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งานวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Action Research) 
 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นํา  ในวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร     
ฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ ๓๓  ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 

 

ผู้วิจัย พันตํารวจเอก ยุทธพล  เติมสมเกตุ  อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
 ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการตํารวจ 
 

ที่ทํางาน กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  โทร. 0 2941 1781         
และฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการตํารวจ โทร. 0 2562 0647 (2253) 

   

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์การพัฒนาภาวะผู้นํา  ในวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ ๓๓  ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งหมด ๔๖ คน โดยมีเป้าหมายพัฒนาภาวะผู้นําแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ และใบงานในการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม จํานวน      
๕ กลุ่มๆ ละ ๙ คน มี 1 กลุ่มที่มี 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมภาวะผู้นํา 
 ผลการวิจัยปรากฏว่าหลังจากใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ ในการเรียนวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
ผู้เรียนทุกคนมีภาวะผู้นําเพ่ิมขึ้น มีเจตคติดีมาก และมีทักษะเก่ียวกับภาวะผู้นํา สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้     
มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมมาก มีความสนใจและต้ังใจเรียนและมีส่วนร่วมในการเรียน     
การสอน ซึ่งถือว่าการดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีบรรลุตามเป้าหมายของการวิจัย  

 ข้อเสนอแนะทั่วไปการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เป็นการสอนที่เน้นบทบาทของ ผู้เรียนให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มนับว่ามีความสําคัญมาก ผู้สอนจะต้องให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถใกล้เคียงกัน โดยคํานึงถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการพูด ตลอดจนวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ของผู้เรียนด้วย ระยะเวลาในการเรียนควรใช้เวลา 2 คาบติดต่อกัน เพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม เป็นการฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะ ผู้เรียนจะได้รู้จัก การร่วมมือช่วยเหลือกัน ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ
พฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน จากการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนปกติ เช่น ความ
รับผิดชอบ ความเป็นผู้นํา และความมีวินัยในตนเอง เป็นต้น 

ความสําคัญของปัญหา 

ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาของสังคม  โดยท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานหลักในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ในอดีตการปราบปรามอาชญากรรมได้ประสบผลสําเร็จเพียงระดับหน่ึงเท่าน้ัน  
ยังไม่สามารถยุติปัญหาหรือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างแท้จริง  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
จึงได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีจากเชิงรับมาเป็นเชิงรุก  โดยการดําเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นให้
ประชาชน  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของตํารวจอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์เป็นความพยายามหน่ึงในหลาย ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของสถานีตํารวจภูธรบึงโขงหลง การแสวงหาแนวร่วมจากประชาชนเพ่ือให้ข่าวและข้อมูลต่างๆ จะทําให้
อาชญากรรมลดลง  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในหน้าที่ตํารวจ หมายถึง งานท่ีตํารวจได้กระทํา เพ่ือให้บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลในสังคม หรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์ผูกพันเก่ียวข้องต่อกัน ร่วมมือประสานการ
ปฏิบัติ เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตํารวจ และเป็นการดําเนินการอย่างเป็นกระบวนการ 
เพ่ือให้ตํารวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจน
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาอาชญากรรม เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย      
ในชุมชนหรือสังคมน้ัน ๆ “ชุมชนมวลชนสัมพันธ์” ในหน้าที่ของตํารวจ เป็นการนําเอาปรัชญาที่ว่า “ตํารวจคือ
ประชาชน และประชาชนก็คือตํารวจ” มาใช้ปฏิบัติ และเป็นการเน้นให้เห็นว่า สัมพันธภาพที่ดี ระหว่าง
ประชาชนกับตํารวจเป็นสิ่งที่จําเป็น เน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานสําคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่         
ของตํารวจ ฉะน้ัน ตํารวจจึงต้องธํารงรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพอันดีน้ีไว้อย่างสมํ่าเสมอ จากวิวัฒนาการของตํารวจ
ในระยะเริ่มแรก เน้นการใช้ยุทธวิธีตํารวจแบบจารีตประเพณี ซึ่งได้แก่ การตรวจท้องที่ ตู้ยาม การต้ังจุดตรวจ 
การระดมกําลังออกปราบปรามอาชญากรรม จากการใช้ยุทธวิธีตํารวจแบบจารีตประเพณีดังกล่าว ปรากฏว่า 
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไม่ได้ผลเท่าที่ควร ประชาชนมีความหวาดหว่ัน ที่จะตกเป็นเหย่ือ
อาชญากรรม และได้พยายามช่วยเหลือตัวเองในเบ้ืองต้น ดังจะพบเห็นทั่วไปว่า บ้านต้องมีการสร้างกําแพงสูงๆ  
มีเหล็กดัดใส่หน้าต่าง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันน้ี ผู้บริหารงานตํารวจได้ตระหนักถึงปัญหาและความสําคัญ     
ของประชาชน ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับตํารวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อันเป็นปัญหาส่วนรวมของสังคม 
งานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ และเข้าใจปัญหาของตํารวจ            
มีสัมพันธภาพอันดีกับตํารวจ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทั้งน้ี โดยมี
เป้าหมายสุดท้าย เพ่ือให้เกิดความสงบสุขขึ้นในชุมชน  

จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ แก่ข้าราชการตํารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรสารวัตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ ถือว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงเพราะต้องนําแนวคิดและหลักการเก่ียวกับ
งานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ที่ได้ศึกษาจากการฝึกอบรม ไปปฏิบัติงานจริง เพราะงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ คือ 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับตํารวจ ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาต่างๆ อันเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของสังคม ดังน้ัน การเรียนการสอนจึงต้องเน้นการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
เพ่ือปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติให้มีค่านิยม จริยธรรมและคุณธรรมตามวิถีทางอุดมการณ์แห่งวิชาชีพตํารวจ 
เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอํานวยการตํารวจ เพ่ือธํารงไว้ซึ่ง
ศักด์ิศรีและเกียรติภูมิผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  
 ในการแก้ไขปัญหานี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ และใช้ใบงานกิจกรรมกลุ่ม โดยให้    
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และกําหนดหัวข้อโดยใช้ใบงาน ให้ช่วยกันระดมความคิด ตามหัวข้อ 
ที่กําหนดในใบงาน โดยใช้ทฤษฎีและความรู้ที่ได้จากการเรียนมารวมถึงประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์     
และนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ ๓๓      
มีภาวะผู้นําเพ่ิมขึ้น พัฒนาท้ังในด้านแนวความคิด เจตคติ พฤติกรรม ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ กล้าแสดงออกทั้งทางด้านความคิดและร่างกาย และช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม   
ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สนุกสนาน เป็นการสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้จากกิจกรรม อีกทั้งผลการวิจัยในครั้งน้ียังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในวิชาอ่ืน           
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมอ่ืนๆ ได้ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
 พัฒนาภาวะผู้นําในวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอํานวยการ
ตํารวจ รุ่นที่ ๓๓  ทุกคนให้มีภาวะผู้นําเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 4.50 ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์และใบงานในการ
ทํากิจกรรมระดมความคิด การนําเสนอหน้าช้ันเรียน 

การตรวจเอกสาร/การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ 

กลุ่มสัมพันธ์เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียน
ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลในกลุ่ม ได้เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเน้ือหาสาระด้วยวิธีการ
ทํางานร่วมกันให้มีอิสระในการแสดงความรู้สึก ความคิด การตอบโต้ และการหาข้อยุติของเร่ืองแล้วสรุปเป็น
ผลงานและความต้องการที่กลุ่มของตนพอใจ 

กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการข้ันตอน วิธีการหรือพฤติกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้การ
ดําเนินงานเป็นกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ได้ทั้งผลงานที่ดี ได้ทั้งความรู้สึกและความรู้สึกที่ดีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน 

การทํางานเป็นกลุ่มหรือการทํางานเป็นทีมหมายถึง  การที่กลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กลุ่มต้องการการมาร่วมปฏิบัติงานน้ีเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสําเร็จ
หรือไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบหลายประการในการทํางานร่วมกัน ซึ่งต้องประกอบด้วย 

1. การมีเป้าหมายร่วมกัน กลา่วคือ ต้องมีวัตถุประสงคใ์นการรวมกลุม่ว่าจะทําอะไรให้เป็นผลสําเรจ็ 
2. การมีส่วนรว่มในการดําเนินงาน คือ ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานของกลุ่ม 
3. การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม คือต้องมีการส่ือความหมายต่อกันและกันเพ่ือช่วยให้เกิดความ

เข้าใจในการทํางานร่วมกัน 
4. การร่วมมือประสานงานกนัในกลุม่ กล่าวคอืต้องมีการประสานงานกันเพ่ือให้งานของกลุ่มสําเร็จ 
5. การมีผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ ผลตอบแทนซึ่งกลุม่จะได้รับจากการทํางานร่วมกัน 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์แบ่งเป็น ๔ ขั้น คือ 
1. ขั้นนํา เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้นักเรียน อาจเป็นการทบทวนความรู้ สร้างบรรยากาศให้

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ที่จะตามมา 
๒. ขั้นกิจกรรม เป็นการให้นักเรียนลงมือทํากิจกรรมที่เตรียมไว้ เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมและ

รับผิดชอบในการเรียนของตน และเพ่ือให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ที่จะสามารถนํามาวิเคราะห์อภิปรายให้เกิด
การเรียนรู้ 

