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หลักการและเหตุผล (Background) 
ชดุสรา้งสรรคน์วตักรรมสงัคมชิน้นี ้ถกูออกแบบและจดัทาํขึน้เพ่ือใหเ้ยาวชนท่ีมีความสนใจและตัง้ใจอยากลกุขึน้มาแกไ้ข

ปัญหาสังคม สามารถนําไปศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม ท่ีสามารถ 

แกไ้ขปัญหาท่ีพบเจอทั้งในระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับประเทศได ้และสามารถช่วยครูหรือกระบวนกรใน 

การจดักิจกรรมออกแบบนวตักรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาสงัคมได ้

 

ส่ิงที่ต้องใส่ใจระหว่างพัฒนานวัตกรรมสังคม 
- เคารพและรบัฟังความคิดเห็นของเพ่ือนรว่มทีม 

- ทกุคนในทีมมีความถนดัท่ีตา่งกนั ช่วยเหลือเพ่ือนรว่มทีมใหม้ีส่วนรว่มตลอดกระบวนการทาํงาน 

- สงสยั เสาะหา และสอบถามขอ้มลูจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตลอดการทาํงาน 

- กลา้ท่ีจะพดูและลงมือทาํ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดเวลา 

- คอยทบทวนขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทาํงาน เพ่ือมาวเิคราะห ์ตีโจทย ์ออกแบบ และปรบัปรุงการทาํงานอยู่เสมอ 
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ภาพรวมกิจกรรม 
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 สว่นด้วยกนั 

1. 6 ขัน้ตอนการพฒันานวตักรรมสงัคม (Social Innovation) 

2. การประเมินทกัษะระหว่างทาํงาน (Skills Assessment) 

6 ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรมสังคม (Social Innovation) 
1. Empathize ทาํความเขา้ใจ 1.1 Understanding the Team - เขา้ใจสมาชกิในทีม 

1.2 Understanding the Issue - เขา้ใจปัญหา 

1.3 Understanding the Target - เขา้ใจกลุม่เป้าหมาย 

2. Define หาความจรงิ 2.1 Defining the Problem - ตามหาสาเหตขุองปัญหา 

2.2 Research Planning - วางแผนการเก็บขอ้มลู 

2.3 Setting Team Objective - สรุปเป้าหมายของส่ิงท่ีจะทาํ 

3. Ideate เสนอความคดิ 3.1 Brainstorming - ระดมไอเดยี ! 

3.2 Idea Rating - เลือกไอเดยี 

4. Prototype ทาํตน้แบบ 4.1 Prototype Planning - วางแผนทาํตน้แบบ 

4.2 Prototype Making - ลงมือทาํตน้แบบ 

5. Test ทดสอบไอเดีย 5.1 Testing Preparation - เตรียมทดสอบตน้แบบ 

5.2 Capturing Feedback - เก็บขอ้มลูจากการทดสอบ 

6. Scale up ขยายผลการทาํงาน 6.1 Impact Planning - วางแผนระยะสัน้-กลาง-ยาว  

6.2 Networking - วางแผนสรา้งเครือข่าย 

6.3 Short-term Action Plan - วางแผนการดาํเนินงานระยะสัน้ 

การประเมนิทักษะระหว่างทํางาน Skills Assessment 
เหมาะสาํหรบักระบวนกรหรือผูใ้ชง้านเคร่ืองมือท่ีตอ้งการประเมินทกัษะระหวา่งการทาํงาน โดยเนน้ท่ี 6 ทกัษะดงันี ้

1. Collaboration: การทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้น ช่วยใหที้มทาํงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

2. Creativity: การคิดสรา้งสรรค ์ช่วยใหส้ามารถมองเห็นความเป็นไปไดใ้นการทาํผลงานใหม่ ๆ  

3. Communication: การส่ือสาร ช่วยใหเ้พ่ือนรว่มทีม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจ โดยใชค้าํหรือส่ือท่ีเหมาะสม 

4. Problem Solving: การแกไ้ขปัญหาไดด้ี ชว่ยใหร้บัมือกบัสถานการณเ์ฉพาะหนา้ได ้

5. Inquiry: การเก็บขอ้มลู ความชา่งสงัเกต ละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งครบถว้น 

6. Resilience: พลงัใจ ไม่ย่อทอ้ ชว่ยใหก้า้วขา้มปัญหาและขอ้ผิดพลาดไปได ้พยายามพฒันาผลงานเสมอ  
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6 ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรมสังคม  
ในการพัฒนา Social Innovation (นวัตกรรมสังคม) นัน้ มีขั้นตอนการทาํงานท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจปัญหาและแก้ไข

ปัญหาสังคมไดอ้ย่างตรงจุด และส่ิงสาํคัญของกระบวนการนีค้ือ การทบทวนและกลับไปปรับปรุงผลงาน เพราะใน

กระบวนการนีมุ้่งเนน้ไปท่ีการเรียนรูผ่้านการลงมือทาํ ตามหลกัการของการออกแบบโดยมีผูใ้ชง้านหรือผูไ้ดร้บัผลกระทบ

เป็นท่ีตัง้ (Human-centered Design) ซึ่ง 6 ขัน้ตอนนีย้ิ่งทาํยิ่งเขา้ใจปัญหาและยิ่งพฒันาผลงานเพ่ือแกปั้ญหาไดด้ียิ่งขึน้ 

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก คือ 
1. Empathize - ทาํความเขา้ใจ 

2. Define - หาความจรงิ 

3. Ideate - เสนอความคิด 

4. Prototype - ทาํตน้แบบ 

5. Test - ทดสอบไอเดีย 

6. Scale up - ขยายผลการทาํงาน 
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1. Empathize ทําความเข้าใจ 
หากเปรียบเทียบกับการไปเท่ียว คาํถามท่ีจะตอ้งตอบให้ไดค้ือ เท่ียวท่ีไหน ไปอย่างไร  

ไปกับใคร ใชเ้งินเท่าไร ตอ้งเตรียมตัวอย่างไรบา้ง ไปทาํไม คาํถามเหล่านีจ้ะช่วยใหเ้รา

เขา้ใจและประเมินการไปเท่ียวครัง้นัน้ว่าน่าสนกุหรือคุม้ค่าแค่ไหน 

 

เช่นเดียวกันกับการพัฒนา Social Innovation ก่อนจะเริ่มการทํางาน ส่ิงสําคัญคือ  

การเขา้ใจศกัยภาพ ความถนดัของกลุ่ม การเขา้ใจปัญหาสงัคมและรว่มเลือกเป้าหมายใน

การทาํงานร่วมกัน การเขา้ใจกลุ่มเป้าหมายว่าการแกปั้ญหาของกลุ่มจะส่งผลต่อใครบา้ง 

การสาํรวจก่อนเริ่มทาํงานนี ้จะช่วยทาํใหเ้ราเห็นเสน้ทางการพัฒนา Social Innovation 

และสนกุไปกบัการแกปั้ญหาสงัคมท่ีเราสนใจไดม้ากยิ่งขึน้ 

 

ขั้นตอน Empathize ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือ 3 ใบงาน ดังนี ้

1.1 Understanding the Team - เขา้ใจสมาชกิในทีม 

1.2 Understanding the Issue - เขา้ใจปัญหา 

1.3 Understanding the Target - เขา้ใจกลุม่เป้าหมาย  
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1.1 Understanding the Team (10-15 นาที)  

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถแนะนาํตวัเอง บอกความสนใจส่วนตวั และระบปุระเด็นทางสงัคมท่ีตนเองใหค้วามสาํคญั 

เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัคนในทีมในการทาํ Social Innovation รว่มกนัต่อไป 

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 15 นาที  

- บอกชื่อ ความเก่งหรือทักษะท่ีตนเองทาํไดด้ี และความสนใจของตนเอง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูเป็นตัวอย่าง  

แลว้ใหผู้เ้ขา้รว่มแนะนาํตวัจนครบทกุคน 

- ขัน้ท่ี 1 ทาํความรูจ้กัเพ่ือนรว่มทีม และ ขัน้ท่ี 2 ใหต้ัง้ชื่อทีม โดยใชเ้วลาในแต่ละขัน้ตอน 5 นาที 

Note: 

- กระบวนกรควรแนะนาํใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอบคาํถามใหค้รบทั้งชื่อ ความเก่งหรือทักษะท่ีทาํไดด้ี และความ

สนใจของแต่ละคน 

- การบอกทกัษะท่ีทาํไดด้ีอาจเป็นเร่ืองไม่คุน้เคยหรือยากในการเริ่มตน้ กระบวนกรสามารถถามถึงส่ิงท่ีชอบทาํเป็น

ประจาํ หรือส่ิงท่ีทาํไดด้ีขึน้เร่ือย ๆ แลว้จึงสรุปทกัษะท่ีถนดัออกมาจากส่ิงนัน้ 

- ทักษะท่ีใช้ในใบงานนี้คือ  ทักษะการ ส่ือสารและทักษะการตั้งคําถาม  ให้ชวนผู้ เ ข้าร่วมประ เมิน 

เพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
- ใบงาน 1.1 Understanding the Team 1 แผ่น 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 ทาํความรู้จักเพื่อนร่วมทมี (5 นาท)ี ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนข้อมูลทลีะคน  

- ชื่อ: ใหเ้ขียนชื่อเล่นของตวัเอง 

- ฉนัเก่งอะไร ? เช่น ชอบพดูภาษาองักฤษ ช่างคดิ กลา้พดู กลา้ลงมอืทาํ เป็นตน้ 

- ฉนัสนใจอะไร ? เขียนประเด็นทางสงัคมท่ีแต่ละคนสนใจ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม การจา้งงานคนในหมู่บา้น อาชีพ 

การหารายได ้เป็นตน้ 

 

ขั้นตอนที ่2 ชื่อทมี (5 นาท)ี นาํประเด็นทางสังคมทีท่มีสนใจทีสุ่ดมาตั้งเป็นชือ่ทมี 

- ใหที้มสาํรวจดวู่าประเด็นทางสงัคมอะไรท่ีกลุ่มสนใจกนัมากท่ีสดุ  

- ชื่อทีม: ตัง้ชื่อทีมพรอ้มสโลแกน หรือคาํอธิบายสัน้ ๆ จากประเด็นทางสงัคมท่ีทีมตอ้งการแกไ้ข  

เช่น EnvironmentalMan พิชิตปัญหานํา้ในคลองเน่าเสีย เป็นตน้ 
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1.2 Understanding the Issue (15-20 นาที)  

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
กิจกรรมนีช้่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมทุกคนในกลุ่มสามารถคิดถึงปัญหาทางสังคมอย่างเป็นระบบ และเลือกปัญหาท่ีทีมสนใจไป

พฒันา Social Innovation ในขัน้ต่อไปได ้

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 15-20 นาที 

ก่อนพดูคยุถึงประเด็นทางสงัคม 

- ใหช้วนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคุยปัญหาทางสังคมท่ีเห็นไดช้ัดก่อน เช่น ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาดา้นการศึกษา 

ปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้  

- แนะนําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรูจ้ัก Sustainable Development Goals (SDGs) และลองให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ยกตวัอย่างปัญหาใกลต้วั หลงัจากนัน้ใหค้ยุถึงปัญหาทางสงัคมท่ีทีมสนใจ 

Note: ทักษะท่ีใช้ในใบงานนี้คือ  ทักษะการ ส่ือสารและทักษะการทํางานร่วมกัน  ให้ชวนผู้ เข้าร่วมประเมิน 

เพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 1.2 Understanding the Issue 1 แผ่น 

2. กระดาษ A4 หรือกระดาษฟลิปชารต์ เพ่ือเขียน “ปัญหาสงัคมในชมุชนของเรา” 

3. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 เลือกประเดน็ปัญหาใหญ่ (5 นาท)ี 

- เขียน “ประเด็นปัญหาใหญ่” ของชมุชน/พืน้ท่ี/กลุ่มท่ีเราสนใจหรือตอ้งเจอ 

โดยขอใหป้ระเด็นท่ีเลือกมาเป็นประเด็นทีส่มาชิกในทมีสนใจ เช่น การศกึษา ส่ิงแวดลอ้ม 

การเขา้ถงึสาธารณปูโภค สิทธิมนษุยชน ฯลฯ และวาดวงกลมลอ้มรอบแต่ละปัญหา   

- แต่ละกลุ่มสามารถเขียนไดม้ากกว่า 5 ปัญหาใหญ่ ต่อ 1 กลุ่ม 

 

