
ยินดีต้อนรับเจ้าค่ะ



กิจกรรมสันทนาการ



BANANA
DANCE



เข้าใจ รับฟง 
เคารพ

กฎ: ฟงอย่างเปดใจ ไม่
ตัดสิน

กิจกรรม



ใช้เวลากับ  
ตัวเอง
2 นาที 



จับคู่ 2 คน
ผลัดกันเล่าสิงทีคิด
โดยทีผู้ฟงห้ามถามคําถาม
ผู้เล่า
มีเวลาเล่าคนละ 3 นาที



จับกลุ่ม 4 คน

ทําเหมือนเมือกี
โดยมีเวลา 8 นาที
อย่าลืมว่าทุกคนต้องพูดนะ



เพือนๆรู้สึกอย่างไรบ้าง
กับกิจกรรมนี

พูดออกมาเลยจ้า ไม่ต้องเขิน





1. ฟงอย่างเปดใจ
2. ไม่ตัดสินคนอืน

3. เปดใจรับสิงใหม่ๆ
4. ไม่แบ่งแยก

5. กล้าแสดงความคิดเห็น



เพือนๆคิดว่าสังคมไทยให้โอกาส
เยาวชนอย่างเราๆ ในการมีส่วนร่วมแก้

ปญหาทีมีผลต่อเรามากน้อยแค่ไหน



ถึงเวลาแล้วทีเราจะได้มาเปนส่วนหนึง
ในการแก้ปญหาต่างๆ



เด็กไทย
มีเพศสัมพันธ์ครังแรก

เมืออายุ 13-15 ป



วัยรุ่นไทยคลอดลูกเฉลียวันละ

286คน



80% ของวัยรุ่นหญิง 
56% ของวัยรุ่นชาย

ไม่รู้จักโรคติดต่อทางเพศ

อายุ 15-24 ป



เพศศึกษาในประเทศไทย



เพศศึกษา
สุขภาพ
ทางเพศ

ความรุน
เเรงทาง

เพศ

พฤติกรรม
ทางเพศ

ความ
สัมพันธ์

การ
เปลียนแปลง
ทางร่างกาย



ปญหาคืออะไรบ้างเอ่ย?
เเบ่งกลุ่ม 3 คน

สุขภาพ
ทางเพศ

ความรุน
เเรงทาง

เพศ

พฤติกรรม
ทางเพศ

ความ
สัมพันธ์

การ
เปลียนแปลง
ทางร่างกาย

เพือน

ครอบครัว โรงเรียน



สถิติวัยรุ่นไทย คลอดลูกวันละ

286
เด็กไทยมีเพศสัมพันธ์ครังแรก

13-15 ป

80%
ของวัยรุ่นฟลิปปนส์อายุ 15-19 ป

มีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ได้ปองกัน

80% 56%
วัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 15-24 ป

ไม่รู้จักโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

ขุ่นพระ!
(เอามือทาบอก)



Thinking



พัก 10 นาที จ้า





กระบวนการแก้ปญหา
อย่างสร้างสรรค์

โดยทีมีผู้ใช้เปนศูนย์
กลาง

ของกระบวนการ











มาลองเรียงขันตอนกันเถอะ
จับกลุ่ม 5 คน

การตังโจทย์
ปญหา

การสร้าง
ต้นแบบ

การระดม
ความคิด

การทดสอบ

การเข้าใจกลุ่ม
เปาหมาย



มี 5 ขันตอนหลักๆ

การตังโจทย์
ปญหา

การสร้าง
ต้นแบบ

การระดม
ความคิด

การทดสอบ

การเข้าใจกลุ่ม
เปาหมาย



พักกินข้าวจ้าาาาา
45 นาทีนะจ๊ะ



ทําอะไรอยู่จ๊ะ ?



การตังโจทย์
ปญหา

การสร้าง
ต้นแบบ

การระดม
ความคิด

การทดสอบ

การเข้าใจกลุ่ม
เปาหมาย



คือการทีเราพยายามเข้าใจ 
คนๆนึงมากทีสุด



เราไม่สามารถลบอคติของตัวเองได้
แต่เราสามารถทําได้ก็คือ
รูว้่าอคติของเราคืออะไร
และรูว้ิธีจัดการกับมัน



กิจกรรม: การฟง
จับคู่ 2 คน

จากนัน คุยกันเรอืง
“สิงทีอยากทําในอนาคต”

พรอ้มกับพยายามฟงเรอืงทีจะเล่าจ่อไปนี



ฟงแบบผิวเผิน
Superficial Listening



เปนยังไงบ้างเอ่ย ?
มาแบ่งปนกันหน่อย



ครังนีลองมานับคําว่า
ช้าง และ ชาย



ครังนีเปนอย่างไรมังเอ่ย ?