3. ขั้นอภิปราย ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้สึก และการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ 
4.ขั้นสรุป และนําไปใช้เป็นขั้นของการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ จนได้ข้อสรุปชัดเจนและ

เป็นขั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนนําเอาการเรียนไปปฏิบัติหรือใช้ในชีวิตประจําวัน 

สรุปผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ “กลุ่มสัมพันธ์” คือ  
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดกับผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง

กันของบุคคลในห้องเรียน 
2. พัฒนาการด้านการเรียนรู้เกิดขึ้น เนื่องจากผู้เรียนมีความพอใจขณะอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนใน

ห้องเรียน 
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3. บรรยากาศในห้องเรียนอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ในกลุ่ม มีผลต่อการเรียนการสอนเป็น
อย่างมาก 

4. การจัดกลุ่มผู้เรียน หมายถึง การจัดคนเข้ากลุ่มมีส่วนทําให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
หรือตรงข้ามกันได้ 

5. การให้เวลาและการอํานวยความสะดวกแก่กลุ่ม เป็นการช่วยให้กลุ่มทํางานได้ดีย่ิงขึ้น 
6. ครูสามารถใช้อิทธิพลของกลุ่มเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของนักเรียนแต่ละบุคคลได้ด้วย 
7. ครูสามารถอาศัยความเห็นของกลุ่ม มาใช้กับการเรียนการสอนที่มุ่งการแก้ปัญหาได้ 

ข้อดขีองการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุม่สัมพันธ์ คือ 
1. ครูสามารถฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผนการทํางานก่อนลงมือทํางานร่วมกัน ทั้งยังฝึกให้รู้จักการ

แบ่งงานกันทําอย่างทั่วถึง การวางแผนการทํางานและรู้จักแบ่งงานกันทําเป็นกระบวนการทํางานที่จะช่วยให้
ผลงานมีคุณภาพมากขึ้น และเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการแสดงบทบาทหน้าที่ของ
ผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี 

2. การอภิปรายปัญหาในการทํางานกลุ่ม และแนวทางแก้ไขว่าควรจะทําอย่างไร หรือมีอะไรบ้าง
เป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม เป็นทักษะที่สําคัญของการทํางานกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพ 

ความหมายของผู้นํา 

คําว่า “ผู้นํา” ได้มีผู้อธิบายให้ความหมายไว้มากมาย แต่เมื่อประมวลดูแล้วจะพบว่ามีความคล้ายคลึง
ใกล้เคียงกันทั้งสิ้น ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ผู้นํา หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรือสังคมใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง ให้เป็นผู้นํากลุ่มไปสู่เป้าหมาย หรือความต้องการของกลุ่มการยอมรับจากกลุ่มหรือสังคม
ที่มีต่อผู้นําน้ันอาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะต่างๆ กัน ดังต่อไปน้ีคือ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี.2544) 

1. การยอมรับในลักษณะที่เป็นการสืบทอด เช่น การได้รับตําแหน่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือผู้ที่
เป็นที่เคารพนับถือของกลุ่มหรือสังคมน้ันมาก่อน เรียกผู้นําที่ได้รับการยอมรับในลักษณะน้ีว่า “ผู้นําตกทอด” 
(Hereditary Leader) 

2. การยอมรับในลักษณะที่เป็นทางการ เช่น การได้รับการแต่งต้ังหรือได้รับการเลือกต้ังอย่างเป็น
ทางการเน่ืองจากมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้นํา เรียกผู้นําที่ได้รับการยอมรับในลักษณะน้ีว่า “ผู้นําอย่างเป็น
ทางการ” (Legal Leader) 

3. การยอมรับในลักษณะที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น การที่สมาชิกกลุ่มยอมรับสภาพการเป็นผู้นําของ
บุคคลในบุคคลหน่ึงให้เป็นผู้นํากลุ่มไปสู่เป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการและผู้นําก็ปฏิบัติไปตามธรรมชาติไม่ได้มี
การตกลงกันแต่ประการใด เรียกผู้นําที่ได้รับการยอมรับในลักษณะน้ีว่า “ผู้นําตามธรรมชาติ” (Natural Leader) 

4. การยอมรับในลักษณะที่เป็นเพราะความศรัทธา ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความเคารพเช่ือถือเพราะบุคคลน้ันมี
คุณสมบัติพิเศษที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เรียกผู้นําที่ได้รับการยอมรับในลักษณะน้ีว่า “ผู้นําลักษณะพิเศษ” หรือ 
“ผู้นําโดยกําเนิด” (Charismatic Leader) 



