
สื่อประกอบ
แนวทางการจัดกิจกรรม

ชุดความรู้สร้างแกนน าการท างานเรือ่งชมุชนคนสู้เหล้า

โครงการพัฒนาชุดความรู้ส าหรับวิทยากรและสื่อการเรียนรู้
สุขภาวะเพื่อการขยายผล : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สนับสนุนโดย

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ



พวกเราเป็นใคร ทําอะไรอยู่?
แนะนําตัวกระบวนกรและทีมงาน



แนวทางการจัดกิจกรรมชุดความรู้สร้างแกนนําการทํางานเรื่องชุมชนคนสู้เหล้า 

DAY 1

DAY 2

สร้างพื้นที่ปลอดภัย  / ความคาดหวัง

คุณค่าความหมายของการทํางาน

ทักษะการส่ือสาร ทักษะการฟังด้วยหัวใจ

แผนที่ชุมชน

ชุมชนทางกายภาพ แผนท่ีร้านค้าชุมชน จุดรวมตัวคนในชุมชน

คนหัวใจ หิน เหล็ก เพชร ทีมหรือกลุ่มเป้าหมายการทํางาน

ปฏิทินชุมชน

เรื่องเล่า(เหล้า) “...........”

เครื่องมือ ระบุ
และวิเคราะห์ “ปัญหา”

ออกแบบเครื่องมือการทํางาน
เพื่อการเปล่ียนแปลง

การวางแผนทํางานในพื้นที่ชุมชน

สรุปการเรียนรู้

การสร้างทีม กระบวนการมีส่วนร่วม 

จังหวะชีวิตและลมหายใจของชุมชน



Timeline การออกแบบหลักสูตรสร้างแกนนําชุมชนคนสู้เหล้า

ออกแบบ
โครงร่างการ
ถอดบทเรียน

ลงพ้ืนที่ 
ทดลองโครงร่าง
การถอดบทเรียน

ออกแบบโครงร่าง
หลักสูตรสร้างแกน

นําฯ

เวทีถอดบทเรียน 
(ใหญ่)

เวทีถอดบทเรียน 
(ย่อย) 3 ครั้ง 

บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
ลพบุรี

เวทีถอดบทเรียน   
(พ่ีเลี้ยง)

Zoom Only

เวทีทดสอบหลักสูตร
สร้างแกนนํา   

เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตร

(ทีมพ่ีเลี้ยงภาคและจังหวัด)

รายละเอียดการพัฒนาชุดความรู้ (Box) และ หลักสูตรสร้างแกนนําฯ

เวทีทดสอบหลักสูตร
สร้างแกนนําการทํางาน 
เรื่องชุมชนคนสู้เหล้า 
(ทีมแกนนําชุมชน)



สร้างพ้ืนที่ปลอดภัย  / ความคาดหวัง

กิจกรรมที่ 1 



วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมที่มีความหลากหลาย
ทั้งบทบาทหน้าที่ ตําแหน่ง และอาชีพในการเรียนรู้ร่วมกัน

- เพืิ่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระและเท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีถูกหรือผิด
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

- เพื่อกําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของแต่ละคนในการ
ทํางานเรื่อง ชุมชนคนสู้เหล้า

กิจกรรม 4 ช่องหัวใจ



นั่งล้อมวง
ให้ทุกคนมองเห็นหน้ากัน

ที#มา: https://thematter.co/science-tech/magic-from-world-class-education-frim-finland/21610



1.  แจกกระดาษ A4 และปากกา คนละ 1 ชุด

2.  แบ่งกระดาษเป็น 4 ส่วน และเขียนเลขกํากับช่องที่ 1 - 4 

3.  เราจะทําความรู้จักกับเพ่ือนผ่านงานศิลปะ
ให้แต่ละคนวาดหน้าเพื่อน ลงไปในแต่ละช่อง ตามโจทย์ที่จะกําหนด 
(4 รอบ รอบละ 15 วินาท)ี

ขั้นตอน



1 2

3 4

โจทย์ : วาดหน้าเพื่อนท่ีเราพึ่งเจอคร้ังแรกในชีวิต โจทย์ : วาดหน้าเพ่ือนคนที่เราคิดว่า เป็นคนตลก 
สนุกสนาม ร่าเริง อยู่ด้วยแล้วน่าจะอารมณ์ดี (ไม่ซํ้ากับคนแรก)