เลือกฟง
Selective Listening



ครังนีลองไม่ต้องทําอะไรเลย
นอกจากฟงเท่านัน



เปนไงมังเอ่ย
หลังจากฟงเท่านัน



ตังใจฟง
Active Listening



เรามาลองใช้
“การฟงอย่างตังใจ”

สร้าง“เเผนผังความเห็น
อกเห็นใจ”กันเถอะ !!







จับคู่ 2 คน
เล่าคนละ 5นาที

เติมแผนผังความเห็นอกเห็นใจในหัวข้อ 
5นาที พร้อมกัน

“ปญหา และ ความท้าทายเรอืงเพศศึกษาในประเทศไทย      
ทีประสบพบเจอ”



สุขภาพ
ทางเพศ

ความรุน
เเรงทาง

เพศ

พฤติกรรม
ทางเพศ

ความ
สัมพันธ์

การ
เปลียนแปลง
ทางร่างกาย

ปญหา และ ความท้าทายเรอืงเพศศึกษา
ในประเทศไทย ทีประสบพบเจอ 



มาตังคําถามกันเถอะ !



กิจกรรมวันนีหัวข้ออะไร

เธอเปนเกย์หรอ

เธอชอบดูหนังโปในห้องเรยีนหรอ

ตัดผมสันเปนทอมหรอ



ทําไมถึงตัดสนใจเปดตัวว่าเปนเกย์

เธอรูส้ึกอย่างไรเวลาดูหนังโปในห้องเรยีน

อะไรเปนแรงจูงใจให้เธอตัดผมสัน

คิดอย่างไรกับการเรยีนการสอนเพศศึกษาทีโรงเรยีน



กิจกรรมวันนีหัวข้ออะไร

เธอเปนเกย์หรอ

เธอชอบดูหนังโปในห้องเรยีนหรอ

ตัดผมสันเปนทอมหรอ



ความจรงิทีทุกคนรู้

คําถามปลายปด

ถามไปเพือให้งานเสรจ็ ปดจ๊อบ สบายแฮ...

คําถามทีไม่ได้ทําให้เราเข้าใจตัวตนเขามากขึน



ทําไมถึงตัดสนใจเปดตัวว่าเปนเกย์

เธอรูส้ึกอย่างไรเวลาดูหนังโปในห้องเรยีน

อะไรเปนแรงจูงใจให้เธอตัดผมสัน

คิดอย่างไรกับการเรยีนการสอนเพศศึกษา

ทีโรงเรยีน



นําเราไปสู่ผลลัพท์ทีแท้ทรู

ช่วยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจตัวเองมากขึน

เพือเล่าเรอืงราวของเขาได้อย่างลึกซึง

คําถามทีทําให้เราเข้าใจตัวตนเขามากขึน



ครังนีหลังจากทีเราได้รู้จักการถามคํา
ถามแล้ว เรามาลองทํา 

“แผนผังความเห็นอกเห็นใจ”
กันอีกครังนะ

คุยกับคู่เดิมจ้า
ถามตอบคนละ 5 นาที

เติมแผนผัง 5 นาที
ห้ามทํา2อย่างไปพรอ้มกัน!!!