-5- 

5. การยอมรับในลักษณะที่เป็นเพราะบุคคลน้ันอยู่ในตําแหน่งหรือฐานะอันเป็น ที่เคารพยกย่องของคน
ทั้งหลาย เรียกผู้นําที่ได้รับการยอมรับในลักษณะน้ีว่า “ผู้นําสัญลักษณ์” (Symbolic Leader) 

จากแนวคิดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุป ความหมายของผู้นําได้ดังน้ี คือ 
1. ผู้นํา คือผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อการกระทําของผู้อ่ืน 
2. ผู้นํา คือผู้ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกต้องต่อการกระทําของผู้อ่ืนมากกว่าคนอ่ืนๆ 
3. ผู้นํา คือผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังจากกลุ่มเพ่ือให้เป็นหัวหน้า 
4. ผู้นํา คือผู้ซึ่งใช้อิทธิพลมากในการกําหนดเป้าหมายหรือการปฏิบัติงานให้บรรลุ 

เป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ 
5. ผู้นํา คือผู้ซึ่งได้รับตําแหน่งในสํานักงานและมีอิทธิพลในตัวสูง 

คุณสมบัติของผู้นํา 
ผู้นําที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มจะสามารถทําหน้าที่ผู้นําได้ดีเพียงใดน้ันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้นําว่า

เหมาะสมกับกรณีเพียงใด แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อกล่าวถึงผู้นํา คนทั่วไปจะคิดถึงว่าต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ
การเป็นผู้นําที่ดี ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ เช่น 

ออร์ดเวย์ ทีด (Ordway Tead. 1965) กล่าวว่า ผู้นําที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของงาน 
3. มีความเข้าใจในด้านมนุษยสัมพันธ์ 
4. มีความกระตือรือร้น 
5. มีความสามารถในการตัดสินใจและตกลงใจ 
6. มีความฉลาด 
7. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

บาร์นาร์ด (Barnard. 1998) ให้ความเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษของผู้นําที่ดีไว้ดังน้ี คือผู้นํา ที่ดีน้ัน
จําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตชีวา มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี มีความรอบรู้ ทันโลกทันเหตุการณ์ มีความ
รับผิดชอบสูง มีความสามารถในการจูงใจคน สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้อง เป็นผู้ที่มีความอดทน เต็ม
เป่ียมไปด้วยพลัง 

คุณลักษณะของผู้นําที่ดี 
สตอกดิลส์ ( Stogdill.1974) ได้วิจัยเก่ียวกับภาวะผู้นําและพบว่าผู้นําที่ดีน้ันจะมีคุณลักษณะภาวะผู้นําดังน้ี 
1. มีเชาน์ปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความคิดอ่านที่เฉียบแหลม 
2. มีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า รักการแสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการหรือในสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้องกับงานที่ทําอยู่เสมอ ทําให้มีความรู้ทันสมัยและกว้างขวาง 
3. เป็นที่พ่ึงในเรื่องที่ตนรับผิดชอบได้ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่ทํา โดยศึกษาหาความรู้ในงานที่

ทําอยู่เสมอจนสามารถให้คําปรึกษาแนะนําผู้อ่ืนได้ 
4. สนใจกิจกรรมและงานสังคม ไม่เป็นคนเก็บตัวมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมและสังคมกับกลุ่ม 

สามารถเข้ากับคนทุกช้ันได้โดยไม่เคอะเขิน มีมารยาทสังคมที่ดี 
5. มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดี มีฐานะพอเลี้ยงตนเองให้อยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่ากลุ่ม ไม่เป็นผู้มี

หน้ีสินหรือหยิบยืมเพ่ือนร่วมงาน จนทําให้ฐานตําแหน่งทางสังคมด้อยลง 
6. ความสามารถในการเข้าสังคม เข้ากับคนได้ดีทุกระดับโดยปราศจากอาการหวาดกลัวเคอะเขิน        

รู้จิตวิทยาในการสนทนา ปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนได้และเป็นผู้มีมารยาทสังคมท่ีดี 
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7. มีความคิดริเริ่ม สามารถที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มีจินตนาการท่ีจะสามารถ
นําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ 

8. รู้วิธีการทํางาน รู้หลักในการทํางาน รู้เรื่องที่ทําอย่างแจ่มชัด และสามารถทําให้งานเสร็จได้เร็วมี
คุณภาพ 

9. มีความอดทน ทนต่อความยากลําบาก ทนงานหนักและยุ่งยากได้ ทนต่อปัญหารอบด้านโดยไม่เสียกําลังใจ 
10. มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความเข้าใจในขอบเขตความสามารถของตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้

เสริมคุณค่าของตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความเช่ือมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ 
11. มีความต่ืนตัวและมีความสามารถในการคาดการณ์ข้างหน้าได้ เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว 

