลงสำหรับการจับกลุ่ม 

เพลงชายทะเล 
เราอยู่กัน...............คน  

อยู่ที่ชายทะเล เราร้องเพลงฮาเฮ 
แช ดี แด๊ด แช๊ด แช ้ดี แด ดี แด่ว 
แช ดี แด๊ด แช๊ด แช ้ดี แด ดี แด่ว 
เธอมองหน้าฉันฉันก็มองหน้าเธอ 
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เธอยิ้มให้ฉันฉนัก็ยิ้มให้เธอ 
ล้า ลัล ล้า ละ ลา ละ ลัล ลัล ลัล ลั้ล ลัล ลัล ลา  

 
เพลง พายเรอื 

พายเรือไปตามธารา เห็นหอย ปู ปลา แหวกว่ายเวียนวน 
พายเรือนกันมาหลายคน (ซ้ำ) ให้เราทกุคนมาร้องเพลงกัน 

หมายเหต ุอาจเปลี่ยนประโยคสุดท้ายเป็น 
ให้ทุกคนมาทำวงกัน , ให้ทุกคนขวาหันด้วยกัน ,ให้ทุกคนมารำวงกัน 
ให้คน ๒ คน เอาหูชนกัน ใครได้คู่เอาหูชนกันแล้วนั่งลง ใครไม่มีคู ่หรือหาได้ช้าอาจให้ทำ
กิจกรรมพิเศษ 
ให้คน ๔ คน มาจับมือกัน เอาหลังคนกัน เอาก้นชนกัน เอาเท้าชนกัน เป็นต้น 

 
เพลง เมื่อยจริงๆ  

เมื่อยจริง เมื่อยจริง เมื่อยจรงิ เมื่อยจริง  
นั่งนิ่งอยู่กับที่ 

ลุกขึ้นยืนตบมอื ๓ ท ี(ซ้ำ)  
ออกว่ิงเร็วรี่จับกลุ่ม .....๓ ..คน 

 
เพลง รวมเงิน (รำวง)  

รวมเงิน รวมเงินให้ดี รวมเงินทั้งทีอย่าให้มีเกินขาด 
ผู้หญิงนั้นเป็น..................บาท ผู้ชายเก่งกาจเป็น..................สตางค์ 

 
เพลงฝึกสมาธ ิ
เพลง ปรบมือ 

ปรบมือ ๕ ครัง้ ปรบให้ดังกว่านี้  
ตบใหม่อีกที ตบให้ดีตบให้ดัง ตบแก้มขวาซ้าย ย้ายไปซ้ายขวา  

โยกหัวไหล่ไปมา หัวเราะ ๕๕๕ ดังๆๆ 
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เพลง แก้ว กาลา ขัน โอง่ 
แก้ว กะลา ขัน โอ่ง. เป่าลูกโป่ง โอ่ง ขัน กะลาแก้ว 
แก้ว กะลา ขัน โอ่ง. เป่าลูกโป่ง โอ่ง ขัน กะลาแก้ว 

 

เพลง จับ 
ครับ สวัสดี คับ ผมชื่อยินดีไม่มีปัญหา  

ตา หู จมูก ปาก ตา หู จมูก ปาก ตา (เล่นรวม) 
(จับ) 

หู ตา จมูก จับให้ถูกจมูกตาห ู
จับใหม่จับให้ฉนัดู (ซ้ำ) 
 จมูก ตา ห ูหู ตา จมูก 

 
เพลง หากพวกเรากำลังสบาย 

หากพวกเรากำลังสบายจง ตบมือ พลัน  
หากพวกเรากำลังสบายจง ตบมือ พลัน 

หากพวกเรากำลังมีสุข หมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่ง 
มัวประวิงอะไรกันเล่า จง ตบมือ พลัน 

(กระทืบเท้า พลัน /ผงกหัว พลัน /จง ส่งเสียงดังพลัน) 

 
เพลง ปูลงร ู

ปู เอ้ย ปู มันอยู่ในรู มันทำอะไร (๒) 
เอานิ้วแหย่ลงไป (๒) 
ปูต๊กใจ หนีบนิว้ทันท ี

โอ้ยเจ็บ เจ็บ เจ็บ โอ้ยปวด ปวด ปวด 

 
เป่ายิงฉุบรถไฟ 

ซ้าย ซ้าย ซ้าย และก ็ขวา ขวา ขวา 
ข้างหน้า ข้างหน้า และก็ ข้างหลัง ข้างหลัง 

ใครอยู่ข้างหน้าให้เป่ายิงฉุบ 
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เพลงตบมือ 
ตบ ตบ ตบ แล้วก็ตบ ตบ ตบ ตบสูง ตบสูง และก็ยังยิงเยา ปักกะเป้ายิงฉุบ 

 
เพลงทั่วไป 

เพลง รักบ้านเกิด 
..สายลมโบกพลิ้ว โบกพลิ้ว พัดปลิงละล่อง 

คิดถึงอู่ทอง ที่เคยนอน หัวใจใหวหวั่น 
จากมาหลายปี จากที่จังหวัดสุพรรณ 
จระเข้สามพัน ถิ่นนั้น ฉันเคยอยู่มา 

..ดินแดนถิ่นนี้ ถิ่นนี้ มิมีต้อยต่ำ 
วัดโพธาราม ยังจำสวยงามสง่า 

หลวงปู่เปี้ยนดี เป็นที่สักการบูชา 
รู้จักกันทั่วหน้า หากว่าใครไปจรเข้สามพัน 

 
เพลง ไม่รักทำไมไม่บอก 

เธอไม่รักทำไมไม่บอก มาลวงมาหลอกฉันเลน่ทำไม 
โอ้ คน หลาย ใจ ฉันทนไม่ไหว แน่แน ่

ลืมหมดแล้วแรกคุณรู้จัก พอหญิงเขารักแกล้งทำไม่แล 
เฉื่อย ชา เชือน แช น่าตบแท้ ผู้ชาย 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดโครงการ 