การฟง ความเข้า
อกเข้าใจ

ถามคําถาม
อย่าง

ตรงจุด



การตังโจทย์
ปญหา

การสร้าง
ต้นแบบ

การระดม
ความคิด

การทดสอบ

การเข้าใจกลุ่ม
เปาหมาย



ขันตอนนีจะช่วยทําให้เรา
กระจ่างกับปญหา
ทีเราจะทํามากขึน



เพศศึกษา
สุขภาพ
ทางเพศ

ความรุน
เเรงทาง

เพศ

พฤติกรรม
ทางเพศ

ความ
สัมพันธ์

การ
เปลียนแปลง
ทางร่างกาย

เพือน

ครอบครัว

โรงเรียน



การกําหนดโจทย์ปญหา(ทีจะแก้)
__________ (ใคร) ________ ต้องการ

__________(ความต้องการ______เพือจะ

__________(ผลกระทบเชิงบวกทีจะเกิดขึน)__________

แค่ระบุปญหา ยังไม่ต้องบอกวิธีแก้ไขนะจ๊ะ



เยาวชนชาวไทย
ต้องการทราบการใช้
ถุงอนามัยทีถูกต้อง
เพือจะลดปองกัน
โรคติดต่อทางเพศ



คุณครตู้องการวิธีการพูด
เรืองเพศอย่างเปดเผย

เพือจะสอนเรืองเพศศึกษา
ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง



ลองตัง
โจทย์ปญหา
กันดูนะมีเวลา 
10 นาที



เพศศึกษา
สุขภาพ
ทางเพศ

ความรุน
เเรงทาง

เพศ

พฤติกรรม
ทางเพศ

ความ
สัมพันธ์

การ
เปลียนแปลง
ทางร่างกาย

เพือน

ครอบครัว

โรงเรียน





วันทีสอง





กิจกรรมสันทนาการ



เพศศึกษา
สุขภาพ
ทางเพศ

ความรุน
เเรงทาง

เพศ

พฤติกรรม
ทางเพศ

ความ
สัมพันธ์

การ
เปลียนแปลง
ทางร่างกาย



เรียนเรืองเพศศึกษามา
จากไหน ?

เขียนทุกอันทีนึกได้!! ระบุให้ชัดเจน



    เปนกลุ่ม              ทําเปนคู่            ทําคนเดียวก็ได้



มี 5 ขันตอนหลักๆ

การตังโจทย์
ปญหา

การสร้าง
ต้นแบบ

การระดม
ความคิด

การทดสอบ

การเข้าใจกลุ่ม
เปาหมาย



การตังโจทย์ปญหา
บอกให้ชัดเจนว่าคนกลุ่มไหนต้องการอะไรและเพืออะไร



!คําท้า!
ออกแบบเพศศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึน

สําหรบัเยาวชนไทย



เพศศึกษา
สุขภาพ
ทางเพศ

ความรุน
เเรงทาง

เพศ

พฤติกรรม
ทางเพศ

ความ
สัมพันธ์

การ
เปลียนแปลง
ทางร่างกาย



การตังโจทย์
ปญหา

การสร้าง
ต้นแบบ

การระดม
ความคิด

การทดสอบ

การเข้าใจกลุ่ม
เปาหมาย



How might we
. . . . . 



เราควรทําอย่างไรทีจะ
. . . . . 



โจทย์ปญหา(problem frame) 

เยาวชน ต้องการ
การเรยีนเรอืงเพศศึกษา ทีมีประสิทธิภาพ 

เพราะ 
จะทําให้ปญหาโรคติดต่อทางเพศลดลง



How might we . . . .

เราควรจะทําอย่างไร
ทีจะทําให้การเรยีนการสอนเรอืงเพศศึกษา

มีประสิทธิภาพมากขึนเพือเยาวชน?



โจทย์ปญหา(problem frame) 

ผู้ปกครอง ต้องการ
วิธีในการสือสารกับลูกอย่างตรงไปตรงมา 

เพราะ
ปญหาท้องในวัยเรยีนจะลดลง



How might we . . . .

เราควรจะทําอย่างไร
ทีจะช่วยให้ผู้ปกครองกล้าพูดเรอืงเซ็กส์กับลูกมากขึน?



พีๆน้องๆ มาร่วมกันคิดว่า

คนแบบไหนกันนะทีทําลายความคิดสร้างสรรค์ของ

กลุ่มและคนเหล่านันมีพฤติกรรมอย่างไร



แตะสี



Post-it war

POST-IT WAR



10 X
การคิดว่าเราสามารถทําได้ทุกอย่าง หรอื เรามีทรพัยาการ
ต่างๆมากมาย มากเปนสิบๆเท่า เช่น เงิน วัตถุดิบ บุคคลากร



ถึงเวลาแล้ว ทีเราจะมาระดมสมองสู่
เเนวทางการแก้ปญหา

ภายในเวลา 7 นาที
ให้กําหนดไอเดียมา
20 - 100 ไอเดีย



อย่าลืมว่า!