โจทย์ : วาดหน้าเพื่อนคนท่ีเราคิดว่า เป็นคนอบอุ่น 
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น (ไม่ซํ้ากับคนที่ 1 และ 2)

โจทย์ : วาดหน้าเพื่อนคนท่ีเราคิดว่า เป็นคนลึกลับ น่า
ค้นหา (ไม่ซํ้ากับคนที่ 1 2 และ 3)



ให้กลับมานั่งที่เดิม แล้วทบทวนว่า แต่ละช่องเราวาดใคร 

ที#มา: https://thematter.co/science-tech/magic-from-world-class-education-frim-finland/21610

ต่อไปเราจะทําความรู้จักกันมากขึ้น โดยมีเวลารอบละ 1 นาที



1 2

3 4

เพื่อนท่ีเราพึ่งเจอคร้ังแรกในชีวิต เพ่ือนคนที่เราคิดว่า เป็นคนตลก 
สนุกสนาม ร่าเริง อยู่ด้วยแล้วน่าจะอารมณ์ดี

เพื่อนคนท่ีเราคิดว่า เป็นคนอบอุ่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อนคนท่ีเราคิดว่าเป็นคนลึกลับ น่าค้นหา

ถามประวัติส่วนตัว 
คําถามพิเศษ : สิ่งที่ทําแล้วมีความสุขที่สุดคืออะไร เพราะอะไร 

ถามประวัติส่วนตัว 
คําถามพิเศษ : เหตุการณ์ที่ตลกที่สุดในชีวิตของเพื่อนคือเหตุการณ์

อะไร

ถามประวัติส่วนตัว 
คําถามพิเศษ : ถูกหวย 30 ล้าน เอาเงินไปทําอะไร 

ถามประวัติส่วนตัว 
คําถามพิเศษ : ทําไมถึงเข้าร่วมอบรมคร้ังนี้ เพราะอะไร 

และคาดหวังอะไรในการเข้าร่วม

จับกลุ่ม 4-6 คน 
เล่าให้เพ่ือนฟังว่า ตัวเราและเพ่ือนๆมีความคาดหวังในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ยังไง



สรุปกิจกรรม 4 ช่องหัวใจ

หลังที่ได้ทํากิจกรรมนี้ เป็นยังไงบ้าง 
แต่ละกลุ่มมีความคาดหวังยังไงบ้าง



พักเบรก
15 นาที



กิจกรรมที่ 2 

คุณค่าความหมายของการทํางาน

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟังด้วยหัวใจ



วัตถุประสงค์

- เพื่อทบทวนคุณค่าความหมายในการทํางานเรื่องชุมชน
คนสู้เหล้าของตัวเองและผู้อื่น 

- เพื่อสร้างแรงบันดาล เติมพลังการทํางานซึ่งกันและกัน
ผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เพื่อฝึกทักษะการฟังด้วยหัวใจและสุนทรียสนทนา ซึ่งเป็น
ทักษะสําคัญการทํางานสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ
ตัวเองและชุมชน 

กิจกรรม 
วงกลมคุณค่าความหมาย



ช่วงเริ่มต้น

ให้แต่ละคนหาพื้นท่ีสําหรับตัวเองท่ีรู้สึกปลอดภัย 
และท่านั่งท่ีรู้สึกสบายกาย สบายใจ

ย้อนเวลา
ประสบการณ์และช่วงชีวิตของการเร่ิมต้นทํางาน



1. เพราะอะไรถึงเลือกทํางานนี้ “ชุมชนคนสู้เหล้า” 
(จุดเริ่มต้น / ที่มาของการทํางาน)

2.  คิดว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้มี คุณค่าความหมาย
ต่อตัวเรา ต่อผู้อ่ืนยังไง

ตัวเรา

ผู้อ่ืน
(กลุ่มเป้าหมาย / ชุมชน / สังคม)



สุนทรียสนทนา 

การฟังด้วยหัวใจ

ให้รวมกลุ่มกัน 3-4 คน
(เราสนิทกันน้อยที่สุด)

