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วทิยากรกระบวนการ (Facilitator)

Facilitator : 

ผูท้ีท่ าหนา้ทีใ่หค้วามสะดวก 

ประชมุอบรมใหเ้กดิการคดิ
ทีเ่ป็นระบบ 

อสิระทางความคดิและสามารถสือ่สาร
ท าความเขา้ใจกนัอยา่งตรงไปตรงมา

ใชเ้ทคนคิและกระบวนการเรยีนรู ้
แบบมสีว่นรว่มเป็นหวัใจส าคัญ

สรา้งเสรมิบรรยากาศแหง่มติรภาพ 
ความรว่มมอืทีจ่รงิใจจรงิจัง

แลกเปลีย่น และสะทอ้นประสบการณ ์
หรอืปัญหารวมทัง้แนวทางแกไ้ข 

กระตุน้ใหส้มาชกิกลุม่รับฟังซึง่กนัและกนั

ชว่ยตัง้ประเด็นใหก้ลุม่คดิเป็นระบบ

รว่มกนัวางแผน และ
ด าเนนิงานตามแผนบน
พืน้ฐานประโยชนร์ว่มกนั 

เป็นผูร้ว่มเรยีนรูไ้ปกบัสมาชกิในกลุม่ 



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator)

บทบาท

ดงึกลุม่ใหอ้ยูใ่นประเด็นเดยีวกัน 

กระตุน้และเปิดโอกาสใหท้กุคนมสีว่นรว่ม 

ควบคมุการสนทนาเพือ่ใหม้โีอกาสพดูเทา่ ๆ กัน

จับเวลาทีใ่ชก้ับแตล่ะประเด็น 
เสนอทางเลอืกในวธิกีารประชมุ เมือ่เห็นวา่การประชมุทีก่ าลัง
ด าเนนิการอยูไ่มไ่ดผ้ลหรอืไมม่ปีระสทิธภิาพ 

ปกป้องการโจมตสีมาชกิหรอืความคดิเห็น
ของสมาชกิ เมือ่มกีารโจมต ีกลา่วโทษ 
กดดัน ตอ่สมาชกิของทมี

จัดการกับปัญหาเรือ่งคน หากมปัีญหาพฤตกิรรมของสมาชกิไม่
เหมาะสม

วางตัวเป็นกลางเมือ่มคีวามไมล่งรอยกัน 

เป็นผูส้ังเกตการณ์ (Observer) ความมใีจจดจอ่ในกระบวนการกลุม่วา่

ก าลังพดูเกีย่วกับอะไร 

เป็นผูส้รา้งบรรยากาศ (Climate setter) การจัดบรรยากาศกลุม่

ใหม้กีารเปิดใจกวา้ง เพือ่ใหเ้กดิการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เป็นพีเ่ลีย้งในการเรยีนรู ้ (Learning coach) ชว่ยสมาชกิ
ในการจัดการกับประสบการณ์ของตนเองเหมอืนกับเป็น
แหลง่ทรัพยากรการเรยีนรู ้



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator)

คณุสมบตัขิอง
วทิยากรกระบวนการ 

พัฒนาตนเองและบคุคลในทมีใหเ้ป็นผูร้อบรู ้มโีลกทัศนท์ีถ่กูตอ้ง 

มคีวามเขา้ใจในกระบวนการกลุม่

ใหค้วามเอาใจใสก่ับกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องทมี 

มคีวามเป็นกลาง อสิระ เป็นธรรม ไมโ่อนเอยีงหรอือคต ิเปิดใจกวา้งและเปิดเผย 

มจีติใจประชาธปิไตย ใจกวา้ง ใหค้วามส าคัญกับการมสีว่นรว่ม และยอมรับความแตกตา่งหลากหลาย 
ไมเ่ป็นเผด็จการ เพือ่ใหเ้กดิการปรับวสิยัทัศนร์ว่มกัน

มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ไมต่ดิกรอบ พรอ้มทีจ่ะขยาย ปรับ หรอืเปลีย่นแบบแผนทางความคดิ 

มอีารมณ์ทีด่ ีสมาธดิ ีใจเย็น ไมต่ืน่ตระหนกงา่ย ไมฉุ่นเฉียว ไมเ่อาแตใ่จตัวเอง มคีวามฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