ว่องไว และสามารถวิเคราะห์คาดการณ์ข้างหน้าได้ถูกต้องแม่นยํา 
12. ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ ทําตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและให้ความร่วมมือในการทํางาน เช่น 

อํานวยความสะดวก ร่วมประสานงานและให้บริการต่างๆ เป็นต้น 
13. เป็นผู้ที่มีช่ือเสียง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับ

หน้าที่การงาน 
14. มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหม่ๆ เป็นผู้มีนิสัยรักการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลดีต่อ

หมู่คณะ มีความสามารถในการประยุกต์และดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้เกิดคุณค่าเสมอ 

วิธีดาํเนนิการวิจัย 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ ๓๓ 

จํานวน  ๔๖  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Treatment) มีดังน้ี 

ใบงานในการทํากิจกรรม ๕ เรื่อง ดังน้ี 
1) นโยบายตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
2) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3) ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ในระดับสถานีตํารวจ 
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
5) การสร้างมวลชนสัมพันธ์ในสังคมเมือง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Instrument) 
แบบสังเกตทักษะความเป็นผู้นํา ๕ หัวข้อ คือ การมีมนุษย์สัมพันธ์, การมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม, การ

ปรับตัวเข้ากับคนอ่ืน, มีความเช่ือมั่นในตนเอง และความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเรียนการสอนวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ ๓๓         
มีผู้เรียนทั้งหลักสูตร จํานวน ๔๖ คน ช่ัวโมงการเรียนการสอนตามหลักสูตร ๑๕ ช่ัวโมง แบ่งเป็น ๕ คาบเรียนๆ ละ    
๓ ช่ัวโมง ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน มี 1 กลุ่มที่มี 10 คน 
ใช้ใบงานในการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ จํานวน ๕ ครั้ง ในคาบเรียนที่ ๑,๒, ๓, ๔ และ ๕ โดยให้แต่ละกลุ่มทํางาน
กลุ่มรวบรวมข้อมูลสรุปเน้ือหาตามใบงานที่ผู้วิจัยกําหนดเพ่ือนําเสนอหน้าช้ันเรียน และใช้แบบสังเกตภาวะผู้นํา
รายบุคคล  ดังน้ี 
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 คาบเรียนที ่ วันเวลา/กิจกรรมที่ดําเนินการทดลอง เคร่ืองมือ 
๑ 

(09.00-
12.00) 

๑) ผู้สอนบรรยายขอบเขตและเนื้อหาของการเรียน  ๑ ชั่วโมง  
๒) จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามบัญชีรายชื่อ (ผู้สอนแบ่งกลุ่มทําเป็นบัญชีรายชื่อ
กลุ่มให้เรียบร้อยก่อน โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน มี 1 กลุ่มท่ีมี 
10 คน) ใช้เวลา ๑๐ นาที 
๓) แจกใบงานกลุ่ม (ชุดท่ี ๑) ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดในเร่ือง นโยบายตํารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้ทฤษฎีและความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาใช้ในระดม
ความคิดและสรุปเนื้อหาใช้เวลา  ๓๐ นาที 
๔) ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ ๑๐ นาที โดย
หลังการนําเสนอให้มีการซักถามตัวแทนท่ีออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียน(ก่อนการเข้าร่วม

กลุ่มสัมพันธ์) 
 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม
ภาวะผู้นํา 

๒ 
(13.00-
๑๖.๐๐) 

๑) ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน ๒๐ นาที จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามบัญชีรายชื่อกลุ่มท่ี
ผู้สอนจัดให้ (กลุ่มเดิม) 
๒) แจกใบงานกลุ่ม (ชุดท่ี ๒) ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดในเร่ือง ตํารวจชุมชน
สัมพันธ์ในระดับสถานีตํารวจ โดยใช้ทฤษฎีและความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาใช้ในการ
วิเคราะห์ใช้เวลา ๓๐ นาที 
๓) ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ ๑๐ นาที 
(ตัวแทนกลุ่มจะต้องไม่ซํ้ากัน) โดยหลังการนําเสนอให้มีการซักถามตัวแทนท่ีออกมา
นําเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
-  แบบสัง เกตพฤติกรรม
ภาวะผู้นํา 

 

๓ 
(09.00-
12.00) 

๑) ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน ๒๐ นาที จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามบัญชีรายชื่อกลุ่มท่ี
ผู้สอนจัดให้ (กลุ่มเดิม) 
๒) แจกใบงานกลุ่ม (ชุดท่ี ๓) ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดในเร่ือง การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก โดยใช้ทฤษฎีและความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ใช้เวลา ๓๐ 
นาที 
๓) ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ ๑๐ นาที 
(ตัวแทนกลุ่มจะต้องไม่ซํ้ากัน) โดยหลังการนําเสนอให้มีการซักถามตัวแทนท่ีออกมา
นําเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
-  แบบสัง เกตพฤติกรรม
ภาวะผู้นํา 

