
ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

ให้สมาชกิแต่ละคนเขยีนชือ่เล่น และความถนัดของตนเอง 1-3 อย่าง (ลงในชอ่ง ฉันเกง่อะไร ?) เชน่ ชา่งคดิ ชอบใชภ้าษาองักฤษ เป็นต้น
จากน้ันให้เขยีนปัญหาสังคมทีต่นเองสนใจคนละ 1-3 หัวขอ้ (ลงในชอ่ง ฉันสนใจอะไร ?) เชน่ ส่ิงแวดล้อม ความเทา่เทยีมทางเพศ เป็นต้น 

ทําความรู้จักกับสมาชิกในทีมของเรา1

ช่ือทีมของเรา2 พวกเราคือ...ให้เขยีนชือ่ทมีพรอ้มคาํอธบิายส้ัน ๆ 
ถงึส่ิงทีท่มีสนใจทํารว่มกนั

1.1 Understanding the Team
1. Empathize

1. ทําความรู้จักสมาชิกในทีม
แนะนําตัวเองโดยให้เริม่กรอกทลีะคน  

ชือ่ : ให้เขยีนชือ่เลน่ของตวัเองลงไป 
ฉันเกง่อะไร ? : เขยีนทกัษะทีท่าํไดด้ ี
เชน่ กลา้ลงมอืทาํ กลา้พูด ชา่งคดิ ชอบพูดภาษาองักฤษ
ฉันสนใจอะไร ? : เขยีนประเดน็ทางสังคมทีเ่ราสนใจ 
เชน่ ส่ิงแวดลอ้ม อาชพี การจา้งงานคนในหมูบ่า้น  
การหารายได้

2. ช่ือทีมของเรา
ตัง้ชือ่กลุ่มรว่มกนัจากประเด็นสังคมทีก่ลุ่มสนใจทีส่ดุ 
และอธบิายส่ิงทีก่ลุ่มสนใจรว่มกนัส้ัน ๆ 
เป็นสโลแกน ของทมี

ตวัอยา่ง
ชือ่ทมีของเรา :  EnvironmentalMan พิชติปัญหาน�าใน
คลองเน่าเสีย

มารูจ้ักกับสมาชกิในทมีและความสนใจของ
แต่ละคน เพ่ือกําหนดทศิทางการทาํงานหลัง
จากน้ีของทมีเราด้วยกัน

1.1 Understanding the Team

+ Inquiry การหาคําตอบ

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารให้คนอื่นเข้าใจและรบัฟังผูอ้ื่นได้ดี

สงสัยและสนใจค้นหาข้อมูลของเพ่ือน

ช่ือ :
ฉันเก่งอะไร ? 

ฉันสนใจอะไร ?
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1.2 Understanding the Issue

ปัญหาสังคม
ของชุมชนเรา

แต่ละคนเขยีน “ประเด็นปัญหาใหญ”่ ทีต่นเองสนใจ
พรอ้มวาดวงกลมล้อมรอบ อย่างน้อยคนละ 1 วง 

เลือกประเด็นปัญหาใหญ่ที่ทีมสนใจ1 จากปัญหาใหญส่ามารถแตกแขนงไปสู่ปัญหาย่อยอะไรได้บา้ง ? 
ชว่ยกนัลากเส้นจากวงกลมปัญหาใหญแ่ละเขยีนปัญหาย่อยทีนึ่กออก 
(อย่างน้อย 3 ปัญหาย่อย/1 ปัญหาใหญ)่

เตมิปัญหาย่อย2

เลือกปัญหาที่สนใจ3
??

ก่อนแก้ปัญหา : เราตอ้งทําความเข้าใจให้ถ่ีถ้วน และตกตะกอนให้ได้ก่อนว่า
ปัญหาที่เราสนใจสามารถแยกจากปัญหาใหญ่ไปสู่ ปัญหาย่อยใดได้บ้าง

1. Empathize

วาดดาวหน้าหัวขอ้ใหญท่ีก่ลุ่มสนใจ
เพ่ือนําไปใชอ้อกแบบ Social Innovation ต่อไป 

1. เลือกประเด็นปัญหาใหญ่ที่ทีมสนใจ
เขยีน “ประเด็นปัญหาใหญ”่ ของชุมชน/พ้ืนที/่กลุ่มทีเ่รา 
สนใจหรอืต้องเจอ โดยเขยีน 1 ปัญหา แล้ววาดวงกลม
ล้อมรอบ เชน่ การศึกษา ส่ิงแวดล้อม สิทธมินษุยชน 
เป็นต้น (เขยีนได้มากกว่า 5 ปัญหา/1 กลุ่ม) 

2. เตมิปัญหาย่อย
จากปัญหาใหญใ่นวงกลมให้เราระบ ุ“ปัญหาย่อย” 
ทีอ่ยู่ภายใต้ประเด็นปัญหาทีเ่ราสนใจ เชน่ 

ประเด็นปัญหาหลัก - ส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาย่อยทีเ่ราสนใจ - กลิ่นเหมน็จากขยะ/ ควันจาก
รถยนต์/ น�าเน่าเสียจากตลาด/ฯลฯ
(เขยีนอย่างน้อย 3 ปัญหาย่อย/1 ปัญหาใหญ)่

3. เลือกปัญหาท่ีสนใจ 
ให้ทมีวาดดาวหน้าหัวขอ้ใหญท่ีก่ลุ่มสนใจเพ่ือนําไปใช้
ออกแบบ Social Innovation ต่อไป 
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หัวขอ้)

กอ่นจะเข้าใจปัญหาได ้ ทมีตอ้งลองแยกประเดน็
ของปัญหากันก่อนว่า สนใจเรือ่งอะไรกันบ้าง

1.2 Understanding the Issue

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารให้คนอื่นเข้าใจ และรบัฟังผูอ้ื่นได้ดี

นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน ๆ ดาวน์โหลด
ไฟล ์PDF

QR Code
(ถา้ม)ี
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เพราะใกลจะสอบเขาแลว เพื่อน ๆ คิดวา
การเรียนไปเรื่อย ๆ ดีกวาการออกกำลังกาย 
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ข้ันตอนการทํา Persona คือ การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย และนึกถึงความตอ้งการจริงของผู้ใช้งาน Social Innovation 
เพ่ือให้เราเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด (แตล่ะกลุ่มสามารถทํา persona ได้หลายใบ)

ลองอธบิายลักษณะกลุ่มเป้าหมายโดยย่อ
(เพศ/อาย/ุอาชพี/ครอบครวั/
ความสนใจ/งานอดิเรก/ ฯลฯ)

กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร ? 2 กอ่นหน้าน้ีเคยทาํอะไรไปแลว้บา้ง ?
แตปั่ญหายังไมถ่กูแก ้(รูเ้พ่ือไมท่าํซ�า)

ทางออกที่เคยใช้ไปแล้วก่อนน้ี7

ส่ิงใด ? ใคร ? หรือ อะไร ? ที่จะช่วยให้
กลุม่เป้าหมายบรรลคุวามตอ้งการขอ้ 4 และ
ชว่ยให้สถานการณ์ของกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น
ได้กว่าทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั

ส่ิงที่จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ ?6

อะไรคอืส่ิงทีข่ดัขวางกลุ่มเป้าหมายอยู่ ?
เชน่ งานไมม่ัน่คง และรายได้น้อย

อุปสรรคในการแก้ไขปัญหา ? 5ให้หาประเด็นปัญหา และใส่รายละเอยีดว่า
กลุ่มเป้าหมายพบปัญหาตอนไหน ?
เชน่ กลุม่เป้าหมายทาํงานรบัจา้งทีไ่มแ่น่นอน
และไมม่คีวามมัน่คง/เกบ็ของป่ามาใชห้น้ีสิน

อธิบายรายละเอียดของปัญหา3 จากขอ้ 3 ส่ิงทีก่ลุ่มเป้าหมายต้องการคอือะไร ?
เชน่ กลุ่มเป้าหมายต้องการแกปั้ญหาหน้ีสิน 
อยากมเีงนิเกบ็ มเีวลาอยู่กบัครอบครวัมากขึ้น

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาคืออะไร ?4

ชว่ยตัง้ชือ่กลุ่มเป้าหมายให้หน่อยช่ือ1

1.3 Understanding the Target

วาดรูป/หารูปให้ใกล้เคยีงกบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ราสนใจ

1. ช่ือ : ตัง้ชือ่สมมติขึ้นมาได้เลย
2. กลุ่มเป้าหมายคือใคร :  เขยีนขอ้มลูครา่ว ๆ เชน่

เพศ/ อาย/ุอาชพี/ครอบครวั/ความสนใจ/
งานอดเิรก/ชอบทาํอะไร/ไมช่อบทําอะไร/มนิีสัยอยา่งไร

3. อธิบายรายละเอียดของปัญหา : ประเด็นปัญหามี
รายละเอยีดอยา่งไร ?  เชน่ กลุม่เป้าหมายเจอปัญหาน้ี
ตอนไหน ชว่งเวลาไหนทีเ่จอบอ่ย ๆ เป็นตน้

