
 

 

ตัวอย&างชุดคำถามท่ีใช4ในการทำกระบวนการคร้ังท่ี 1 

ตัวอย&างคำถามท่ีใช2ถามน2องๆในกิจกรรม 

“เคยได'ทำกิจกรรมอะไรแบบน้ีมาก7อนม้ัย” “ในชีวิตท่ีผ7านมาของเรา เราชอบอะไรบ'าง” 

“โดยท่ัวไปในแต7ละวันท่ีเราใช'ชีวิต เราไปโรงเรียนแล'วก็

กลับมาบ'านพักได'ทำกิจกรรมอะไรม้ัย” 

“ให'น'องเล7าให'ฟJงดีกว7าครับว7าเคยทำกิจกรรม หรือว7า

กิจกรรมแบบไหนท่ีเราประทับใจท่ีเคยทำมาก7อนหน'าน้ี” 

“เราชอบมันตรงไหน ชอบยังไงเพราะอะไร หรือว7าเวลาเรา

ชอบอะไรเรามีสีหน'าอย7างไร” 

“เคยมีใครเข'ามาพาเล7นเกมพาทำกิจกรรมแบบน้ีบ'างม้ัย

ครับ” 

“เราเคยมีความชอบม้ัย” “กิจกรรมน้ีเปMนอย7างไรบ'างครับ” 

“ก7อนหน'าเคยรู'มาก7อนบ'างม้ัยครับ” “รู'สึกอย7างไรบ'าง” 

“ถ'ากิจกรรมน้ีจะดีกว7าน้ีอยากให'เติมอะไรเพ่ิม”  

 

ตัวอย&างคำถามท่ีน2องๆใช2ในกิจกรรม 

น4อง A น4อง B น4อง C น4อง D 

“พ่ีชอบเล7นเพลงอะไร” 

“ร'องเพราะม้ัย” 

“ทำไมถึงชอบ” 

“โดเรม7อนมีหูม้ัย”  

“แมวช่ืออะไร” 

“ทหารอะไร” 

“3 อย7างท่ีเขียนชอบอะไร

มากกว7ากัน” 

“เล7นอะไรเก7งสุด” 

“ชนะม้ัย เคยแพ'ม้ัย” 

“ไม7กลัวเหรอ” 

“ทหารกับจิตอาสาชอบอัน

ไหนมากกว7ากัน” 

“ชอบเพลงอะไร” 

“ไม7ชอบสีอ่ืนอีกเหรอ” 

“มีอย7างอ่ืนท่ีชอบอีกม้ัย 

การSตูน” 

“ชอบสะสมตุTกตาม้ัย” 

“ทำไมถึงชอบแมว” 

“แล'วคิดว7าจะเปMนได'ม้ัย” 

“เวลาอ7านแล'วรู'สึกอะไร” 

“ชอบฟJงเพลงอะไร แนว

ไหน” 

“เวลาน่ังคุยชอบคุยเร่ือง

อะไร” 

“อยากเปMนแล'วคิดว7าเปMนได'

ม้ัย” 

“ทำถึงชอบ” 

 “ก็ทหารกับจิตอาสาเปMนได'

แค7อันเดียวเลือกอันไหน” 

“แล'วชอบทำอะไร ” 

“โดเรม7อนน7ารักตรงไหน” 

“ทำไมถึงชอบตุTกตา” 

“ชอบมากม้ัย” 

“ติดโทรศัพทSมากม้ัย” 

“ถ'าไม7ได'เล7นล7ะ” 

“เคยให'อภัยเพ่ือนม้ัยเวลา

แพ' โกรธม้ัย” 

“ชอบน่ังสมาธิม้ัย” 

“ร'องให'ฟJงหน7อย” 

 

“ร'องสักเพลงๆ” 

“ชอบตุTกตาอะไร” 

 “เคยเล้ียงแมวม้ัย” 

“ทำไมถึงอยากเปMนทหาร” 

“ชอบอ7านหนังสืออะไร” 

“ทำไมถึงชอบฟุตบอล” 

“ทำๆไมถึงอยากเปMนจิต

อาสากู'ภัย” 

“ทำไมถึงชอบวัด” 

 

 

 



 

 