๔ 
(๑๓.00-   1

๖.00) 

๑) ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน ๒๐ นาที จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามบัญชีรายชื่อกลุ่มท่ี
ผู้สอนจัดให้ (กลุ่มเดิม) 
๒) แจกใบงานกลุ่ม (ชุดท่ี ๔) ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดในเร่ือง การมีส่วนร่วมใน
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้ทฤษฎีและความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาใช้ในการ
วิเคราะห์ใช้เวลา ๓๐ นาที 
๓) ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ ๑๐ นาที 
(ตัวแทนกลุ่มจะต้องไม่ซํ้ากัน) โดยหลังการนําเสนอให้มีการซักถามตัวแทนท่ีออกมา
นําเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
 
-  แบบสัง เกตพฤติกรรม
ภาวะผู้นํา 

๕ 
(09.00-
12.00) 

๑) ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน ๓๐ นาที และสรุปผลในภาพรวมท้ังหมด 
๒)  แจกใบงานกลุ่ม (ชุดท่ี ๕) ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดในเร่ือง การสร้างมวลชน
สัมพันธ์ในสังคมเมือง โดยใช้ทฤษฎีและความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์
ใช้เวลา ๓๐ นาที 
๓) ตัวแทนกลุ่มละ ๒ คนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ ๑๐ นาที (ตัวแทนกลุ่ม
จะต้องไม่ซํ้ากัน) โดยหลังการนําเสนอให้มีการซักถามตัวแทนท่ีออกมานําเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
๔) ผู้สอนสรุปบทเรียน และสรุปผลการวิจัย 

 
-  แบบสัง เกตพฤติกรรม
ภาวะผู้นํา 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้เรียนก่อนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ และระหว่างการเรียนการสอน
โดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
 
ผลการวิจัย 
 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมภาวะผู้นําในวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ ๓๓ ภาพรวม 
 