4. เป้าหมายของการแก้ไขปัญหา : เป้าหมายในการแก้
ปัญหาน้ีของกลุ่มเป้าหมายคอือะไร  เชน่ เขาอยากให้
ปัญหาน้ี…

5. อุปสรรคในการแก้ไขปัญหา : ส่ิงทีท่ําให้กลุ่มเป้าหมาย
ไมส่ามารถไปถงึเป้าหมาย (ขอ้ 4) ได้ หรอื “ส่ิง” ทีท่ําให้
กลุ่มเป้าหมายลําบาก

6. ส่ิงที่จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ : ส่ิงทีท่ําให้กลุ่มเป้าหมาย 
สามารถไปถงึเป้าหมาย (ขอ้ 4) ได้สําเรจ็ 

7. ทางออกท่ีเคยใช้ไปแล้วก่อนหน้าน้ี : แต่ไมไ่ด้ผล รูเ้พ่ือ
ให้ไมแ่กปั้ญหาด้วยวิธเีดิม ๆ ทีใ่ชไ้มไ่ด้

สําหรบัการทํางานบนขอ้มลูจรงิ ให้ใส่รายละเอยีด
ตามชอ่งได้เลย ไมต่้องจินตนาการนะ ขอให้ไปหาขอ้มลู 
และใชข้อ้มลูจรงิในการเขยีน

*  การทํา Persona ไมใ่ชก่ารนําขอ้มลูเพียงแค ่1 คนมาใส่ 
แต่ต้องมาจากการเกบ็ขอ้มลู “กลุ่มเป้าหมาย” หลาย ๆ 
คน (5-10 คน) นํามารวบรวมแล้วทํา Persona เป็น 
“ตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย”

เรามีเป้าหมายของปัญหาที่อยากทาํแล้ว 
กอ่นท่ีจะลงมือแก้ไขปัญหา ลองพยายามทําความ
เข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจก่อนดีกว่า

1.3 Understanding the Target

1. Empathize

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
รว่มกันกับเพ่ือน ๆ ในการหาคําตอบ

+ Resilience การไม่ท้อถอย
มีความพยายามในการหาคําตอบซ�าแล้วซ�าอีก

+ Inquiry การหาคําตอบ
กระบวนการหาคําตอบจากกลุ่มเป้าหมาย

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้
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นองไพว

- เพศหญิง อายุ 17 ป
- นักเรียนในหอง ม.5/1
- ติดโทรศัพท ชอบเลนเกม ดูหนัง 

ฟงเพลง
- เรียนพิเศษในโทรศัพท
- มักใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการเรียน
- เรียนคอนขางหนัก
- ไมคอยชอบออกกำลังกาย
- อยากติดมหาวิทยาลัยดี ๆ ครอบครัวมี

ความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรง

- ตองนัง่เรยีน นัง่จองไอแพด/มือถือ
วันละ 8 ช่ัวโมง

- มีพฤตกิรรมเนอืยน่ิง แตไมรูตวั เพราะไมมีความ
รูเก่ียวกับพฤตกิรรมเนอืยน่ิงมากอน

- สุขภาพกายและจิตที่ดีโดยไมตองเลิกใช
เทคโนโลยี 

- สอบเขามหา’ลัยได ประสบความสำเร็จในชีวิต 
อยูดูแลครอบครัวไปนาน ๆ

- ความสะดวกสบายของเทคโนโลยี ทำให
เกิดพฤตกิรรมเนอืยน่ิงทีห่ลกีเลีย่งไดยาก

- จำเปนตองแบงเวลาไปเรยีนและทำการบาน 
จึงทำใหไมมีเวลาในการออกกำลงักาย

- ดู YouTube ออกกำลงักายคนเดียว
ตอนกลบับาน แตทำไดไมนานก็เลกิ

อยากมีเวลาไปทำอยางอื่นมากขึ้น



สาเหตุของปัญหา
จากปัญหาทีต่้องการแกไ้ขในขอ้ 1 ให้รว่มกนัหา
สาเหตุของปัญหาโดยขึ้นต้นคาํถามด้วย “ทําไม...?”
ให้ตัง้คาํถามว่าทําไม…? ต่อจากสาเหตุกอ่นหน้า 
และตัง้คาํถามว่าทําไมต่อไปเรือ่ย ๆ จนครบ 5 ครัง้

ปัญหาที่ตอ้งการแก้
ให้อธบิายปัญหาของกลุม่เป้าหมาย
ทีต่้องการแกไ้ข

ใช้เครื่องมือ 5 WHYs เพ่ือทําความเข้าใจความเช่ือมโยงของสาเหตุและปัญหาอย่างเป็นระบบ

ทําไม ?

ทําไม ?

ทําไม ?

ทําไม ?

ทําไม ?

1 2 ใครมีผลกับสาเหตุ
ระบผุูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัสาเหตุ
ของปัญหาแต่ละขอ้ โดยเขยีน
ไว้ทีด่้านขา้งของสาเหตุน้ัน

3

เลือกสาเหตุที่สนใจ
เลือกสาเหตุทีส่นใจและวงกลม
ขอ้สมมติฐานของปัญหาทีไ่มม่ัน่ใจ
ไว้ “เพ่ือไปหาขอ้มลูเพ่ิมเติม”

4

? ?

2.1 Defining the Problem
2. Defineวิเคราะห์ปัญหาและหาความเชือ่มโยง

ของสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาแต่ละข้อ 
ผ่านการใชต้้นไม้ปัญหา

เรารูก้ลุ่มเป้าหมาย และเห็นอุปสรรคของกลุ่มเป้าหมาย
แล้ว ขัน้ตอนน้ีเราจะมาทําความเขา้ใจถงึต้นตอทีก่อ่ให้
เกดิปัญหา กอ่นจะไปหาขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือทํา Social 
Innovation ต่อไป

1. ปัญหาท่ีตอ้งการแก้ 
ให้เขยีนปัญหาทีร่ะบไุว้ในชอ่ง 1 

2. สาเหตุของปัญหา
ตัง้สมมติฐานหา “สาเหตุของปัญหา”  
โดยใชค้าํว่า “ทําไม....?”

ตวัอยา่ง 
Q: ทาํไม สถานการณ์ A ถงึเกดิขึ้น ?
A: เพราะ B

ตัง้คาํถามวา่ทาํไม…? ตอ่จากสาเหตุกอ่นหน้า 
และตัง้คาํถามวา่ทาํไมตอ่ไปเรือ่ย ๆ

Q: ทาํไม ถงึเกดิ B ?
A: เพราะ C
Q: ทาํไม ถงึเกดิ C ?
A: เพราะ D

ทาํตอ่ให้ครบ 5 ครัง้

3. ใครมีผลตอ่สาเหตุ
ระบผุูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัสาเหตุของแต่ละปัญหา
โดยระบไุว้ทีด่้านขา้งของสาเหตุ

4. เลือกสาเหตุท่ีสนใจ
วงกลมขอ้สมมติฐานของปัญหาทีไ่มม่ัน่ใจไว้ 
“เพ่ือไปหาขอ้มลูเพ่ิมเติม”

2.1 Defining the Problem

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารและรบัฟังเพ่ือนในกลุ่ม

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน

+ Inquiry การหาคําตอบ
กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้
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เกดิปัญหา กอ่นจะไปหาขอ้มลูเพ่ิมเติมเพ่ือทํา Social 
Innovation ต่อไป

1. ปัญหาท่ีตอ้งการแก้ 
ให้เขยีนปัญหาทีร่ะบไุว้ในชอ่ง 1 

2. สาเหตุของปัญหา
ตัง้สมมติฐานหา “สาเหตุของปัญหา”  
โดยใชค้าํว่า “ทําไม....?”