ตัวอย&างชุดคำถามท่ีใช4ในการทำกระบวนการคร้ังท่ี 2 

ตัวอย&างคำถามท่ีใช2ถามน2องๆในกิจกรรม 

“เคยดูการSตูนเร่ืองน้ีกันม้ัยครับ เปMนไงบ'างการSตูนสนุกม้ัย

ลองเล7าให'เพ่ือยฟJงหน7อย”  

 “จินตนาการดูสิถ'าเรารู'สึกอย7างน้ีเราจะแสดงสีหน'า

อย7างไร” 

“เวลาเรากลัวทำไง” “มีไรอีกม้ัย” 

“เขาเปMนอย7างไร” “แล'วเปMนยังไง” 

“เรามีก่ีอารมณS” “อารมณSบวกท่ีเราวาดมีอะไรบ'าง” 

“เล7าเพ่ิมนิดนึง” “รู'สึกอย7างไรบ'าง” 

“ถ'ากิจกรรมน้ีจะดีกว7าน้ีอยากให'เติมอะไรเพ่ิม” “ลองดูก7อนๆ เล7นกันสนุกๆ” 

“ดูจากตรงไหนว7าเปMนอารมณSไหน” “ไม7เปMนไร ทายไม7ถูกก็ไม7เปMนไร ลองก7อนๆ” 

 

ตัวอย&างคำถามท่ีน2องๆใช2ในกิจกรรม 

น4อง A น4อง B น4อง C น4อง D 

“พ่ีเล7นให'ดูก7อนได'ม้ัย” 

“ทำไมถึงเลือกทำอาชีพน้ี” 

“หนูอยากรู'ว7าพวกพ่ีมาจาก

ไหนจังหวัดอะไร” 

“หนูอยากจะถามพวกพ่ีว7า

ทำไมพวกพ่ีถึงมาทำอาชีพ

วกน้ี ทำไปเพ่ืออะไรแล'ว

ทำไมถึงเลือมาทำท่ีน่ี” 

“ทำไมถึงชอบอาชีพน้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวอย&างชุดคำถามท่ีใช4ในการทำกระบวนการคร้ังท่ี 3 

ตัวอย&างคำถามท่ีใช2ถามน2องๆในกิจกรรม 

“เช'าน้ีความรู'สึกประมาณไหน มีเร่ืองอะไร”    “ความรู'สึกตอนน้ีเปMนไงบ'างครับ” 

“ถ'ากิจกรรมน้ีจะดีกว7าน้ีอยากให'เติมอะไรเพ่ิม” “มีไรอีกม้ัย” 

“เขาเปMนอย7างไร” “แล'วเปMนยังไง” 

“คนท่ีมีความหวังเปMนคนยังไง” “มันไม7มีผิดถูกนะ เปMนความคิดของเราพ่ีแค7ถามว7าเรา

เข'าใจว7ามันคืออะไร” 

“ความหวังกับความคาดหวังต7างกันม้ัย” “เข'าใจมันว7าอย7างไรกับคำๆน้ี” 

“เรารู'สึกยังไงเวลาท่ีคนอ่ืนมองเรามีส่ิงท่ีต7างจากเรามอง

ตัวเอง” 

 

 

ตัวอย&างคำถามท่ีน2องๆใช2ในกิจกรรม 

น4อง A น4อง B น4อง C น4อง D 

ไม7ได'ร7วมกิจกรรมในคร้ังน้ี

เน่ืองจากมีนัดพบแพทยS 

“หนูอยากรู'ว7าพวกพ่ีมาจาก

ไหนจังหวัดอะไร” 

“หนูอยากจะถามพวกพ่ีว7า

ทำไมพวกพ่ีถึงมาทำอาชีพ

วกน้ี ทำไปเพ่ืออะไรแล'ว

ทำไมถึงเลือมาทำท่ีน่ี” 

“ทำไมถึงชอบอาชีพน้ี” 

“มุมานะคืออะไรอ7ะ” 

“เราต'องเขียน ตรงน้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวอย&างชุดคำถามท่ีใช4ในการทำกระบวนการคร้ังท่ี 4 

ตัวอย&างคำถามท่ีใช2ถามน2องๆในกิจกรรม 

“มีเหตุการณSไหนท่ีทำให'เรามองว7าเพ่ือนน7าจะมีเร่ืองน้ี 

เพราะบงทีเราก็มองไม7เห็นตัวเองเนาะ เพ่ือนเราอาจจะ

มองเห็นเราในอีกมุมนึง”  

“เราคิดว7ามีประโยชนSไหมถ'าเกิดว7าเราได'ฝ[กก7อน

เหตุการณSจะเกิดข้ึนจริง”  