ขั้นตอนที ่2 เติมปัญหาย่อย (10-15 นาท)ี 

- ใหใ้นกลุ่มช่วยกนัคดิวา่ประเด็นปัญหาใหญ่แตกแขนงไปสู่ “ปัญหาย่อย” อะไรไดบ้า้ง 

- เขียน “ปัญหาย่อย” แลว้ใหล้ากเสน้เชื่อมจากวงกลมปัญหาใหญ่ เช่น ประเด็นปัญหาหลกั คือ ส่ิงแวดลอ้ม 

ปัญหาย่อยเจาะจงท่ีเราสนใจ คอื กล่ินเหม็นจากขยะ ควนัจากรถยนต ์นํา้เน่าเสียจากตลาด เป็นตน้ 

- ใหเ้ขียนอย่างนอ้ย 3 ปัญหาย่อย ต่อ 1 ปัญหาใหญ่ 

 

ขั้นตอนที ่3 (1 นาท)ี  

- ใหว้าดดาวหนา้หวัขอ้ใหญ่ท่ีกลุ่มสนใจ เพ่ือนาํไปใชอ้อกแบบ Social Innovation ตอ่ไป  

- แต่ละกลุ่มสามารถเลือกไดม้ากกว่า 1 หวัขอ้  
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1.3 Understanding the Target (20 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
ขัน้ตอนนีค้ือการทาํ Persona เป็นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจนว่าผูเ้ขา้ร่วมตอ้งการแกไ้ขปัญหาอะไรและของใคร 

โดยนึกถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูท่ี้จะใชง้าน Social Innovation เป็นหลกั ดว้ยวิธีการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่าง 5-10 

คน ต่อ 1 กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มเขา้ใจและแกไ้ขปัญหาไดต้รงจดุ 

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 20 นาที 

- แนะนาํใหผู้เ้ขา้ร่วมเขียนรายละเอียดจากขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีไดร้บัจากการสัมภาษณ ์ไม่ใช่การเขียนจาก

จินตนาการ หรือคาดเดาขึน้เอง 

- การทาํ Persona ไม่ใช่การนาํข้อมูลสัมภาษณ์จาก 1 คนมาใช้ แต่เป็นการรวบรวมข้อมูล “กลุ่มเป้าหมาย”  

จาํนวน 5-10 คน เพ่ือใชส้รา้งบคุลิกท่ีเป็น “ตวัแทนกลุ่มเป้าหมาย” 

- การกรอกข้อมูลก่อนสัมภาษณ ์สามารถให้ผู้เข้าร่วมระดมความเห็นในหัวข้อนั้น ๆ ออกมาให้มากท่ีสุดก่อน  

แลว้ค่อยวิเคราะหห์รือตดัออกทีละขอ้ เพ่ือไม่ใหย้ึดติดกบักรอบความคิดเดิมหรือกลวัการตอบผิดมากเกินไป 

- อาจใชก้ารเล่นบทบาทสมมตุิช่วยในการตดัสินใจ โดยใหค้นใดคนหน่ึงในกลุ่มรบับทบาท “ตวัแทนกลุ่มเป้าหมาย” 

หรือทัง้กลุ่มรบับทบาทรว่มกนัในตวัละครท่ีต่างกนัก็ได ้

- แต่ละกลุ่มสามารถทาํ Persona ไดห้ลายใบ 

Note: ทกัษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้ือ ทกัษะการตัง้คาํถาม ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการไม่ทอ้ถอย ใหช้วนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

ประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 
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ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 1.3 Understanding the Target 1 แผ่น 

2. กระดาษ A4 หรือกระดาษฟลิปชารต์เพ่ือเขียน และวาดรูป Persona 

3. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 

ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 (10-15 นาท)ี วาดรูป/หารูปให้ใกล้เคียงกบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ราสนใจ 

เนน้ใหใ้ส่ความเขา้ใจพืน้ฐานต่อกลุ่มเป้าหมายเบือ้งตน้ลงไปก่อน  

1. ชื่อ: ตัง้ชื่อสมมตุิขึน้มาไดเ้ลย 

2. กลุ่มเป้าหมายคือใคร: ขอ้มลูครา่ว ๆ เช่น อาย ุอาชีพ ครอบครวั สนิทกบัใคร ความสนใจ งานอดิเรก ชอบทาํอะไร 

ไม่ชอบทาํอะไร มีบคุลิกนิสยัอยางไร ฯลฯ 

3. อธิบายรายละเอียดของปัญหา: อธิบายว่าประเด็นปัญหามีรายละเอียดอย่างไร เช่น กลุ่มเป้าหมายเจอปัญหานี้

ตอนไหน ช่วงเวลาไหนท่ีเจอบ่อย ๆ เป็นตน้ 

4. เป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาคืออะไร: ส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการคืออะไร เช่น เขาอยากใหปั้ญหานีห้ายไป

เพ่ือใหม้ีเวลาอยู่กบัครอบครวัมากขึน้ ใชห้นีห้มด มีเงินออม เป็นตน้ 

5. อุปสรรคในการแกไ้ขปัญหา: ส่ิงท่ีทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายไม่สามารถไปถึงเป้าหมายท่ีระบุไวใ้นขอ้ 4 ได ้หรือ ส่ิงท่ี 

ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายเป็นทกุข ์

6. ส่ิงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาได:้ ส่ิงท่ีทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถไปถึงเป้าหมายท่ีระบไุวใ้นขอ้ 4 ไดส้าํเรจ็  

7. ระบทุางออกท่ีเคยใชไ้ปแลว้ก่อนหนา้นี ้เพ่ือไม่ใหแ้กปั้ญหาดว้ยวิธีเดิม ๆ ท่ีเคยใชแ้ลว้ไม่ไดผ้ล 

 

ขั้นตอนที ่2 (5 นาท)ี วงกลมขอ้มูลทีก่รอกลงไปแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลรองรับ 

- เมื่อผูเ้ขา้รว่มทาํใบงานเสรจ็แลว้ ใหใ้ชด้ินสอหรือปากกาวงกลมขอ้มลูท่ีกรอกลงไปแลว้ 

แต่ยงัไม่แน่ใจในความถกูตอ้ง (ขาดขอ้มลูรองรบั) เพ่ือใหก้ลุ่มไปหาขอ้มลูเพ่ิมเตมิ 

 

ขั้นตอนที ่3 (5-10 นาท)ี การทาํงานบนขอ้มูลจริงจากการสัมภาษณ ์

- ใหไ้ปหาคนสมัภาษณท่ี์อยูใ่นกลุม่ตวัอย่าง 5-10 คน  

- นาํขอ้มลูจรงิท่ีไดม้าเขียนในใบงาน ใส่รายละเอียดตามเลขช่อง ไล่ไปจนจบครบทกุขอ้  

- ใชข้อ้มลูจรงิจากการสมัภาษณใ์นการเขยีน ไม่เขียนจากจินตนาการ  
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เม่ือทําใบงาน Empathize ทําความเขา้ใจครบแล้ว 
เมื่อเขา้ใจรอบดา้นและระบุปัญหาท่ีสนใจไดแ้ลว้ เราก็พรอ้มท่ีจะเดินทางไปสู่การพฒันา 

Social Innovation โดยการนําความเข้าใจเบื ้องต้นนี้เ ป็นจุดเริ่มต้นค้นหาความจริง 

ท่ีไม่ไดม้าจากการคิดไปเอง 

 

2. Define หาความจริง  
ความเขา้ใจท่ีผิด จะนาํไปสู่การแกปั้ญหาท่ีผิด การตรวจหาความจริงจึงเป็นส่ิงสาํคญั 

ท่ีจะช่วยใหต้ิดกระดมุเม็ดแรกไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

 

ในการพัฒนา Social Innovation ทุกปัญหาสังคมลว้นมีความลับซ่อนอยู่ ในการแกไ้ข

ปัญหาใหส้าํเรจ็ ตอ้งคน้หาตน้ตอของปัญหานัน้ใหพ้บ สนุกในการมองปัญหาจากหลาย

มมุมอง หลายบทบาท ค่อย ๆ เห็นความจริงในปัญหาท่ีกลุ่มสนใจปรากฏขึน้มา เพ่ือให้

ทีมเขา้ใจองคป์ระกอบของปัญหาท่ีกาํลงัจะแกไ้ขอย่างแทจ้รงิ 

 

ขั้นตอน Define ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือ 3 ใบงาน ดังนี ้

2.1 Defining the Problem - ตามหาสาเหตขุองปัญหา 

2.2 Research Planning - วางแผนการเก็บขอ้มลู 

2.3 Setting Team Objective - สรุปเป้าหมายของส่ิงท่ีจะทาํ 

 

 

หลงัจากทาํตามใบงานในขัน้ตอนนีค้รบทัง้ 3 แผ่นแลว้ หากรูส้กึวา่ยงัไมเ่ขา้ใจปัญหาอยา่งชดัเจน 

ใหก้ลบัไปทบทวนการหาขอ้มลูกลุ่มเป้าหมายในขัน้ตอนท่ี 1.3 Understanding the Target ถงึ  

2.3 Setting Team Objective ใหม่อีกครัง้ 
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2.1 Defining the Problem 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
ใชเ้คร่ืองมือ 5 WHYs ในการตัง้คาํถาม เพ่ือใหส้มาชิกในกลุ่มไดล้องวิเคราะหปั์ญหา และเชื่อมโยงของตน้ตอของปัญหา 

จนคน้พบสาเหตหุลกัของปัญหาท่ีกลุ่มสนใจได ้

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 20 นาที 

- กิจกรรมนีเ้ป็นการวิเคราะหปั์ญหา เพ่ือนาํไปพัฒนา Social Innovation กระบวนกรควรช่วยใหผู้ร้่วมกิจกรรม 

ทกุคนไดอ้อกความเห็น โดยท่ีไม่ไดม้ีคนใดคนหน่ึงพดูเพียงคนเดียว 

Note: ทักษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้ือ ทักษะการตัง้คาํถาม ทักษะการส่ือสาร และทักษะการทาํงานร่วมกัน ใหช้วนผูเ้ขา้ร่วม

ประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 2.1 Defining the Problem 1 แผ่น 

2. ปากกา หรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 (3-5 นาท)ี ระบุปัญหาทีก่ลุ่มต้องการแก้  

- ใหเ้ขียนปัญหาท่ีกลุ่มสนใจแกไ้ขผ่านการทาํ Social Innovation ร่วมกันไวใ้นท่ีว่างช่อง 1 ทางซา้ยมือ ซึ่งเป็น

ปัญหาท่ีเลือกไวใ้นใบงาน 1.2 Understanding the Issue 

ขั้นตอนที ่2 (10 นาท)ี หาสาเหตขุองปัญหา  

- ตัง้คาํถามว่า “ทาํไม ?” โดยเริ่มจากปัญหาท่ีเราตอ้งการแก ้ตอบคาํถาม แลว้เติมคาํตอบโดยปรบัใหเ้ป็นประโยค

คาํถามใหม่ท่ีเริ่มตน้ว่า “ทาํไม” ถามตอบซํา้ ๆ ทาํอย่างนีต้่อไปเร่ือย ๆ จนครบ 5 ครัง้ (5 WHYs) 

ตัวอย่าง:  

1. ปัญหาท่ีตอ้งการแก:้ คนในหมู่บา้นอาชีพไมม่ั่นคง รายไดน้อ้ย 

2. ตัง้คาํถามวา่ทาํไม…? ใหค้รบ 5 ครัง้ (5 WHYs)  

 

1. ทาํไมคนในหมู่บ้านอาชีพไม่ม่ันคง รายไดน้้อย ?  

a. เพราะวา่มีอาํนาจในการต่อรองกบันายทนุตํ่า   

2. ทาํไมคนในหมู่บ้านถึงมีอาํนาจในการตอ่รองกับนายทนุตํ่า ? 