ตวัอยา่ง 
Q: ทาํไม สถานการณ์ A ถงึเกดิขึ้น ?
A: เพราะ B

ตัง้คาํถามวา่ทาํไม…? ตอ่จากสาเหตุกอ่นหน้า 
และตัง้คาํถามวา่ทาํไมตอ่ไปเรือ่ย ๆ

Q: ทาํไม ถงึเกดิ B ?
A: เพราะ C
Q: ทาํไม ถงึเกดิ C ?
A: เพราะ D

ทาํตอ่ให้ครบ 5 ครัง้

3. ใครมีผลตอ่สาเหตุ
ระบผุูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัสาเหตุของแต่ละปัญหา
โดยระบไุว้ทีด่้านขา้งของสาเหตุ

4. เลือกสาเหตุท่ีสนใจ
วงกลมขอ้สมมติฐานของปัญหาทีไ่มม่ัน่ใจไว้ 
“เพ่ือไปหาขอ้มลูเพ่ิมเติม”

2.1 Defining the Problem

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารและรบัฟังเพ่ือนในกลุ่ม

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน

+ Inquiry การหาคําตอบ
กระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้
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ครู
โรงเรียน
ครอบครัว

เพื่อน ๆ ในหอง

คนรอบตัว
เพื่อนในโลกออนไลน

อินฟลูเอนเซอร 
เอก HRK

ปญหาสุขภาพที่เกิดจาก
พฤติกรรมเนือยน่ิง

ไมมีเวลาออกกำลังกาย

มีแตกิจกรรมตาง ๆ ที่
ใชเทคโนโลยีเยอะ

เพราะมีสิ่งดึงดูดใจมากกวา
การไปออกกำลังกาย

เลนเกม/ฟงเพลง/ดูซีรีส สนุกกวา

เขาถึงไดงายกวา สะดวกกวา

รูปแบบการออกกำลังกายแบบเดิม ๆ 
นาเบื่อ ไมนาสนใจ ดูเหนื่อย

เมื่อพูดถึงการออกกำลังกาย
จะนึกถึงคำวาเหนื่อยมากกวาสนุก

ตองเรียนเยอะ ๆ
เรียนพิเศษ



2.2 Research Planning
2. Define

เราจะใชใ้บงานน้ี คูก่บัใบงานอะไรกต็ามทีต่อ้งหาขอ้มลูเพ่ิม 
เชน่ ใบงาน 1.3 Understanding the Target และ ใบงาน 
2.1 Defining the Problem เป็นต้น เพ่ือให้วางแผนใน
การหาขอ้มลูได้เป็นระบบและครบถว้นทกุหัวขอ้

1. แผนการเก็บข้อมูล
▶ หัวขอ้ทีต่้องการขอ้มลูเพ่ิม 

ใส่หัวขอ้โดยเลอืกจาก “สาเหตุทีส่นใจ” ในใบงาน 2.1 ขอ้ 4 
และจากใบงานกอ่นหน้าทีต่้องการเขา้ใจมากขึ้น

▶ แนวทางหาคาํตอบ
ให้ระบวุิธทีีจ่ะใชใ้นการหาคาํตอบของ “แต่ละ” หัวขอ้ เชน่ 
หัวขอ้ A ใชสั้มภาษณ์ หัวขอ้ B ใชสั้งเกต

▶  แหล่งขอ้มลู
คาํตอบทีเ่ราอยากได้จากวิธกีารทีเ่ราเขยีนไว้ ต้องได้มา
จากใคร ให้ระบบุคุคลและแหล่งขอ้มลูให้ชดัเจน

▶ คดิคาํถาม 
ตั้งคําถามที่เราจะใชถ้าม สัมภาษณ์ หรือหาข้อมูล
เพราะถา้คาํถามกว้างไปจะไมไ่ด้คาํตอบ และถา้คาํถาม
แคบไปกจ็ะไมไ่ด้คาํตอบทีเ่ป็นความจรงิเชน่กนั

2. คําตอบ
นําคาํตอบทีไ่ด้จากการไปหาขอ้มลู
มาตอบตามแต่ละขอ้ทีเ่ราตัง้ไว้

ตัง้คําถาม ในส่ิงที่อยากรูเ้พ่ิมเติม 
และวางแผนแนวทางการหาข้อมูล

2.2 Research Planning

+ Creativity การคิดสร้างสรรค์
หาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการหาคําตอบ

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน

+ Inquiry การหาคําตอบ
กระบวนการหาคําตอบจากกลุ่มเป้าหมาย

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

หัวข้อที่
ตอ้งการข้อมูลเพ่ิม

แนวทางหาคําตอบ แหล่งข้อมูล
สอบถาม/ทดลอง/

สังเกต/สํารวจเลือกจาก  “สาเหตุทีส่นใจ”  
จากใบงาน 2.1 ขอ้ 4

คน/สถานที/่เรือ่งราว/
งานวิจัย/ขอ้มลูตัวเลข

คิดคําถาม
ถามอย่างไร จึงจะได้ขอ้มลูจรงิ

(ลองซอ้มถามตอบในกลุ่ม)

กว้างไป
ไมไ่ด้คาํตอบ

แคบไป
ไมไ่ด้ความจรงิ

นําขอ้มลูในใบงาน 1.3 และสาเหตุทีว่งในขอ้ 3 ของใบงาน 2.2 มาวางแผนหาคาํตอบตามหัวขอ้ต่อไปน้ี
แผนการเก็บข้อมูล1 หลังจากทีไ่ปเกบ็ขอ้มลู

ทําให้เขา้ใจสาเหตุว่า...

คําตอบ2
“จริง ๆ แล้ว...”

ดาวน์โหลด
ไฟล ์PDF

QR Code
(ถา้ม)ี



2.2 Research Planning
2. Define

เราจะใชใ้บงานน้ี คูก่บัใบงานอะไรกต็ามทีต่อ้งหาขอ้มลูเพ่ิม 
เชน่ ใบงาน 1.3 Understanding the Target และ ใบงาน 
2.1 Defining the Problem เป็นต้น เพ่ือให้วางแผนใน
การหาขอ้มลูได้เป็นระบบและครบถว้นทกุหัวขอ้

1. แผนการเก็บข้อมูล
▶ หัวขอ้ทีต่้องการขอ้มลูเพ่ิม 

ใส่หัวขอ้โดยเลอืกจาก “สาเหตุทีส่นใจ” ในใบงาน 2.1 ขอ้ 4 
และจากใบงานกอ่นหน้าทีต่้องการเขา้ใจมากขึ้น

▶ แนวทางหาคาํตอบ
ให้ระบวุิธทีีจ่ะใชใ้นการหาคาํตอบของ “แต่ละ” หัวขอ้ เชน่ 
หัวขอ้ A ใชสั้มภาษณ์ หัวขอ้ B ใชสั้งเกต

▶  แหล่งขอ้มลู
คาํตอบทีเ่ราอยากได้จากวิธกีารทีเ่ราเขยีนไว้ ต้องได้มา
จากใคร ให้ระบบุคุคลและแหล่งขอ้มลูให้ชดัเจน

▶ คดิคาํถาม 
ตั้งคําถามที่เราจะใชถ้าม สัมภาษณ์ หรือหาข้อมูล
เพราะถา้คาํถามกว้างไปจะไมไ่ด้คาํตอบ และถา้คาํถาม
แคบไปกจ็ะไมไ่ด้คาํตอบทีเ่ป็นความจรงิเชน่กนั

2. คําตอบ
นําคาํตอบทีไ่ด้จากการไปหาขอ้มลู
มาตอบตามแต่ละขอ้ทีเ่ราตัง้ไว้

ตัง้คําถาม ในส่ิงที่อยากรูเ้พ่ิมเติม 
และวางแผนแนวทางการหาข้อมูล

2.2 Research Planning

+ Creativity การคิดสร้างสรรค์
หาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการหาคําตอบ

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน

+ Inquiry การหาคําตอบ
กระบวนการหาคําตอบจากกลุ่มเป้าหมาย

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

หัวข้อที่
ตอ้งการข้อมูลเพ่ิม

แนวทางหาคําตอบ แหล่งข้อมูล
สอบถาม/ทดลอง/

สังเกต/สํารวจเลือกจาก  “สาเหตุทีส่นใจ”  
จากใบงาน 2.1 ขอ้ 4

คน/สถานที/่เรือ่งราว/
งานวิจัย/ขอ้มลูตัวเลข

คิดคําถาม
ถามอย่างไร จึงจะได้ขอ้มลูจรงิ

(ลองซอ้มถามตอบในกลุ่ม)

กว้างไป
ไมไ่ด้คาํตอบ

แคบไป
ไมไ่ด้ความจรงิ

นําขอ้มลูในใบงาน 1.3 และสาเหตุทีว่งในขอ้ 3 ของใบงาน 2.2 มาวางแผนหาคาํตอบตามหัวขอ้ต่อไปน้ี
แผนการเก็บข้อมูล1 หลังจากทีไ่ปเกบ็ขอ้มลู

ทําให้เขา้ใจสาเหตุว่า...

คําตอบ2
“จริง ๆ แล้ว...”

ดาวน์โหลด
ไฟล ์PDF

QR Code
(ถา้ม)ี

ทศันคตขิองเด็ก ม.5/1 
ทีมี่ตอการออกกำลงักาย

พฤติกรรมการใช
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

(IPAD/smartphone/ฯลฯ)

กิจวัตรประจำวันของเพื่อน ๆ

ความเขาใจของเด็ก ม.5/1 
ตอพฤติกรรมเนือยน่ิง

การสังเกตพฤติกรรมเพ่ือน
เด็ก ม.5/1

- ชอบออกกำลงักายไหม ?
- ถาพดูถึงการออกกำลงักายนกึ

ถึงคำวาอะไร ?
- มีทศันคตเิก่ียวกับ

การออกกำลงักายอยางไร ?

- เม่ือพดูถึงคำวาออกกำลงักาย 
เพือ่น ๆ สวนมากจะคิดถึง
คำวา "เหนือ่ยแตดีตอสขุภาพ" 
แตสดุทายก็แบงเวลาในการ
ออกกำลงักายนอยเหมือนเดิม

- เพือ่นสวนใหญไมรูความหมาย
จรงิ ๆ ของพฤติกรรมเนอืยน่ิง
รูเพยีงวาเปนพฤตกิรรมท่ีไม
คอยไดขยับรางกายและไมรูวา
จะมีผลเสยีตามมา

- เพื่อน ๆ ใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสวันละกี่ชม. ?

