
๑๔ 

 

ส่วนที่ ๓  
แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมห้องยอ่ย 

 
 กระบวนการด าเนินการในโซนที่ ๒ ชี้ทิศทางอนาคต การดูแลกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย ๒ 
กิจกรรมหลัก คือ การน าเสนอบนเวทีกลางของห้องย่อย ด้วย Leader Talk และร่วมก าหนดทิศทางผล
จากกลุ่มย่อยเพื่อก าหนดตกผลึก ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ แสดงดังภาพที่ ๑  

 
 
แผนภาพที่ ๑ กระบวนการห้องย่อยโซน ๒ ชี้ทิศทางอนาคต ร่วมก าหนดทิศทาง “การดูแลกลุ่มเปราะบาง”  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
๑.  แนวคิด หลักการ 

Leader Talk เป็นการพูดคุยกับผู้น าตัวอย่าง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น า ปรับเปลี่ยนมุมมอง และ
สร้างความตระหนักในบทบาทของการเป็นผู้น าในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยการเล่าประสบการณ์ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในตัวคนท างาน เป็น
การน าเสนอซึ่งผู้น าเสนอจะพูด หลักการ แนวความคิด และประสบการณ์ รวมถึงการลงมือปฏิบัติที่ควร
ค่าแก่การเผยแพร่ การพูดในเวที Leader Talk ใน ห้องย่อย โซน ๒ “เวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น วาระ: 
ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” หัวข้อเรื่อง ชี้ทิศทางอนาคต ร่วมก าหนดทิศทาง “การดูแลกลุ่ม
เปราะบาง” ได้แก่ ๑) กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช  ๒) กลุ่มคนพิการ  ๓) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
(HIV/ วัณโรค) ๔) กลุ่มผู้ถูกทอดทิ้ง 

การถ่ายทอดและการน าเสนอเรื่องราวความส าเร็จของการเป็นสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้
เห็นต้นแบบการด าเนินงาน มีการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นสู่ความ
เข้มแข็งของสุดยอดผู้น า ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) แรงบันดาลใจในการท างาน ๒) ท าอย่างไรเรื่องนี้จึงส าเร็จและ
ความส าเร็จที่ท าได้  และ ๓) มีวิธีการอย่างไรที่จะชวนคนอื่นมาร่วมท า และสิ่งที่อยากชวนคนอื่นท า โดย
เล่าจุดประกายครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน กระบวนการ เคล็ดลับความส าเร็จ และรูปธรรม
งานเด่น ผลที่เกิดขึ้น การต่อยอด ขยายผล และการท างานในอนาคต ซึ่งจะท าให้ผู้มาเรียนรู้ได้รับทราบ
แนวทางการด าเนินงานของผู้น าในการพัฒนางานเด่น เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง จุด
ประกายความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในการท างานเพื่อพัฒนาและต่อยอดการด าเนินงานใน
ประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกัน สามารถน าไปปรับใช้และพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ
ชุมชนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ คณะท างานมีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินการ Leader Talk 
 ๒.๒ วิทยากรมีกรอบแนวทางการน าเสนอ (script) Leader Talk  
 
๓.  วิธีด าเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ดังน้ี 
 ๓.๑ ขั้นเตรียมการ 

๑) ประชุมคณะท างานจัดท าแนวทางการจัดกระบวนการจัด Leader Talk มอบหมายงาน 
และบทบาทหน้าที่ 

๒) คณะท างานและวิทยากรเตรียมข้อมูลแนวทางกรอบการน าเสนอส าหรับวิทยากรเวที  
Leader Talk ดัง ตารางที่ ๑ 
 
ตารางที่ ๑  แนวทางการน าเสนอ (script) ส าหรับวิทยากร Leader Talk ห้องย่อยร่วมคิด ร่วมก าหนด

ทิศทาง 
หัวข้อน าเสนอ กรอบเนื้อหาโดยสังเขป เวลา  

๑) แนะน าตัวเอง ข้อมูลส่วนบุคคล ต าแหน่ง  หน่วยงาน ความ
เชี่ยวชาญ 

๑ นาที 

๒) แรงบันดาลใจในการท างาน แรงบันดาลใจที่ท าให้ท่านเข้ามาท าเรื่องการดูแล
กลุ่มเปราะบาง 