ผู้เล่าเรื่อง
แบ่งปันเรื่องราวของเรา (2 นาที)

ผู้ฟัง
ไม่แทรก
ถาม

ไม่แย่ง
ซีน

ไม่ด่วน
ตัดสิน
(เรื่องราวของ

เพื่อน)

ไม่
ปลอบใจ

สะท้อนความรู้สึกหรือให้กําลังใจเพ่ือนหลังจากที่ได้ฟัง
เร่ืองราวของเพ่ือน (คนละ 1 นาที)

ผู้ฟัง

คน
ตรงหน้า
สําคัญ
ท่ีสุด

บท
บา

ท 
หน

้าท
ี่

ไม่คิดนอก 
คิดใน



สรุป
การเรียนรู้

ในแต่ละบทบาท 
รู้สึกอย่างไร ?

Feeling
เรียนรู้อะไร ?

Meaning

การฟังด้วยหัวใจ
สําคัญอย่างไร

ในการทํางานเรื่อง
ชุมชนคนสู้เหล้า

ผู้เล่า
ผู้ฟัง



รับประทานอาหารกลางวัน
60 นาที



กจิกรรมเรยีกความตื.นตวักิจกรรมเรียกความตื่นตัว



กิจกรรมที่ 3 

แผนที่ชุมชน

ชุมชนทางกายภาพ แผนที่ร้านค้าชุมชนจุดรวมตัวคนในชุมชน

คนหัวใจ หิน เหล็ก เพชร ทีมหรือกลุ่มเป้าหมายการทํางาน



แผนท่ีชุมชน / แผนท่ีเดินดิน

- เพื่อสามารถกําหนดขอบเขตการทํางานในทางกายภาพของชุมชนโดย

ภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 

- เพื่อให้เห็นภาพรวมของกลุ่มเป้าหมาย ทีมงาน ผู้สนับสนุนและ

ความสัมพันธ์ของชุมชนในการทํางานเรื่องชุมชนคนสู้เหล้าในพื้นที่ 

- เพื่อกําหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้ง 

ประเด็นปัญหา บุุคคลที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ทางกายภาพ

กิจกรรม 
แผนท่ีชุมชนคนสู้เหล้า



อุปกรณ์



แผนที่ชุมชน

สถานที่ บุคคล ความสัมพันธ์



เส้นอาณาเขต         อาณาบริเวณ ขอบเขต เนื้อที่

เส้นทางสายหลัก     แม่นํ้า ถนนหลัก ทางรถไฟ

เส้นทางสายรอง ถนน ซอย ตรอก คลอง 

แผนที่ชุมชนคนสู้เหล้า



แผนที่ชุมชนคนสู้เหล้า
สถานที่สําคัญ

การศึกษา โรงเรียน / แหล่งเรียนรู้ชุมชน

สาธารณสุข  รพ.สต. / โรพยาบาล / หมอพ้ืนบ้าน

การปกครอง    เทศบาล / สถานีตํารวจ / อบต.

ศาสนา   วัด / โบสถ์ / มัสยิด / สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เศรษฐกิจชุมชน  ร้านค้า / ตลาด / แหล่งท่องเที่ยว



บ้านแกนนําหรือทีมทํางานชุมชนคนสู้เหล้า (Active) เชื่อมใบงานที่ 1

บ้านแกนนําหรือทีมทํางานชุมชนคนสู้เหล้าท่ีพร้อมสนับสนุน เชื่อมใบงานที่ 1

บ้านของคนดื่ม แบ่งเป็น (ติดสุรา) (คร้ังคราว) (พยายามลด)

บ้านของคนที่เลิกได้สําเร็จ แบ่งเป็น (คนหัวใจหิน) (คนหัวใจเหล็ก) (คนหัวใจเพชร) 

ร้านค้าชุมชน     แบ่งเป็น (ร้านขายเหล้า เบียร์) (ร้านไม่ขายเหล้า เบียร์) 
(ร้านขายเหล้าเถื่อน) ใหค้วามร่วมมือ / ไม่ให้ความร่วมมือ

