
 

 

บทที่ 15 

กจิกรรมนันทนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
 

นพรักษ  แกสมาน 

 

แนวคดิ  

 ในภาวะสังคมปจจุบนักจิกรรมนันทนาการมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวติมากข้ึนทกุ 

ขณะ ไมวาจะมีความสําคัญตอตัวเราเอง ความสําคัญตอระบบสังคม เชน ในครอบครัว ในหมูเพื่อนฝูง 

จนกระทั่งโตเปนระดับองคกร ซ่ึงที่ใดมีองคกรที่มีโครงสรางซับซอนแนนหนาก็ยอมจะมีปญหาตามมา

มากมาย โดยเฉพาะปญหาอันเนื่องมาจากจติใจ เชน จติใจเปนพิษเพราะเกดิมลภาวะทางจติ (Mind 

Pollution) ทําใหศักยภาพการทํางานลดลงอยางรวดเร็ว คนในองคกรขาดคุณภาพ มีปญหาการขัดแยง 

อาจสงผลใหเกดิปญหาอ่ืน ๆ ในสังคมตามมา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. มีความรู เขาใจเกี่ยวกับกจิกรรมนันทนาการ 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัรูปแบบ วธิกีารคิด การนําเสนอกจิกรรมนันทนาการไดอยาง 

เหมาะสม  

3. สามารถนําความรูดงักลาวไปแนะนําผูอ่ืนไดอยางถูกตอง รวมถงึสามารถเปนผูนํากจิกรรม 

นันทนาการได 

 

เนื้อหาวชิา 

1. ความหมาย และประโยชนของกจิกรรมนันทนาการ 

2. หลักสําคัญในการจดักจิกรรมกลุมสัมพันธ 

3. หลักสําคัญในการเปนผูนํานันทนาการ 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย สาธติ 

2. ฝกปฏิบัต ิ

3. ศกึษาคนควา  

4. อภิปราย ซักถาม และมอบหมายงาน 
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แผนการเรียนการสอน (ใชเวลา 2 คาบ) 

1. นําเขาสูบทเรยีน โดยการสนทนาเกี่ยวกับความหมาย และประโยชนของกจิกรรม 

นันทนาการ รวมถงึการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซ่ึงกนัและกัน ระหวางผูเรยีนกบัผูเรยีน และผูเรยีนกบั

ผูสอน 

2. บรรยาย สาธติ และฝกปฏิบตั ิพรอมกับแจกเอกสารประกอบการสอน 

3. แบงกลุมผูเรยีน เพื่อใหสรุปเนื้อหาตามความเขาใจ พรอมกับสงตัวแทนออกมานําเสนอ  

และสาธติหนาช้ัน กลุมละไมเกนิ 5 – 10 นาที 

4. ผูสอนสรปุ และใหขอเสนอแนะ    

 

สื่อการเรียนการสอน            
1. Power Point 

2.  เอกสารประกอบการสอน  

3. กจิกรรมประจําบทเรยีน 

 

การประเมินผล 
1. สังเกตพฤตกิรรมการเรยีน การใหความสนใจ 

2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ภายในกลุม  

3. ประเมินผลตามเกณฑการใหคะแนน 

 

กจิกรรมนันทนาการ 
หมายถงึ การที่เราจะสามารถจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธใหประสบผลสําเร็จไดนัน้ เราควรจะตอง

เรยีนรูถงึกระบวนการสรางมนุษยสัมพันธของคนเรากอนวามีรูปแบบและลักษณะใด เพื่อเปนพื้นฐาน

ของการจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธของคนเรากอนวามีรูปแบบและลักษณะใด เพื่อเปนพื้นฐานของการจัด

กจิกรรมกลุมสัมพันธอันเปนผลตอการพัฒนาบุคลากร องคกรหรอืการอบรมสัมมนา 
 

ความสําคัญของกจิกรรมนันทนาการ 
ในภาวะสังคมปจจุบนั นันทนาการมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวติมากข้ึน ทุกขณะ 