๓) ท าอย่างไรเรื่องนี้จึงส าเร็จ
และความส าเร็จท่ีท าได้ 

การน าเสนอวิธีการ เครื่องมือ เทคนิค กลไกในการ
ท างานพัฒนากลุ่มเปราะบางเป็นงานเด่นของพื้นท่ี 

๕ นาที 

กิจกรรมที่ ๑ เวทีกลางห้องย่อย Leader Talk 



๑๖ 

 

หัวข้อน าเสนอ กรอบเนื้อหาโดยสังเขป เวลา  
๔) มีวิธีการอย่างไรที่จะชวน
คนอื่นมาร่วมท า และส่ิงท่ี
อยากชวนคนอื่นท า 

เน้นถึงสิ่งท่ีผูน้ าท าได้ ว่าจะตนเองท าได้ ผู้น าอื่นยอ่ม
ท าได้เช่นกัน และหากท าแล้วจะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร เชิญชวนให้ท า 

๑ นาที 

 
  ๓) คณะท างานและวิทยากรเตรียมสื่อประกอบการน าเสนอเวที Leader Talk ได้แก่ (๑) 
รูปภาพวิทยากรส าหรับจัดท าสไลด์แนะน าวิทยากร จ านวน ๑ ภาพ และ (๒) สื่อส าหรับประกอบการ
น าเสนอเวที Leader Talk เช่น สไลด์การด าเนินงานเด่น วีดิโอน าเสนอ เป็นต้น  

๔) วิทยากรซ้อมการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนดคนละ ๗ นาท ี 
๓.๒ ขั้นด าเนินการ 

๑) ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในเวที Leader Talk โดยวิทยากรน าเสนอครั้งละ ๑ คน  
๒) วิทยากรน าเสนอข้อมูลตามแนวทางการน าเสนอ (script) จ านวน ๔ คน คนละ ๗ นาท ี 
๓) ผู้จับเวลาประจ าห้องแสดงป้ายเตือนวิทยากร จ านวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เม่ือเวลาผ่านไป 

๕ นาที และครั้งที่ ๒ หมดเวลา 
     โดยการด าเนินการในเวที Leader Talk มี รายละเอียด ดังน้ี       
    วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  
     Leader Talk “สุดยอดผู้น าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการดูแลกลุ่มเปราะบาง”  

Leader Talk ๑: นางสาวอารีรัตน์ มาตัน  หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชียงใหม่  

Leader Talk ๒: นายพิเชษฐ์ มีจ ารัส ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา อ าเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

Leader Talk ๓: นายดุสิต ทันสมัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

Leader Talk ๔: นางสาวจุฑามณี หามะ* นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

๔.  ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๔.๑ คณะท างานมีความเข้าใจในแนวทางการด าเนินการ Leader Talk 

  ๔.๒ วิทยากรมีกรอบแนวทางการน าเสนอ (script) Leader Talk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

 การจัดกระบวนการระดมความคิดเห็น ร่วมคิดร่วมก าหนดทิศทางในห้องย่อย ๑๐ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม
ย่อยมีการจัดกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อหาข้อสรปุรว่มกัน แบ่งผู้มาเรียนรู้เป็น กลุ่มละ ๓๐ คน จ านวน 
๑๐ กลุ่ม โดยมีแนวทางในการร่วมคิด ร่วมก าหนดทิศทางของผู้น า ตกผลึกทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน  และแบบประเมินสัตยาบัน ๑๐ ประการ  มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้  

๑) วิทยากรประจ ากลุ่มย่อยเตรียมข้อมูลและแบบฟอร์มการพูดชี้น าเพ่ือ case กระตุ้น 
ดัง ตารางที่ ๒  
ตารางที่ ๒ แนวทางการน าเสนอ (script) ส าหรับวิทยากร ในกลุ่มย่อย (case กระตุ้น) 

หัวข้อการน าเสนอ เนื้อหาโดยสงัเขป เวลาท่ีใช ้

๑. ผู้น าต้องท าอย่างไร
เรื่องนี้จึงจะส าเร็จ 

อธิบายว่าต าบล/ หมูบ่้าน/กลุ่มองค์กรที่ตนขบัเคลื่อนการดูแล
สุขภาพชุมชนในกลุ่มประชากร เช่น เด็กปฐมวยั ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ผู้น าชมุชนท้องถิ่นมีการท างานอย่างไร จงึ
ท าให้งานส าเร็จ 