- ใชทำอะไรบาง ?
- ใชเมื่อไหรบาง ? 
- ใชบอยสุดชวงไหน ?

- ในแตละวันเพือ่น ๆ 
ทำอะไรบาง ? 

- ทำอะไรในชวงไหนบาง ?

- เพือ่น ๆ รูจักพฤตกิรรมเนอืยน่ิง
ไหม ?

- คิดเห็นอยางไรตอประเดน็น้ี ? 
คิดวาสำคัญหรอืไม ?

เดก็ ม.5/1
เพือ่นในหองอืน่ ๆ

ครู
ผูปกครอง

เดก็ ม.5/1
เพือ่นในหองอืน่ ๆ

ครู
ผูปกครอง

เด็ก ม.5/1

การสังเกตพฤติกรรมเพ่ือน

ทำแบบสอบถาม/แบบสำรวจ

สัมภาษณ

สัมภาษณ

ทำแบบสอบถาม/แบบสำรวจ

สัมภาษณ

ทำแผนภูมิกิจวัตรประจำวัน

ทำแผนภูมิกิจวัตปิระจำวัน

การสังเกตพฤติกรรมเพื่อน



2.A ปัญหาที่พวกเราตอ้งการแก้ไขคือ...?

2.D ปัญหาน้ีจะหมดไป ถ้า...

2.C การแก้ปัญหาจะช่วยให้ใคร...? มีชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างไร ?

กลุ่มเป้าหมายอาจไมใ่ชผู่แ้กไ้ขปัญหาทีต่นกําลังเผชญิอยู่ได้เสมอไป เพราะบาง
ปัญหามตีน้ตอมาจากผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียรอบตวัของกลุม่เป้าหมาย การแกปั้ญหา
จึงไมส่ามารถแกไ้ด้จากการทํางานกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพียงอย่างเดียว

2.B สาเหตุหลักของปัญหาคือ...?
จากต้นไมปั้ญหา เลือกสาเหตุสําคญัทีส่่งผลให้เกดิสาเหตุอืน่ ๆ ทีเ่ป็นปัญหา

ตน้ไม้ปัญหา ( เขียนในกระดาษใหญ่ ๆ )
เขยีนสาเหตุของปัญหา (ราก) ปัญหาทีส่นใจ (ลําต้น) และผลกระทบ (ใบ)
และโยงเส้นความสัมพันธว์่าสาเหตุน้ีทําให้เกดิผลกระทบอะไรบา้ง
โดยให้หางเป็นสาเหตุ ไปสู่หัวลกูศรทีเ่ป็นผลกระบทจากสาเหตุน้ัน

1 พวกเราจะทําอย่างไรให้ปัญหาได้รับการแก้ไข
สรุปแนวทางพัฒนา Social Innovation ของกลุ่ม2

ปัญหาในชุมชน
ที่กลุม่เราเลอืกนําเสนอ

สาเหตุของปัญหา

ผลกระทบ
ที่เกิดกับชุมชน

ใบ - เขียนผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปัญหา
ลําต้น - เขียนปัญหาที่เราสนใจ
ราก - เขียนสาเหตุของปัญหา

ใคร...? สามารถทําอะไรได้...?

2.3 Setting Team Objective
2. Define

หลังจากทีเ่รามชีุดขอ้มลูทีเ่กบ็มาและหาคาํตอบจาก
ขอ้สงสัยได้แล้ว กต็้องมาสรุปขอ้มลูให้ชดัเจน

1. ตน้ไม้ปัญหา
นําสาเหตุปัญหาจากใบงาน 2.1 ขอ้ 2 และคาํตอบทีไ่ด้
ในใบงาน 2.2 ขอ้ 2 มาเขยีนเป็นต้นไมปั้ญหา เพ่ือสรุป
ความสัมพันธร์ะหว่างสาเหตุและผลกระทบของปัญหา

ลําต้น - เขยีนปัญหาทีเ่ราสนใจ
ราก - เขยีนสาเหตุของปัญหา
ใบ - เขยีนผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากปัญหา

ระบปัุญหาทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงทัง้หมด
กบัปัญหาทีร่ะบไุว้ในลําต้น 
จากปัญหาทีเ่ขยีนไว้แต่ละขอ้ ให้ใชก้ารตัง้คาํถาม
แบบ 5 WHYs เพ่ือนําขอ้มลูทีห่าเพ่ิมมาใส่เป็น
ต้นตอของปัญหา
โยงลกูศรความสัมพันธ ์โดยให้หางลกูศรเป็น
สาเหตุของปัญหา หัวลกูศรเป็นผลทีเ่กดิขึ้น 
(สาเหตุหน่ึงสามารถกอ่ให้เกดิได้หลายปัญหา)

2. พวกเราจะทําอย่างไรให้ปัญหาได้รับการแก้ไข
สรุปแนวทางการพัฒนา Social Innovation ของกลุ่ม
รว่มกนั โดยชว่ยกนัเขยีนในแต่ละขอ้ตามลําดับ

* ในการทําใบงานหลังจากน้ี ตอ้งกลับมาตรวจสอบ 
แนวทาง Social Innovation ของกลุม่เสมอ (ข้อ 2.D)
เพ่ือให้การพัฒนายังคงตอบเป้าและแก้ปัญหาได้จริง

สรุป Social Innovation ของกลุ่มที่จะทาํ 
เพ่ือให้ปัญหาที่กลุ่มสนใจได้รบัการแก้ไข

2.3 Setting Team Objective

นําประเด็นจากข้อ 2.D ไปใชเ้ป็นโจทย์การพัฒนา Social Innovation
และกลับมาตรวจสอบการทาํงานวา่ยังเป็นไปตามเป้าหมายน้ีหรอืไม่

สรุปข้อมูลให้ชัดเจนด้วยตน้ไม้ปัญหา และเลือกประเด็นเพ่ือนําไปทดลองทํา Social Innovation ตอ่ไป

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารและรบัฟังเพ่ือนในกลุ่ม

+ Problem Solving การแก้ปัญหา
คิดถึงไอเดียเริม่ต้นในการแก้ปัญหา

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้
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เพื่อน ๆ เกิดพฤติกรรมเนือยน่ิง

วิธีการออกกำลังกายไมสนุก

เรียนหนัก

เลน social/game

เบื่อ

สุขภาพรางกายไมดี และ
อาจเกิดโรคเรื้อรังตาง ๆ ได

เพื่อน ๆ เกิดพฤติกรรมเนือยน่ิง

ไมรูตัว/พฤติกรรม
ของตัวเอง

ไมเคยรูจักปญหา
พฤติกรรมเนือยน่ิงมากอน

ใชเวลาอยูกับหนาจอนาน ไมชอบออกกำลังกาย

นักเรียนชั้น ม.5/1 สนุกกับการออกกำลังกาย
และอยูในรูปแบบที่เขาถึงงาย

วิธีการออกกำลังกายไมสนุก

เพื่อน ๆ ม.5/1 มีสุขภาพที่ดีขึ้น



ระดมไอเดียในการแก้ไขปัญหา ! 

การระดมความคิด
1. สรา้งสรรคไ์ด้สดุฤทธิ์
2. ปรมิาณสําคญักว่าคณุภาพ
3. ใชภ้าพอธบิาย
4. ขยับรา่งกาย
5. ต่อยอดไอเดียคนอืน่
6. พูดออกเสียงทลีะคน
7. ไมตั่ดสินความคดิคนอืน่
8. ห้ามหยดุคดิ
9. พลาดไมเ่ป็นไร แคไ่ปต่อ

อย่าลืมเอาข้อมูลจากใบงานก่อนหน้า
มาช่วยคิด

ชว่ยกนัเสนอและต่อยอดไอเดีย เพ่ือให้เกดิ Social Innovation ทีน่่าสนใจมากทีส่ดุ

"ลองไอเดียน้ีมัย้...?"

"ของดีในชุมชน"

“ตอ่ยอดจากที่มี”

“แบบน้ีก็ได้น่ีนา”

1

เป้าหมาย
ใคร...? ทําอะไรได้...?