ผู้เข้ารับ
การ
อบรม 

ก่อนใช้
กลุ่ม

สัมพันธ์ 

ผลการสังเกต เปรียบเทียบ   ผู้เข้ารับ
การอบรม 

ก่อนใช้
กลุ่ม

สัมพันธ์ 

ผลการสังเกต เปรียบเทียบ 

พฤติกรรม 
พฤติกรรมก่อน 

และ   
พฤติกรรม 

พฤติกรรมก่อน
และ 

หลังกลุ่ม
สัมพันธ์ 

ขณะใช้บทบาท
สมมุติ   

หลังกลุ่ม
สัมพันธ์ 

ขณะใช้บทบาท
สมมุติ 

๑ 3.0 5.0 ดีมาก   ๒๔ 4.0 5.0 ดีมาก 

๒ 3.5 5.0 ดีมาก   ๒๕ 3.5 5.0 ดีมาก 
๓ 3.5 5.0 ดีมาก   ๒๖ 3.5 4.5 ดีมาก 

๔ 3.5 5.0 ดีมาก   ๒๗ 3.0 5.0 ดีมาก 

๕ 3.5 4.5 ดีมาก   ๒๘ 4.0 5.0 ดีมาก 

๖ 3.5 5.0 ดีมาก   ๒๙ 3.0 5.0 ดีมาก 

๗ 3.0 4.5 ดีมาก   ๓๐ 4.0 5.0 ดีมาก 

๘ 4.0 5.0 ดีมาก   ๓๑ 3.0 5.0 ดีมาก 
๙ 4.0 5.0 ดีมาก   ๓๒ 4.0 5.0 ดีมาก 

๑๐ 4.0 5.0 ดีมาก   ๓๓ 3.0 4.5 ดีมาก 

๑๑ 4.0 5.0 ดีมาก   ๓๔ 3.5 5.0 ดีมาก 

๑๒ 4.0 5.0 ดีมาก   ๓๕ 3.0 5.0 ดีมาก 

๑๓ 4.0 4.5 ดีมาก ๓๖ 4.0 5.0 ดีมาก 

๑๔ 3.5 5.0 ดีมาก ๓๗ 4.0 4.5 ดีมาก 
๑๕ 3.5 5.0 ดีมาก ๓๘ 4.0 5.0 ดีมาก 

๑๖ 3.5 5.0 ดีมาก ๓๙ 3.0 5.0 ดีมาก 

๑๗ 3.5 5.0 ดีมาก ๔๐ 3.5 5.0 ดีมาก 

๑๘ 3.5 5.0 ดีมาก ๔๑ 3.8 5.0 ดีมาก 

๑๙ 3.0 5.0 ดีมาก ๔๒ 3.0 4.5 ดีมาก 

๒๐ 3.0 5.0 ดีมาก ๔๓ 4.0 5.0 ดีมาก 
๒๑ 3.0 5.0 ดีมาก ๔๔ 4.0 5.0 ดีมาก 

๒๒ 3.0 4.5 ดีมาก ๔๕ 4.0 5.0 ดีมาก 

๒๓ 3.0 4.5 ดีมาก ๔๖ 3.0 5.0 ดีมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.50 4.90   
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จากตารางที่ 1 ภายหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ในวิชาชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ โดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดและนําเสนอหน้าช้ันเรียนซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องออก
นําเสนอหน้าช้ันเรียน พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีภาวะความเป็นผู้นําที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม จากการประเมิน
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมภาวะผู้นํา ก่อนการเรียนการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ได้ผลการประเมินค่าเฉล่ีย ๓.๕๐ 
เมื่อทําการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 4.๙๐  

สรปุผลการวิจัย 
การวิจัยในช้ันเรียนคร้ังน้ี ดําเนินการเพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําในวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ ๓๓ ทุกคน เพราะผู้ที่สําเร็จการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้บริหารระดับ
ต้นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และการปฏิบัติหน้าที่จะต้องเก่ียวข้องประชาชนและชุมชน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทุกคนจะต้องมีภาวะผู้นํา กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งหลังจากใช้กระบวนการสอนแบบกลุ่ม
สัมพันธ์ ในการเรียนวิชาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน มีภาวะผู้นําเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ๔.๙๐ 
ซึ่งถือว่าการดําเนินการวิจัยในช้ันเรียนคร้ังน้ีบรรลุตามเป้าหมายของการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะทั่วไปการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เป็นการสอนที่เน้นบทบาทของ ผู้เรียนให้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มนับว่ามีความสําคัญมาก ผู้สอนจะต้องให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถใกล้เคียงกัน โดยคํานึงถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการพูด ตลอดจนวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ ของผู้เรียนด้วย ระยะเวลาในการเรียนควรใช้เวลา 2 คาบติดต่อกัน เพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม เป็นการฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะ ผู้เรียนจะได้รู้จัก การร่วมมือช่วยเหลือกัน ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน จากการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับการสอนปกติ เช่น ความรับผิดชอบ และความมีวินัย     
ในตนเอง เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 
ทิศนา  แขมมณี. (๒๕๔๕). กลุ่มสัมพันธ์เพ่ือการทํางานและการจัดการเรียนกาสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ.         

นิชินแอดเวอร์ไทซิ่งกรู๊ฟ. (๒๕๔๕). 

นุจิรา  สารถ้วย. (๒๕๔๗). กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนท่ีมาจาก        
ครอบครัวเกษตรกรบ้านร่องเพียง จังหวัดเชียงราย. การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
จิตวิทยาการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

บําบัด  เมธานัย .  (๒๕๔๕ ) . การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ เ น้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง               
โดยวิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.thaiedresearch.org 
[๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕] 

ปรียรัตน์ สงคราม. (๒๕๕๔). การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕, แหล่งที่มา: http://preyaratsongkram.blogspot.com/2011/03/blog-post_8066.html 
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แบบสังเกตพฤติกรรมภาวะผู้นาํ 
วิชาชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ของผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม หลกัสตูรฝ่ายอํานวยการตาํรวจ รุ่นที่ ๓๓   

 

คําชี้แจง  ให้ผู้สอน/ผู้ช่วย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป้าหมายตามหัวข้อรายการพฤติกรรม แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง
พฤติกรรมท่ีสังเกตพบระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีหัวข้อการประเมิน จํานวน ๕ ข้อ ดังนี้ 

1. การมีมนุษยสมัพันธ์    ๒. การมีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม ๓.  การปรับตัวเข้ากับคนอ่ืน 
๔. มีความเช่ือมั่นในตนเอง      5. มีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้เข้ารับ
การ

ฝึกอบรม 

หัวข้อการสังเกตพฤติกรรม (หัวข้อละ ๑ คะแนน) 

๑. การมีมนุษย์
สัมพันธ์ 

๒. การมีส่วน
ร่วมในการ
ทํางานกลุ่ม 

๓. การปรับตัว
เข้ากับคนอ่ืน  

๔. มีความ
เช่ือมั่นใน
ตนเอง 

๕. มีความ
กระตือรือร้น
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวมคะแนน 

คนที ่๑             

คนที ่๒             

คนที ่๓             

คนที ่๔             

คนที ่๕             

คนที ่๖             

คนที ่๗             

คนที ่๘             

คนที ่๙             

คนที ่๑๐             

คนที ่๑๑             

คนที ่๑๒             

คนที ่๑๓             

คนที ่๑๔             

คนที ่๑๕             

คนที ่๑๖             

คนที ่๑๗             

คนที ่๑๘             

คนที ่๑๙             

คนที ่๒๐             

คนที ่๒๑             

คาบเรียนที่............................. 