a. เพราะเงื่อนไขทางการศกึษา และไม่ใช่ธุรกจิของตนเอง  

3. ทาํไมคนในหมู่บ้านถึงมีเงือ่นไขทางการศึกษา ? ทาํไมถึงมีธุรกิจของตนเองไม่ได้ ? 

a. เพราะขาดวฒุิการศกึษา เพราะไม่มีความรูธุ้รกิจ เพราะไม่มีทนุ  

4. ทาํไมคนในหมู่บ้านถึงขาดวุฒิการศึกษา ? 

a. เพราะตอ้งเดนิทางไกล และไม่เห็นความสาํคญัของการเรียน  

5. ทาํไมคนในหมู่บ้านถึงตอ้งเดนิทางไกล ? ทาํไมถึงไม่เหน็ความสาํคัญของการเรียน ? 

a. เพราะระบบคมนาคมไม่เอือ้อาํนวย และการศกึษาในพืน้ท่ีไม่จงูใจใหเ้รียนต่อ 

 

ขั้นตอนที ่3 (3-5 นาท)ี ใครมีผลกับสาเหต ุ

- ระบผุูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของแต่ละสาเหต ุระบไุวท่ี้ดา้นขา้งของสาเหต ุ

 

ขั้นตอนที ่4 (2 นาท)ี เลอืกสาเหตทุีส่นใจ  

- วงกลมสาเหตขุองปัญหาสาํหรบัการตัง้สมมตุฐิานเพ่ือไปหาขอ้มลูเพ่ิมเตมิ  
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2.2 Research Planning (30 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
ใบงานนีใ้ชคู้่กบัใบงานอ่ืนท่ีตอ้งการหาขอ้มลูเพ่ิม เช่น ใบงาน 1.3 Understanding the Target หรือ ใบงาน 2.1 Defining 

the Problem เพ่ือวางแผนการหาขอ้มลูอย่างเป็นระบบและครบทกุขอ้สงสยั 

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 30 นาที 

- ก่อนเริ่มทาํใบงาน ใหช้วนผูเ้ขา้ร่วมกลบัไปดูใบงาน 1.3 Understanding the Target และ ใบงาน 2.1 Defining 

the Problem เพ่ือนาํประเด็นท่ียงัไม่รูม้าตัง้เป็นโจทยใ์นการตัง้คาํถาม (30 นาที) 

- หลงัทาํใบงาน และรวบรวมขอ้มลูเพ่ิมเติม ใหป้รบัขอ้มลูในใบงาน 1.3 Understanding the Target และ ใบงาน 

2.1 Defining the Problem 

- ระหว่างคิดคาํถาม หรือหลงัจากคิดคาํถามแลว้ อาจลองเล่นบทบาทสมมตุิอีกครัง้ ใหค้นหน่ึงถาม คนหน่ึงตอบ 

คนอ่ืน ๆ คอยสงัเกตการณแ์ละใหข้อ้เสนอเพ่ือปรบัปรุงคาํถาม ผูต้อบใหต้อบตามความรูส้ึกทนัทีท่ีไดฟั้งคาํถาม 

และสะท้อนความรู้สึกนั้นออกมา โดยไม่ต้องเน้นการตอบข้อเท็จจริง เ พ่ือให้ผู้ถามและผู้สังเกตการณ ์

ไดฝึ้กปรบัปรุง เพ่ือใหถ้ามไดต้รงจดุ ซึ่งคาํถามท่ีเหมาะสมจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง 

Note: ทักษะท่ีใช้ในใบงานนี้คือ  ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการทํางานร่วมกัน  

ใหช้วนผูเ้ขา้รว่มประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 
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ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 2.2 Research Planning 1 แผ่น 

2. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 

 

ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
 

ขั้นตอนที ่1 (30 นาท)ี ทาํแผนการเก็บข้อมูล 

1. หัวขอ้ท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม: เขียนหัวขอ้โดยเลือกจาก “สาเหตุท่ีสนใจ” ในใบงาน 1.3 Understanding the 

Target และใบงาน 2.1Defining the Problem เ พ่ือระบุประเด็นท่ีต้องการข้อมูลและข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  

(สามารถเขียนไดม้ากกว่า 1 หวัขอ้)  

3. แนวทางหาคาํตอบ: ระบุวิธีท่ีจะใช้ในการหาคาํตอบ โดยให้ทาํแยกทีละหัวขอ้ แต่ละหัวข้ออาจมีมากกว่า 1 

แนวทาง เช่น หวัขอ้ A ใชส้มัภาษณแ์ละสงัเกต หวัขอ้ B ใชส้งัเกตและทาํแบบสอบถาม เป็นตน้ 

4. แหล่งขอ้มลู: คาํตอบท่ีเราอยากไดจ้ากวิธีการท่ีเราเขียนไวน้ัน้ ตอ้งไดม้าจากใคร ระบบุคุคลใหช้ดัเจน 

5. ตัง้คาํถาม: คิดคาํถามท่ีในกลุ่มจะใชใ้นการถามกับแหล่งขอ้มลู หรือคาํถามท่ีจะใชเ้พ่ือเป็นแนวทางการสืบคน้

ขอ้มลูอ่ืน ๆ 

 

ขั้นตอนที ่2 เขียนคาํตอบ 

- ในช่อง “คาํตอบ” ใหน้าํคาํตอบท่ีไดจ้ากการหาขอ้มลูมาตอบตามแต่ละขอ้ท่ีตัง้ไว ้
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2.3 Setting Team Objective (30-40 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
หลังจากท่ีเรามีชุดขอ้มูลท่ีเก็บมาและหาคาํตอบจากข้อสงสัยได้แล้ว กิจกรรมต้นไม้ปัญหาจะช่วยให้เราสรุปขอ้มูล 

ไดช้ดัเจนขึน้ และเลือกประเด็นเพ่ือนาํไปทดลองพฒันา Social Innovation ได ้

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 30-40 นาที  

- ขัน้ตอนท่ี 1 การระบสุถานการณปั์ญหาท่ีเลือกบรเิวณกลางลาํตน้ (5 นาที) 

- ขั้นตอนท่ี 2 เขียนสาเหตุหรือรากของปัญหาท่ีไดจ้ากใบงาน 2.1 Defining the Problem และ 2.2 Research 

Planning ซึ่งผ่านการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งแลว้จากการสมัภาษณบ์คุคลจรงิ (15-20 นาที) 

- ขัน้ตอนท่ี 3 เขียนผลกระทบของปัญหาท่ีส่วนของใบไม ้(5-10 นาที) 

- ใบงานนี้จะมีการเขียนคล้ายคลึงกับใบงาน 2.1 Defining the Problem โดยเฉพาะการหารากของปัญหา  

แต่ปรับเปล่ียนให้ข้อมูลเป็นข้อมูลจริงท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ อาจอธิบายไดอี้กอย่างหน่ึงว่า ใบงานนีเ้ป็น 

การตรวจสอบสมมตุิฐานท่ีไดต้ัง้ไวใ้น 2.1 ว่าเป็นจรงิหรือไม่ 

Note: ทกัษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้ือ ทกัษะการทาํงานร่วมกัน ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการแกไ้ขปัญหา ใหช้วนผูเ้ขา้ร่วม

ประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 
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ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 2.3 Setting Team Objective 1 แผ่น 

2. กระดาษ A4 หรือแผ่นกระดาษฟลิปชารต์ เพ่ือเขียนภาพตน้ไมปั้ญหา (แนะนาํใหเ้ขียนบนกระดาษแผ่นใหญ่ ๆ)  

3. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 

 

ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 ระบุปัญหา (กลางลาํตน้) และผลกระทบทีเ่กิดขึน้ก่อน (5 นาท)ี 

ตน้ไมปั้ญหา: นาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการคน้หาเพ่ิมเติม มาสรุปความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตแุละผลกระทบของปัญหา 

- ลาํตน้: เขียนปัญหาท่ีเราสนใจ ท่ีเลือกไวใ้นใบงาน 2.1 Defining the Problem 

- ราก: เขียนสาเหตขุองปัญหา โดยนาํขอ้มลูจากใบงาน 2.1 Defining the Problem และ 2.2 Research Planning 

ท่ีผ่านการแกไ้ขแลว้ (จากการสมัภาษณบ์คุคลจรงิ) 

- ใบ: เขียนผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอาจไดม้าจากการสงัเกตหรือการสมัภาษณบ์คุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

- โยงลกูศรความสมัพนัธ ์โดยใหห้วัลกูศรเป็นผลท่ีเกิดขึน้ หางลกูศรเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึน้ (หน่ึงสาเหตุ

สามารถก่อใหเ้กิดไดห้ลายปัญหาตามมา) 

ขั้นตอนที ่2 นําชุดข้อมูลทีไ่ด้ทัง้หมดมาสรุปแนวทางพัฒนา Social Innovation (15-20 นาท)ี 

A. ระบปัุญหาใหช้ดัเจนอีกครัง้ สามารถปรบัขอ้ความเพ่ือใหช้ดัเจนขึน้ได ้

B. เลือกสาเหตขุองปัญหาท่ีระบใุนรากของตน้ไม ้แนะนาํใหเ้ลือกปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาเยอะท่ีสดุ 

C. ระบกุลุ่มเป้าหมายและส่ิงท่ีอาจเกิดขึน้ เมื่อปัญหาถกูแกไ้ขแลว้ (ใคร… มีชีวิตท่ีดีขึน้อย่างไร…) 

D. ประเมินทางออกของปัญหา “ปัญหานีจ้ะหมดไป ถา้…” เป็นการคิดหาทางออกจากปัญหา อาจลองคิดหลาย ๆ 

ตวัเลือก แลว้เลือก 1 ขอ้ท่ีคิดว่ามีประสิทธิภาพท่ีสดุ เพ่ือไปทดลองพฒันา Social Innovation ต่อ 
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เม่ือทําใบงาน Define หาความจรงิ ครบแลว้ 
ส่ิงสาํคญัในขัน้นีค้ือ ตอ้งมั่นใจว่าขอ้มลูท่ีไดม้านัน้ถกูตอ้ง หากยงัไม่มั่นใจใหก้ลบัไปทบทวน 

และตรวจสอบซํา้ ๆ จนหมดข้อสงสัย ยิ่งรูแ้ละเขา้ใจปัญหามากเท่าไร ก็จะยิ่งช่วยใหค้ิด 

หาวิธีแกปั้ญหาไดส้นกุและน่าสนใจมากขึน้ 

 

3. Ideate เสนอความคิด  
ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า “We cannot solve our problems with the same thinking we 

used when we created them.” “เ ร า ไม่ สา มาร ถแ ก้ปั ญห าข อง เ ราด้วยวิ ธีคิ ด 

แบบเดียวกับตอนท่ีปัญหานัน้เกิด” การคิดสรา้งสรรคจ์ะเป็นทางออกไปสู่วิธีการใหม่ ๆ 

ในการแกปั้ญหา 

 

ในการพฒันา Social Innovation เมื่อขึน้ชื่อว่านวตักรรม ย่อมตอ้งเป็นการคน้หาวิธีการ

ใหม่ ๆ โดยการนาํความเขา้ใจปัญหาในขั้นท่ีแลว้ มาหาไอเดียแก้ไขตามความถนัด 

ของตนเอง และช่วยต่อยอดไอเดียของเพ่ือน เพ่ือใหเ้กิดไอเดียสดุบรรเจิด  

 

ขั้นตอนนี ้ทุกไอเดียลว้นมีประโยชน ์ไม่มีไอเดียท่ีแย่ ส่ิงท่ีแย่คือการคิดว่าเป็นไปไม่ได ้ 

ไม่มีใครเชื่อว่าคนจะบินได ้จนกระทั่งมีคนกลา้คิดและต่อยอดจนเกิดขึน้ไดจ้รงิ 

 

ขั้นตอน Ideate ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือ 2 ใบงาน ดังนี ้

3.1 Brainstorming - ระดมไอเดยี ! 

3.2 Idea Rating - เลือกไอเดยี 

 

หลงัจากระดมไอเดียเสรจ็แลว้ หากยงัรูส้กึไม่พอใจกบัไอเดยีท่ีได ้สามารถกลบัไปทบทวนและหาขอ้มลูเพ่ิมเติม เพ่ือนาํไป