“จำได'ม้ัย” “แล'วมีอย7างอ่ืนอีกม้ัย” 

“เขาเปMนอย7างไร” “แล'วเปMนยังไงต7อ” 

“แล'วเราผ7านตรงน้ันมาได'ยังไง” “เปMนยังไง ตอนท่ีเราเจอเราเกิดความรู'สึกแบบน้ีม้ัย” 

“ขณะท่ีเรารู'ว7าเราอารมณSไหนอยู7ข'อดีคืออะไร” “ตรงไหนท่ีต7างกัน” 

“ความหวังกับความคาดหวังต7างกันม้ัย” “เข'าใจมันว7าอย7างไรกับคำๆน้ี” 

“เกมน้ีเปMนยังไงบ'าง” “เรามองว7าเปMนไง” 

“ลองอธิบายหน7อยว7าเราเลือกจุดแข็ง 3 อันน้ีเพราะอะไรดู

ตรงไหนยังไง” 

“เรารู'สึกยังไงเวลาท่ีคนอ่ืนมองเรามีส่ิงท่ีต7างจากเรามอง

ตัวเอง” 

 “มันไม7มีผิดถูกนะ เปMนความคิดของเราพ่ีแค7ถามว7าเรา

เข'าใจว7ามันคืออะไร” 

 

 

ตัวอย&างคำถามท่ีน2องๆใช2ในกิจกรรม 

น4อง A น4อง B น4อง C น4อง D 

“พ่ีเล7นรอบแรกให'ดูหน7อย” 

“น่ีสรุปเขาเล7นกันเหรอ” 

“หนูขอดูรูปได'ไหม” 

“เขาทำอะไร” 

“ก็คือเราจะเป\ดการSดอันน้ี

ใช7ไหม” 

“ถ'าง้ันต'องเอาออกมา 3 

อันใช7ไหม” 

“หนูอยากได'เท7าๆพ่ีเขา” 

“อันน้ีช7วยบอกหนูหน7อย

สิ” 

“อันน้ีอาม7าเสียชีวิตหรอ” 

“แล'วถ'าเกิดวางไว'แล'วคน

อ่ืนล7ะ” 

“อันน้ีเขาทำไร” 

น'องขอออกจาก

โครงการวิจัย 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวอย&างชุดคำถามท่ีใช4ในการทำกระบวนการคร้ังท่ี 5 

ตัวอย&างคำถามท่ีใช2ถามน2องๆในกิจกรรม 

 “ถ'าเกมน้ีเล7นบ7อยๆคิดว7าจะเกิดประโยชนSอะไรกับเรา

ไหม” 

“ปกติเวลาเราเจอ คนมาทำอย7างน้ีกับเรา เราก็เล7นกับเขา

อย7างน้ีบ7อยไหม”  

“หมายถึงว7า...” “แล'วมีอย7างอ่ืนอีกม้ัย” 

“เล7าให'ฟJงหน7อย” “แล'วเปMนยังไงต7อ” 

“แล'วถ'าเปMนคนจริงๆน้ีเขาจะเกิดอารมณSอะไร” “แล'วถ'าครูไม7ตีครูมีวิธีการอ่ืนยังไง” 

“แล'วปกติเราเครียดเราใช'วิธีอะไร เราทำยังไง” “อารมณSท่ีเกิดข้ึนคือ” 

“เกมน้ีเปMนยังไงบ'าง” “เหตุการณSท่ีตามมาก็คือ” 

 “แล'วถ'าเปรียบเทียบระหว7างความคิดบวกลบตรงน้ีเราเกิด

อันไหนมากกว7ากัน” 

“ถ'าวันน้ีกลับย'อนเวลากลับไปได'แล'วเราไปอยู7ใน

เหตุการณSน้ันอีกทีนึงแต7เรามีความรู'เร่ืองน้ีเราจะแนะนำ

เพ่ือนยังไง” 

“เล7นต7ออีกสักใบไหม” “เร่ืองน้ีเคยเกิดข้ึนไหมในชีวิตเรา” 

“แล'วความรู'สึกเราวันน้ันเปMนยังไง” “แล'วการกระทำเปMนยังไง” 

 “เคยมีเหตุการณSอะไรแบบน้ีไหม  ” “เราคิดแบบไหน”  

 