๒ นาที 

๒. คุณลักษณะของผู้น า
ใน ๑๐ ประการข้อไหน
จ าเป็นที่สดุในการท าให้
งานส าเร็จ 

อธิบายว่า ผู้น าชุมชนท้องถิ่นที่จะสามารถขับเคลื่อนการดูแล
สุขภาพชุมชนในกลุ่มประชากร เช่น เด็กปฐมวยั ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ควรมคีุณลักษณะอย่างไร หากน ามา
เทียบเคียงกบั ๑๐ คุณลักษณะผู้น าของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถ่ิน 

๑ นาที 

๓ เครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ควร
มี การสานพลั งพื้ นที่  
ผู้น า  นวัตกรรม และ
องค์กร ในการดูแลกลุ่ม
เปราะบางอย่างไร 
 

อธิบายว่า การรวมตัวเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการดูแลกลุ่ม
เปราะบางในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัดผู้น าควรท า
อย่างไร  การจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่ม
เปราะบางผู้น าควรท าอย่างไร  หลังจากการเรียนรู้นวัตกรรมพื้นที่
อื่น ผู้น าควรน าใช้นวัตกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบการดูแล
กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ท่านอย่างไร และผู้น าจะประสานความ
ร่วมมือ จากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลกลุ่ม
เปราะบางในพื้นที่ของท่านอย่างไร  

๒ นาที 

๔. อยากเห็นเครอืข่าย
ร่วมสร้างชุมชนทอ้งถิ่น
น่าอยู่ขับเคลือ่นเรื่องนี้
อย่างไร 

อธิบายว่าต าบล/หมูบ่้าน/กลุ่มองค์กรที่ตนขับเคลือ่นการดูแล
สุขภาพชุมชนในกลุ่มประชากร เช่น เด็กปฐมวยั ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ผู้น าชุมชนท้องถิ่นมีการท างานอย่างไร จงึ
ท าให้งานส าเร็จ 

๒ นาที 

 

    
๒) แนวทางการจัดการกระบวนการกลุ่มย่อย “ตกผลึก ทศิทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วม

สร้างฯ สู่ความยั่งยืน  ”โดยมีประเด็นค าถาม ๔ ค าถาม แบ่งเป็น ๗ ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ ๑  ผู้ด าเนินรายการอธิบายแนว ค าถามข้อที่ ๑ ผู้น าต้องท าอย่างไรเรื่องการดูแลกลุม่

เปราะบางจะส าเร็จ ประกอบด้วย  
     ค าถามย่อยท่ี ๑ ผู้น าต้องท าอย่างไรในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช   
     ค าถามย่อยท่ี ๒ ผู้น าต้องท าอย่างไรในการดูแลผู้พิการ 

ค าถามย่อยที่ ๓ ผู้น าต้องท าอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเชื้อ (HIV/ วัณโรค) 
ค าถามย่อยท่ี ๔ ผู้น าต้องท าอย่างไรในการดูแลผู้ถูกทอดทิ้ง  

กิจกรรมที่ ๒ กระบวนการกลุ่มย่อย “ผู้น าชวนคิด ก าหนดทิศทาง” 



๑๘ 

 

โดยให้วิทยากรประจ ากลุ่มย่อย พูดกระตุ้นตามข้อค าถาม และยกตัวอย่างรูปธรรมงานและ
วิธีการท างานเรื่องนี้ให้ส าเร็จเพื่อกระตุ้นให้ผู้มาเรียนรู้ในกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดย
กระบวนการประจ ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มแจกบัตรค าส าหรับเขียนค าตอบของค าถามข้อที่ ๑ แล้วให้เขียน
บัตรค าเพื่อตอบข้อค าถาม แล้วเก็บบัตรค าเพื่อให้ทีมวิชาการสรุปค าถามข้อที่ ๑ ความเหมือน/ต่างของ
ค าตอบแล้วจัดอันดับ ๓ อันดับ  โดยให้ทีมวิชาการประจ ากลุ่มย่อยวาดตารางสรุปเพื่อเตรียมส าหรับการ
สรุปค าตอบจากการระดมความคิดและบัตรค า เพื่อเตรียมส าหรับการโหวตคะแนน ๓ อันดับของค าตอบ
ข้อที่ ๑  ดังตารางที่ ๓  และให้น าใช้สรุปในขั้นตอนที่ ๗  
 
ตารางที่ ๓ แนวทางการเขียนตารางส าหรับการโหวตค าถามข้อที่ ๑ ผู้น าต้องท าอย่างไรเรื่องการดูแลกลุ่ม