 
ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ 
    ตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนงาน  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ ์
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
 
 
หลักการและเหตุผล 

พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เรื ่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง ๓. มีงานทำ มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย การสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์นี้ การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว และเป็นพันธ
กิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มี
ขอบเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเครือข่ายในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมของคนในชาติ โดยนำรูปแบบการดำเนินงานในการ
สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื ่น” เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้ความหวงแหนและธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะนำไปสู่สังคมที่
มีความรัก ความเข้าใจ เอื้ออารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน
สังคม 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้ จึงกำหนดจัดโครงการ “ส่งเสริมความรักความ
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สามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นกรอบ
ในการดำเนินงานดังกล่าว 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ ๔ ประการ หน้าที่สิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย ฝึกให้เด็กรู้จักการ
พึ่งพาตัวเองมีความซื่อสัตย์ มีวินัย 

๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลกัษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ ๔ ประการ หน้าทีส่ิทธิของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ด้วยการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านในหน้าที่สิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเครือข่ายทางสังคมให้มี มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เยาวชนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐๐ ราย โดยมีครูเป็นแกนนำ
ในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนละ ๒ คน (ตอ้งผ่านการอบรมหลักสูตรกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กำแพงเพชร) 
 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 เดือนมีนาคม- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
วิธีดำเนินโครงการ 
 โครงการแบ่งเป็น ๒ ช่วงระยะเวลา โดยในช่วงแรกเป็นการอบรมครูเพื่อเป็นวิทยากร
ดำเนินการอบรมเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย และช่วงที่สองเป็นการอบรมเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค เม.ย พ.ค 

1. ประชุมวางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

   รองวิจัยและ
บริการฯ 

2. เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

   รองวิจัยและ
บริการฯ 

3. จัดทำหลักสูตรอบรม “การเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสทิธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ คุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ ๔ 
ประการ” 

   ทีมหลักสูตร
กลาง 

4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแก่
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๕ โรงเรียน 

   รองวิจัยและ
บริการฯ 
 

5. ประชุมชี้แจงและทำความตกลงร่วมกัน (MOU) 
ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรแ์ละ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเง่ือนไขในการ
เข้าร่วมโครงการ ดังนี ้
(1) โรงเรียนต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม 

(MOU) กับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อการจัดและใช้ประโยชน์
จากการดำเนินโครงการ  

(2) ส่งตัวแทนครู จำนวน ๒ ท่านเพื่อเข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตรกลางของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเวลา ๒ 
วัน เพ่ือกลับไปดำเนินโครงการต่อที่โรงเรียน
ต้นสังกัด และ 

(3) โรงเรียนดำเนินโครงการกบักลุ่มเป้าหมาย
จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีทีมทีป่รึกษาจาก

   -รองวิจัยและ
บริการฯ  
-ทีมวิทยากร 



๗๘ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค เม.ย พ.ค 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น
ผู้ช่วยประสานงานด้านต่าง ๆ  

6. ดำเนินโครงการตามที่ได้วางแผนไว้    ครูและ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

7. ประเมินผล สรุป และจัดทำรายงานเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 

   อาจารย์ที่
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
สถานทีด่ำเนนิการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพื้นที่เป้าหมายที่
ร่วมโครงการ 

 
งบประมาณรวม  

งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแบบเหมาจ่ายในแต่ละโรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 
๗๐,๐๐๐ บาท (บาทถ้วน)  
 ทั้งนี้ ในการจัดสรรงบประมาณรายกิจกรรม ให้นักบรกิารวิชาการเสนอขอรับงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็น และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายที่กระทรวงการคลัง
กำหนด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายของการ
ดำเนินโครงการ และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วย  

 
สอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ๑ การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมทอ้งถิ่น
ด้วยศาสตร์พระราชา  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกระดับศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้  
 
  



๗๙ 
 

ตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนนิงาน 
 เชิงปริมาณ 
 ๑. พื้นที่หรือแหล่งดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่ง 
 ๒. จำนวนผู้เขา้ร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 
  ๓. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า ๒๐ โครงการ/กิจกรรม 
 ๔. ได้เครือข่ายความร่วมมือชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชุมชน/โรงเรียน 
 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ มีความเข้าใจในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ 
ประการ หน้าที่สิทธิของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจน
เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๑. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
 ๒. สรุปวิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ มีทักษะ และเกิดประสบการณ์ มีมุมมองใหม่ ๆ  ในการพัฒนาตนเอง 
รวมถึงยกระดับการดำเนินชีวิต ตลอดจนทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้หน้าที่ สิทธิ
เสรีภาพที่เหมาะสมและเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น และเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ดังนี้ 

๑. มีเครือข่ายความร่วมมือชุมชน/โรงเรียน ต่อการเรียนรู้ เข้าใจ หลักสตูร ในคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ สิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ๑๕ ตำบล/สถานศึกษา รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักรู้ และมีพฤติกรรมเชิงบวกต่อพัฒนาตนเองในสิทธิ
หน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย อันจะนำมาซึ่งสังคมแห่งความสุขภายใต้ความแตกต่างทาง
สังคม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความสามัคคีฯ ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นได้ร้อยละ ๒๐ 
 ๓. มีหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ที่เหมาะสมกับคนในช่วงวัยต่าง ๆ และแหล่งเผยแพร่
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ 
 ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 