สรุปเปนประเดน็สําคัญไดดังนี้  

1. ความสําคัญตอตัวเราเอง คนทุกคนหากไดแสดงออก ไดพูดจา ไดรองเพลง ไดออกกําลัง

กาย ไดพักผอน ไดพักผอนหยอนใจกับธรรมชาติ จะมีความสุข ความสนุกสนาน อารมณแจมใส        

ไมเครียด สุขภาพก็จะดีพรอมที่จะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีคุณภาพ กิจกรรมเหลานั้นเปน

องคประกอบของนันทนาการทัง้สิ้น และเปนองคประกอบตามธรรมชาติของมนุษย เพราะอยูในตัวเรา

มาตัง้แตเกดิ เพียงแตเรามิไดประมวลไวเปนหมวดหมู เปนลําดับ และไมนําออกมาใชใหเปนประโยชน  
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2. ความสําคัญตอระบบสังคม สังคมเกดิจากการรวมตัวของบุคคลตัง้แต 2 คนข้ึนไป หรือการ

ประกอบกจิกรรมตางๆ ตองอาศัยคนกระทําใหมีการเคลื่อนไหวไปมา ดวยการผูกพันโยงใยตอเนื่องเปน

โครงสรางตัง้แตเล็ก เชน ในครอบครัว ในหมูเพื่อนฝูง จนกระทั่งโตเปนระดับองคกร ซ่ึงที่ใดมีองคกรที่มี

โครงสรางซับซอนแนนหนาก็ยอมจะมีปญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะปญหาอันเนื่องมาจากจิตใจ 

เชน จิตใจเปนพิษเพราะเกิดมลภาวะทางจิต (Mind Pollution) ทําใหศักยภาพการทํางานลดลงอยาง

รวดเร็ว คนในองคกรขาดคุณภาพ มีปญหาการขัดแยง อาจสงผลใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ในสังคมตามมา 

เชน อากาศเปนพิษ น้ําเปนพิษ สูญเสียผลผลิต ปญหา อาชญากรรม เปนตน ทั้งหมดเหลานี้เกิดจาก

การกระทําของมนุษยทัง้สิ้น ผลกระทบที่ตามมาคอืโครงสรางของสังคมและพฤติกรรมสังคมเบี่ยงเบน

ทันที ความสุขและการมีสุขภาพดทีัง้สวนบุคคล สวนรวม และสภาพแวดลอมทางสังคมนั้นเกิดไดจาก

การกระทํากิจกรรมทางนันทนาการ เพราะการมีสุขภาพจิตดีจะมีความสัมพันธกันโดยตรงกับ

ความสามารถและเจตจํานงของการเขารวมกจิกรรม (Bucher. 1974)  

ดังนัน้สังคมจะเปนสุข สงางามและพัฒนาไดอยางตอเนื่องสวยงาม ก็ดวยผลจากการมีกจิกรรม

นันทนาการทัง้สิ้น ซ่ึงกจิกรรมนันทนาการนัน้มีมากมาย เชน การออกกําลังกาย การเลนกฬีาเพื่อความ

สนุกสนานเพลดิเพลิน เกมตาง ๆ ดนตรี (เลนหรือฟง) รองเพลง ฟงเพลง ฟงวิทยุ ดูทีวี ดูภาพยนตร 

ทํางานอดเิรก รวมสังสรรค รวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม ทัศนศึกษาทองเที่ยว เขาคาย

แรมคนื อานหนังสอืเพื่อความเพลดิเพลนิ เปนตน 

 

ผูนํานันทนาการ 

ผูนํานันทนาการ คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมการเปนผูนําโดยทั่ว ๆ ไป แตมีพฤติกรรมการ

แสดงออกในกจิกรรมนันทนาการเพ่ิมพิเศษนั่นเอง นอกจากนัน้ยังเปนบุคคลที่อยูในตําแหนงที่มีอิทธพิล

ตอกลุมสมาชิก และตองแสดงภาวะ การเปนผูนํากลุมใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก อันจะ

สงเสริมใหสมาชิกไดพัฒนาอารมณ จิตใจ และสังคม โดยอาศัยกระบวนการตาง ๆ ของกิจกรรม

นันทนาการเปนสื่อสูเปาหมาย และนอกจากนั้นจะตองมีพฤติกรรมการแสดงออกในภาพลักษณของ

การเปนผูบรหิารจัดการ ตลอดจนมีความรูมีความสามารถในการแนะนํา สอน สาธติ และใหความดูแล