(จากใบงาน 2.3 ขอ้ 2.D)

3.1 Brainstorming
3. Ideate

1. ระดมไอเดียในการแก้ไขปัญหา
นําแนวทางแกปั้ญหาของกลุ่ม (จากใบงาน 2.3 ขอ้ 2.D) 
มาเป็นโจทย์ในการระดมไอเดียหาวิธทีีน่่าสนใจ

แต่ละคนชว่ยกนัระดมความคดิ ไอเดียหลักใน
การแก้ปัญหา ทีน่่าสนใจ พูดให้เพ่ือนในกลุ่ม
ได้ยิน แล้วเขยีนขา้ง ๆ เป้าหมาย และเขยีน
วงกลมล้อมรอบ

ถา้ม ีไอเดียตอ่ยอด ไปสู่รูปแบบ/วิธกีารแกปั้ญหา 
พูดให้เพ่ือนในกลุ่มได้ยิน แล้วเขยีนไอเดียต่อยอด
ขา้ง ๆ และลากเส้นเชือ่มกลับไปสู่ไอเดียหลัก

ทําซ�าจนมไีอเดียทีก่ลุ่มสนใจมากกว่า 7-10 ไอเดีย

พักพูดคยุในกลุ่มเพ่ือทําความเขา้ใจรายละเอยีด
ของแต่ละไอเดียหลัก และไอเดียต่อยอด รว่มกนัอกีท ี

ระหว่างน้ี สามารถตอ่ยอดไอเดียตอ่ไปได้เรื่อย ๆ 
เพ่ือให้ได้ไอเดียที่น่าสนใจมากท่ีสุด

เมื่อเราได้ข้อสรุปที่ชดัเจนแล้วว่าทมีเราจะ
ทาํอะไร ก็ถึงข้ันตอนของการออกไอเดีย !

3.1 Brainstorming

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารและรบัฟังเพ่ือนในกลุ่ม

+ Creativity การคิดสร้างสรรค์
ทดลองหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

Brainstorming คือ การระดมไอเดีย ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
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Content ความรูสองภาษา
เรื่องพฤติกรรมเนือยน่ิง 
เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
และตระหนักในเรื่องน้ี

ใหความรู
สุดจะหักหามจิต

คิดไฉน

ทำชาเลนจที่ทาทาย 
พรอมของรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ

สำหรับคนที่ไดแตมสูงสุด

Filter Instagram 
ออกกำลังกายลองนำเสนอการออกกำลังกาย

ในรูปแบบของเกม

Challenge สุดเท

ไอเดียสุดจาบ

โปรโมตสุดปง

ชวนคนดังมาเลนมาโปรโมตใหใหอินฟลูเอนเซอร / ดาว TikTok
ชวยเผยแพรความรู ใหคนตระหนัก

ทำเปนแอปฯ คอยแจงเตือน
ใหลุกขยับรางกาย

ในเม่ือกลุมเปาหมายหลีกเลี่ยง
ที่จะใชเทคโนโลยีไมได

งั้นลองเอาเทคโนโลยีมาใช
เพื่อลดพฤติกรรมเนือยน่ิง

กีฬาสี online

นกัเรยีนช้ัน ม.5/1 
สนุกกับการออกกำลงักายและ

อยูในรูปแบบทีเ่ขาถึงงาย



3.2 Idea Rating

1.ให้คะแนนไอเดีย

ไอเดียทีเ่ลือกมา - เขยีนไอเดียชุดสดุทา้ยที่
ยังเหลืออยู่ทัง้หมด ลงในชอ่งน้ี

 ความอยากทํา - จาก 10 คะแนน สมาชกิ
แต่ละคนใส่คะแนนโดยใชค้วามอยากทํา
ของตัวเองเป็นพ้ืนฐาน และนํามาเฉลี่ยกนั

ความเป็นไปได้จรงิ - จาก 10 คะแนน สมาชกิ
แต่ละคนใส่คะแนนโดยใชค้วามเป็นไปได้
ในการทําขึ้นจรงิเป็นพ้ืนฐาน และนํามาเฉลี่ยกนั

ผลบวกต่อชุมชน -  จาก 10 คะแนน สมาชกิ
แต่ละคนใส่คะแนนโดยใชผ้ลบวกต่อชุมชน
ทีน่่าจะเกดิขึ้นเป็นพ้ืนฐาน และนํามาเฉลี่ยกนั

2.รวมคะแนน
นําคะแนนเฉลี่ยจากแต่ละเกณฑ์มารวมกนั 
แล้วสรุปผลคะแนนรวมของแต่ละไอเดีย 
เพ่ือเลือกทําไอเดียทีค่ะแนนสงูทีส่ดุ 1 ไอเดีย

เมื่อมีไอเดียเยอะแล้ว เราต้องคัดเลือกให้เหลือ 
1 ไอเดีย เพ่ือที่เราจะนําไปทดลองทาํจรงิ

3.2 Idea Rating

3. Ideate

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน

+ Problem Solving การแก้ปัญหา
คิดหาไอเดียที่เหมาะในการแก้ปัญหา

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

ไอเดียที่เลือกมา ความอยากทํา ความเป็นไปได้จริง
เต็ม 10 ให้เทา่ไร ? เต็ม 10 ให้เทา่ไร ?

ผลบวกตอ่ชุมชน
เต็ม 10 ให้เทา่ไร ?

(ตอบการแกปั้ญหาขอ้ 2.D)

นําไอเดียทีส่นใจในใบงานที ่3.1 มาให้คะแนน 1-10 เปรยีบเทยีบกนั สมาชกิแต่ละคนใส่คะแนนและหารเฉล่ียกอ่นกรอก
ให้คะแนนไอเดีย1 รวมคะแนน เต็ม 30

เพ่ือหาไอเดียทีจ่ะนําไป
พัฒนาต่อ

รวมคะแนน2

ไอเดียที่ใช้
จากขอ้ 2 เขยีนไอเดียทีไ่ด้
คะแนนสงูทีส่ดุและอธบิาย
เหตุผลทีท่ําให้คะแนนเยอะ

3
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วางแผนทําตน้แบบ (Prototype) เพ่ือทดสอบและพัฒนาไอเดียตอ่ไป

รายละเอียดของ Prototype ที่จะทํา
ขัน้ตอนการทํา Prototype ประกอบด้วยอะไรบา้ง

Prototype น้ีทําเพ่ือทดสอบอะไร
อธบิายจุดประสงคข์องเราว่าทํา Prototype น้ี
เพ่ือจุดประสงคใ์ด ? เพ่ือตรวจสอบว่าไอเดีย
ทีท่ําน้ันดีพอแล้วหรอืไม่

1 3

Prototype น้ีจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (impact) ตอ่ผู้ใช้งานอย่างไร ? 

“ก่อน” “ระหว่าง” “หลัง”

ลองตัง้สมมตุิฐานผลลัพธ ์(impact) ทีเ่ราคาดหวังว่าจะเกดิต่อผูใ้ชง้านกอ่น-ระหว่าง-หลังได้ทดลองใช ้Prototype ของเรา พรอ้มวาดรูปอธบิายประกอบ4

ช่ือของ Prototype
วาดรูป-เขยีนชือ่ และอธบิายส้ัน ๆ 2

การทดสอบครัง้ที่

4.1 Prototype Planning
4. Prototype

ทกุคนในทมีตัง้เป้าหมายในการทดสอบว่าในขัน้น้ี
ต้องการจะทดสอบอะไรบา้ง เพ่ือมาทําต้นแบบ 
(Prototype) และพิสจูน์ไอเดียกนั

คอ่ย ๆ ทดสอบทลีะจดุกไ็ด้ ไมจํ่าเป็นตอ้งทําให้สมบรูณ์
ตัง้แตค่รัง้แรก (และทดสอบซ�าจนกว่าจะได้ผลทีพ่อใจ)

1. Prototype ที่จะทํา
เขยีนอธบิายส่ิงทีจ่ะต้องทํา เพ่ือให้เกดิ Prototype

2. ช่ือของ Prototype
ไอเดียของกลุ่มเราหน้าตาเป็นยังไง ลองวาดภาพ
ออกมาหน่อย แล้วเขยีนชือ่ผลงานไว้ด้านบนด้วยนะ

3 จุดประสงค์
เป้าหมายของไอเดียคอือะไร ต้องการทดสอบไอเดีย
ในด้านใดบา้ง ในขัน้น้ี

4. ส่ิงที่ตอ้งทําได้ 
ในชอ่งน้ีเราจะวาดภาพอธบิายการนําไอเดียไปใชง้าน

“ก่อน” 
วาดภาพกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ทีเ่ขาเจอ 
กอ่นทีจ่ะมไีอเดียของเรา
“ระหว่าง” 
วาดภาพกลุม่เป้าหมายและสถานการณ์ในชว่งทีเ่รา
ทําไอเดียน้ีขึ้นมา (ไอเดียเขา้มาแกไ้ขอะไร อย่างไร)
“หลัง” 
วาดภาพกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ หลังจาก
ได้ใชไ้อเดียกบักลุ่มเป้าหมายเรยีบรอ้ย

 
หากไม่ถนัดวาดสามารถเขียนอธิบายแทนได้

เมื่อเลือกไอเดียได้แล้ว มาวางแผนการนํา
ไอเดียไปทาํต้นแบบทดสอบกันดีกว่า !