อย่างเพิงตัดสินความคิดคนอืน
เเชรเ์รว็ๆเลยจ้า

เน้นปรมิาณ
ไม่มีคําว่าเปนไปไม่ได้

โยนไอเดียออกมาเลยจ้า



จับกลุ่มข้อมูลทีคล้ายๆกัน
เเชร์กับเพือนๆในกลุ่ม



Idea Selection
การคัดเลือกความคิด



มีความเปนไปได้สูง  โลกต้องสะเทือน  คนส่วนใหญ่เห็นด้วย

Practical 

Idea

Disruptive

Idea

Favorite 

Idea



Favorite Idea
ไอเดียทีคนส่วนใหญ่เห็นด้วย



Disruptive Idea
โลกต้องสะเทือน



Ex. Zipline Drone



Practical Idea
มีความเปนไปได้สูง



เปนไปได้ใน
ทางเทคนิค

อยู่รอดทางธุรกิจตรงความ
ต้องการผู้ใช้

Where magic 
happens 



หลังจากนันเลือกมา 5 ไอเดีย



พักทานข้าว



เลือก 1 ไอเดีย
เพือนํามาสรา้งต้นแบบ



การตังโจทย์
ปญหา

การสร้าง
ต้นแบบ

การระดม
ความคิด

การทดสอบ

การเข้าใจกลุ่ม
เปาหมาย





ภาพร่างและไดอะแกรม



ภาพร่างและไดอะแกรม





Storyboard





Business Model Canvas





ต้นแบบหยาบ













Role Play





ไม่ต้องตังเปาหมายสูง
ทําเพือการเรียนรู้

ทําเพือไปเก็บข้อมูลจากผู้ใช้



ไม่ต้องตังเปาหมายสูง
ทําเพือการเรยีนรู้

ทําเพือไปเก็บข้อมูลจากผู้ใช้



สรา้งต้นแบบชินแรก!

20 นาที



ออกไปถามเยาวชนแปลกหน้า
5 คน 40 นาที



ไม่ขายของ!!

ถามเขาเฉยๆว่าคิด
อย่างไร
เขาชอบอะไร
เขาอยากให้เรา
เปลียนอะไร 



ทําไมต้องเก็บ Feedback?



ครังนีแก้ต้นแบบอย่างน้อย 1 ครัง
เก็บ feedback  เรือยๆ

มีเวลา 20 นาที



เปนอย่างไรกันบ้าง?
เรยีนรูอ้ะไรบ้างเอ่ย ?

การทําต้นแบบทําให้

ไอเดียเราแข็งแรงขึนอย่างไร?



นําต้นแบบไปเก็บ 
Feedback 



เก็บบันทึกข้อมูลสมาเสมอ



เครืองมือ
ในการเก็บข้อมูล









วางแผนการทํางาน



สิงทีคิด

ความเปนจรงิ



การตังโจทย์
ปญหา

การสร้าง
ต้นแบบ

การระดม
ความคิด

การทดสอบ

การเข้าใจกลุ่ม
เปาหมาย



ต้นแบบทีชนะ
จะมีโอกาสได้ไปทดสอบ!!



ต้นแบบ

ทดสอบ 



ต้นแบบ ทดสอบ



เข้าใจกลุ่มเปาหมาย



ตังโจทย์ปญหา



ระดมความคิด



สรา้งต้นแบบ



ทดสอบ



คําถามมัยจ๊ะ



1. วันที 26 เราจะกลับมาด้วยกันอีกครงั

2. จะมีผู้ตัดสิน

3. พวกเราจะได้นําเสนอ Pitch โดยมีเวลา3 นาที

4. ผู้ชนะจะต้องมีข้อมูลจากทีไปถามหา feedback จากเยาวชนคนอืนๆ เพือแสดงว่า

ไอเดียเราดียังไง

5. ใช้กระดาษ โพลในFacebook สรา้งไฟล์เก็บข้อมูล ไอเดียใน google sheets

6. ถ่ายรูป!!

7. ต้นแบบมีลายละเอียดทีสมบูรณ์

8. ถ้าต้องการความชวยเหลืออะไร เรามีผู้เชียวชาญในเรอืง

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ และ กราฟฟคดีไซน์เนอร์



มีคําถามอะไร
ถามมาในไลน์กลุ่มได้เลย







GROUP 
PHOTO



Design Thinking



การวางแผนปฏิบัตงาน

Action 
Plan

เวลา ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม



อุปสรรค์มีอยู่ทุกที
แต่เดียวมันก็ผ่านไป

และมันคุ้มจรงิๆนะ



GA
NT

T 
CH

A
RT



คําถามมัยจ๊ะ