เปราะบาง ได้แก ่กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช  กลุ่มผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเชื้อ (HIV/ 
วัณโรค) และกลุ่มผูถู้กทอดทิ้ง จึงจะส าเร็จ  

ข้อ รายการ ๑๐๐  
สีฟ้า 

๕๐ 
สีเขียว 

๑๐ 
สีชมพ ู

รวม
คะแนน 

๑.      
๒.      
๓.      
๔      
๕      

 
  ขั้นตอนที่ ๒ ผู้ด าเนินรายการ อธิบายแนวค าถามข้อที่ ๒  คือ คุณลักษณะของผู้น าใน 

๑๐ ประการข้อไหนจ าเป็นที่สุดในการดูแลกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช  กลุ่มผู้พิการ  ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังและผู้ป่วยติดเชื้อ (HIV/ วัณโรค) และกลุ่มผู้ถูกทอดทิ้ง) 
 โดยให้ผู้มาเรียนรู้เลือกคุณลักษณะของผู้น าที่จ าเป็นที่สุด  ดังนี้  

(๑) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(๒) ตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบหน้าที่ 
(๓) ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๔) รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี 
(๕) ประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม 
(๖) เรียนรู้และพัฒนางานด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน  
(๗) คิดริเริ่มสร้างสรรค์หาทางออกให้ชุมชน ท้องถิ่น และไม่หยุดนิ่ง 
(๘) ร่วมสร้างผู้น าชุมชนท้องถิ่นรุ่นใหม่ 
(๙) สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ 
(๑๐) ท างานร่วมกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน 

โดยกระบวนกรประจ ากลุ่มแจกบัตรค าและกระตุ้นให้ผู้มาเรียนรู้ระดมความคิดเห็นภายในกลุ่ม
ย่อย และให้เขียนความคิดเห็นลงในบัตรค า แล้วเก็บบัตรค าเพื่อให้ทีมวิชาการสรุปค าถามข้อที่ ๒ ความ
เหมือน/ต่าง และวาดตารางสรุปเพื่อเตรียมส าหรับการสรุปค าตอบจากการระดมความคิดเห็นและบัตรค า 
เพื่อเตรียมส าหรับการโหวตคะแนน ๓ อันดับแรกของค าตอบข้อที่ ๒ ดัง ตารางที่ ๔ และให้น าใช้สรุปใน
ขั้นตอนที่ ๗   

 
 
 



๑๙ 

 

ตารางที่ ๔ แนวทางการเขียนตารางส าหรับการโหวตค าถามข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้น าใน ๑๐ ประการ
ข้อไหนจ าเป็นท่ีสุด 

ข้อ รายการ 
๑๐๐  
สีฟ้า 

๕๐ 
สีเขียว 

๑๐ 
สีชมพ ู

รวม
คะแนน 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      

 
ขั้นตอนที่ ๓ กระบวนการประจ ากลุ่มย่อยอธิบายสรุปค าถามข้อที่ ๑ และให้ผู้มาเรียนรู้แสดง

ความคิดเห็นว่าเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย 
ขั้นตอนที่ ๔ ผู้ด าเนินรายการ ถามค าถามข้อที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ควรมี

การสานพลังพื้นที่ ผู้น า นวัตกรรม องค์กรในการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างไร 
ประกอบด้วยค าถามย่อย ๔ ค าถาม 

ค าถามย่อยที่ ๑ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ควรมีการสานพลังพื้นที่ ผู้น า นวัตกรรม องค์กร
ในการดูแลกลุ่มจิตเวชอย่างไร 

 ค าถามย่อยที่ ๒ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ควรมีการสานพลังพื้นที่ ผู้น า นวัตกรรม องค์กร
ในการดูแลกลุ่มผู้พิการอย่างไร 

ค าถามย่อยที่ ๓ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ควรมีการสานพลังพื้นที่ ผู้น า นวัตกรรม องค์กร
ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเชื้อ (HIV/วัณโรค)อย่างไร 

ค าถามย่อยที่ ๔ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ควรมีการสานพลังพื้นที่ ผู้น า นวัตกรรม องค์กรใน
การดูแลกลุ่มผู้ถูกทอดทิ้งอย่างไร 