ปรบัปรุงขอ้มลูใบงานท่ี 1.3 Understanding the Target ถึง 2.3 Setting Team Objective ก่อนนาํประเด็นมาระดมไอเดยี

อีกครัง้
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3.1 Brainstorming 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
ขัน้ตอนการออกไอเดียดว้ยการ Brainstorming คือ การระดมสมองเพ่ือนาํไปสรา้งเป็น Social Innovation ดังนั้นทุกคน

สามารถแสดงความคิดเห็นได ้

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 25-30 นาที  

- จัดหาเกมให้คนในกลุ่มเล่น เพ่ือให้ฝึกออกไอเดียเยอะ ๆ และให้การกล้าพูดแสดงความเห็นก่อนระดมไอเดีย  

เช่น เกม “ถา้… ฉนัจะ…” โดยมีวิธีการเล่นดงันี ้

• ผู้นํากิจกรรมตั้งเงื่อนไข เช่น “ถ้ามนุษยบิ์นได”้ ให้ผู้เข้าร่วมเสนอส่ิงท่ีจะทาํ เน้นใหเ้ป็นการกระทาํท่ีมี

รายละเอียด เช่น “ฉนัจะรบัจา้งบินส่งของหารายไดพิ้เศษ” จากนัน้ใหค้นต่อไปเสนอส่ิงท่ีจะทาํ และทาํอย่าง

นีต้่อไปเร่ือย ๆ โดยใหห้าส่ิงท่ีแตกต่างไปจากคนก่อน โดยไม่ตอ้งกังวลเร่ืองความสมเหตุสมผล คาํตอบจะ

แปลกขึน้เร่ือย ๆ ก็ได ้

• เมื่อมีคนเสนอส่ิงท่ีจะทาํ ใหค้นอ่ืน ๆ ใหค้ะแนนไอเดีย เช่น ถา้ชอบไอเดยีนีใ้หช้นิูว้โป้ง ถา้ชอบมากใหป้รบมอื 

ถา้เฉย ๆ ใหพ้ยกัหนา้ เป็นตน้ 

- ใหเ้วลาในการออกไอเดียแต่ละรอบ ไม่เกินรอบละ 3-5 นาที 

- ในการออกไอเดียแต่ละรอบ ตอ้งมีโจทยท่ี์ชดัเจน (เช่น ใชข้อ้มลูจาก Persona ต่อยอดจากไอเดียของเพ่ือน ฯลฯ) 

Note: ทกัษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้อื ทกัษะการทาํงานรว่มกนั ทกัษะการคิดสรา้งสรรค ์และทกัษะการส่ือสาร ใหช้วนผูเ้ขา้รว่ม

ประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 
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ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 3.1 Brainstorming 1 แผ่น 

2. กระดาษ A4 หรือแผ่นกระดาษฟลิปชารต์ เพ่ือเขียนไอเดยี 

3. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 

ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที1่ ระดมไอเดียในการแกไ้ขปัญหา  

- นําแนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม (จากใบงาน 2.3 Setting Team Objective ข้อ 2.D) มาเขียนในวงกลม 

กลางใบงานเป็นโจทยใ์นการระดมไอเดียท่ีน่าสนใจในการหาวิธีแกไ้ขปัญหา  

- ช่วยกันระดมไอเดียท่ีน่าสนใจในการแก้ปัญหา พูดให้เพ่ือนในกลุ่มได้ยิน แล้วเขียนไว้ข้าง ๆ เป้าหมาย  

อาจทาํใหช้ดัเจนขึน้ดว้ยการวาดวงกลมลอ้มรอบแต่ละไอเดีย 

- ถา้มีไอเดียต่อยอดไปสู่รูปแบบหรือวิธีการแกปั้ญหา พูดใหเ้พ่ือนในกลุ่มไดย้ิน แลว้เขียนไอเดียต่อยอดขา้ง ๆ  

และลากเสน้เชื่อมกลบัไปสู่ไอเดียหลกั  

- ทาํซํา้จนมีไอเดียท่ีกลุ่มสนใจมากกว่า 7-10 ไอเดีย สามารถต่อยอดไอเดียต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ เพ่ือใหไ้ดไ้อเดียท่ี

น่าสนใจมากท่ีสดุ 

 

หมายเหตุ: แนวทางท่ีชว่ยกระตุน้ในการระดมไอเดยี 

1. สรา้งสรรคไ์ดส้ดุฤทธิ ์

2. ปรมิาณสาํคญักวา่คณุภาพ 

3. ใชภ้าพอธิบาย 

4. ขยบัรา่งกาย 

5. ต่อยอดไอเดียคนอ่ืน 

6. พดูออกเสียงทีละคน 

7. ไม่ตดัสินความคดิคนอ่ืน 

8. หา้มหยดุคิด 

9. พลาดไม่เป็นไร แค่ไปต่อ 
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3.2 Idea Rating (15-20 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
คดัเลือกไอเดียการพฒันา Social Innovation ใหเ้หลือ 1 ไอเดีย เพ่ือท่ีเราจะนาํไปทดลองทาํจรงิ  

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 15-20 นาที 

- ควรสนบัสนนุใหท้กุคนไดใ้หค้ะแนนตามท่ีตนคิด โดยทกุคนในกลุ่มไม่จาํเป็นตอ้งใหค้ะแนนเหมือน ๆ กนั 

แต่ควรเคารพความเห็นต่างของเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม 

Note: ทกัษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้ือ ทกัษะการแกไ้ขปัญหาและทกัษะการทาํงานรว่มกนั ใหช้วนผูเ้ขา้รว่ม 

ประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 3.2 Idea Rating 1 แผ่น 

2. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 ให้คะแนนไอเดีย (10-15 นาท)ี 

- ไอเดียท่ีเลือกมา: เขยีนชดุไอเดียสดุทา้ยท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดลงในชอ่งซา้ยสดุ 

- ความอยากทาํ: จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ใหค้นในทีมแต่ละคน ใส่คะแนนตามความอยากทาํของตวัเอง และ

นาํมาเฉล่ียกนั 

- ความเป็นไปไดจ้ริง: จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ใหค้นในทีมแต่ละคน ใส่คะแนนตามความเป็นไปไดใ้นการทาํ

ขึน้มาใหเ้กิดขึน้จรงิภายใตข้อ้จาํกดัในดา้นทกัษะและเวลาท่ีม ีและนาํมาเฉล่ียกนั 

- ผลบวกต่อชุมชน: จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ใหค้นในทีมแต่ละคน ใส่คะแนนตามประโยชนท่ี์จะเกิดขึน้ต่อ

ชมุชนเมื่อพฒันาไอเดียนีไ้ดส้าํเรจ็ และนาํมาเฉล่ียกนั 

 

ขั้นตอนที ่2 รวมคะแนน (5 นาท)ี 

- นาํคะแนนเฉล่ียจากแต่ละเกณฑม์ารวมกนั และสรุปผลคะแนนรวมของแต่ละไอเดีย เลือกทาํไอเดยีท่ีคะแนนสงู

ท่ีสดุ 1 ไอเดีย 
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เม่ือทําใบงาน Ideate เสนอความคิด ครบแลว้ 
กลุ่มจะมีสุดยอดไอเดียท่ีทุกคนในกลุ่มอยากทาํ ก่อนจะไปในขั้นถัดไป ควรตรวจสอบ 

ไอเดียท่ีเลือกว่ายังคงแก้ไขปัญหาท่ีกลุ่มกาํหนดไว้ไดจ้ริงหรือไม่ ถ้ายังแก้ไขไดไ้ม่ดีพอ  

(ไม่ตอ้งเสียดาย) ใหร้ะดมไอเดียกันใหม่ เพ่ือใหไ้ดว้ิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ แลว้

ค่อยขยบัไปสู่การทาํตน้แบบ เพ่ือใหส่ิ้งท่ีคิดสามารถส่ือสารไปสู่คนอ่ืนได ้และจบัตอ้งไดจ้รงิ 

 

 

4. Prototype ทําต้นแบบ  
คนคิดได้มีเป็นพัน แต่มีแค่สิบคนท่ีทาํออกมาได้จริง ทุกไอเดียจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อ 

ถกูทาํออกมาจรงิได ้ 

 

ในการพัฒนา Social Innovation การทาํตน้แบบนั้น ไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบ

ตัง้แต่แรก เพราะปัญหาสงัคมเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นและละเอียดอ่อน การทาํตน้แบบจึงเนน้

ทาํเพ่ือทดสอบไอเดียทีละจุด โดยมีการวางแผนและกาํหนดเป้าหมายในการทดสอบ 

ท่ีชดัเจน  

 

ส่ิงสาํคญัในขัน้ตอนนีค้ือ ทาํง่าย ทาํเรว็ และค่อย ๆ เขา้ใกลก้ารแกปั้ญหาขึน้เร่ือย ๆ 

 

ขั้นตอน Prototype ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือ 2 ใบงาน ดังนี ้

4.1 Prototype Planning - วางแผนทาํตน้แบบ 

4.2 Prototype Making - ลงมือทาํตน้แบบ 
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4.1 Prototype Planning (15 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
นาํไอเดียมาเขียนแผนการทาํตน้แบบ (Prototype) เพ่ือนาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรบัขอ้คดิเห็นปรบัปรุงเพ่ิมเตมิ  

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 15 นาที 

- ขอ้ 3 ของกจิกรรมนีส้าํคญัท่ีสดุ และคาํตอบของขอ้ 4 ตอ้งสมัพนัธก์บัขอ้ 3 

- อธิบายกบักลุ่มอยูเ่สมอวา่การทาํตน้แบบ (Prototype) มีไวเ้พ่ือทดสอบและพฒันาไอเดยี 

- เพ่ือใหเ้ขา้ใจการทาํตน้แบบคร่าว ๆ อาจเล่นกิจกรรมต่อตวั หรือต่อส่ิงของรอบตวัใหเ้ป็นส่ิงต่าง ๆ แข่งกับเวลา 

เช่น เคร่ืองจกัร อาคารสถานท่ี สตัว ์ฯลฯ และเมื่อต่อเสรจ็ใหอ้ธิบายการใชง้านของส่ิงนัน้ ๆ  

Note: ทักษะท่ีใช้ในใบงานนี้คือ  ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการหาคําตอบ และทักษะการทํางานร่วมกัน  

ใหช้วนผูเ้ขา้รว่มประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 4.1 Prototype Planning 1 แผ่น 

2. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 รายละเอียดของ Prototype ทีจ่ะทาํ  

- เขียนอธิบายส่ิงท่ีจะตอ้งทาํเพ่ือใหเ้กิด Prototype 

 

ขั้นตอนที ่2 ชื่อของ Prototype 

- ไอเดียของกลุ่มเราหนา้ตาอยา่งไร ลองวาดภาพออกมา แลว้เขยีนชื่อผลงานไวด้า้นบน 

 

ขั้นตอนที ่3 Prototype นีมี้จุดประสงคอ์ะไร หรือทาํเพื่อทดสอบอะไร  

- เป้าหมายของไอเดยีนีค้ืออะไร และในขัน้นีต้อ้งการทดสอบไอเดียในดา้นใดบา้ง  

 

ขั้นตอนที ่4 Prototype นีจ้ะกอ่ให้เกิดผลลพัธ ์(Impact) ต่อผู้ใช้งานอย่างไร  

ลองตัง้สมมตุิฐานคิดวา่ผลลพัธ ์(Impact) ท่ีเราคาดหวงัว่าจะเกิดต่อผูใ้ชง้านในช่วง ก่อน-ระหวา่ง-หลงั ไดท้ดลองใช ้

Prototype พรอ้มวาดรูปและเขียนอธิบายประกอบ 

- “ก่อน”: วาดภาพกลุ่มเป้าหมายและสถานการณท่ี์เขาเจอ ก่อนท่ีจะมีไอเดียของเรา 

- “ระหว่าง”: วาดภาพกลุม่เป้าหมายและสถานการณใ์นชว่งท่ีเราทาํไอเดียนีข้ึน้มา (ไอเดียเขา้มาแกไ้ขอะไร 

อย่างไร) 