หวงใยสมาชิกไดอยางดี  

หนาท่ีท่ีสําคัญของผูนํานันทนาการ  

1. อํานวยการในการจัดกจิกรรมนันทนาการ  

2. แนะนําใหความรูในเชิงปฏิบัตกิารแกสมาชิก  

3. สอนและหรอืฝกฝนกจิกรรมนันทนาการใหแกสมาชิก  

4. ควบคุม ดูแล และรกัษาอุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกในการจัดกจิกรรม  

5. ทําหนาที่เปนศนูยรวมของการเปนที่พ่ึงในการแกปญหาตาง ๆ  
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คุณลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญของผูนํานันทนาการ  

1. ตองมีความรูความเขาใจในลักษณะธรรมชาตขิองศาสตรแหงนันทนาการ โดยเฉพาะหลัง

พื้นฐานเบื้องตน ปรัชญา และหลกัการจดักจิกรรมนนัทนาการอยางละเอียด ตองศกึษารายละเอียดของ

เนื้อหาสาระของขอบขายวชิานันทนาการอยางจรงิจัง  

2. ตองศกึษาวธิกีารปฏิบตักิจิกรรมนันทนาการทกุชนดิและฝกปฏิบัตจินเกดิความชํานาญ ฝก

การเปนผูนํากจิกรรม โดยเริ่มตนตัง้แตการวางแผนการเลอืกกจิกรรมใหเหมาะสม กับสถานภาพ และ

เขียนแผนกจิกรรมตามลําดับข้ันตอนโดยละเอียดได  

3. ฝกฝนตนเอง โดยเฉพาะบุคลกิภาพการแสดงออกของลักษณะทาทางตางๆ เชน ภาษากาย 

ภาษาพูด เพื่อใหเกดิความเช่ือม่ัน 

4. เสรมิสรางสมรรถภาพทางกายใหสมบูรณอยูเสมอ ดวยการออกกําลังตามสมควร ตาม

โอกาสที่อํานวยให เชน วิ่งเหยาะ วายน้ํา เลนกฬีาใหเหมาะสมตามอายุ เปนตน  

5. ฝกตนเองใหเปนบุคคลที่มีจติใจเขมแข็ง อดทน มุงม่ันและอารมณแจมใสอยูเสมอ ดวยการ

ฝกสมาธจิติ มีหลักธรรมประจําใจ จะไดมีจติใจเบกิบานอยูเสมอ  

6. ศกึษาใหเขาใจเกีย่วกับพฤตกิรรมมนุษย มนุษยนัน้มีพันธุกรรม กับสิง่แวดลอม บุคลกิภาพ

ตางกัน จงึจําเปนจะตองเรยีนรูลักษณะพฤตกิรรมของสมาชิกในกลุม เพื่อจะไดหาวธิปีรับตัวเขาหากนั

อยางเหมาะสม 

 7. ศกึษาและฝกฝนการเสรมิสรางมนุษยสัมพันธภายในกลุม เพื่อใหสมาชิกมีความสามัคคีให

ความรวมมือ และยอมรับซ่ึงกันและกนั เพราะวชิามนุษยสัมพันธนัน้เปนศาสตร ที่ตองอาศัยศาสตรอ่ืนๆ 

เชน สังคมวทิยา จติวทิยา ศาสนวทิยา และศาสตรอ่ืนๆ รวมกันเปนศลิปะและศาสตรแหงบูรณาการ 

(Integrated) มาชวยผูกมัดใหสมาชิกมีพฤตกิรรมเปนหนึง่เดยีวกัน  

8. มีความรักและศรัทธาในวชิาชีพนันทนาการอยางแทจรงิ  

9. รูจกัและเรยีนรูการครองคน โดยการสรางความเปนกันเองดวยการยิ้ม ทกัทาย เอาใจใส 

พูดจาดวยความสุภาพ เอาใจเขามาใสใจเรา ยอมรับในความแตกตางและความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน  

10. รูจักบรหิารจัดการตนเอง รูจกัการวางแผนการทํางานที่ละเอียด รอบคอบ หม่ันฝกฝน

ตนเองอยูเสมอ คนที่รูจกับรหิารตนเองไดจะสามารถพัฒนางานใหเกดิประสทิธภิาพ 

 