แผนที่ชุมชนคนสู้เหล้า

สัญลักษณ์แทน 

สัญลักษณ์แทน 

สัญลักษณ์แทน 

สัญลักษณ์แทน 

สัญลักษณ์แทน 



“แผนที่ชุมชนที่เราได้วาดขึ้น 
มีใคร อยู่ในสถานที่นั้นบ้าง”

ชื่ออะไร อาชีพ

ลักษณะนิสัย

*ส่ิงที่อยากร้องขอความ                       
ช่วยเหลือหรือสนับสนุน

*เก่ียวข้องอย่างไร                                            
กับการทํางานชุมชนคนสู้เหล้า

บุคคล ตําแหน่งทางการและไม่เป็นทางการ



“ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชุมชน เป็นอย่างไร”

ขัดแย้งกัน

ดีกัน



สรุป
การเรียนรู้

ในแต่ละบทบาท 
รู้สึกอย่างไร ?

Feeling
เรียนรู้อะไร ?

Meaning

แผนท่ีชุมชน 
เป็นประโยชน์
กับการทํางาน

อย่างไร

ทีมงาน



กิจกรรมที่ 4

เรื่องเล่า(เหล้า) “คนหัวใจเพชร”



ล้อมวง(เหล้า)...เพื่อเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิต

- เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการทํางานเพื่อสร้างการ

เปลี่ยนแปลงเรื่องชุมชนคนสู้เหล้าในพื้นที่ ทั้งล้มเหลวและสําเร็จ 

- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของคนที่ทํางานสร้างการเปลี่ยนแปลง

ชุมชนคนสู้เหล้า

กิจกรรม 

เรื่องเล่า(เหล้า) “คนหัวใจเพชร”



จุดเริ่มต้นของการเข้ามาทํางานชุมชนคนสู้เหล้า

ตัวอย่างชุดคําถาม

อะไรคือปัญหา อุปสรรคในการทํางาน และใช้วิธีการ
อะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

อะไรคือสิ่งที่เราจะยังคงยืนหยัดในการทํางานเรื่ีองนี้อยู่ เพราะอะไร

ภาพฝันที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราเป็นอย่างไร 

สิ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติม สําหรับคนที่กําลังจะเริ่มทํางานเรื่องนี้



DAY 2



แนวทางการจัดกิจกรรมชุดความรู้สร้างแกนนําการทํางานเรื่องชุมชนคนสู้เหล้า 

DAY 1

DAY 2

สร้างพื้นที่ปลอดภัย  / ความคาดหวัง

คุณค่าความหมายของการทํางาน

ทักษะการส่ือสาร ทักษะการฟังด้วยหัวใจ

แผนที่ชุมชน

ชุมชนทางกายภาพ แผนท่ีร้านค้าชุมชน จุดรวมตัวคนในชุมชน

คนหัวใจ หิน เหล็ก เพชร ทีมหรือกลุ่มเป้าหมายการทํางาน

ปฏิทินชุมชน

เรื่องเล่า(เหล้า) “...........”

เครื่องมือ ระบุ
และวิเคราะห์ “ปัญหา”

ออกแบบเครื่องมือการทํางาน
เพื่อการเปล่ียนแปลง

การวางแผนทํางานในพื้นที่ชุมชน

สรุปการเรียนรู้

การสร้างทีม กระบวนการมีส่วนร่วม 

จังหวะชีวิตและลมหายใจของชุมชน



กิจกรรมที่ 5

การสร้างทีม กระบวนการมีส่วนร่วม 



เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

- เพื่อให้เข้าใจความคิด ความเชื่อ และความหลากหลายในความ

ถนัดของเพื่อนร่วมทีม

- เพื่อสามารถวางแผนการทํางานของทีมที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ความถนัดของทีมและทํางานด้วยความสุข