- “หลงั”: วาดภาพกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ ์หลงัจากไดใ้ชไ้อเดียกบักลุ่มเป้าหมายเรียบรอ้ยแลว้ 
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4.2 Prototype Making (60 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
ทาํตน้แบบ (Prototype) อย่างงา่ย เพ่ือทดลองไอเดีย ในดา้นความเป็นไปไดแ้ละการตอบวตัถปุระสงคข์อง Social 

Innovation ผ่านการใชจ้รงิ 

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 60 นาที 

- ใหค้าํปรกึษาผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม โดยใหใ้ชว้ิธีการท่ีใชง้บนอ้ยท่ีสดุ และทาํไดใ้นเวลาท่ีสัน้ท่ีสดุ อาจเริ่มจากส่ิงของ

ราคาถกูท่ีหาไดร้อบตวั 

- ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ท่ีไดท้ดลองทาํตวัตน้แบบท่ี “จบัตอ้งได”้  

Note: ทกัษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้ือ ทกัษะการคิดสรา้งสรรค ์และทกัษะการทาํงานรว่มกนั ใหช้วนผูเ้ขา้รว่มประเมินเพ่ือนรว่ม

ทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 4.2 Prototype Making 1 แผ่น 

2. กระดาษ A4 เทปกาว เทปใส ลงักระดาษ กรรไกร คตัเตอร ์ปากกาเคมี หรือปากกาเมจกิหลายสี 

3. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 ทาํตน้แบบ (Prototype) อยา่งง่ายจากวสัดรุอบตวั  

เช่น กระดาษ A4 เทปกาว เทปใส ลงักระดาษ ใหเ้สรจ็ภายใน 60 นาที 

 

ขั้นตอนที ่2 ตัง้ชื่อชิน้งาน Prototype ของกลุ่ม 
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เม่ือทําใบงาน Prototype ทําต้นแบบ ครบแลว้ 
เป็นเร่ืองปกติท่ีระหว่างการทาํต้นแบบ จะคิดไอเดียใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจกว่าออกมาได้  

สามารถนาํไอเดียกลบัไปต่อยอดในการระดมไอเดียในใบงาน 3.1 นาํมาคดัเลือกแนวทางท่ี

เหมาะสมในใบงาน 3.2 และพัฒนาเป็นตน้แบบใหม่ได้เสมอ ซึ่งทุกตน้แบบตอ้งนาํไป

ทดสอบ 

 

 

 

5. Test ทดสอบไอเดีย 
นกท่ีไม่ไดบิ้น ปลาท่ีไม่ไดว้่ายนํา้ มนัจะน่าเสียดายแค่ไหน ก็เหมือนกบัการนาํไอเดียดี ๆ 

มาทาํตน้แบบแลว้แต่ไม่ไดท้ดสอบ ซึ่งการเตรียมการทดสอบคือการทาํใหต้น้แบบไดท้าํ

หนา้ท่ีของมนัอย่างสมบูรณ ์ไม่ว่าผลลพัธท่ี์ออกมาจะสาํเร็จหรือไม่ ส่ิงสาํคญัคือการได้

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการพฒันา Social Innovation ต่อไปได ้

 

ในการพฒันา Social Innovation การทดสอบเป็นทางเดียวท่ีทาํใหรู้ค้วามจรงิ ไม่ว่าผลท่ี

ออกมาจะเป็นไปตามท่ีหวงัไวห้รือไม่ ส่ิงสาํคัญคือเราจะไดข้อ้มูลจริง ท่ีสามารถนาํไป

ปรบัปรุงแนวทางการทาํงานและพฒันา Social Innovation ต่อได ้ 

“แมค้าํชมนัน้ดีต่อใจ แต่คาํติจะเป็นขอ้มลูท่ีนาํไปสู่การพฒันาผลงานต่อได”้  

 

ขั้นตอน Test ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือ 2 ใบงาน ดังนี ้

5.1 Testing Preparation - เตรียมทดสอบตน้แบบ 

5.2 Capturing Feedback - เก็บขอ้มลูจากการทดสอบ 

 

เมื่อทดลองเสรจ็แลว้ เราอาจจะไดข้อ้มลูหรือไอเดียใหม่มาเพ่ิม เราสามารถนาํขอ้มลูกลบัไปปรบัปรุง 

ในใบงาน 3.1 Brainstorming ถงึ 4.2 Prototype Making เป็นแนวทางใหมใ่นการพฒันา Social Innovation ได ้  
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5.1 Testing Preparation (20 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
เตรียมตวัก่อนจะนาํ Prototype หรือตวัตน้แบบท่ีทาํเสรจ็แลว้ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือรบัความคดิเห็น 

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 20 นาที 

- ทกุการทดสอบ ตอ้งมีเป้าหมายว่าจะทดสอบอะไร และมีสมมตุิฐานว่าควรจะเป็นอย่างไร 

- ขอ้ 3 สาํคญัท่ีสดุ: ใหถ้ามคาํถามชวนคิดกบัสมาชิกในกลุ่มว่า “เราจะรูไ้ดอ้ย่างไรว่าวิธีแกปั้ญหาท่ีจะไปทดสอบ

นีส้ามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ได ้ดีหรือไม่ดี เราตอ้งใชอ้ะไรวดัหรือตอ้งดูจากอะไร” เมื่อไดค้าํตอบของคาํถามนี้

แลว้ ก็จะสามารถตัง้คาํถามท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรบัขอ้นีไ้ด ้

- อาจใชแ้นวทางคาํถามในใบงาน 2.2 เพ่ือชว่ยตอบวตัถปุระสงคข์องการทดสอบมากขึน้ เช่น ปัญหาเร่ืองทศันคติ

ท่ีมีต่อการออกกาํลงักาย มีคาํถามในใบงาน 2.2 คือ ชอบออกกาํลงักายไหม อาจตัง้คาํถามในขัน้ตอนนีว้่า ตวั

ตน้แบบนีจ้ะทาํใหเ้ราชอบออกกาํลงักายมากขึน้ไหม และกระตุน้ใหอ้อกแบบคาํถามต่อจากคาํตอบท่ีไดร้บั 

- อาจลองใชก้ิจกรรมบทบาทสมมตุิท่ีทาํในใบงาน 2.2 เพ่ือช่วยปรบัปรุงคาํถามได ้

Note: ทักษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้ือ ทักษะการหาคาํตอบ ทักษะการแกปั้ญหา และทักษะการไม่ทอ้ถอย ใหช้วนผูเ้ขา้ร่วม

ประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 5.1 Testing Preparation 1 แผ่น 

2. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการกอ่นนําตน้แบบ (Prototype) ไปทดสอบ 

- เขียนออกมาว่าเราตอ้งใชอ้ะไรในการทดสอบบา้ง 

- ลาํดบัขัน้ตอนวา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง 

 

ขั้นตอนที ่2 กลุ่มตัวอย่าง (Focus group)  

- ระบรุายละเอียดของ “คนท่ีเราจะทดสอบดว้ย” ชื่อ/อาย/ุเก่ียวขอ้งกบัปัญหาอยา่งไร 

- ในการระบขุอ้มลูส่วนตวัทกุครัง้ อย่าลืมแจง้จดุประสงคใ์นการนาํขอ้มลูไปใช ้พรอ้มทัง้สอบถามความยินยอม 

(consent) ในการบนัทึกและเผยแพรข่อ้มลูดว้ย เพราะบางคนยินยอมใหเ้ก็บขอ้มลู แต่ไม่อยากใหเ้ผยแพรก่็มี  

 

ขั้นตอนที ่3 ตั้งคาํถามทดสอบสมมุติฐาน 

- เ ขี ย น คํา ถ า ม  ข้ อ ส ง สั ย  ส ม มุ ติ ฐ า น ท่ี ต้ อ ง ก า ร ห า คํา ต อ บ จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ  Prototype นี้   

เช่น ประสิทธิภาพการใชง้าน หรือความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง 

- ส่วนนีส้าํคัญมากเพราะจะเป็นการตัง้คาํถามท่ีเราอยากไดค้าํตอบจากการไปทดสอบ เพ่ือนาํข้อมูลไป

พฒันา Prototype ใหส้มบรูณข์ึน้ในรอบถดัไป 

หลงัจากเตรียมตวัเรียบรอ้ยแลว้ ก็ไปทดสอบกนั! ขัน้ตอนท่ี 4 และ 5 จะทาํหลงัจากทดสอบเสรจ็แลว้ 

 

ขั้นตอนที ่4 คาํตอบทีไ่ดจ้ากคาํถาม  

- ใหเ้ขียนคาํตอบหรือผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการไปทดสอบจรงิไว ้

 

ขั้นตอนที ่5 สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้  

- สรุปขอ้เรียนรูต้่าง ๆ และแนวทางท่ีไดจ้ากการทดสอบ วา่กลุ่มเราตอ้งทาํอะไรต่อไป  
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5.2 Capturing Feedback (15นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
นอกจากคาํถามสาํคัญท่ีเราอยากไดค้าํตอบแลว้ ใบงานนีจ้ะเป็นแบบฟอรม์สาํหรบัช่วยในการสังเกต และเก็บขอ้มูล 

ซึ่งรายละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการทดสอบควรจะเก็บมาคิดต่อในขัน้ตอนต่อไป 

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 15 นาที 

- อธิบายใบงานพร้อมตัวอย่าง และทดลองโดยการทําบทบาทสมมุติ  (Role-play) และเก็บ Feedback  

จากการทดลองกนัเองภายในกลุ่มก่อน 

- นาํผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห ์เพ่ือนาํไปสู่การทดลองครัง้ถัดไป จนไม่มีปัญหาหลักท่ีตอ้งปรับปรุง  

หรือหากตดัสินใจเปล่ียนไอเดียก็สามารถทาํได ้

Note: ทักษะท่ีใช้ในใบงานนี้คือ  ทักษะการส่ือสาร และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ให้ชวนผู้เข้าร่วมประเมิน 

เพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 5.2 Capturing Feedback 1 แผ่น 

2. กระดาษ A4 สาํหรบัจดคาํตอบจากกลุ่มตวัอย่าง  

3. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 แบ่งกลุ่มข้อมูลเสนอแนะหลังใชง้าน Prototype (10 นาท)ี 

เวลาท่ีไปทาํการทดสอบ เราควรสงัเกตและบนัทึก 4 อย่างหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

- Like: ส่ิงท่ีไอเดียของเรา “ทาํไดด้ท่ีีกลุ่มตวัอย่างชอบ” ควรเก็บไว ้

- Wish: ส่ิงท่ีไอเดียของเรา “ยงัทาํไดไ้ม่ดี” สามารถทาํไดด้ีกว่านี ้และควรไปพฒันาเพ่ิม 

- Question: ขอ้สงสยัระหวา่งทาํการทดสอบ Prototype จากกลุ่มตวัอย่าง และขอ้สงสยัของเราท่ีเกดิจาก 

ความไม่เขา้ใจพฤติกรรม ความรูส้กึ หรือการแสดงออกของกลุ่มตวัอย่าง 

- Idea: ระหวา่งการทดสอบ ถา้มีไอเดียไหนโผล่ขึน้มา ใหจ้ดไว ้

ขั้นตอนที ่2 แนวทางพัฒนาตอ่ (5 นาท)ี 

- เขียนสรุปรวมแนวทางการพฒันาผลงานต่อไป ทัง้พฒันาไอเดยี พฒันาตวัตน้แบบ รวมถึงพฒันาวิธีการทดสอบ 

ในครัง้ถดัไปดว้ย 
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เม่ือทําใบงาน Test ทดสอบไอเดีย แล้ว 
ไม่มีนวัตกรรมไหนท่ีเกิดขึน้จากการทดลองครัง้เดียว เอดิสันไดก้ล่าวระหว่างการทดลอง

สร้า ง ห ลอ ดไฟ ว่ า  “ I haven't failed I've just found 1 0 ,0 0 0  ways that won’t work”  

“ฉันไม่ไดท้าํพลาด ฉันแค่พบกับหมื่นวิธีท่ียังใช้งานไม่ได”้ ทุกการทดสอบคือการเรียนรู ้

และเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ดีขึ ้น และหากเจอกับการแก้ปัญหาท่ีใช้ได้จริงแล้ว  