ตัวอย&างคำถามท่ีน2องๆใช2ในกิจกรรม 

น4อง A น4อง B น4อง C 

“เร่ืองบางเร่ืองหนูไม7ได'เปMนคนผิด แต7

แบบ เหมือนเร่ืองท'องเวลาเดินไปไหน 

คนอ่ืนก็จะช้ีว7ายังเด็กอะไรเง้ีย แต7แบบ

ไม7มีใครรู'เหตุผลหรอกแต7บางคนแบบ

ตัดสินจากการมอง หนูว7ามันไม7

ยุติธรรม” 

“หนูงง” 

“หลังจากวันน้ีหรอคะ หลังจากท่ีเรา

คิดแบบน้ีได'” 

“อันน้ีม้ัยอ7ะของหนู” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวอย&างชุดคำถามท่ีใช4ในการทำกระบวนการคร้ังท่ี 6 

ตัวอย&างคำถามท่ีใช2ถามน2องๆในกิจกรรม 

 “ช7วงวันหยุดท่ีผ7านมาแต7ละคนได'ใช'จุดแข็งอันไหนบ'าง” “เปMนยังไงเอ7ย”  

“อันน้ีน7าสนใจ” “เล7าให'ฟJงได'ไหม” 

“เราได'ทำอะไรบ'าง” “ยังจำเกมน้ีได'อยู7ม้ัย” 

“นอกจากการท่ีเราจะไปช7วยแยก เราคิดว7าจะมีวิธีการอ่ืน

ไหมท่ีจะช7วยแยกเขาได'” 

“เราคิดว7าถ'าเราไปช7วยแยกมันจะนำไปสู7การแก'ปJญหาได'

ไหม” 

 “เหตุการณSเปMนยังไงครับ” “ทำไมเราถึงเลือกอารมณSน้ีล7ะ” 

“แล'วถ'าเกิดเหตุการณSอย7างน้ันจะทำยังไง”  “การท่ีคนอ่ืนเข'าใจเรามากข้ึนมีประโยชนSยังไง ” 

 “ถ'าเราส่ือสารออกมาเปMนประโยคอธิบายความรู'สึกได' เรา

คิดว7าช7วยอะไรได'บ'าง” 

“การท่ีเราส่ือสารเปMนประโยคมันช7วยอะไรเราได'บ'าง หรือ

เราส่ือสารมุมมองท่ีหลากหลายมันช7วยอะไรเราได'บ'าง” 

“อันน้ีเปMนประโยคแบบไหน” “ในความรู'สึกเราเปMนไง” 

“ถ'าเราเจอเหตุการณSอย7างน้ีเราต'องใช'จุดแข็งอะไร ในการ

แก'ปJญหา” 

“เคยเปMนยังไง วันน้ันเรารู'สึกยังไง” 

 “เคยมีเหตุการณSอะไรแบบน้ีไหม  ”  “มีอย7างอ่ืนอีกไหม” 

“เรามีวิธีจัดการตัวเองในระหว7างท่ีกลัวได'ไหม” “ชีวิตจริงเคยมีคนขอให'ทำไหม” 

“แล'วทำไมเหตุการณSน้ีถึงน7าสนใจในมุมมองของเรา ” “แล'วถ'ามันเกิดข้ึนจริงๆกับเรา เราจะทำยังไง” 

"แล'วความรู'สึกเศร'าของเราจริงๆแล'ว เราเศร'าเพราะอะไร” “เวลาเรารู'สึกเศร'า มีวิธีคลายความเศร'าตัวเองยังไง” 

“แล'วการอยู7คนเดียวของเรา ในรูปแบบท่ีเรารับได'เปMน

ยังไง” 

“เปMนอย7างไรบ'าง ตรงไหนท่ีเราคิดว7าน7าสนใจท่ีสุดในแต7

ละสถานการณS” 

ตัวอย&างคำถามท่ีน2องๆใช2ในกิจกรรม 

น4อง A น4อง C 

“พ่ีรู'ไหมทำไมหนูให' 8” 

“ไม7รู'ว7าเขาต้ังใจไหม ” 

“ทำไมวันน้ีเล7นได'นิดเดียว เวลามันจะหมดหรอ ” 

“ต'องเขียนช่ือด'วยม้ัย” 

“พ่ีจะเอาไปให'คนแบบหนูเล7นใช7ไหมหรือว7าคนธรรมดา” 

“พ่ีเอาไปให'ใคร” 