 โดยให้วิทยากรประจ ากลุ่มย่อย พูดชี้น าช่วยกระตุ้นตามข้อค าถาม วิธีการท างานเรื่องนี้ให้ส าเร็จ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้มาเรียนรู้ในกลุ่มย่อยระดมความคิดร่วมกัน แล้วให้เขียนบัตรค าเพื่อตอบข้อค าถาม แล้ว
เก็บบัตรค าเพื่อให้ทีมวิชาการสรุปค าถามข้อที่ ๓ ความเหมือน/ต่างของค าตอบแล้วจัดอันดับ ๓ อันดับ  
โดยให้ทีมวิชาการประจ ากลุ่มย่อยวาดตารางสรุปเพื่อเตรียมส าหรับการสรุปค าตอบจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจากบัตรค า เพื่อเตรียมส าหรับการโหวตคะแนน ๓ อันดับของค าตอบข้อที่ ๓ ดัง ตารางที่ ๕  
และให้น าใช้สรุปในขั้นตอนที่ ๗  

 
ตารางที่ ๕ แนวทางการเขียนตารางส าหรับการโหวตค าถามข้อที่ ๓  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่า 
อยู่ควรมีการสานพลังพื้นที่ ผูน้ า นวัตกรรม องค์กรในการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างไร 
ข้อ รายการ ๑๐๐  

สีฟ้า 
๕๐ 

สีเขียว 
๑๐ 

สีชมพ ู
รวม

คะแนน 
๑.      
๒.      
๓.      
๔.      



๒๐ 

 

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้ด าเนินรายการ ถามค าถามข้อที่ ๔ ทิศทางเครือข่ายควรมีการดูแลกลุ่มเปราะบาง
อย่างไร ประกอบด้วยค าถามย่อย ๔ ค าถาม 

ค าถามย่อยที่ ๑  ทิศทางเครอืข่ายควรมีการดูแลกลุ่มจิตเวชอย่างไร 
ค าถามย่อยที่ ๒  ทิศทางเครอืข่ายควรมีการดูแลกลุ่มผู้พิการอย่างไร 
ค าถามย่อยที่ ๓  ทิศทางเครอืข่ายควรมีการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเชื้อ 

(HIV/วัณโรค)อย่างไร 
ค าถามย่อยที่ ๔  ทิศทางเครอืข่ายควรมีการดูแลกลุ่มผู้ถูกทอดท้ิงอย่างไร 
 โดยให้วิทยากรประจ ากลุ่มย่อย พูดชี้น าช่วยกระตุ้นตามข้อค าถาม วิธีการท างานเรื่องนี้ให้ส าเร็จ

เพื่อกระตุ้นให้ผู้มาเรียนรู้ในกลุ่มย่อยระดมความคิดร่วมกัน แล้วให้เขียนบัตรค าเพื่อตอบข้อค าถาม แล้ว
เก็บบัตรค าเพื่อให้ทีมวิชาการสรุปค าถามข้อที่ ๔ ความเหมือน/ต่างของค าตอบแล้วจัดอันดับ ๓ อันดับ  
โดยให้ทีมวิชาการประจ ากลุ่มย่อยวาดตารางสรุปเพื่อเตรียมส าหรับการสรุปค าตอบจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และจากบัตรค า เพื่อเตรียมส าหรับการโหวตคะแนน ๓ อันดับของค าตอบข้อที่ ๔ ดัง ตารางที่ ๖  
และให้น าใช้สรุปในขั้นตอนที่ ๗  

 
ตารางที่ ๖ แนวทางการเขียนตารางส าหรับการโหวตค าถามข้อที่ ๔  ทิศทางเครือข่ายควรมีการดูแลกลุ่ม 
เปราะบางอย่างไร 
ข้อ รายการ ๑๐๐  