ผู้เข้ารับ
การ

ฝึกอบรม 

หัวข้อการสังเกตพฤติกรรม (หัวข้อละ ๑ คะแนน) 

๑. การมีมนุษย์
สัมพันธ์ 

๒. การมีส่วน
ร่วมในการ
ทํางานกลุ่ม 

๓. การปรับตัว
เข้ากับคนอ่ืน  

๔. มีความ
เช่ือมั่นใน
ตนเอง 

๕. มีความ
กระตือรือร้น
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวมคะแนน 

คนที ่๒๒             

คนที ่๒๓             

คนที ่๒๔             

คนที ่๒๕             

คนที ่๒๖             

คนที ่๒๗             

คนที ่๒๘             

คนที ่๒๙             

คนที ่๓๐             

คนที ่๓๑             

คนที ่๓๒             

คนที ่๓๓             

คนที ่๓๔             

คนที ่๓๕             

คนที ่๓๖             

คนที ่๓๗             

คนที ่๓๘             

คนที ่๓๙             

คนที ่๔๐             

คนที ่๔๑             

คนที ่๔๒             

คนที ่๔๓             

คนที ่๔๔             

คนที ่๔๕             

คนที ่๔๖             



 
 
 
 
 
 

ใบงาน (ชุดที่ ๑) 
วิชาชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม หลกัสตูรฝ่ายอํานวยการตาํรวจ รุ่นที่ ๓๓ 

 
๑. ให้แต่ละกลุ่มตามบัญชีรายช่ือกลุ่มที่จัดให้  โดยให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเร่ือง นโยบายตํารวจชุมชน

และมวลชนสัมพันธ์  โดยใช้ทฤษฎีและความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ ใช้เวลา ๓๐ 
นาที ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอหน้าใช้เรียน 

๒. ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คน เพ่ือนําเสนองานหน้าช้ันเรียน ใช้เวลากลุ่มละ ๑๐ นาที 
 



 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน (ชุดที่ ๒) 
วิชาชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม หลกัสตูรฝ่ายอํานวยการตาํรวจ รุ่นที่ ๓๓ 

 
๑. ให้แต่ละกลุ่มตามบัญชีรายช่ือกลุ่มที่จัดให้  โดยให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

โดยใช้ทฤษฎีและความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ ใช้เวลา ๓๐ นาที ในการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือนําเสนอหน้าใช้เรียน 

๒. ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คน เพ่ือนําเสนองานหน้าช้ันเรียน ใช้เวลากลุ่มละ ๑๐ นาที 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน (ชุดที่ ๓) 
วิชาชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม หลกัสตูรฝ่ายอํานวยการตาํรวจ รุ่นที่ ๓๓ 

 
๑. ให้แต่ละกลุ่มตามบัญชีรายช่ือกลุ่มที่จัดให้  โดยให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเร่ือง ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ 

ในระดับสถานีตํารวจ โดยใช้ทฤษฎีและความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ ใช้เวลา ๓๐ 
นาที ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอหน้าใช้เรียน 

๒. ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คน เพ่ือนําเสนองานหน้าช้ันเรียน ใช้เวลากลุ่มละ ๑๐ นาที 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน (ชุดที่ ๔) 
วิชาชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม หลกัสตูรฝ่ายอํานวยการตาํรวจ รุ่นที่ ๓๓ 

 
๑. ให้แต่ละกลุ่มตามบัญชีรายช่ือกลุ่มที่จัดให้  โดยให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเรื่อง การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  โดยใช้ทฤษฎีและความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ ใช้เวลา ๓๐ นาที ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอหน้าใช้เรียน 

๒. ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คน เพ่ือนําเสนองานหน้าช้ันเรียน ใช้เวลากลุ่มละ ๑๐ นาที 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน (ชุดที่ ๕) 
วิชาชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม หลกัสตูรฝ่ายอํานวยการตาํรวจ รุ่นที่ ๓๓ 

 
๑. ให้แต่ละกลุ่มตามบัญชีรายช่ือกลุ่มที่จัดให้  โดยให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเรื่อง การสร้างมวลชน

สัมพันธ์ในสังคมเมือง  โดยใช้ทฤษฎีและความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ ใช้เวลา ๓๐ 
นาที ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอหน้าใช้เรียน 

๒. ให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๒ คน เพ่ือนําเสนองานหน้าช้ันเรียน ใช้เวลากลุ่มละ ๑๐ นาที 
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