กิจกรรม เป็ดชิงบ้าน



ภารกิจของคนในชุมชนทุกคน

ช่วยกันรักษาและปกป้องบ้านของทุกคน
ในชุมชนให้ได้นานที่สุด อย่าให้เป็ดมา 

แย้งบ้านที่ว่างเด็ดขาด

ห้ามทําร้าย
เป็ด

ห้ามเหยียบ 
2 บ้าน

ทุกคนต้องมี
ส่วนร่วม
ในการเล่น

ภารกิจของเป็ด

เข้าไปแย้งบ้านที่ว่างของคนในชุมชน 
ให้ได้เร็วที่สุด 

เป็ดห้ามวิ่ง เดินก้าวชิด
ก้าว



บ้านว่างที่เป็ด
จะเข้าไปแย้ง 



ระหว่างทําภารกิจ
ให้เฝ้าสังเกตการณ์

ตัวเรา

เพื่อน

แต่ละคนมีพฤติกรรมการเล่นแบบไหน 
และอย่างไรบ้าง 

มีเหตุการณ์หรือจังหวะไหนที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้าง 
เพราะอะไรถึงน่าสนใจ



คิดว่า เราจะช่วยกันรักษาบ้าน
ของคนในชุมชนได้นานแค่ไหน



รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3

รอบที่ 4

รอบที่ 5

เวลาที่รักษาบ้านได้

…

…

…

…

…

ปรึกษาวางแผนการรักษาบ้าน

วางเป้าหมายเวลาที่อยากรักษาบ้าน



เวลาที่ได้สูงที่สุด คือ …



สรุป
การเรียนรู้

รู้สึกอย่างไร ?
Feeling

เรียนรู้อะไร ?
Meaning

แต่ละคนมีพฤติกรรม
การเล่นแบบไหน และ

อย่างไรบ้าง

มเีหตุการณ์
หรือจังหวะไหนที่

น่าสนใจเกิดขึ้นบ้าง 
เพราะอะไรถึง
น่าสนใจ



สัตว์ 4 ทิศ... คือ คุณลักษณะจากสัญลักษณ์ท่ีเกิดจากชาว
พื้นเมืองอเมริกันได้มีชีวิตท่ีผูกพันธ์กับธรรมชาติและ
สังเกตเห็นคุณลักษณะท่ีมีในสัตว์เหล่านั้นร่วมกับ

เมื่อเราเข้าใจว่าตัวเองมีคุณลักษณะใด
• ช่วยทําให้ เรารู้จักตัวเอง
• สามารถนําไปปรับปรุงเพื่อสร้าง ความสมดุล ของ

คุณลักษณะตัวเองได้ 
• ช่วย สร้างความเข้าใจระหว่างกัน ได้อีกด้วย

พฤติกรรมการเล่นที่แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ด้วย



ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นกัเรยีน 4 แบบท่ีทุกหอ้งเรยีนต้องมี: ชวนครูอ่านนกัเรยีนผา่นแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสตัว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



เปิดเผย จริงใจ จริงจัง มุ่งมั่น  

รักพวกพ้อง รักความยุติธรรม กล้าตัดสินใจ 

ใจร้อน หงุดหงิดง่าย ไม่รอบคอบ ชอบเอาชนะ 

“เป้าหมายมีไว้พุ่งชน”

ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นกัเรยีน 4 แบบท่ีทุกหอ้งเรยีนต้องมี: ชวนครูอ่านนกัเรยีนผา่นแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสตัว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นกัเรยีน 4 แบบท่ีทุกหอ้งเรยีนต้องมี: ชวนครูอ่านนกัเรยีนผา่นแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสตัว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



แคร์ความรู้สึก ใส่ใจ เน้นความสัมพันธ์ ขี้เกรงใจ 

ไม่ชอบความขัดแย้งเป็นนักเช่ือมประสาน

ไม่ค่อยกล้าถามกล้าตอบ

แต่มักแอบถามคนข้าง ๆ เพื่อความมั่นใจ

ปากไม่ตรงกับใจ “อะไรก็ได้”

ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นกัเรยีน 4 แบบท่ีทุกหอ้งเรยีนต้องมี: ชวนครูอ่านนกัเรยีนผา่นแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสตัว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นกัเรยีน 4 แบบท่ีทุกหอ้งเรยีนต้องมี: ชวนครูอ่านนกัเรยีนผา่นแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสตัว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



สนุกกับการได้คิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ 

คิดนอกกรอบ ชอบการเปล่ียนแปลงและส่ิงใหม่ ๆ

มีความยืดหยุ่น คิดแต่ไม่ค่อยลงมือทํา

ไม่ลงรายละเอียด ไม่รอบคอบ ความคิดจะกระเจิดกระเจิง

“เฮ้ย!!! อันนั้นน่าสนใจจัง”

ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นกัเรยีน 4 แบบท่ีทุกหอ้งเรยีนต้องมี: ชวนครูอ่านนกัเรยีนผา่นแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสตัว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นกัเรยีน 4 แบบท่ีทุกหอ้งเรยีนต้องมี: ชวนครูอ่านนกัเรยีนผา่นแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสตัว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



มีหลักการ มีเหตุผล ชอบวางแผน

มีลําดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 

ให้ความสําคัญกับรายละเอียดในการคิดและลงมือทํา 

“ช้าแต่ชัวร์”
ชอบความมั่นคง ปลอดภัย ทําอะไรเดิม ๆ 

สนใจเฉพาะส่ิงท่ีชอบเท่านั้น มักจะตั้งคําถาม “ขอความชัดเจน

กว่านี้ได้มั้ย” ถ้าจะเปล่ียนแผนต้องมีเหตุผลอันสมควร 

ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นกัเรยีน 4 แบบท่ีทุกหอ้งเรยีนต้องมี: ชวนครูอ่านนกัเรยีนผา่นแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสตัว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



กระทิง
หมี

อินทรี

หนู

ลองแบ่งสัดส่วนใน 100% ของตัวเรา 
เรามีความเป็นสัตว์ทิศไหนกี่ %



ทิศนี้มีความหมายตรงกับตัวท่านอย่างไร
(นิสัย / เหตุการณ์ / การทํางาน / ครอบครัว / เพืิ่อน / กิจกรรม / อื่นๆ

ถ้าต้องการทํางานร่วมกับคนทิศของเรา ต้องส่ือสารหรือทําอย่างไร

แลกเปลี่ยน 15 นาที

แลกเปลี่ยน 10 นาที



จุดแข็ง: 
มีความเป็นผู้นํา มีความรับผิดชอบ พร้อมดูแลพวกพ้อง มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่าย ๆ 
ชอบมองหาโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีพลังใจ พลังกายสูง เป็น “นักลงมือทํา” ให้เห็นผลสําเร็จ 

สิ่งที่ควรพัฒนา: 
บางครั้งยึดตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ชอบให้ถูกสั่งหรือถูกควบคุม และเมื่อเน้นผลลัพธ์ของงานเป็นสําคัญ 
ทําให้เรื่องความสัมพันธ์ของคนบกพร่องไปบ้าง รวมถึงไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 

จุดแข็ง:
ทํางานเป็นทีมได้ดี สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้ทีม เป็นคนรับฟังและใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น 
รู้ว่า ต้องทําอย่างไรเพื่อไม่ทําให้เกิดความขัดแย้ง เป็น “นักประสานงาน” ชั้นเยี่ยม

สิ่งที่ควรพัฒนา: 
เนื่องจากเป็นคนยอมคน จึงมักจะถูกเอาเปรียบจากคนรอบข้าง ในบางครั้งก็จะเกรงใจผู้อื่นมากจนเกินไป 
ขี้กลัว และไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเอง มักไม่ชอบเป็นผู้นํา

ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นักเรียน 4 แบบท่ีทุกห้องเรียนต้องมี: ชวนครูอ่านนักเรียนผ่านแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสัตว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



จุดแข็ง: 
เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่คนอื่นคิดไม่ถึงออกมาได้ เพราะ      
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงทําให้มีความรู้ที่กว้างและหลากหลาย เป็น “ผู้มองอนาคต”

สิ่งที่ควรพัฒนา: 
เพราะการมั่วแต่คิดเยอะทําให้ไม่ค่อยได้ลงมือทําเป็นชิ้นเป็นอัน หรือทําอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
จนไม่ได้โฟกัสรายละเอียดเท่าที่ควร และบางครั้งทําให้ไม่ได้จัดลําดับความสําคัญของงาน

จุดแข็ง:
เป็นคนรอบคอบไม่ค่อยพลาดในรายละเอียด รู้ลึกรู้จริง มีความรับผิดชอบสูง ใช้เหตุผลและข้อมูล
ในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความแม่นยํา เน้นป้องกันปัญหามากกว่าแก้ไขในภายหลัง 