สีฟ้า 
๕๐ 

สีเขียว 
๑๐ 

สีชมพ ู
รวม

คะแนน 
๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      

 
 ขั้นตอนที่ ๖ กระบวนกรประจ ากลุ่มย่อยอธิบายสรุปค าถามข้อที่ ๒, ๓ และ ๔ และให้ผู้มาเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย 
 ขั้นตอนที่ ๗ ให้สมาชิกกลุ่มย่อยโหวตเลือก ๓ อันดับของทั้ง ๔ ข้อค าถาม  โดยแจกสติกเกอร์ให้
จ านวน ๑๒ ดวง โดยใช้สติกเกอร์สีติดให้คะแนน ดังนี้ สีเขียวเข้ม เท่ากับ ๑๐๐ คะแนน จ านวน ๔ ดวง สี
เขียวอ่อน เท่ากับ ๕๐ คะแนน จ านวน ๔ ดวง และสีชมพู เท่ากับ ๑๐ คะแนน  จ านวน ๔ ดวง โดยให้แต่ละ
คนติดสติกเกอร์ลงคะแนน จัดล าดับ ๓ อันดับ   
 ขั้นตอนที่ ๘ สรุปรวมผลคะแนนทั้ง ๑๐ กลุ่มย่อยเพื่อรวมเป็นภาพรวมของห้องย่อยในการ
เตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผล ดังตารางที่ ๗ – ๑๐  ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ตารางที่ ๗ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของค าถามข้อที่ ๑ ผู้น าต้องท าอย่างไรเรื่องนี้จะ
ส าเร็จ 

ข้อ รายการ 
คะแนน รวม

คะแนน 
อันดับ กลุ่ม 

๑ 
กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม 
๘ 

กลุ่ม 
๙ 

กลุ่ม 
๑๐ 

๑.              
๒.              
๓.              
๔              
๕.              
๖.              
๗.              
๘.              
๙.              

 
 น าผลการโหวต ๓ อันดับแรกของค าถามข้อ ๑ ในแต่ละกลุ่มย่อยมาเพื่อวิเคราะห์ความเหมือน
ความต่าง ในข้อที่เหมือนกันให้น าคะแนนมารวมกัน และข้อที่ต่างกันให้น ามาต่อเป็นล าดับถัดไปและ
จัดล าดับคะแนน ๓ อันดับแรกเป็นภาพรวมของห้องย่อยในค าถามข้อที่ ๑ ผู้น าต้องท าอย่างไรจึงจะดูแล
กลุ่มเปราะบางได้ส าเร็จ เพื่อน าไปท าสไลด์เตรียมประมวลผลในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-
๐๙-๓๐ น. 
 
ตารางที่ ๘ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของค าถามข้อที่ ๒  คุณลักษณะของผู้น าที่จ าเป็น 

ข้อ รายการ 
คะแนน  รวม

คะแนน 
อันดับ 

กลุ่ม 
๑ 

กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม 
๘ 

กลุ่ม 
๙ 

กลุ่ม 
๑๐ 

๑. ค า นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์
ส่ ว น ร ว ม ม า ก ก ว่ า
ประโยชน์ส่วนตน 

            

๒. ต้ั ง ใ จ เ อ า ใ จ ใ ส่
รับผิดชอบหน้าท่ี 

            

๓. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

            

๔ รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม มี
จ ริ ยธรรม  ไม่ ขั ด ต่อ
ศีลธรรม ประเพณี 

            

๕. ประพฤติตนให้เป็นที่
ย อ ม รั บ นั บ ถื อ จ า ก
สังคม 

            



๒๒ 

 

ข้อ รายการ 
คะแนน  รวม

คะแนน 
อันดับ 

กลุ่ม 
๑ 

กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม 
๘ 

กลุ่ม 
๙ 

กลุ่ม 
๑๐ 

๖. เรียนรู้และพัฒนางาน
ด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูล
ในการพัฒนางาน  

            

๗. คิดริเริ่มสร้างสรรค์หา
ท า ง อ อ ก ใ ห้ ชุ ม ช น 
ท้องถ่ิน และไม่หยุดนิ่ง 

            

๘. ร่วมสร้ างผู้น าชุมชน
ท้องถ่ินรุ่นใหม่ 

            

๙. สร้างและสานเครือข่าย
ในหลากหลายลักษณะ 

            

๑๐. ท างานร่วมกับทุกฝ่าย 
ทุกภาคส่วน 

            

 น าผลการโหวต ๓ อันดับแรกของค าถามข้อ ๒ ในแต่ละกลุ่มย่อยมาเพื่อวิเคราะห์ความเหมือน
ความต่าง ในข้อที่เหมือนกันให้น าคะแนนมารวมกัน และข้อที่ต่างกันให้น ามาต่อเป็นล าดับถัดไปและ
จัดล าดับคะแนน ๓ อันดับแรกเป็นภาพรวมของห้องย่อยในค าถามข้อที่ ๒ คุณลักษณะของผู้น าที่จ าเป็น
ที่สุดเพื่อน าไปท าสไลด์เตรียมประมวลผลในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙-๓๐ น. 
 