ก็ไดเ้วลาขยายผลการทาํงาน 

 

6. Scale up ขยายผลการทํางาน 
เมื่อ Social Innovation ของเราสามารถแก้ปัญหาสังคมได้แล้ว มันจะดีกว่าไหม 

ถ้าสามารถขยายผลในการแก้ปัญหาให้เป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน ๆ  และนําไปสู ่

การแกปั้ญหาในระดบัท่ีกวา้งขึน้ หรือต่อยอดความสาํเรจ็เพ่ือไปสู่ความยั่งยนืได ้

 

เพราะปัญหาสังคมไม่ใช่แค่เราคนเดียวท่ีเห็นหรือไดร้บัผลกระทบจากมัน ดังนั้นถา้มี

นวัตกรรมท่ีสามารถแก้ปัญหาสังคมได้นั้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน ๆ ด้วย 

จึงเป็นโอกาสในการขยายผลการทาํงาน ใหม้ีเป้าหมายท่ีใหญ่ขึน้และใหม้ีการสนบัสนนุ

ในดา้นต่าง ๆ มากขึน้ 

 

ขั้นตอน Scale up ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือ 3 ใบงาน ดงันี ้

6.1 Impact Planning - วางแผนระยะสัน้-กลาง-ยาว  

6.2 Networking - วางแผนสรา้งเครือข่าย 

6.3 Short-term Action Plan - วางแผนการดาํเนินงานระยะสัน้  
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6.1 Impact Planning (20-30 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
หลังจากทดสอบตัวต้นแบบ (Prototype) จนมั่นใจแล้วว่าไอเดียมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริงให้เขียน 

การเปล่ียนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระยะต่าง ๆ 

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 20-30 นาที 

- ใหจ้ินตนาการภาพสงัคมท่ีเราอยากใหเ้ป็น และถามว่า “ถา้ไอเดียไดผ้ลด ีแกปั้ญหาได ้สงัคมน่าจะเป็นอย่างไร

ในอีก 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี ขา้งหนา้” (5-10 นาที) 

- “ถา้จะเป็นตามภาพท่ีฝันไวไ้ด ้ในแต่ละช่วงเวลาจะตอ้งทาํอะไรใหส้าํเรจ็บา้ง ?” (15-20 นาที)  

Note: ทกัษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้ือ ทกัษะการแกไ้ขปัญหา ทกัษะการคิดสรา้งสรรค ์และทกัษะการส่ือสาร ใหช้วนผูเ้ขา้ร่วม

ประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 6.1 Impact Planning 1 แผ่น 

2. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 การเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ (5-10 นาท)ี  

- ใหค้ิดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีอยากใหเ้กดิขึน้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว  

ตัวอย่าง 

• ผลลัพธ์ต่อชุมชนระยะสั้น: เขียนการเปล่ียนแปลงของของชุมชนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ภายใน 6 เดือนถึง 1 ปี  

ตอบคาํถามว่า “เมื่อเคร่ืองมือ (ตัวตน้แบบของไอเดียท่ีพัฒนาแลว้) ไดร้ับการตอบรับและเริ่มกระจายเขา้สู่

กลุ่มเป้าหมายบางส่วนแลว้ ชมุชนจะเป็นอย่างไร” 

• ผลลพัธต์่อชมุชนระยะกลาง: เขียนการเปล่ียนแปลงของของชมุชนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ภายใน 1-3 ปี ตอบคาํถาม

ว่า “เมื่อเคร่ืองมือ (ตัวต้นแบบของไอเดียท่ีพัฒนาแล้ว) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครบถ้วน และครึ่งหน่ึงของ

กลุ่มเป้าหมายไดท้ดลองใชแ้ลว้เป็นระยะเวลาหน่ึง ชมุชนจะเป็นอย่างไร” 

• ผลลพัธต์่อชมุชนระยะยาว: เขียนการเปล่ียนแปลงของของชมุชนท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้หลงัจาก 3 ปี ตอบคาํถามวา่ 

“กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้ทดลองใช้เค ร่ืองมือ (ตัวต้นแบบของไอเดียท่ีพัฒนาแล้ว)  เ รียบร้อยแล้ว  

ปัญหานัน้หมดไปหรือไม่ และชมุชนจะเป็นอย่างไร” 

 

ขั้นตอนที ่2 ผลลัพธด์้านบนจะเกิดขึน้ได้ “ของมันตอ้งมี” (15-20 นาท)ี  

- เขียนส่ิงท่ีตอ้งทาํเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธใ์นแต่ละระยะท่ีเราตอ้งการ (ตอ้งวดัผลไดด้ว้ยนะ) 

- แบ่งเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะชว่ยทาํใหเ้กิดผลต่อชมุชนในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

ตัวอย่าง 

เป้าหมาย…………………………..…..จะสาํเร็จถา้……………………………….... 

เป้าหมาย…..ไอเดยีไดร้บัการยอมรบั….จะสาํเร็จถา้…..มกีารจดสทิธิบตัร/สญัญา….. 

 

ขั้นตอนที ่3 เชก็ความสาํเร็จ 

- ในอนาคตเมื่อทาํขอ้ใดสาํเรจ็แลว้ ในขัน้ตอนท่ี 2 ใหท้างกลุ่มกลบัมาท่ีใบงานนี ้เพ่ือทาํเคร่ืองหมายถกู 

หนา้ช่องท่ีทาํสาํเรจ็ 
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6.2 Networking (20 นาที) 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
เพ่ือใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เราควรคิดถึงผูท่ี้จะช่วยสนับสนุน 

และผลกัดนัการดาํเนินงานของเราใหส้าํเรจ็ได ้

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 20 นาที 

- ให้น้อง ๆ ลองนึกถึงกลุ่มคนท่ีสามารถให้การสนับสนุนในการทํา Prototype ให้ดีขึ ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น 

ดา้นงบประมาณการจดัทาํ องคก์รเครือข่ายประเด็นท่ีเราสนใจ หรือผูช้่วยโปรโมตโครงการ 

Note: ทักษะท่ีใช้ในใบงานนี้คือ  ทักษะการแก้ไขปัญหา  ทักษะการทํางานร่วมกัน  และทักษะการ ส่ือสาร  

ใหช้วนผูเ้ขา้รว่มประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 6.2 Networking 1 แผ่น 

2. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
 

ขั้นตอนที ่1 วางตาํแหน่งผู้สนับสนุน (10 นาท)ี 

ใหนึ้กถงึคนหรือองคก์รท่ีชว่ยสนบัสนนุหรือทาํงานรว่มกนัได ้เขยีนออกมาใหเ้ยอะท่ีสดุ 

- ระบกุลุ่มคนท่ีน่าจะสนใจการดาํเนินงานของเรา หรือดาํเนินงานในประเด็นท่ีสอดคลอ้งกนั 

- นาํรายชื่อท่ีระบอุอกมา วางตามตาํแหน่งท่ีเหมาะสมตามลาํดบั 

• คนในชุมชน: คนท่ีอยู่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา 

• ผู้สนับสนุนที่เคยติดต่อกับชุมชนของเรา:  คนหรือหน่วยงานท่ีเคยทํางาน หรือมีปฏิสัมพันธ ์

กบักลุ่มเป้าหมายของเรา 

• ผู้สนับสนุนที่ไม่เคยติดต่อกับชุมชนของเรา: คนหรือหน่วยงานท่ีทาํงานประเด็นเดียวกัน แต่ยงัไม่เคย

ทาํงานหรือมีปฏิสมัพนัธก์บักลุ่มเป้าหมายของเรา 

• หน่วยงานทีน่่าจะสนับสนุน: องคก์ร (รฐั เอกชน สงัคม) ท่ีมีหนา้ท่ี หรือมีวิสยัทศันท่ี์ไปในทิศทางเดียวกัน 

แต่ยงัไม่ไดท้าํงานผลกัดนัในรูปแบบท่ีเราทาํ หรือทาํงานกบักลุม่เป้าหมายของเรา 

 

ขั้นตอนที ่2 ตดิตอ่ผู้สนับสนุน (10 นาท)ี 

ระบบุคุคลหรือองคก์รท่ีจะทาํงานดว้ยไดง้่าย ไว และมีประสิทธิภาพท่ีสดุ และใหค้ดิวิธีท่ีจะทาํงานรว่มกนั 

- คิดวิธีการร่วมงานกับบุคคลหรือองคก์รท่ีมีศักยภาพท่ีระบุไว ้และหาขอ้มลูเพ่ือดาํเนินการติดต่อประสานงาน

เพ่ิมเติม 
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6.3 Short-term Action Plan 

 

เป้าหมายของกิจกรรม 
ขัน้ตอนนีจ้ะชว่ยสรุปแผนการทาํงานระยะสัน้ เพ่ือใหเ้กิดผลสาํเรจ็ 

คําแนะนําสําหรับกระบวนกร (Facilitator tips)  
กิจกรรมนีใ้ชเ้วลา 15-20 นาที 

- ใหนึ้กถงึ “ส่ิงท่ีตอ้งทาํใหส้าํเรจ็” เพ่ือบรรลเุป้าหมายของปีแรก  

- นาํมาเรียงตามลาํดบัการเกิดขึน้ก่อน-หลงั 

- ในแต่ละกจิกรรมใหร้ะบส่ิุงท่ีตอ้งทาํ และวาดภาพประกอบ 

Note: ทกัษะท่ีใชใ้นใบงานนีค้ือ ทกัษะการไม่ทอ้ถอย ทกัษะการแกไ้ขปัญหา ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะการส่ือสาร 

ทกัษะการทาํงานรว่มกนั และทกัษะการหาคาํตอบ ใหช้วนผูเ้ขา้รว่มประเมินเพ่ือนรว่มทีมดว้ย 

ส่ิงที่ตอ้งเตรียม 
1. ใบงาน 6.3 Short-term Action Plan 1 แผ่น 

2. ปากกาหรือดินสอสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มทกุคน 
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ข้ันตอนการทํากิจกรรม 
- ใหน้าํขอ้มลูท่ีเราเขยีนไวใ้นใบงาน 6.1 Impact Planning ในช่อง “ผลลพัธร์ะยะสัน้” มาเขยีนรายละเอียดเพ่ิม 

ใหเ้ป็นขัน้ตอน  

- วาดภาพลงแต่ละช่อง พรอ้มกบัเขียนรายละเอียดในขัน้ตอนนัน้ ๆ (ตอ้งใชอ้ปุกรณอ์ะไร ติดต่อใครบา้ง) 



45 

ส่วนเสริมสําหรับกระบวนกร 
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ใบประเมินทักษะระหว่างทํางาน Skills Assessment  

  

เป้าหมาย 
 ใบงานชิน้นีม้ีไวใ้หผู้ท่ี้เขา้รว่มในการเรียนรูพ้ฒันานวตักรรมทางสงัคม รวมถึงกระบวนกรท่ีตอ้งการประเมินทกัษะ

ของผูเ้ขา้ร่วม ในกิจกรรมสามารถประเมินทักษะท่ีสาํคญัต่าง ๆ ท่ีจะไดร้บัตลอดการทาํใบงานได ้โดยทักษะท่ีไดร้บัการ

พฒันาจะเป็นทกัษะท่ีสาํคญัในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 6 ดา้นต่อไปนี ้

 
1. Collaboration: การทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้น ช่วยใหที้มทาํงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

2. Creativity: การคิดสรา้งสรรค ์ช่วยใหส้ามารถมองเห็นความเป็นไปไดใ้นการทาํผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ  

3. Communication: การส่ือสาร ชว่ยใหเ้พ่ือนรว่มทีม และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจ โดยใชค้าํหรือส่ือท่ีเหมาะสม 

4. Problem Solving: การแกไ้ขปัญหาไดด้ี ชว่ยใหร้บัมือกบัสถานการณแ์ละปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

5. Inquiry: การเก็บขอ้มลู ความช่างสงัเกต ละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งครบถว้น 

6. Resilience: พลงัใจ ไม่ย่อทอ้ ชว่ยใหก้า้วขา้มปัญหาและขอ้ผิดพลาดไปได ้พยายามพฒันาผลงานเสมอ 

 