สิ่งที่ควรพัฒนา: 
เนื่องจากมีความเป็นอนุรักษ์นิยม ทําให้ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงได้ช้า ถ้าเชื่อมั่นในหลักการของตัวเอง
แล้วจะไม่ค่อยรับฟังผู้อื่น ติดกรอบไม่ค่อยมีไอเดียอะไรใหม่ๆ

ท่ีมา : มนาปี คงรักช้าง. (2562). นักเรียน 4 แบบท่ีทุกห้องเรียนต้องมี: ชวนครูอ่านนักเรียนผ่านแนวคิด DISC Personality ด้วยรูปแบบสัตว์ 4 ทิศ. สืบค้นจาก https://www.educathai.com/knowledge/articles/85



สรุป
การเรียนรู้

รู้สึกอย่างไร ?
Feeling

เรียนรู้อะไร ?
Meaning

ผู้นํา 4 ทิศ 
มีประโยชน์กับ
การทํางาน
อย่างไร



พักเบรก
15 นาที



กิจกรรมที่ 6

เครื่องมือ ระบุและวิเคราะห์ “ปัญหา”



เข้าใจปัญหาที่รอบด้านเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

- เพื่อให้ทีมสามารถเห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเรื่องชุมชนคนสู้

เหล้าทั้งหมดในชุมชนทั้งในเชิงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม 

- เพื่อสามารถระบุและลงรายละเอียดประเด็นปัญหาที่ทีมสนใจสร้างการ

เปล่ียนแปลงในชุมชนของตัวเอง 

- เพื่อกําหนดประเด็นปัญหาที่รอบด้านในการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ั้งใน

ระดับพฤติกรรม สภาพแวดล้อม และมาตรการระดับชุมชน 

- เพื่อเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งความคิด ความท้าทาย 

และสิง่ที่จะเป็นอุปสรรคกับการสร้างการเปล่ียนแปลง

กิจกรรม 

เครื่องมือระบุและวิเคราะห์ “ปัญหา”



แผนที่ชุมชนคนสู้เหล้า

ปัญหาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของคนด่ืม

ปัญหาที่เก่ียวข้องกับสถานที่หรือ
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด่ืม

ปัญหาด้านอื่นๆ

แต่ละกลุ่ม ระดมปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยแบ่งเป็น



เหลือง

ส้ม

นํ้าเงิน

ติดสติ๊กเกอร์ ปัญหา ที่เกิดขึ้นในชุมชน
ว่าอยู่ใน หมวด ใด

เหลือง

ชมพู

ส้ม

เขียว

แดง

นํ้าเงิน

ปัญหาด้านการเงิน

ปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัว

ปัญหาด้านอุบัติเหตุ

ปัญหาด้านสุขภาพกาย / จิต

ปัญหาด้านอาชญากรรม / ความวุ่นวาย

ปัญหาด้านทัศนคติความเชื่อ

อื่นๆ



แลกเปลี่ยนพูดคุยภายในกลุ่ม
เพื่อจัดลําดับปัญหาที่ทีมสนใจร่วมกัน 
3 ลําดับแรก

ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขร่วมกัน



เคร่ืองมือสําหรับ
การวิเคราะห์“ปัญหา”



ใบงานที่ 2.3



“…………………………………………………….”
ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร

ตัวอย่าง

“แม่ค้าขาดจิตสํานึกในการขายสุราในชุมชน”

“แม่ค้าขายสุราให้กับเด็กในชุมชนที่อายุไม่ถึง”

อันนี้ชัดเจนไหม? อย่างไร?



ปัญหา นั้น จริงไหม ? 