ใหค้วามส าคัญกับกระบวนการสือ่สารระหวา่งมนุษยต์อ่มนุษย ์และสงัคม โดยเฉพาะการสือ่สาร 2 ทาง 

มองสิง่ตา่งๆ ในเชงิบวกและสรา้งสรรค์
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ทักษะทีจ่ าเป็น

การตัง้ค าถามเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชกิของทมีมสีว่นรว่มในการแสดงและแลกเปลีย่น

ความคดิเห็น ท าใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกัน ซึง่เป็นสิง่ส าคัญทีส่ดุทีจ่ะท าใหท้มีท างานไดส้ าเร็จ 

ซึง่ลักษณะการตัง้ค าถามเชน่ 

1. ค าถามปลายเปิด เชน่ ทา่นทีเ่หลอืมคีวามรูส้กึตอ่เรือ่งนีอ้ยา่งไร สถานการณ์นีจ้ะสง่ผลกระทบ

ตอ่พวกเราอยา่งไร เราอยากจะประเมนิความคดินีอ้ยา่งไร 

2. ค าถามเจาะลกึ เชน่ ชว่ยอธบิายซวิา่ท าไมระบบใหมจ่งึยังมคีา่ใชจ้า่ยอยู ่ชว่ยบอกหน่อยวา่ผูรั้บ

ผลงานของเรามปีฏกิริยิาตอ่นโยบายนีอ้ยา่งไร 

3. ค าถามโยนลกู เชน่ ทา่นอืน่ๆ คดิอยา่งไรเกีย่วกับเรือ่งนี ้ค าถามนีค้วรตอบโดยผูท้ีม่ ี

ประสบการณ์ตรง มใีครเคยมปีระสบการณ์เรือ่งนีบ้า้ง 

4. ค าถามสะทอ้นเพือ่ความเขา้ใจหรอืค าถามสรปุ เชน่ ตอนนีเ้ราอยูท่ีไ่หนกันแลว้ขอความกรณุา

ใหใ้ครซกัคนชว่ยสรปุหน่อย ชว่ยตรวจสอบดฉัินดว้ยนะคะ่วา่ดฉัินเขา้ใจวา่คณุสมใจพดูวา่

5. ค าถามสะทอ้นความรูส้กึ เชน่ คณุรูส้กึไมค่อ่ยสบายใจกับขอ้เสนอทีไ่ดส้รปุไปเมือ่สกัครูใ่ชไ่หม 

6. ค าถามปิด เชน่ สมาชกิเขา้ใจประเด็นนีด้หีรอืยัง 

การตัง้ค าถาม 
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ทักษะทีจ่ าเป็น

การฟังจับประเด็น หมายถงึ การทีผู่ฟั้งเขา้ใจในสิง่ทีผู่พู้ดตอ้งการสือ่ใหท้ราบ 
การฟังใหเ้ขา้ใจสิง่ทีเ่พือ่นร่วมทมีพยายามบอกถอืวา่เป็นหัวใจทีส่ าคัญยิง่ของทมีงาน 
การฟังที่ดีจะช่วยกระตุน้ใหเ้พื่อนร่วมทีมร่วมแสดงความคดิเห็นและแสดงใหเ้ห็นว่า
ท่านใหค้ณุคา่ตอ่ความคดิเห็นของเพือ่นร่วมทมี ยิง่เราฟังผูอ้ ืน่มากขึน้เท่าไร ผูอ้ ืน่ก็จะ
ยิง่ฟังเรามากขึน้เท่านัน้ การฟังทีด่จีะตอ้งใชทั้ง้ตาและหู รับรูภ้าษากายและค าพูด ท า
ความเขา้ใจในความหมายของสิง่ทีส่ ือ่ออกมาทัง้หมด ไมใ่ชเ่ขา้ใจอยา่งผวิเผนิ 

การฟังจับประเด็น



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator)

ทักษะทีจ่ าเป็น

การสังเกต หมายถงึ การเฝ้าดพูฤตกิรรมบางอยา่งระหวา่งการประชมุ ผูท้ าหนา้ทีส่ังเกต

อาจจะเป็นวทิยากรกระบวนการ หรือผูน้ า ซึง่วัตถุประสงคข์องการสังเกตคอืการน าผลการ

สงัเกตนัน้ไปใชก้ระตุน้หรอืแทรกแซงเพือ่ใหก้ลุม่มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสม ละเวน้พฤตกิรรมทีไ่ม่