คุณสมบัตขิองผูนําท่ีดี                                                                                           

   1.ความรู (Knowledge)                                                                                                  

  การเปนผูนํา ความรูเปนสิ่งจําเปนที่สุด ความรูมิไดหมายถึงเฉพาะความรูเกี่ยวกับงานใน

หนาที่เทานัน้ แตรวมถงึการใฝหาความรูเพ่ิมเตมิในดานอ่ืนๆ ดวย การเปนผูนําที่ดีตองเปนผูรอบรู ยิ่ง

รอบรูมากเพียงใด ยอมสงผลถงึการบรหิารจัดการที่มีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 
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2.ความริเร่ิมสรางสรรค (Initiative) 

ความริเริ่มสรางสรรค คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขตอํานาจหนาที่ได

ดวยตนเอง โดยไมตองคอยคําสั่ง หรอืความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่แตกตาง ที่จะแกไขสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดใหดข้ึีน  

3.มคีวามกลาหาญและความเดด็ขาด ( Curage and firmness) 

ผูนําที่ดีจะตองไมยอทอตอความยากลําบาก ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ผูนําที่มีความกลา

หาญจะสามารถรับมือกับปญหา ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และความเด็ดขาดก็เปนลักษณะ

อันหนึ่งที่จะตองทําใหเกิดมีข้ึนในตัวของผูนําเอง บางทีตองอยูในลักษณะของการ “กลาไดกลาเสีย” 

ดวย 

4.การมมีนุษยสัมพันธ (Human relations)  

ผูนําที่ดจีะตองรูจักประสานความคิด ประสานประโยชนสามารถทํางานรวมกับคนทุกเพศ ทุก

วัย ทุกระดับการศกึษาได ผูนําที่มีมนุษยสัมพันธดจีะชวยใหปญหาใหญเปนปญหาเล็กได 

5.มคีวามยุตธิรรมและซื่อสัตยสุจริต (Fairness and Honesty) 

ผูนําที่ดจีะตองอาศัยหลักของความถูกตอง หลักแหงเหตุผลและความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง

และผูอ่ืน เปนเครื่องมือในการวินจิฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานดวยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความ

ลําเอียง  

6.มคีวามอดทน (Patience) 

ความอดทน จะเปนพลังอันหนึง่ที่จะผลกัดนังานใหไปสูจดุหมายปลายทางได อยางแทจรงิ 

7. มคีวามตื่นตัว (Alertness) 

ความตื่นตัว หมายถงึ ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไมประมาท มีความ

กระฉับกระเฉง ฉับไวในการปฏิบัตงิาน และทันตอเหตกุารณ รูจักใชดุลยพินจิที่จะพิจารณาสิง่ตางๆ ได

อยางถูกตอง และรูจักควบคุมตัวเอง (Self control) 

8. มคีวามภักด ี(Loyalty) 

การเปนผูนําหรอืหัวหนาที่ดนีัน้ จําเปนตองมีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอสวนรวมและองคการ 

ซ่ึงจะชวยใหหัวหนาไดรับความไววางใจ และปกปองภัยอันตรายในทุกทศิไดเปนอยางด ี

9. มคีวามสงบเสงี่ยมไมถอืตวั (Modesty) 

ผูนําที่ดจีะตองลุแกอํานาจ โดยขาดเหตุผล และมีความเปนกนัเองกับผูอยูใตบังคับบัญชา 
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การสรางมนุษยสัมพันธ 

มนุษยสัมพันธ คือ การติดตอเกี่ยวของกันระหวางบุคคลในสังคม ทั้งที่เปนสวนตัวและที่

เกี่ยวของกับงาน ทั้งที่เปนสวนตัว และที่เกี่ยวของกับงาน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยมี

เปาหมายสุดทายเพื่อใหตนเองเปนสุข ผูอ่ืนเปนสุข และสังคมมีประสทิธภิาพ 

 

การสรางมนุษยสัมพันธ  

 ศกึษาตนเองและผูอ่ืน ตองใจกวางสํารวจตนเอง พบขอบกพรองแลวตองยอมรับตนเอง  

และตัง้ใจที่จะปรับปรงุพฤตกิรรมที่ไมสมควรของตนเอง ศกึษาผูอ่ืนวานสิัยใจคออยางไร ชอบอยางไร 