ตารางที่ ๙ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของค าถามข้อที่ ๓ อยากเห็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถ่ินน่าอยู่ควรมีการสานพลังพ้ืนที่ ผู้น า นวัตกรรม องค์กรในการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างไร 

ข้อ รายการ 
คะแนน รวม

คะแนน 
อันดับ กลุ่ม 

๑ 
กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม 
๘ 

กลุ่ม 
๙ 

กลุ่ม 
๑๐ 

๑.              
๒.              
๓.              
๔              
๕.              
๖.              
๗.              
๘.              
๙.              

 
 น าผลการโหวต ๓ อันดับแรกของค าถามข้อ ๓ ในแต่ละกลุ่มย่อยมาเพื่อวิเคราะห์ความเหมือน
ความต่าง ในข้อที่เหมือนกันให้น าคะแนนมารวมกัน และข้อที่ต่างกันให้น ามาต่อเป็นล าดับถัดไปและ
จัดล าดับคะแนน ๓ อันดับแรกเป็นภาพรวมของห้องย่อยในค าถามข้อที่ ๓ อยากเห็นเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นอย่างไร เพื่อน าไปท าสไลด์เตรียมประมวลผลในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐-๐๙-๓๐ น. 



๒๓ 

 

ตารางที่ ๑๐ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของค าถามข้อที่ ๔ อยากเห็นทิศทางเครือข่ายควรมี
การดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างไร 

ข้อ รายการ 
คะแนน รวม

คะแนน 
อันดับ กลุ่ม 

๑ 
กลุ่ม 
๒ 

กลุ่ม 
๓ 

กลุ่ม 
๔ 

กลุ่ม 
๕ 

กลุ่ม 
๖ 

กลุ่ม 
๗ 

กลุ่ม 
๘ 

กลุ่ม 
๙ 

กลุ่ม 
๑๐ 

๑.              
๒.              
๓.              
๔              
๕.              
๖.              
๗.              
๘.              
๙.              

 
 น าผลการโหวต ๓ อันดับแรกของค าถามข้อ ๔ ในแต่ละกลุ่มย่อยมาเพื่อวิเคราะห์ความเหมือน
ความต่าง ในข้อที่เหมือนกันให้น าคะแนนมารวมกัน และข้อที่ต่างกันให้น ามาต่อเป็นล าดับถัดไปและ
จัดล าดับคะแนน ๓ อันดับแรกเป็นภาพรวมของห้องย่อยในค าถามข้อที่ ๔ อยากเห็นเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นอย่างไร เพื่อน าไปท าสไลด์เตรียมประมวลผลในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐-๐๙-๓๐ น. 
 
ตารางที่ ๑๑ ตารางสรุปภาพรวมผลการโหวต ๓ อันดับของค าถามข้อที ่๑-๔ ทั้ง ๑๐ กลุม่ 

กลุ่มที่ /เร่ือง ข้อ รายการผลการโหวตค าถามขอ้ที่ .............................. รวมคะแนน 

กลุ่มที่ ๑  
เร่ือง.............. 

๑.   
๒.   
๓.   

กลุ่มที่ ๒  
เร่ือง.............. 

๑.   
๒.   
๓.   

กลุ่มที่ ๓  
เร่ือง.............. 

๑.   
๒.   
๓.   

กลุ่มที่ ๔ 
เร่ือง.............. 

๑.   
๒.   
๓.   

กลุ่มที่๕  
เร่ือง.............. 

๑.   
๒.   
๓.   



๒๔ 

 

กลุ่มที่ /เร่ือง ข้อ รายการผลการโหวตค าถามขอ้ที่ .............................. รวมคะแนน 

กลุ่มที่ ๖ 
เร่ือง.............. 

๑.   
๒.   
๓.   

กลุ่มที่ ๗ 
เร่ือง.............. 

๑.   

๒.   

๓.   
กลุ่มที่ ๘ 
เร่ือง.............. 

๑.   

๒.   

๓.   
กลุ่มที่ ๙ 
เร่ือง.............. 

๑.   

๒.   

๓.   
กลุ่มที่ ๑๐ 
เร่ือง.............. 

๑.   

๒.   

๓.   
 
๔. การสนับสนุนกระบวนการ 

(๑) มีผู้รับผิดชอบจับประเด็นด้วยการวาดภาพ 
(๒) มีการบันทึกละเอียดเพ่ือประมวลสรุป 
(๓) ทีมวิชาการสรุปภาพรวมเพ่ือประมวลน าเสนอช่วงปิดเวที  

 
 
 