เหมาะสม ซึง่แนวทางท่ัวไปส าหรับการสงัเกต คอื 

1. ไม่เขา้ร่วมในเนื้อหาของการอภปิรายขณะสังเกต ผูส้ังเกตควรน่ังออกมาจากกลุ่มทีก่ าลัง

อภปิรายกันอยา่งชดัเจน และไมค่วรเขา้รว่มในการอภปิราย ควรใสใ่จกับวธิกีารอภปิรายและ

ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งสมาชกิ 

2. การน าเสนอผลการสงัเกต ผูส้งัเกตควรน าเสนอเฉพาะในสว่นทีต่นเห็นและไดย้นิเทา่นัน้ ไม่

ควรเป็นตัวแทนความคดิของผูอ้ ืน่ การน าเสนอควรบรรยายอยา่งเป็นระบบ เชน่ ตามล าดับ

การเกดิเหตกุารณ์หรอืตามหัวขอ้ในการสงัเกต 

3. การอภปิรายผล ควรใหส้มาชกิแตล่ะคนน าเสนอผลการสังเกตของตนวา่แตกตา่งไปจากสิง่

ทีผู่ส้งัเกตเห็นหรอืไม ่

การสงัเกต 
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ทักษะทีจ่ าเป็น
การใหข้อ้มลูป้อนกลับ คอืการสะทอ้นใหผู้ใ้ดผูห้นึง่ทราบถงึผลการกระท าของเขา 

ซึง่แนวทางส าหรับการใหข้อ้มลูป้อนกลับ มดีังนี ้

1. ยอมรับความจ าเป็นของการใหข้อ้มลูป้อนกลับ ทักษะการใหข้อ้มูลป้อนกลับทีด่เีป็นสิง่จ าเป็น

เพือ่ปรับปรุงการประชมุของทมีและปฏสิัมพันธร์ะหวา่งสมาชกิทมี สมาชกิของทมีควรท าความ

ตกลงกันว่าการใหแ้ละการรับขอ้มูลป้อนกลับเป็นวธิกีารที่ทุกคนยอมรับ เพื่อปรับปรุงวธิกีาร

ท างานรว่มกัน เพือ่วา่เมือ่มกีารใหข้อ้มลูป้อนกลับและผูรั้บจะไมเ่กดิความตกใจหรอืแปลกใจ 

2. สังเกตพฤตกิรรมของสมาชกิ วทิยากรกระบวนการและสมาชกิของทมีควรคอยสังเกตวา่พฤตกิรรมใดทีเ่ป็น

ประโยชน์ส าหรับการท างานของทมี พฤตกิรรมหรอืค าพูดใดทีท่ าใหส้มาชกิของทมีไมส่บายใจหรอืทมีเกดิ

ความรา้วฉาน 

3. พจิารณาโอกาสทีเ่หมาะสม โดยค านงึถงึผูใ้หแ้ละผูรั้บ ควรใหข้อ้มลูป้อนกลับโดยเร็วทีส่ดุที่มโีอกาส 

4. วเิคราะห์เป้าหมาย บุคคล สถานที่ เป้าหมายของการใหข้อ้มูลป้อนกลับคือการแสดงความชื่นชมกับ

พฤตกิรรมทีด่ ีและการขอใหเ้ปลีย่นพฤตกิรรม การวเิคราะหบ์คุคลจะท าใหก้ าหนดวธิกีารใหข้อ้มูลป้อนกลับ

ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนสถานที่ส าหรับการใหข้อ้มูลป้อนกลับควรท าในที่เปิดเผยหากเป็นการชืน่ชมกับ

พฤตกิรรมทีด่ ีแตถ่า้เป็นการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมควรเป็นการคยุกันตัวตอ่ตัว 

การใหข้อ้มลูป้อนกลับ 



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator)

ทักษะทีจ่ าเป็น

ภาษากายเป็นส่วนที่ส าคัญที่วทิยากรกระบวนการสื่อไปยังสมาชกิของทีมอีกส่วนหนึ่ง

นอกเหนอืจากค าพดู ในระหวา่งการประชมุจะมกีารสง่ผา่นภาษากายระหวา่งสมาชกิในทมีมากกวา่