4.1 Prototype Planning

+ Inquiry การหาคําตอบ
การตัง้คําถามสําคัญ เพ่ือนําไปหาวิธทีดสอบ

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ แลกเปล่ียน ต่อยอดไอเดียกับเพ่ือน

+ Problem Solving การแก้ปัญหา
ทดลองหาวิธทีี่เรว็ที่สุด-ถูกที่สุดในการแก้ปัญหา

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

ดาวน์โหลด
ไฟล ์PDF

QR Code
(ถา้ม)ี
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ฟลเตอรมีความนาสนใจและสรางความรูสึก 
"สนุก" ตอการออกกำลังกายไดไหม

การนำกิจกรรมเขาไปใสในแพลตฟอรม
ออนไลนที่เพื่อนกำลังเลนอยู จะทำใหเพื่อน
อยากรวมเลนดวยหรือไม

ทำคลิปเพื่ออธิบายการใชงาน
ใชไอแพด แอปฯ/เครื่องมือวาดรูปอยางงาย
เครื่องมือทำ animation อยางงาย

เปนโปรโตไทปตัวแรก โดยมีแรงบันดาลใจ
จากการกระโดดเชือก 

ออกแบบหนาตาการใชงาน

เพื่อน ๆ มีพฤติกรรมเนือยน่ิง จากการติดโทรศัพท 
ไมคอยชอบออกกำลังกาย เพราะเหนื่อยและไมสนุก

เพื่อนจะตองสนุก ตองเขาถึงงาย 
และมีความรูสึกอยากเลนเร ื่อย ๆ

เพื่อน ๆ สนุกไปกับฟลเตอรอินสตาแกรม
รูจักพฤติกรรมเนือยน่ิง ตระหนักที่จะหลีกเลี่ยง 

และแกไข

มี 4 เกมใหเลือก ใน 1 ฟลเตอร 
เลือกเกมผานการกะพริบตา



4.2 Prototype Making
4. Prototype

ในขัน้ตอนน้ีจะเป็นขัน้ทีไ่ด้ทดลองทําตัวต้นแบบ
ที ่“จับต้องได้” โดยตัวต้นแบบทีท่ําขึ้นมา จะทําให้เห็น
ชดัขึ้นว่าไอเดียน้ีจะทําอะไรได้บา้ง 

วัตถปุระสงคห์ลัก คอื เราจะทําตัวต้นแบบจากอุปกรณ์
ทีถ่กูทีส่ดุและหาได้รอบตัว

(หากมอุีปกรณ์พรอ้ม ลองใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี
ในการทําต้นแบบขึ้นมาดูนะ)

เตรยีมอุปกรณ์ 
และแนวทางการทาํต้นแบบอย่างงา่ย

4.2 Prototype Making

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
นําเสนอ ชว่ยกันลงมือสรา้งต้นแบบ 

+ Creativity การคิดสร้างสรรค์
สรา้งสรรค์วิธกีารในการทดสอบ

เพ่ือทดสอบความเป็นไปได้ของไอเดีย จึงตอ้งทําตน้แบบ (prototype)
ต้องเตรยีมอุปกรณ์อะไรบา้งในการทํา prototype ?

เพ่ือให้ทดลองใชไ้ด้จรงิ ในราคาไมแ่พง เน้นไวเน้นถกู รวดเรว็ทนัใจ 
เชน่ ทําต้นแบบงา่ย ๆ จากกระดาษ A4 กล่องลกูฟูก เทปกาว ....

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้
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4.2 Prototype Making
4. Prototype
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ใชไอแพด ทั้งการวาดตัวตนแบบ และทำ animation เพื่อแสดงการทำงานของตัวตนแบบ

ศึกษาโปรแกรมที่ใชทำฟลเตอรอินสตาแกรม



หลังจากที่ทํา Prototype เสร็จแล้ว ตอ้งมีการเตรียมตวัก่อนจะนําไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง ดังน้ี 

เตรียมการ ก่อนนํา Prototype ไปทดสอบ
ลําดับส่ิงทีต่้องเตรยีมกอ่นนํา prototype ไปทดสอบ

กลุ่มตวัอย่าง (Focus group)
ระบกุลุ่มตัวอย่าง ทีจ่ะนํา prototype ไปทดสอบ (เชน่ อาชพี อาย)ุ

ส่ิงที่ได้เรียนรู้
หลังการทดสอบ prototype มอีะไรทีน่่าสนใจ นําไปพัฒนาต่อบา้ง ?

1 2

5

ตัง้คําถามทดสอบสมมุตฐิานที่ตัง้ไว้
เขยีนคาํถาม ทีเ่ราต้องการหาคาํตอบจากการทดสอบ prototype น้ี
เชน่ ประสิทธภิาพการใชง้าน หรอื ความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

คําตอบที่ได้จากคําถาม
เขยีนผลทีไ่ด้หลังการทดสอบ prototype3 4

5.1 Testing Preparation
5. Test

1. เตรียมการทดสอบ
เขียนออกมาว่าเราต้องใชอ้ะไรในการทดสอบบ้าง 
และลําดับขั้นตอนว่าต้องทําอะไรบ้าง

2. ผู้ทดสอบ 
รายละเอียดของ “คนที่เราจะทดสอบด้วย” 
ชือ่/อายุ/เกี่ยวข้องกับปัญหายังไง

*ในการระบุข้อมูลส่วนตัวทุกครัง้ อย่าลืมสอบถาม
ความยินยอมในการบันทึกและเผยแพรด่้วยนะ 
บางคนยินยอมให้เก็บแต่ไม่อยากให้เผยแพรก่็มี

3. สมมุติฐาน
คําถามสําคัญที่เราอยากรู ้
เขียนข้อสงสัย/สมมุติฐาน /คําถาม 
ที่เราอยากได้คําตอบจากการไปทดสอบ

หลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว ก็ไปทดสอบกัน ! 
4. ผลลัพธ์ และ 5. ข้อเรียนรู้ จะทําหลังจากทดสอบ
เสร็จแล้ว

4. คําตอบที่ได้จากคําถาม 
ให้เขียนคําตอบ/ผลลัพธท์ี่ได้จากการไปทดสอบจรงิ

5. ส่ิงที่ได้เรียนรู้
สรุปข้อเรยีนรูต้่าง ๆ และแนวทางที่ได้จากการ
ทดสอบ ว่าควรพัฒนา Social Innovation ต่อไป
อย่างไรดี

ทกุการทดสอบ ต้องมีเป้าหมายว่าจะทดสอบ
อะไร และมีสมมุติฐานว่าจะเป็นอย่างที่คิดไหม

5.1 Testing Preparation

+ Problem Solving การแก้ปัญหา
ทดลองวิธกีารแก้ปัญหา

+ Resilience การไม่ท้อถอย
ทดลองซ�าเพ่ือหาวิธกีารแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

+ Inquiry การหาคําตอบ
การตัง้คําถามสําคัญ เพ่ือนําสู่ คําตอบ

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

ดาวน์โหลด
ไฟล ์PDF
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ศึกษาหลักการที่จะนำมาประยุกตกับเกมที่จะทำ

ทำ Animation เพื่อแสดงการทำงานของฟลเตอร
ใหชัดเจนมากขึ้น

เด็กมัธยมหญิง  ชั้น ม.5

อายุ 17 ป

เขาใจการทำงานของฟลเตอรไหม

ทำใหการออกกำลังกายนาสนใจ ดึงดูดมากกวาเดิมไหม

จะชวนคนมาเลนเยอะ ๆ ควรทำอยางไรดี

ศึกษาความเปนไปไดในการนำไปลงแพลตฟอรมอื่น ๆ

เขากับสโลแกน เขาถึงงาย สะดวก สนุกหรือยัง ก็โอเค สโลแกนจำงาย เขาใจงาย
นำไปเผยแพรและใชในแพลตฟอรมอื่น ๆ ดวย เชน tiktok
มีความยากหลายระดับใหเหมาะกับเลนแบบบุคคลและแบบกลุม

ดูนาสนใจ ดูสนุก ดูตลก 
ทำใหอยากเขาไปเลนดวยมากกวาการออกกำลังกายทั่วไป

เขาใจงาย



จัดกลุ่มข้อเสนอแนะหลังใช้งาน
จัดกลุ่มความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทีเ่กดิขึ้นในระหว่างการทดสอบ prototype 

ส่ิงทีก่ลุ่มตัวอย่างชอบ
(ส่ิงทีค่วรรกัษาไว้ใน prototype ถดัไป)

Like

Question

Wish
ส่ิงทีก่ลุ่มตัวอย่างอยากให้มเีพ่ิมเติม 
(ส่ิงทีค่วรพัฒนาใน prototype ถดัไป)

ส่ิงทีก่ลุ่มตัวอย่างสงสัยระหว่างทดสอบ
(ส่ิงทีค่วรทําให้เขา้ใจงา่ยขึ้นใน prototype ถดัไป)

ส่ิงอืน่ ๆ ทีก่ลุ่มตัวอย่างพูดถงึ 
(ความคดิเห็น และความสนใจของกลุ่มตัวอย่าง)

Idea

แนวทางพัฒนาการ
ตอ่ยอด prototype ตอ่
นําความเห็นทีไ่ด้ขอ้ 1 มาวางแผน
ในการพัฒนา prototype ตัวต่อไป

Feedback Capture Grid ใช้การสังเกต และเก็บรายละเอียดเพ่ิมเตมิในระหว่างทดสอบ prototype กับกลุ่มตวัอย่าง 

1 2

5.2 Capturing Feedback
5. Test

1. จัดกลุ่มข้อเสนอแนะหลังใช้งาน 
เวลาทีไ่ปทําการทดสอบ เราควรสังเกตและบนัทกึ 
4 อย่างหลัก ๆ ได้แก่