จริงอย่างไร ถ้าเช่ือมโยงกับ ชุมชน

ไม่จริงอย่างไร ถ้าเช่ือมโยงกับ ชุมชน



ปัญหา

ถามจนกว่าจะตอบไม่ได้
= รากของปัญหา







พักรับประทานอาหารเที่ยง
60 นาที



กจิกรรมเรยีกความตื.นตวักิจกรรมเรียกความตื่นตัว



กจิกรรมที( 7 

ออกแบบเครื)องมอืการทาํงานเพื)อการเปลี)ยนแปลง



ทบทวนขั้นตอน
หลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับ

ชุดเคร่ืองมือ

เข้าสู่ขั้นตอน
ออกแบบโครงการ

และกิจกรรม



ออกแบบกิจกรรม เครื่องมือการทํางานในแต่ละปัญหา

- เพ่ือสามารถออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหา
และบริบทของชุมชนได้อย่างเหมาะสม

- เพ่ือสามารถมีวิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ไขปัญหา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นในชุมชน

กิจกรรม 

ออกแบบเครื่องมือการทํางาน

เพื่อการเปลี่ยนแปลง



เราจะ ออกแบบกิจกรรม อะไร
เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เราเลือกได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(โดยวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับกิจกรรมก่อนหน้าทั้งหมด)

ชวน
ช่วย

เชิดชู
ชม/เชียร์

ชง



ถ้ายังนึกไม่ออก
สามารถดูใบงานตัวอย่างกิจกรรม



เพิ่มการแบ่งประเภทของกิจกรรมให้ครบถ้วน
ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู ชมรม

โดยดูจากกิจกรรมที่ออกแบบ และเพ่ิมให้ครบถ้วน 



กิจกรรมที่ 8 

การวางแผนทํางานในพื้นที่ชุมชนปฏิทินชุมชน

จังหวะชีวิตและลมหายใจของชุมชน



ค้นหาจังหวะชีวิตและลมหายใจของชุมชน

- เพื่อสามารถกําหนดและออกแบบกิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลง

ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชน

- เพื่อเฝ้าระวังกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เสี่ยง

ต่อการก่อให้เกิดการดื่มสุราในชุมชน

- เพื่อสามารถกําหนดและออกแบบการทํางานชุมชนคนสู้เหล้าใน

ระยะยาวตลอดทั้งปีของชุมชน

กิจกรรม 

ปฏิทินชุมชนคนสู้เหล้า



ทําตาราง

กจิกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



“ค้นหาจังหวะชีวิตและลมหายใจของชุมชน”

ทั่วไป เอกลักษณ์
1. กิจกรรมชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับ ประเพณีวัฒนธรรม

ระบุชื่อ และช่วงวันหรือช่วงเดือน 

2. อาชีพ ของคนในชุมชนแต่ละช่วงเวลา

การเกษตร (การเพาะปลูก) ของคนในชุมชนแต่ละฤดูกาล

3. ช่วงเวลา กิจกรรมของชุมชนที่ 
เฝ้าระวัง หรือมี ความเสี่ยง ต่อการ ดื่มสุรา
(งานแต่ง / งานศพ / งานขึ้นบ้านใหม่ / อ่ืนๆ)

เห็นอะไรบ้าง จากกิจกรรมชุมชนที่เกิดในแต่ล่ะช่วงเวลา 



วางระบบการทํางานของชุมชน

- เพื่อสามารถวางแผนการทํางานให้เป็นระบบทั้งกิจกรรมและการ

จัดการของทีมในระดับชุมชน

กิจกรรม 

วางแผนการทํางานในพื้นที่ชุมชน



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ช่วงเกบ็มงัคดุ

ปฏิทินกิจกรรมสร้างการเปล่ียนแปลง
ใบงานท่ี 3.4 และ 4.1



พักเบรก
15 นาที



กิจกรรมที่ 9

สรุปการเรียนรู้



สรุปการเรียนรู้

- เพื่อถอดรหัสการเรียนรู้ใน workshop ที่เป็นประโยชน์ในการทํางาน

สร้างการเปลี่ยนแปลง 

- เพื่อสามารถประยุกต์การเรียนรู้ให้เข้ากับการทํางานของทีม

ปฏิบัติการในชุมชนอย่างเข้าใจ

กิจกรรม สรุปการเรียนรู้



รู้สึกอย่างไร ?
Feeling

เรียนรู้อะไร ?
Meaning

ทักษะอะไร ?
Doing

กระบวนการเรียนรู้ท่ี
เกิดข้ึนท้ัง 2 วัน 

เป็นประโยชน์การทํางาน
ของท่านอย่างไร



Check-Out