ค าพูดวทิยากรกระบวนการที่มไีหวพรบิจะไม่ส่งภาษากายซึง่อาจจะไดรั้บการแปลความหมาย

ในทางลบโดยสมาชกิของทมี ซึง่ท าใหก้ารอภปิรายไม่คบืไปขา้งหนา้ เชน่ การดูนาฬกิา เพราะ

อาจท าใหเ้กดิการเขา้ใจผดิวา่อยากใหห้ยดุพดู 

ภาษากาย 
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วทิยากรในความหมายเดมิ วทิยากรกระบวนการ

1. เป็นคร ู(Teacher) 1. เป็นครฝึูก (Coach) ตัง้ค าถาม/สะทอ้น
ความคดิพรอ้มใหค้ าแนะน า

2. เป็นผูน้ าความรูม้าให ้เนน้การ ถา่ยทอด และ
การฟัง

2. เป็นผูจั้ดกระบวนการใหเ้กดิความรู ้เนน้การ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

3. มเีป้าหมายใหผู้ฟั้งเชือ่ในสิง่ทีน่ าเสนอ 3. มเีป้าหมายใหผ้ดุบังเกดิความรูใ้หม่

4. วทิยากรเป็นศนูยก์ลาง 4. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นศนูยก์ลาง

5. เป็นผูต้ัดสนิการเปลีย่นแปลงของผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม

5. เป็นเพยีงกระจกสะทอ้นใหผู้เ้ขา้รว่ม
กจิกรรมการเรยีนรู ้เปลีย่นแปลงตนเอง

6. ความส าเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ป็นความ
รับผดิชอบของวทิยากร

6. ความส าเร็จตามวตัถปุระสงคเ์ป็นความ 
รับผดิชอบของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรู ้
รว่มกนักบัวทิยากร
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วทิยากรในความหมายเดมิ วทิยากรกระบวนการ

7. การสือ่สารทางเดยีว (ONE WAY 
COMMUNICATION)

7. การสือ่สารสองทาง (TWO WAY COMMUNICATIONS)

8. มคีวามรูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ (Expert) 8. มคีวามรูท้ีเ่ป็นสหวทิยาการ (องคร์วม)

9. ตอ้งตอบค าถามไดท้กุอยา่ง 9. ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูรู้ท้กุอยา่ง ความรูอ้ยูท่ีก่ารเรยีนรูร้ว่มกัน

10. สนใจใหรั้บความรู ้พึง่พาวทิยากร 10. สนใจใหเ้กดิกระบวนการการเรยีนรูร้ว่มกันน าไปสูพ่ลัง
ทวคีณู (Synergy) และพึง่พาตนเอง

11. มุง่ยกระดับตัวความรู ้ 11. มุง่ยกระดับความคดิ (Meta Level) 

12. มักเป็นระบบปิด และไมย่ดืหยุน่ 12. เป็นระบบเปิด และยดืหยุน่

13. สนใจเนือ้หามากกวา่กระบวนการ 13. ใหค้วามสนใจตอ่กระบวนการ การปฏสิมัพันธ ์และการ
เกดิความรูแ้ละวธิกีารท างานของผูเ้ขา้รว่มสมัมนาใหม ่ๆ 
มากกวา่การมารับเนือ้หาเพยีงอยา่งเดยีว



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator)

ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง
เนน้การดงึความรูอ้อกมาจากกลุม่

เนน้การเปลีย่นแปลง 3 เรือ่ง
ความรู ้ ทัศนคต ิ ทักษะ

เป้าหมายการจัดกระบวนการ
คดิไมไ่ด ้    คดิได ้    คดิเป็น     คดิถกู
ท าไมไ่ด ้    ท าได ้ ท าเป็น     ท าถกู

องคป์ระกอบการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม

ประสบการณ์ อภปิรายสะทอ้น

สรปุทดลอง/ปฏบิัต ิ

หลักการออกแบบกระบวนการ
• วตัถปุระสงคค์อือะไร
• ผูเ้ขา้รว่มคอืใคร
• มเีวลาเทา่ไร
• สถานที่
• กระบวนการตอ้งมคีวามตอ่เนือ่ง

วธิกีาร
• ระดมสมอง
• สนทนากลุม่
• บทบาทสมมติ
• สถานการณ์จ าลอง
• สนทนากลุม่เฉพาะ
• ละครสัน้
• กรณศีกีษา
• ดงูาน