“ระหว่างทํา” ผู้อื่นช่วยให้คะแนนทกัษะ 
เมื่อทาํกิจกรรมในใบงานแต่ละใบเสรจ็สิน้ ส่งใบประเมินทกัษะนีใ้หเ้พ่ือนร่วมทีม (หรือกระบวนกร) ใหเ้ป็นผูบ้นัทึกทกัษะท่ี

ทาํไดด้ีหรือโดดเด่น (ขอ้ละ 1 คะแนน) เมื่อทาํเสรจ็แลว้ รวมคะแนนแต่ละทกัษะและนาํไปลงขอ้มลูในกราฟหนา้ 1 เพ่ือให้

ผูเ้ขา้รว่มรูจ้กัตวัเองมากขึน้หลงัจากทาํใบงานเสรจ็สิน้ จากการประเมินทกัษะท่ีผูอ่ื้นสงัเกตเห็นระหว่างทาํงานรว่มกนั 
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คําแนะนําสําหรับกระบวนกร 
ในส่วนนี้เป็นคาํแนะนําทั่วไป เพ่ือให้กระบวนกรสามารถสนับสนุนการทาํกิจกรรมของผู้เข้าร่วมได้ใน 3 ระยะ คือ 

ก่อน ระหว่าง และหลงัทาํกิจกรรม กระบวนกรสามารถปฏิบตัิตามคาํแนะนาํดงัต่อไปนี ้

ก่อนทํากิจกรรม 
- ในขัน้ตอนการสรรหาผูเ้ขา้รว่ม ควรใหข้อ้มลูภาพรวมของกระบวนการกบัผูเ้ขา้รว่ม เช่น ท่ีมาท่ีไปและความสาํคญัของ

กระบวนการ ระยะเวลาท่ีตอ้งใช ้รูปแบบการทาํกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีสาํคัญต่อการ

ตดัสินใจว่าจะเขา้รว่มหรือไม่ 

- เตรียมเนือ้หาการดาํเนินกิจกรรมในรายละเอียด เช่น การชีแ้จงเป้าหมายของกิจกรรมแต่ละส่วนอย่างละเอียด ส่ิงท่ี

ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งทาํ การออกแบบคาํถามและบทสนทนา การออกแบบการทาํงานร่วมกัน การส่งงาน การติดตามผล 

คาํแนะนาํท่ีสาํคญัในแต่ละกิจกรรม เป็นตน้ 

- เตรียมส่ิงของหรือเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในกิจกรรมไว้ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของตนเองและส่วนท่ีต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วม

จดัเตรียม เช่น ใบงาน คาํอธิบายรายละเอียด กระดาษ ปากกา ฯลฯ หากเป็นเคร่ืองมือเชิงเทคนิค ควรมีการทดสอบ

ก่อนว่าสามารถใชง้านได ้เช่น คอมพิวเตอร ์เคร่ืองเสียง ซอฟตแ์วร ์หรือแอปพลิเคชนัต่าง ๆ ฯลฯ 

- เตรียมสถานท่ีให้เหมาะสมกับกิจกรรม รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีจะช่วยให้ใช้สถานท่ีนั้นได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด เช่น  

การทาํความสะอาดพืน้ท่ี การจดัวางโต๊ะและเกา้อี ้การควบคมุอณุหภมูิ เป็นตน้ 

- หากเป็นการจดักระบวนการออนไลน ์ควรมั่นใจว่าตนเองและผูเ้ขา้รว่มเขา้ใจวิธีการใชเ้คร่ืองมอืในการประชมุออนไลน์

เพียงพอ ตัง้แต่การเปิดโปรแกรม การเขา้ร่วม การเปิดใชเ้สียงและภาพ โดยแนะนาํใหม้ีการทดสอบระบบและสอน 

การใชง้านโปรแกรมก่อนท่ีจะเริ่มกิจกรรมจรงิ มีโปรแกรม/แอปพลิเคชนัท่ีแนะนาํในการจดักระบวนการออนไลน ์ดงันี ้

1. สําหรับการประชุมออนไลน์ เช่น Zoom และ Line ทั้งสองแอปพลิเคชันสามารถแชร์ภาพหน้าจอ 

เพ่ือทาํใบงานไปพรอ้ม ๆ กบัการพดูคยุกนัได ้(คลิกท่ีชื่อเพ่ือดาวนโ์หลดสาํหรบัคอมพิวเตอร)์ 

2. สําหรับการระดมสมองและวาดขีดเขียนเพ่ือรวบรวมประเด็น เช่น  Miro และ Jamboard ทั้งสอง 

แอปพลิเคชนัเป็นการใชง้านผ่านหนา้เว็บ (คลิกท่ีชื่อเพ่ือเขา้สู่หนา้เว็บ) 

- แจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มทราบหากตอ้งมีการบนัทึกการจดักิจกรรม หรือการนาํผลงานท่ีไดจ้ากกระบวนการไปเผยแพร ่หรือส่ง

ต่อในช่องทางใด โดยผูเ้ขา้รว่มมีสิทธิ์ปฏิเสธการบนัทึกภาพ เสียง หรือการเผยแพรผ่ลงานของตนเองได ้(ซึ่งอาจทาํให้

ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูหรือผลงานท่ีผูเ้ขา้รว่มคนอ่ืน ๆ แบ่งปันไว ้และอาจทาํใหไ้ม่สามารถรว่มกิจกรรมบางตวัได)้ 

ระหว่างทํากิจกรรม 
- ประเมินระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม เพราะกิจกรรมแต่ละตัวต้องการใช้เวลามาก-น้อยต่างกัน  

ดงันัน้การจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมจะทาํใหก้ารจดักิจกรรมเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ    

- ให้พื ้นท่ีส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมในการทําภารกิจต่าง ๆ พร้อมให้ความช่วยเหลือในเวลาท่ีผู้เข้าร่วมเรียกร้อง  

หรือในเวลาท่ีจาํเป็น ไม่ควรซกัถามหรือกระตุน้บ่อยครัง้เกินไป 

https://zoom.us/download
https://line.me/th/
https://miro.com/
https://jamboard.google.com/
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- กิจกรรมบางตัวตอ้งการการอธิบายซํา้ กระบวนกรควรอ่านคาํอธิบายซํา้อย่างชัดเจนทีละขั้นตอน บางกิจกรรม 

อาจตอ้งการการอธิบายในภาษาพดูเพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

- กิจกรรมแสดงความคิดเห็น ต้องไม่มีการตัดสินผิดถูก อาจมีกิจกรรมบางส่วนท่ีมีการตัดสิน การให้คะแนน  

การจดัลาํดบั ซึ่งเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ควรลดทอนใหน้อ้ยท่ีสดุ ใชเ้ฉพาะจดุท่ีจาํเป็น และสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัว่า

เป็นเพียงส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีช่วยฝึกฝนสมรรถนะ ไม่ไดเ้ป็นการตดัสินตวัตนของผูเ้ขา้รว่ม 

- ทาํความเขา้ใจขอ้ติดขดัและใหก้ารสนบัสนนุผูเ้ขา้รว่มในดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหท้าํกิจกรรมตามขัน้ตอนจนสาํเรจ็ 

หลังทํากิจกรรม 
- ส่งเสริมใหผู้เ้ขา้ร่วมนาํเสนอผลงานหรือความรูส้ึกในการทาํงานของตนเองกับเพ่ือนร่วมทีม เปิดพืน้ท่ีพูดคุยโดยไม่

ตดัสิน หากผูเ้ขา้ร่วมเขินอาย ไม่กลา้นาํเสนอ ใหท้ดลองใชก้ารนาํเสนอท่ีลดระดบัการเปิดเผยตวัตนใหน้อ้ยลง เช่น 

นาํเสนอชื่อผลงานและสโลแกนสัน้ ๆ เขียนนาํเสนอแทนการพดู ใชสี้สะทอ้นความรูส้กึ เป็นตน้ 

- ตัง้คาํถามในทิศทางท่ีสรา้งสรรค ์ไม่ตดัสิน ไม่ขนานนามหรือตัง้ฉายา และสนบัสนนุใหเ้พ่ือนรว่มทีมช่วยกนัตัง้คาํถาม

ท่ีสรา้งสรรคเ์พ่ือสนับสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมรูส้ึกปลอดภัยในการนาํเสนอ เนน้ใหม้ีการเสริมพลังในจุดท่ีทาํไดด้ี หากตอ้ง

วิเคราะหข์อ้ดอ้ย ใหว้ิเคราะหเ์พ่ือหาแนวทางในการปรบัปรุงใหด้ีขึน้ 

- ส่งเสรมิใหม้ีการกล่าวคาํขอบคณุ คาํชมเชย และคาํขอโทษ รวมทัง้ตวักระบวนกรเองก็ตอ้งปฏิบตัิดว้ย 

- หากตอ้งมีการนาํเสนอผลงานใหก้บัผูอ่ื้น ใหข้ออนญุาตจากเจา้ของผลงานอีกครัง้หน่ึง 

การใช ้Skills Assessment สําหรบักระบวนกร 
- สรา้งความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วม ถึงทักษะทั้ง 6 ดา้นท่ีจะมีการประเมิน ผ่านการพูดคุยแลกเปล่ียนความเข้าใจ  

และอธิบายทกัษะในแต่ละดา้นเพ่ิมเติม  

- แจกใบประเมินทักษะ (Skills Assessment) ใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคน เขียนชื่อและความทา้ทายของตนเองในการ

แกปั้ญหาสงัคมผ่านการทาํ Social Innovation สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มท่ีถนดัวาดรูปสามารถวาดแต่งเติมหนา้ตาใหต้วัละคร

ในกราฟฝ่ังขวามือได ้ก่อนส่งใบประเมินทกัษะคืนใหก้ระบวนกร 

- ระหว่างท่ีผูเ้ขา้รว่ม ทาํกิจกรรมในแต่ละใบงาน กระบวนกรควรประเมินผูเ้ขา้รว่มแตล่ะคนผ่านการสงัเกตส่ิงท่ีผูเ้ขา้รว่ม

ทาํไดด้ีระหว่างการทาํงานในแต่ละขัน้ตอน แลว้บนัทึกไวใ้นใบประเมินทกัษะของผูเ้ขา้รว่มแต่ละคน  

- ในแต่ละใบงานกิจกรรม จะระบทุกัษะท่ีโดดเด่นของกิจกรรมนัน้ ๆ ท่ีดา้นซา้ยล่างของใบงาน ซึ่งจะช่วยใหก้ระบวนกร

สงัเกตผูเ้ขา้ร่วมและบนัทึกทกัษะไดง้่ายขึน้ แต่กระบวนกรก็สามารถบนัทึกดา้นอ่ืน ๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมทาํไดด้ีได ้แมว้่าจะ

ไม่ไดร้ะบไุวใ้นใบงานกิจกรรมก็ตาม 

- เมื่อผูเ้ขา้รว่มทาํใบงานกิจกรรมครบแลว้ กระบวนกรรวมคะแนนทกัษะแต่ละดา้น และสรุปเป็นกราฟทกัษะท่ีผูเ้ขา้ร่วม

แสดงออกมาระหว่างพฒันา Social Innovation ของแต่ละคน 

- กระบวนกรสามารถใหผู้เ้ขา้ร่วมช่วยกันสังเกตทักษะท่ีโดดเด่นของผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนได ้และซักถามระหว่างทาํงาน 

เพ่ือใหไ้ดม้มุมองของผูร้ว่มงานไดอี้กดว้ย   
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ทักษะพ้ืนฐาน 6 ด้าน สําหรับเยาวชนนวัตกรสังคม 

 
สําหรับเยาวชนท่ีเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือมีบทบาทอย่างแข็งขันกับกระบวนการพัฒนาโครงการ 

และการประกอบสรา้งนวัตกรรมเพ่ือแกปั้ญหาความทุกขย์ากของเพ่ือนร่วมสังคม ในทา้ยท่ีสุดแลว้เสน้ทางสายนี้อาจ

นาํไปสู่ความสาํเรจ็ สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการแกห้รือคล่ีคลายปัญหาไดส้มความตัง้ใจ หรืออาจไปไม่ถึงฝ่ังฝันตามความ