 Like
 ส่ิงทีไ่อเดียของเรา “ทําได้ดี” 
 ควรเกบ็ไว้

 Wish 
 ส่ิงทีไ่อเดียของเรา “ยังทําได้ไมด่ี” 
 สามารถทําได้ดีกว่าน้ี ควรไปพัฒนาเพ่ิม
 
 Question  
 ขอ้สงสัยระหว่างทําการทดสอบ ขอ้สงสัย 
 ของผูร้บัการทดสอบ และขอ้สงสัยของเรา 
 ทีเ่กดิจากความไมเ่ขา้ใจในพฤติกรรม/         
           ความรูสึ้ก/การแสดงออกของผูท้ดสอบ 

 Idea           
 ระหว่างการทดสอบ 
 ถา้มไีอเดียไหนโผล่ขึ้นมาให้จดไว้

2. แนวทางพัฒนาตอ่
เขยีนสรุปรวมแนวทางการพัฒนา 
ทัง้พัฒนาไอเดีย พัฒนาตัวต้นแบบ
รวมถงึพัฒนาวิธกีารทดสอบในครัง้ถดัไปด้วย

ใบงานน้ีเป็นแบบฟอรม์สําหรบัชว่ยใน
การสังเกต “ระหวา่งทดสอบ”  นอกจากคําถาม
สําคัญที่เราอยากได้คําตอบแล้ว รายละเอียด
เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดข้ึนจากการทดสอบ 
ก็ไม่ควรพลาดที่จะเก็บมาคิดต่อได้

5.2 Capturing Feedback

+ Creativity การคิดสร้างสรรค์
ต่อยอดไอเดียจากข้อค้นพบที่ได้จากการทดสอบ

+ Communication การส่ือสาร
รบัฟังและแบ่งประเภทข้อมูลจากการทดสอบ

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้
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รบัฟังและแบ่งประเภทข้อมูลจากการทดสอบ

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

ดาวน์โหลด
ไฟล ์PDF

QR Code
(ถา้ม)ี

อยากใหมีในแพลตฟอรมอื่นดวย

อยากใหมีรูปแบบที่เหมาะสม
กับกลุมบุคคลหลายชวงอายุ

ทำไมถึงตองใชเปนอินสตาแกรม
เปน TikTok ไดไหม

นำไปเผยแพรบนแพลตฟอรมอื่น ๆ

มีขั้นตอนในการเขาไปใชยังไง ?

ไอเดียดี

นำเสนอไดดีมาก เขาใจ
ดูนาสนใจเหมือนทีวีโชว

ควรศึกษาขอมูลการทำฟลเตอร
ในแพลตฟอรมอื่น ๆ

มีความเร็วของเกมหลาย ๆ ระดับ

จะตองทำใหกลุมเปาหมาย 
รู เขาใจ และตระหนักเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเนือยน่ิงไดอยางไร



เขยีนส่ิงทีต่้องทําเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ทีเ่ราต้องการ (ต้องวัดผลได้ด้วยนะ)

เขยีนส่ิงทีต่้องทําเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ทีเ่ราต้องการ (ต้องวัดผลได้ด้วยนะ)

เขยีนส่ิงทีต่้องทําเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ทีเ่ราต้องการ (ต้องวัดผลได้ด้วยนะ)

1

2

ผลตอ่ชุมชนในระยะส้ัน
เขยีนการเปลี่ยนแปลงของของชุมชน 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นภายใน 6 เดือน - 1 ปี

ผลตอ่ชุมชนในระยะกลาง
เขยีนการเปลี่ยนแปลงของของชุมชน 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นภายใน 1-3 ปี

ผลตอ่ชุมชนในระยะยาว
เขยีนการเปลี่ยนแปลงของของชุมชน 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นหลังจาก 3 ปี

เช็กความสําเร็จ3 กลับมาตรวจสอบ “ของมันต้องมี” ในข้อ 2 ทาํเครือ่งหมายถูก     ในชอ่งส่ีเหล่ียม ของส่ิงที่ทาํได้แล้ว

ผลลัพธ์ด้านบนจะเกิดข้ึนได้ “ของมันตอ้งมี”

มองอนาคต เขียนการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการแก้ปัญหาของกลุ่มเราในระยะตา่ง ๆ

6.1 Impact Planning
6. Scale up

1.การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
ให้คดิความเปลี่ยนแปลงทีอ่ยากให้เกดิขึ้น
ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 

ตวัอยา่ง
ผลลพัธร์ะยะส้ัน คอื “เครือ่งมอื (ตวัตน้แบบของไอเดยี 
ทีพั่ฒนาแลว้)” ไดร้บัการตอบรบัและเริ่มกระจาย
เขา้สู่กลุม่เป้าหมายบางส่วน

ผลลพัธร์ะยะกลาง คอื “เครือ่งมอื” เขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย
ครบถว้น และครึ่งหน่ึงของกลุม่เป้าหมายไดท้ดลองใช้
เป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้

ผลลพัธร์ะยะยาว คอื กลุม่เป้าหมายทัง้หมดไดท้ดลอง
ใช ้“เครือ่งมอื” เรยีบรอ้ย และปัญหาน้ันไดห้มดไป

2.ของมันตอ้งมี
เขยีนส่ิงทีต่้องทําเพ่ือให้ได้ผลลัพธใ์นแต่ละระยะที่
กลุ่มเราต้องการ (ต้องวัดผลได้ด้วยนะ)

ตวัอยา่ง
เป้าหมาย…………..จะสําเรจ็ถา้……………....

เป้าหมาย…..ไอเดยีไดร้บัการยอมรบั….
จะสําเรจ็ถา้…..มกีารจดสิทธบิตัร/สัญญา…..

3. เช็กความสําเร็จ
ในอนาคตเมือ่ทําขอ้ใดสําเรจ็แล้ว ในขัน้ตอนที ่2 
ให้ทางกลุ่มกลับมาทีใ่บงานน้ี เพ่ือทําเครือ่งหมายถกู
หน้าชอ่งทีท่ําสําเรจ็

หลังจากทดสอบตัวต้นแบบจนมัน่ใจแล้ว
วา่ไอเดียมีประสิทธภิาพ สามารถใชง้านได้จรงิ
จะต้องเริ่มวางแผนเพ่ือขยายผล

6.1 Impact Planning

+ Creativity การคิดสร้างสรรค์
การต่อยอดเพ่ือให้เห็นประโยชน์ที่ไกลขึ้น

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารภาพอนาคตได้ชดัเจน

+ Problem Solving การแก้ปัญหา
คิดถึงการแก้ปัญหาที่ส่งผลกว้างข้ึน

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้

ดาวน์โหลด
ไฟล ์PDF

QR Code
(ถา้ม)ี
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เพื่อนในหอง ม.5/1 เริ่มรูวา
พฤติกรรมเนือยน่ิงคืออะไร

พัฒนาฟลเตอรที่หลากหลาย

มีการลงคอนเทนตเก่ียวกับพฤติกรรม
เนือยน่ิงในอินสตาแกรม

พูดกระตุนกับเพื่อนวาวันน้ีขยับตัวหรือยัง
ออกกำลังกายหรือยัง

เผยแพรวิธีสรางฟลเตอรสำหรับคนที่สนใจ

จัดกิจกรรมชาเลนจสรางความทาทาย
ใหผูใชงาน และมีของรางวัลเลก็ ๆ นอย ๆ

ทำการประชาสัมพันธและการรณรงค

การลงคอนเทนตสุขภาพอยางตอเนื่อง
ไปเรื่อย ๆ
เกมที่หลากหลายและมีความยาก
หลายระดับ
มีการจัดการแขงขันและการประกวด

ศึกษาทาทางของการทำกายภาพบำบัด 
และมาประยุกตใชกับฟลเตอร
รวมมือกับนักกายภาพศาสตรในการ
ออกแบบ filter ชุดใหม ๆ

เยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 3 ระดับ 
ในโรงเรียน รูจักและเขาใจพฤติกรรมเนือยน่ิง

มีเยาวชนตนแบบที่เปนแกนหลักในการ
ประชาสัมพันธสื่อสารประเด็นพฤติกรรมเนือยน่ิง

มี Community ระหวางผูใชงานและคนสราง 
ใหเกิดการสรางสรรค filter ใหม ๆ  และปรับปรุง
พัฒนาผลงานใหม ๆ ใหดีกวาเดิม

เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาในระดับเขตรูจัก
และเขาใจถึงพฤติกรรมเนือยน่ิง

Community ขยายตัวไปถึงทุกโรงเรียนในเขต
เดียวกัน

ฟลเตอรสามารถนำไปประยุกตใชในการทำ
กายภาพกำบัดของผูปวย

เพื่อนสนใจที่จะเลนฟลเตอร
เพื่อความสนุกและไดขยับรางกาย



+

วางตาํแหน่งผู้สนับสนุน
ลิสต์กลุ่มคนหรอืหน่วยงานทีน่่าจะสนใจ
ให้การสนับสนนุ Social Innovation ของเรา
ในระดับต่าง ๆ

กลุ่มคนที่สนใจเรื่อง ?