 แกไขปรับปรงุตนเอง เม่ือพบขอบกพรองแลว ตองตัง้ใจแกไข อาจจะศกึษาจากตําราตาง ๆ  

เพื่อปรับปรงุตนเอง 

 ศกึษาวัฒนธรรม ประเพณแีละสังคม คานยิมในสังคม 

 ศกึษาหลักการสรางมนุษยสัมพันธ 

 นําหลกัการสรางมนุษยสัมพันธไปใชจรงิ 

 

ความหมายของกลุมสัมพันธ 

 เปนกจิกรรมที่ใหกลุมไดเรยีนรูถงึพฤตกิรรม ทัศนคตแิละการเขาใจคน 

 เปนกจิกรรมที่ใหกลุมรูวธิแีกไขปญหา ยอมรับพัฒนาตนและรับรูตนเอง 

 เปนการเรยีนรูปฏิกริยิาภายในกลุม กระตุนในบุคคลเกดิการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยูใน 

สังคม 

 เปนการใชกระบวนการกลุม เปนแนวทางใหเกดิความรวมมือที่ดตีอการพัฒนาองคกร 

 

ลักษณะกจิกรรมกลุมสัมพันธ ประกอบดวยกจิกรรมดังตอไปน้ี 

 การสรางความคุนเคย 

 การทํางานเปนทมี 

 การสงัเกตพฤตกิรรม 

 การสงัเกตบทบาท 

 การเลนเกม 

 การฝก ฟง คิด พูด 

 การบรหิารงานกลุม 
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ลักษณะผูนํากจิกรรมกลุมสัมพันธ 

การจดักจิกรรมใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสทิธภิาพนัน้ ผูนํากจิกรรมควรมีความสามารถ 

ดังตอไปนี้ 

 มีความรูดานจติวทิยา กลุมสัมพันธ และเทคนคิการละลายพฤตกิรรม 

 รูจักการวางแผน และการเตรยีมการ เพื่อดําเนนิกจิกรรมละลายพฤตกิรรม 

 เปนบุคคลที่มนุษยสัมพันธด ีปรับตังเกง เขากับบุคคลอ่ืนไดด ี

 มีไหวพรบิ มีความเช่ือม่ันในตนเอง และมีความกระตอืรอืรน 

 เปนคนยุตธิรรม จรงิใจ และวางตัวเปนกลาง 

 ใจกวาง มีเหตุผล และยอมรับฟงความเห็นของผูอ่ืน 

 สามารถอธบิายและช้ีแจงกจิกรรมไดอยางชัดเจน 

 ใชคําพูดและภาษาไดอยางถกูตองเหมาะสม โดยมีเทคนคิในการพูดกระตุนใหสมาชิกทกุคน 

มีสวนรวม 

 ใหความชวยเหลอืแนะนํา และสังเกตกจิกรรมของกลุม โดยประสานงานใหกลุมดําเนนิ 

กจิกรรมไปไดดวยด ี

 สรุปปญหาไดชัดเจนและจับประเด็นใจความไดถกูตอง 

 

ประโยชนของการจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธ 

 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการเรยีนรูอยางเตม็ที ่

 การสรางประสบการณการเรยีนรูจากกจิกรรม จะชวยใหผูเขารับการอบรมรูจกัและสนใจ 

ตัวเองดยีิง่ข้ึน 

 สรางบรรยากาศการเรยีนใหผูเขารับการอบรมสนุกสนานไมเกดิความรูสกึวาถกูสอน และ 

สามารถเรยีนรูไดในระยะเวลาอันสัน้ 

 เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และการรูจักแกปญหาทัง้สวนตัวและสวนรวม 

 ชวยใหเกดิทัศนคตทิี่ดตีอกนั มีความเขาใจ เหน็ใจกัน ลดการขัดแยง 

 ชวยสงเสรมิใหการทํางานรวมพลังกันเปนทมีไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 ชวยใหผลงานเปนไปตามเปาหมาย และไดมาตรฐาน เปนการเสรมิสรางพลงัขององคกร 