มุ่งหมายขัน้ตน้ แต่กระนัน้ประสบการณค์รัง้นีก้็จะเป็นประสบการณส์าํคญัอีกชุดหน่ึง ท่ีจะทาํใหพ้วกเขาเกิดการพัฒนา

ทกัษะความเชี่ยวชาญในตนเองได ้ในฐานะเยาวชนคนหน่ึงท่ีเติบโตและเป็นกาํลงัสาํคญัของสงัคม 

กิจกรรมทั้งหมดในชุดกิจกรรมนี ้ออกแบบมาเพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาทักษะท่ีถ่ายโอนได ้(Transferable Skills)  

ซึ่งเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีมีความหมายต่อการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน คุณครูหรือพ่ีเลีย้งผูดู้แลมีบทบาทสาํคญัในการ

เฝ้าสังเกต ติดตาม และบอกเล่าถึงการเปล่ียนแปลงสาํคัญนีใ้หก้ับตัวเยาวชนเอง โดยเนน้ยํา้คุณค่าว่าทุกคนสามารถ

พฒันาตวัเองได ้และเป็นขวญักาํลงัใจในการเติบโตต่อไปดว้ยตวัเอง 

ในชุดกิจกรรมน้ี มุ่งเน้นไปท่ีทักษะท่ีถ่ายโอนได้ (Transferable Skills) 6 ด้าน ดังต่อไปน้ี 
Collaboration การทาํงานร่วมกัน 

ความคล่องแคล่วในการประสาน จัดการ วางเป้าหมาย 

กําหนดลาํดับขั้นตอนในการทํางานร่วมกับผู้อื่นในระยะยาว  

รวมไปถึงความสามารถในการยืดหยุ่น ประนีประนอม และ

จดัการความขดัแยง้ที่เกิดขึน้จากความแตกต่างทางวฒันธรรมใน

การร่วมงาน การพฒันาทกัษะความเชี่ยวชาญนีจ้ะทาํใหเ้ยาวชน

เกิดความเชื่อมั่นในการริเร่ิมสรา้งสรรคช์ิน้งานหรือโครงการที่มี

ความซบัซอ้นเกินกว่าจะทาํไดด้ว้ยตัวคนเดียว และถ่ายโอนไปสู่

ความเชี่ยวชาญในการวางแผนและรบัมือกับสถานการณปั์ญหา 

และออกแบบนวตักรรมที่มีความซบัซอ้นไดใ้นโลกอนาคต 

ทักษะนีส้ามารถพฒันาเพ่ิมจากส่วนที่มีอยู่เดิมได ้ดว้ยการ

เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดท้ดลองมีบทบาทสาํคญัในขัน้ตอน 

1.2 Understanding the Issue 

1.3 Understanding the Target 

2.1 Defining the Problem 

2.2 Research Planning 

2.3 Setting Team Objective 

3.1 Brainstorming 

3.2 Idea Rating 

4.1 Prototype Planning 

4.2 Prototype Making 

Inquiry การหาคาํตอบ 

ความคล่องแคล่วในการตัง้คาํถาม คิดวิธีการเสาะหาขอ้มลู 

และความละเอียดรอบคอบในการสังเกต แจกแจง พิสูจน์

ความถูกต้องแม่นยําของคําตอบที่ ได้ การพัฒนาทักษะ 

ความเชี่ยวชาญนี ้จะทาํใหเ้ยาวชนเกิดความเชื่อมั่นในการเรียนรู้

ของตนเอง และถ่ายโอนไปสู่ความเชี่ยวชาญในการรับมือ 

กบัสถานการณ์ปัญหา และความเปล่ียนแปลงที่ไม่อาจคาดเดา

ไดใ้นโลกอนาคต 

ทักษะนีส้ามารถพัฒนาเพ่ิมจากส่วนที่มีอยู่เดิมได ้ดว้ยการ

เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดท้ดลองมีบทบาทสาํคญัในขัน้ตอน 

1.1 Understanding the Team 

1.3 Understanding the Target 

2.1 Defining the Problem 

2.2 Research Planning 

4.1 Prototype Planning 

5.1 Testing Preparation 

6.3 Short-term Action Plan 
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6.2 Networking 

6.3 Short-term Action Plan 

Creativity การคิดสร้างสรรค ์

ความคล่องแคล่วในการคิดแปลก คิดต่าง ใช้จินตนาการ 

ถึงภาพความเป็นไปไดท้ี่อาจไม่เคยเกิดขึน้จริงมาก่อน รวมไปถึง

ความกล้าที่จะลองมองปัญหาในมุมของคนอื่นหรือมุมที่ 

ต่างออกไป และความกลา้ที่จะปรบัประยุกต ์ต่อยอดวิธีการใหม่

ในการจัดการกับปัญหา การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญนี ้  

จะทาํใหเ้ยาวชนเกิดความเชื่อมั่นในความคิดริเร่ิม และถ่ายโอน

ไปสู่การมองเห็นโอกาสและความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ ในการสรา้ง

นวตักรรมที่แกปั้ญหาของตนเองและสงัคมในอนาคต 

ทักษะนีส้ามารถพัฒนาเพ่ิมจากส่วนที่มีอยู่เดิมได้ ด้วยการ

เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดท้ดลองมีบทบาทสาํคญัในขัน้ตอน 

2.2 Research Planning 

3.1 Brainstorming 

4.2 Prototype Making 

5.2 Capturing Feedback 

6.1 Impact Planning 

6.3 Short-term Action Plan 

Problem Solving การแก้ปัญหา 

ความคล่องแคล่วในการวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์

ปัญหา คิดและตดัสินใจเลือกวิธีการจัดการหรือทางแกท้ี่สามารถ

คล่ีคลาย เยียวยา ฟ้ืนฟู ป้องกันและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด 

(เกาถูกที่คัน) การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญนี ้ จะทําให้

เยาวชนเกิดความเชื่อมั่นในการตดัสินใจของตนเอง และถ่ายโอน

ไปสู่ ขีดความสามารถในการรับมือและตัดสินใจในปัญหาที่

ซบัซอ้นและมีผลกระทบต่อผูค้นในกลุ่มที่ใหญ่ขึน้ในอนาคต 

ทักษะนีส้ามารถพัฒนาเพ่ิมจากส่วนที่มีอยู่เดิมได้ ด้วยการ

เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดท้ดลองมีบทบาทสาํคญัในขัน้ตอน 

2.3 Setting Team Objective 

3.2 Idea Rating 

4.1 Prototype Planning 

5.1 Testing Preparation 

6.1 Impact Planning 

6.2 Networking 

6.3 Short-term Action Plan 

Resilience การไม่ท้อถอย 

ความคุ้นชินกับความไม่ย่อท้อในการทาํงานและแก้ปัญหา 

หรือการเผชิญกับสถานการณท์ี่ยากลาํบาก ความพยายามที่จะ

เดินหนา้ มองหา และทดลองความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาใหม่

ซํ้าแล้วซํ้าอีก จนกระทั่งได้คําตอบหรือวิธีการที่ตนเอง เพ่ือน

ร่วมงาน และกลุ่มเป้าหมาย พอใจร่วมกันมากที่สดุ การพัฒนา

ทักษะความเชี่ยวชาญนี ้ จะทาํให้เยาวชนเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่ 

เต็มไปด้วยความพยายาม และถ่ายโอนไปสู่การทํางานที่ มี

คณุภาพ การแกปั้ญหาที่ไดผ้ลจริงมากที่สดุ 

ทักษะนีส้ามารถพัฒนาเพ่ิมจากส่วนที่มีอยู่เดิมได้ ดว้ยการ

เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดท้ดลองมีบทบาทสาํคญัในขัน้ตอน 

1.3 Understanding the Target 

5.1 Testing Preparation 

6.3 Short-term Action Plan 

Communication การสือ่สาร 

ความคล่องแคล่วในการอ่าน การรบัฟัง ประมวลความคิด 

ความรูส้กึ ความตอ้งการของตนเอง เรียบเรียงส่ือสารผ่านการพูด 

การเขียน กิริยาท่าทาง และการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร ใหเ้กิดความ

เขา้ใจที่ชัดเจนร่วมกันระหว่างตนเองกับผูอ้ื่น การพัฒนาทักษะ

ความเชี่ยวชาญนี ้จะทําให้เยาวชนเกิดความเชื่อมั่นในการมี

ปฏิสมัพนัธก์บัคนรอบตวั และถ่ายโอนไปสู่ความเชี่ยวชาญในการ

สร้างความเข้าใจ ท่ามกลางสังคมไร้พรมแดนที่ เต็มไปด้วย 

ความซบัซอ้นและหลากหลายในโลกอนาคต 

ทักษะนีส้ามารถพัฒนาได้ ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชน 

ไดท้ดลองมีบทบาทสาํคญัในขัน้ตอน 

1.1 Understanding the Team 

1.2 Understanding the Issue 

1.3 Understanding the Target 

2.1 Defining the Problem 

2.3 Setting Team Objective 
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3.1 Brainstorming 

5.2 Capturing Feedback 

6.1 Impact Planning 

6.2 Networking 

6.3 Short-term Action Plan 

  

ในใบงานนี้จึงมีใบงาน Skills Assessment ให้ชวนสังเกตเยาวชนท่ีทํากิจกรรมแต่ละคน ถึงส่ิงท่ีทําได้ด ี

และโดดเด่นระหว่างพฒันา Social Innovation ว่าสอดคลอ้งกบั 6 ทกัษะหลกัขา้งตน้ขอ้ใดบา้ง เพ่ือเป็นบนัทึกความสาํเรจ็

ของการทาํงาน และใหเ้ยาวชนแต่ละคนไดม้องเห็นศกัยภาพของตนเองไดด้ีขึน้ 

    
 

ทักษะพืน้ฐานสาํคัญ 6 ดา้น เป็นเพียงทักษะพืน้ฐานส่วนหน่ึงท่ีผู้พัฒนาเคร่ืองมือชุดนีเ้ล็งเห็น ว่าเป็นส่วนท่ี

เยาวชนจะควรไดร้บัการพัฒนาจากการไดร้บับทบาทสาํคัญในการทาํงาน และเป็นเจา้ของกระบวนการทดลองพฒันา

โครงการและประกอบสรา้งนวตักรรมฯ เป็นจุดเริ่มตน้เท่านัน้ ยงัมีทกัษะท่ีถ่ายโอนได ้(Transferable Skills) อีกมากมายท่ี

สาํคญัและจาํเป็นต่อการเติบโตของเยาวชนท่ามกลางสถานการณปั์ญหาและความผนัผวนของสถานการณโ์ลกในอนาคต 

ครูผูส้อนหรือพ่ีเลีย้ง สามารถศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับทักษะท่ีถ่ายโอนได ้(Transferable Skills) เพ่ิมเติม ไดท่ี้เอกสาร The 

Global Framework on Transferable Skills (UNICEF,2019) ตามลิงกท่ี์แนบมาดา้นล่าง 

https://www.unicef.org/media/64751/file/Global-framework-on-transferable-skills-2019.pdf 

หวัใจสาํคญัของการพฒันาทกัษะเหล่านีค้ือ การเสริมพลงัใหเ้ยาวชนมีความเชื่อมั่นในการเรียนรู ้เชื่อมั่นในการ

สรา้งปฏิสมัพนัธก์ับคนรอบขา้ง เชื่อมั่นในการคิดริเริ่ม เชื่อมั่นในการคิดซบัซอ้น เชื่อมั่นในการคิดตดัสินใจ และเชื่อมั่นใน

ความพยายามไม่ทอ้ถอย ความเชื่อมั่นท่ีมาพรอ้มกับประสบการณค์วามเชี่ยวชาญท่ีกล่าวมา จะกลายเป็นทกัษะติดตวั 

ท่ีถ่ายโอนและต่อยอดในบทบาทหนา้ท่ีอ่ืนได ้รวมถึงต่อยอดความสาํเร็จในการสรา้งนวตักรรมสังคมและมีส่วนร่วมกับ

ความทกุขย์ากของผูค้นในฐานะนกัสรา้งการเปล่ียนแปลงไดจ้รงิในอนาคต 

 

https://www.unicef.org/media/64751/file/Global-framework-on-transferable-skills-2019.pdf
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