หน่วยงานที่มีหน้าที่ ?

คนที่ใกล้ชิดกับปัญหา ?

กลุ่มอื่นที่มีปัญหาคล้ายกัน ?

1

คนในชุมชนของเรา

ผูส้นับสนนุทีเ่คยติดต่อกบั
ชุมชนของเรา

ผูส้นับสนนุทีไ่มเ่คยติดต่อกบั
ชุมชนของเรา

หน่วยงาน
ทีน่่าจะสนับสนนุหน่วยงาน

ทีน่่าจะสนับสนนุ

ระบุชือ่กลุ่มที่ควรติดต่อ
และวางแผนแนวทางการตดิตอ่

ตดิตอ่ผู้สนับสนุน2

6.2 Networking
6. Scale up

1. วางตาํแหน่งผู้สนับสนุน
ชว่ยกนัคดิ ระบกุลุ่มคนทีน่่าจะสนใจมาชว่ย
สนับสนนุ การแกปั้ญหาชุมชนรว่มกบัเรา 
และวางตามตําแหน่งทีเ่หมาะสมตามลําดับ

 คนในชุมชน
 กลุ่มคนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา

 ผูส้นับสนนุทีเ่คยติดต่อกบัชุมชนของเรา 
 คน/หน่วยงานทีเ่คยทํางาน หรอืมี
 ปฏสัิมพันธก์บักลุ่มเป้าหมายของเรา

 ผูส้นับสนนุทีไ่มเ่คยติดต่อกบัชุมชนของเรา 
 คน/หน่วยงานทีท่ํางานประเด็นเดียวกนั
 แต่ยังไมเ่คยทํางานหรอืมปีฏสัิมพันธ์
 กบักลุ่มเป้าหมายของเรา
 
 หน่วยงานทีน่่าจะสนับสนนุ
 องคก์ร (รฐั/เอกชน/สังคม) ทีม่หีน้าที ่
 หรอืมวีิสัยทศัน์ทีไ่ปในทศิทางเดียวกนั 
 แต่ยังไมไ่ด้ทํางานผลักดันในรูปแบบทีเ่ราทํา 
 หรอืทํางานกบักลุ่มเป้าหมายของเรา

2. ตดิตอ่ผู้สนับสนุน
คดิวิธกีารรว่มงานกบัองคก์รทีม่ศัีกยภาพทีร่ะบไุว้
และดําเนินการติดต่อประสานงาน

+ Problem Solving การแก้ปัญหา
มองหาผูท้ี่เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน

+ Communication การส่ือสาร
ติดต่อส่ือสารกับคนอื่น

ติดต่อและรว่มทํางานกับคนกลุ่มอื่น ๆ

แผนการทาํงานเพ่ือให้ประสบผลสําเรจ็
อย่างมีประสิทธภิาพ ควรต้องออกแบบ
โดยคํานึงถึงผูท้ี่จะชว่ยสนับสนนุผลักดัน
การดําเนินงานของเราได้

6.2 Networking

ทักษะท่ีคาดว่าจะได้
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QR Code
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ระบุชือ่กลุ่มที่ควรติดต่อ
และวางแผนแนวทางการตดิตอ่

ตดิตอ่ผู้สนับสนุน2
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6. Scale up

1. วางตาํแหน่งผู้สนับสนุน
ชว่ยกนัคดิ ระบกุลุ่มคนทีน่่าจะสนใจมาชว่ย
สนับสนนุ การแกปั้ญหาชุมชนรว่มกบัเรา 
และวางตามตําแหน่งทีเ่หมาะสมตามลําดับ
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 ผูส้นับสนนุทีเ่คยติดต่อกบัชุมชนของเรา 
 คน/หน่วยงานทีเ่คยทํางาน หรอืมี
 ปฏสัิมพันธก์บักลุ่มเป้าหมายของเรา

 ผูส้นับสนนุทีไ่มเ่คยติดต่อกบัชุมชนของเรา 
 คน/หน่วยงานทีท่ํางานประเด็นเดียวกนั
 แต่ยังไมเ่คยทํางานหรอืมปีฏสัิมพันธ์
 กบักลุ่มเป้าหมายของเรา
 
 หน่วยงานทีน่่าจะสนับสนนุ
 องคก์ร (รฐั/เอกชน/สังคม) ทีม่หีน้าที ่
 หรอืมวีิสัยทศัน์ทีไ่ปในทศิทางเดียวกนั 
 แต่ยังไมไ่ด้ทํางานผลักดันในรูปแบบทีเ่ราทํา 
 หรอืทํางานกบักลุ่มเป้าหมายของเรา

2. ตดิตอ่ผู้สนับสนุน
คดิวิธกีารรว่มงานกบัองคก์รทีม่ศัีกยภาพทีร่ะบไุว้
และดําเนินการติดต่อประสานงาน

+ Problem Solving การแก้ปัญหา
มองหาผูท้ี่เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้ดีขึ้น

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน

+ Communication การส่ือสาร
ติดต่อส่ือสารกับคนอื่น

ติดต่อและรว่มทํางานกับคนกลุ่มอื่น ๆ

แผนการทาํงานเพ่ือให้ประสบผลสําเรจ็
อย่างมีประสิทธภิาพ ควรต้องออกแบบ
โดยคํานึงถึงผูท้ี่จะชว่ยสนับสนนุผลักดัน
การดําเนินงานของเราได้
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ทีมงาน Spark AR

สสส.

Instagramer

ผูใชงาน Facebook

อินฟลูเอนเซอร

เอก HRK

กระทรวงสาธารณสุข

พี่ Facilitator
จาก สสส. ครูที่ปรึกษา

เพื่อน ๆ

เพื่อนที่มีชื่อเสียง

ผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกกำลังกาย

TikToker

สสส.

- ขอทนุสนบัสนุนเพือ่ทำผลงาน

ผูเช่ียวชาญในดานการออกกำลงักาย

- ปรกึษาเก่ียวกับทาทาง

  การออกกำลงักาย

อนิฟลเูอนเซอร

- โปรโมตผลงาน

พี ่Facilitator จากโครงการ สสส.

- ปรกึษาเรือ่งการประชาสมัพนัธ 

  การทำงาน
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6.3 Short-term Action Plan
6. Scale up

ใบงานน้ี ให้นําขอ้มลูทีเ่ราเขยีนไว้ในใบงาน 6.1 
Impact Planning ในชอ่ง “ของมนัต้องม”ี มาวางแผน
การทํางาน ให้เป็นลําดับขัน้ตอน กอ่น-หลัง
โดยให้วาดรูปในชอ่งด้านบน และอธบิายส่ิงทีต่้องทํา
ในชอ่ง To-do list ด้านล่างของแต่ละหมายเลข  
(ต้องใชอุ้ปกรณ์อะไร ติดต่อใครบา้ง)

ข้ันตอนน้ีจะชว่ยสรุปแผนการทาํงาน
เพ่ือให้เกิดผลลัพธร์ะยะส้ันได้สําเรจ็

6.3 Short-term Action Plan

+ Communication การส่ือสาร
ส่ือสารแผนที่จะทําให้คนอื่น (ที่นอกจากทมี) เข้าใจ

+ Inquiry การหาคําตอบ
เริม่ต้นตัง้คําถามใหม่อีกครัง้

+ Collaboration การทํางานร่วมกัน
ติดต่อและรว่มทํางานกับคนกลุ่มอื่น ๆ

+ Problem Solving การแก้ปัญหา
หาวิธกีารพัฒนาผลงานอย่างต่อเน่ือง

+ Creativity การคิดสร้างสรรค์
สรา้งสรรค์วิธกีารต่อยอดจากเดิม

+ Resilience การไม่ท้อถอย
ทําต่อไม่หยดุจนบรรลเุป้าหมาย
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ออกแบบไอเดยีกิจกรรมทีใ่ชไดจรงิใน IG story 
เนนความสนุกสนาน และการไดขยับรางกาย
ของผูใชงาน - หลาย ๆ แบบ

เผยแพรลงแพลตฟอรม IG ใหคนท่ัวโลกได
ใชงาน และเสรมิ Content 2 ภาษาเก่ียวกับ
พฤตกิรรมเนอืยน่ิง ในหนา IG

ทำฟลเตอรเปลีย่น Artwork ใหดีขึน้ 
เพิม่ความเสถียรของการใชงาน  และทดลองใช
ปรบัปรุงขอเสยีใหม จนพอใจ

ทำการโปรโมตฟลเตอรของเราไปใน
แพลตฟอรมสือ่ออนไลนตาง ๆ

ทำแคมเปญในโรงเรยีน สงเสรมิการตระหนกั
ถึงพฤตกิรรมเนอืยน่ิง

เก็บผลสมัภาษณเชิงลกึกับเพือ่น ๆ อกีรอบ
หลงัการใชงานฟลเตอร เพือ่นำมาทำ
เปนคลปิโปรโมต 