โดยบุคลากรที่ประสทิธภิาพ 

 ชวยสงเสรมิในการพัฒนาการดานรางกาย จติใจ อารมณ สงัคมและผอนคลาย ความตงึ 

เครยีด 
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เกมกลุมสัมพันธสรางมิตรภาพ 

 ในการจัดสัมมนาและการฝกอบรมมักจะพบปญหาอยูเสมอในเรื่องของการสื่อสารการ

ประสานงาน ขาดความรวมมือรวมใจ ไมทุมเท และเสยีสละ ทําใหผลการสัมมนาและการฝกอบรมไมมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งหลักสูตรในการสัมมนาและฝกอบรมยังเนนหนักไปในการบรรยายอภิปรายเปน

หลัก ทําใหสมาชิกที่เขารวมสัมมนาเกิดความเบื่อหนาย เพื่อใหรูปแบบของการสัมมนาและฝกอบรม

ไดรับความสนใจ จึงจําเปนที่จะตองหาเทคนิคและวิธีการเขามาชวยใหสมาชิกที่เขารวมสัมมนา หรือ

ฝกอบรมไดมีสวนรวมมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเนนใหสมาชิกรูจักการทํางานเปนทีม มีการ

ยอมรับความคิดเห็นทัง้ของตนเองและสวนรวม อันจะเปนการสรางบรรยากาศที่ดีตอการสัมมนาและ

การอบรม สงผลใหการสัมมนาและการฝกอบรมนัน้ประสบผลสําเร็จ 

ดังนัน้การจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธ จงึเปนแนวทางใหเกิดการเรียนรูเทคนิคและวิธีการในการ

ดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค เปนการนําเสนอหลักการและวิธีการในการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของบุคคลใหมีทักษะ ทัศนคติ และจติสํานกึในการทํางานเปนทมี 

 

เกมกลุมสัมพันธสรางมิตรภาพควรประกอบดวย 

เกมละลายพฤตกิรรม 

เกมละลายพฤตกิรรม หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ัดข้ึนดวยวธิกีารที่จะชวยใหทกุคนได 

แนะนํา และเปดเผยตัวเองออกมาใหสมาชิกแตละคนในกลุมไดรูจักกันมากข้ึน ไดทํากิจกรรมรวมกัน 

อันจะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน ซ่ึงจะเสริมสราง

บรรยากาศที่เปนมิตร ทําใหทุกคนกลาแสดงความคิดเห็นตางๆ พรอมทั้งอยากมีสวนรวมในกิจกรรม

การอบรมตอไปนี้ 

วัตถุประสงค 

 เพื่อทําความรูจักคุนเคยกันเม่ือแรกพบ 

 เพื่อเปดโอกาสใหทกุคนไดสนทิสนมกนัเร็วข้ึน 

 เพื่อเสรมิสรางบรรยากาศที่เปนมิตรในการฝกอบรม 

 เพื่อความสนุกสนามบันเทงิแกผูเขาอบรม 

 เพื่อใหเกดิความกลาทีจ่ะแสดงออก และกลาแสดงความคิดเห็นตอกลุม 

 

บัตรคําจัดกลุมสัมพนัธ 

 การนําบัตรคํามาใชในการจัดเกมกลุมสัมพันธสามารถทําไดหลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค

ของวทิยากรผูนําเกมนัน้ ๆ ตัวอยางของบัตรคําที่นํามาเสนอในหนังสือเลมนี้ จัดทําข้ึน เพื่อตองการให
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ผูใชสามารถนําบัตรคําไปใชในการปฏิบัตจิรงิ โดยไมตองเสยีเวลาในการจัดหาอุปกรณ ดังตัวอยางเกม 

ทุกสิ่งในโลกลวนคูกัน, รวมตัวเลขตามคําสั่ง, แบงกลุมตามเลข, จับกลุมเลานทิาน เปนตน 

 ลักษณะของบัตรคําและวธิกีารจัด 

 บัตรคําทําดวยกระดาษ เนื้อหาดานหนามีตัวเลข ดานหลังมีคําที่มีความหมาย จํานวนบตัร 

คําจะตองมีเทากับจํานวนสมาชิกที่รวมกจิกรรมกลุมสัมพันธ ในตัวอยางบัตรคํามีทัง้หมด 48 ใบ มี