ตัง้ค าถาม คน้หาขดีความสามารถทีซ่อ่นอยู่
สนับสนุนการเรยีนรูแ้ละสรา้งความมั่นใจ



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator) VS การท างานรว่มกบัชุมชน

“...นกัพฒันาจะตอ้งเร ิม่ตน้จากการปรบัเปลีย่นความเชือ่ คา่นยิม แนวคดิ 
ทศันคตทิ ีม่ตีอ่ชมุชน คนในชมุชน และตวัเองกอ่น กลา่วคอื

1. ตอ้งเชือ่ม ัน่วา่ คนในชมุชนมคีวามรู ้มคีวามสามารถ มพีลงั มเีหตผุล และ
ตอ้งการจะพฒันาตวัเอง

2. ตอ้งมคีา่นยิมเกีย่วกบัระบบประชาธปิไตย ความเสมอภาค เสรภีาพ ความ
ยตุธิรรม การแบง่บทบาทหนา้ทีข่องคนในสงัคม

3. ตอ้งเขา้ใจในแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทีแ่ทจ้รงิ การพฒันาทีย่ ัง่ยนื การ
พึง่ตนเอง การมสีว่นรว่ม กระบวนการเรยีนรู ้

4. ตอ้งมองสิง่ตา่ง ๆ ในเชงิบวกและสรา้งสรรค.์..”



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator) VS การท างานรว่มกบัชุมชน

ทศันคติ

1.คนทกุคนมศีกัดิศ์ร ี มสีทิธเิทา่เทยีมกนั

2.คนทกุคนสามารถพฒันาได ้ถา้มโีอกาส

3.คนทกุคนสามารถอยูร่ว่มกนักบัชุมชนและธรรมชาตอิยา่ง

เกือ้กลู



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator) VS การท างานรว่มกบัชุมชน

การสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ผูส้ง่สาร
การสือ่สาร

เครือ่งมอื + วธิกีาร
ชมุชน

ศนูยเ์รยีนรู ้

ผลทีเ่กดิขึน้จาก
กระบวนการสือ่สาร

สนใจ    เขา้ใจ    ท าได ้    วเิคราะห ์    สงัเคราะห ์   ประเมนิผล     สรา้งสรรค์

”พัฒนาไดด้ว้ยตนเอง”



วทิยากรกระบวนการ (Facilitator) VS การท างานรว่มกบัชุมชน

ความทา้ทาย
ในการท างาน
กบัชมุชน

• ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากการแบง่ฝ่ายชดัเจน
• ความเหลือ่มล ้าทางสงัคม
• Social Media  ปลกุกระแสความเกลยีดชงั อคต ิความเชือ่ทีม่เีหตผุล มายาคตทิีไ่มม่ี
เหตผุล

• สงัคมผูส้งูอาย ุ..สทิธเิสรภีาพในการใชช้วีติอยา่งเทา่เทยีม
• การจัดเวทเีรยีนรูท้ีไ่มใ่ชเ่รือ่งของความรูอ้กีตอ่ไป
• การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว

ความรูท้ี่
จ าเป็นส าหรับ
คนท างาน

• สถานการณ์โลก  วถิชีวีติประชาชน
• การสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล
• การวเิคราะหห์ลักการและแนวคดิ (มขีอ้มลู มคีวามรูม้าก สามารถน ามาวเิคราะหแ์ละปรับ
ใชไ้ดจ้รงิ)

• การตัดสนิใจ



ฝึกจดักระบวนการเบือ้งตน้

ความรูท้ี่
จ าเป็นส าหรับ
คนท างาน

แบง่ 3 กลุม่
ใหเ้วลาคนละ 

5 – 10 นาที

ใชก้ระบวนการ

การระดมสมอง

สามารถก าหนดหวัขอ้งา่ย ๆ ทีจ่ะใช้

เองได ้หรอืเลอืกจากหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี้

1. ท าไขเ่จยีวอยา่งไรใหอ้รอ่ย

2. การเลอืกโทรศพัทม์อืถอืให้

เหมาะกบัคณุ

3. การจดัการกบัความเหงา

4. ความม ัน่ใจสรา้งไดอ้ยา่งไร

ต ัง้ค าถาม
ระดมความคดิจากความรู ้

และประสบการณ์ตรง

ทบทวนและเจาะลกึใน

ประเด็นทีน่า่สนใจ

บนัทกึเขยีน

กระดาน

สรปุและ

อภปิรายผล