หมวด 1-6 หมวดละ 8 ใบ 

 ใหตัดบตัรคําตามรอยปะ แลวนํามาเรยีงลําดับ เลข 1-6 จํานวน 8 ชุด 

 แจกบตัรคําใหกับผูเขารวมกจิกรรมคนละ 1 ใบทุกคน 

 ใหผูเขารวมกจิกรรมดูเฉพาะบัตรคําของตนเอง 

 ผูจัดกจิกรรมสงัเกตพฤตกิรรมของผูรวมกจิกรรมแลวจงึนําเสนอเกมกลุมสัมพันธ โดย 

สามารถเลอืกเกมตัวอยางมาใชในการจดักจิกรรมได 

 

เกมกลุมสัมพันธเปนคู 

การจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธในรูปแบบของเกมควรจะเนนใหสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมไดสราง

ความคุนเคย ทําความรูจักกันในเบื้องตน เปนเกมที่มีอิสระ ไมมีกฎระเบยีบมากนัก สามารถแสดงความ

คิดเห็นและทํางานเปนทมีได ควรมีการแสดงบทบาทภายในกลุมเล็กๆ เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ัน

ของสมาชิก อันเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลกิภาพของตน นอกจากนี้ยังไดรับความสนุกสนานใน

การเขารวมกจิกรรมอีกดวย ข้ันตอนการจัดเกมกลุมสัมพันธ ประกอบดวย 

1. ช่ือเกม    5. สถานที ่

2. วัตถุประสงคของเกมนัน้ ๆ  6. วธิกีารเลน 

3. จํานวนผูเขารวมกจิกรรม  7. สรุปผลของกจิกรรม 

4. อุปกรณ 

 ตัวอยางกจิกรรมเปนคู 

 1. กระโดดเชือกคู   3. วิ่งสามขา 

 2. จับคูเดนิบนราวทรงตัว  4. จับคูทํางานประดษิฐ เชน ตอจิก๊ซอว 

 

เกมกลุมสัมพันธเปนทีม 

 การจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธในรูปแบบของเกมควรจะเนนใหสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมไดสราง

ความคุนเคย ทําความรูจักกันในเบื้องตน เปนเกมที่มีอิสระ ไมมีกฎระเบยีบมากนัก สามารถแสดงความ

คิดเห็นและทํางานเปนทมีได ควรมีการแสดงบทบาทภายในกลุมเล็ก ๆ เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ัน
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ของสมาชิก อันเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลกิภาพของตน นอกจากนี้ยังไดรับความสนุกสนานใน

การเขารวมกจิกรรมอีกดวย ข้ันตอนการจัดเกมกลุมสัมพันธ ประกอบดวย 

1. ช่ือเกม    5. สถานที ่

2. วัตถุประสงคของเกมนัน้ ๆ  6. วธิกีารเลน 

3. จํานวนผูเขารวมกจิกรรม  7. สรุปผลของกจิกรรม 

4. อุปกรณ 

ตัวอยางกจิกรรมเปนกลุมหรอืเปนทมี 

 1. เรอืบก   3. เกมใบคํา 

 2. เกมกูระเบดิ    4. วิ่งผลัด หรอืวิง่เปยว 

 

เพลงนันทนาการ 

เพลงเปนสื่อในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ สามารถกระทําใหสมาชิกปฏิบัติตามไดงาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีดนตรีประกอบเสียงเพลงดวยแลว ยิ่งทําใหสมาชิกเกิดความเพลิดเพลิน

สนุกสนาน และผอนคลายความตึงเครียดในการอบรมสัมมนาไดดี เพลงสวนใหญจะเปนเพลง

นันทนาการ ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 

 เนื้อเพลงสัน้ รองงาย เม่ือนํามาสอนสมาชิกสามารถจําเนื้อรองและรองเพลงนัน้ได ใน 

ระยะเวลาอันสัน้ เนื้อเพลงไมหยาบคาย 

 จังหวะและทํานองเพลงจะสนุกสนาน เราใจ มีความหมาย ชวยสรางบรรยากาศ ใหสมาชิก 

อยากรวมรองเพลงไปดวยกัน 

 สามารถนําเพลงบางเพลงมาใชในการจดัรูปแบบการเลนเปนเกมได เชน เพลงวิ่งแขง เพลง 

รื่นเรงิดนตรไีด 

 เปนเพลงที่ใชในการเขาสูการอบรม ทําความรูจัก สรางความคุนเคย เชน เพลงสวัสด ีเพลง 

เพื่อนฉัน เพลงเพื่อนรกั เปนตน 

 เปนเพลงที่สรางความสามัคคีในหมูคณะ ฝงใจ จําจํา เม่ือสิ้นสดุการจัดกจิกรรม อบรม  

สัมมนา เชน เพลงสุขสันตวันอบรม เพลงยนิดทีี่รูจัก เพลงอาลัยลา เพลงคําม่ันสัญญา เปนตน 

 เปนเพลงเสรมิสรางดานความมีระเบยีบ วนิัย และเคารพซ่ึงกันและกนั เชน เพลงตรงตอ 

เวลา เพลงเรยีงลําดับ เปนตน 

ข้ันตอนการนําเพลงนันทนาการมาใชจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธ 

 กําหนดวัตถุประสงคกอนนําเสนอเพลงใหเขากับบรรยากาศการอบรมสัมมนา 

 รองเพลง เปนการสาธติ 

 สอนเนื้อเพลง พรอมจังหวะและทํานอง 
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 ทบทวนเนื้อรอง จนสมาชิกรองได 

 นําเสนอทาประกอบเนื้อเพลง เพ่ิมความสนกุสนาน 

 จัดกจิกรรมในรูปแบบแสดงความสามารถพิเศษของสมาชิก เพื่อเพ่ิมการทํางานเปนทมี 

และความกลาแสดงออกของสมาชิก 

 สรุปนําเสนอเนื้อหากจิกรรม หรอืวชิาการ หลังจากสอนเพลงจบ 

 

กจิกรรมเขาจังหวะ 

 การใชกิจกรรมเขาจังหวะในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อเปนการสรางบรรยากาศ

ความสัมพันธอันดรีะหวางผูรับการอบรม สัมมนา ใหความสนุกสนานรื่นเริง เปนการจัดข้ึนในรูปแบบ

รวมกลุม ชวยสรางมนุษยสัมพันธ กจิกรรมเขาจังหวะเปนกิจกรรมที่นิยมใชในชวงเวลาของการพบปะ

สังสรรค กจิกรรมนี้จะใชจังหวะของเพลง หรอืดนตรปีระกอบการเคลื่อนไหว ซ่ึงชวยสรางทักษะพื้นฐาน

ของการเคลื่อนไหว ทําใหเกดิความสัมพันธกันอยางดี ระหวางประสาทและกลามเนื้อ ประกอบดวย 

1. การเคลื่อนไหวอยูกับที่ (Non - Locomotor Movements) หมายถงึ การเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ 

ของรางกายโดยไมเคลื่อนที่ไปจากจุดนัน้เลย เชน การกมตัว การเหวี่ยงแขนขา การเหยียดตัว การบิด

ตัว การดงึ การสั่น การโยกตัว การเอียงตัว เปนตน 

2. การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ (Locomotor Movements) หมายถงึ การเคลื่อนไหวจากที่หนึ่ง หรอื

จุดหนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง หรอือีกจุดหนึ่ง เชน การเตน การวิ่ง การกระโดด เขยง การกระโจน การกระโดด

สลับเทา การสไลด การควบมา การเดนิสองกาว การเดนิชาตชิ เปนตน 

 เทคนคิการสอนกจิกรรมเขาจังหวะ 

 สอนรูปแบบการจับคูและทศิทางการเคลื่อนไหว 

 การเลอืกสอนเพลงที่งาย สัน้ และเขาใจงาย 

 สอนรองเพลง หรอืฟงเพลง และปรบมือเขาจังหวะเพลงกอน 

 สาธติทาทางประกอบเพลง 

 ดําเนนิการสอนแบบเปนข้ันตอน ตัง้แตตนจนจบเพลง 

 ใหสมาชิกฝกปฏิบตั ิและสังเกตการเรยีนการสอน ดูความสนใจของสมาชิก 

 อธบิายประโยชนและการนําไปใชในขบวนการกลุม 

 