“ท่ีพ่ีเคยไปบ'านพักท่ีอ่ืนไหม ในน้ันเปMนยังไง”  

“มีคนเยอะไหม” 

“มีคนท'องแบบหนูไหม” 

“แล'วเขาอยู7ในบ'านพักนานไหม”  

“อันน้ีให'หนูเลือกใช7ม้ัย” 

“ไม7เข'าใจ” 

“พ่ีหนุ7มไปไหน พ่ีหนุ7มเปMนคนน่ิงๆใช7ไหม” 
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ตัวอย&างคำถามท่ีใช2ถามน2องๆในกิจกรรม 

“ลองเล7าให'ฟJงหน7อย อารมณSไหนเกิดข้ึนเยอะท่ีสุดเลยช7วง

อาทิตยSท่ีผ7านมา” 

“การตะโกนมีข'อดียังไงในพ้ืนท่ีท่ีมีคนอยู7เยอะๆ”  

“เปMนยังไงครับ” “เกมน้ีเปMนอย7างไรบ'าง” 

“จุดแข็งน้ีจะช7วยอะไรเราได'บ'าง” “ความหมายเหมือนกันไหม” 

“วิธีการของเราคือ” “เแล'วทำไงต7อ” 

“ให'ลองเล7าให'ฟJงหน7อยว7าเลือก 3 อันน้ียังไงบ'าง เรามี

ความคิดอย7างไรเราถึงใช'จุดแข็ง 3 อันน้ี” 

 “อธิบายก7อนเลยเร่ิมจากจุดแข็งก7อน เลือกมา 6 ข'อเปMน

อย7างไรบ'าง” 

“แล'วยังไงอีก” “เราคิดว7าเราพูดอย7างน้ีออกไปจะเกิดอะไรข้ึนบ'าง” 

“เรามองเห็นตรงน้ีจากอะไร” “อะไรท่ีทำให'เรามองว7าเขาใฝbรู' ” 

“เปMนยังไงครับคำว7าศรัทธาในตัวเอง” “อันน้ีคือเร่ืองจริงเลยเรารู'สึกยังไงกับเร่ืองน้ีบ'าง” 

“เขาน7าจะมีความรู'สึกยังไง” “อะไรคือประโยชนSท่ีเราคิดว7าเราได'มากท่ีสุดจากเกมน้ี” 

 

ตัวอย&างคำถามท่ีน2องๆใช2ในกิจกรรม 

น4อง A น4อง C 

“ถ'าเราตะโกนบอกคนอ่ืนจะแปะตรงไหน” 

  

“จิตแพทยSกับหมอแตกต7างกันยังไง” 

“เขียน A B C หรอ” 

“ไม7เข'าใจ” 
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ตัวอย&างคำถามท่ีใช2ถามน2องๆในกิจกรรม 

“แล'วพอได'ทำกิจกรรมและความกลัวน'อยลงไหม” “แล'วตอนน้ีจะตอบเหมือนเดิมไหม”  

“การทายอารมณSจากสีหน'ามีประโยชนSอย7างไร” “การบ'านมีข'อดียังไง” 

“การท่ีเราได'มองเห็นเหตุการณSแบบน้ี แล'วได'ลองวิเคราะหS

จุดแข็งช7วยอะไรเราบ'าง” 

 “ถ'าเรานึกออกว7าเหตุการณSอะไรท่ีสามารถเพ่ิมจุดแข็งให'

เราได' มันจะช7วยอะไรเราได'บ'าง” 

“บ'านกาญจนาน้ีคือ บ'านกาญจนาภิเษกใช7ไหม สถานพินิจ

ใช7ไหม” 

“พ่ีก็เลยอยากจะชวนเราลองมองว7าจากวันเม่ือ 3 เดือนท่ี

แล'ว จุดแข็งอะไรบ'างท่ีเราคิดว7าเรามีแล'วก็ในปJจจุบัน เรา

คิดว7าเรามีอะไรท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก 3 เดือนท่ีแล'วบ'าง” 

“3 เดือนท่ีแล'วกับวันน้ีต7างกันยังไง” “เราเคยชินกับมันหรือว7าเราเปล่ียนความคิดกับมัน” 

“อะไรท่ีทำให'ความกล'าหาญของเราเพ่ิมข้ึน” “ลองยกตัวอย7างสักเร่ืองได'ไหม” 

 “ลองอธิบายหน7อยว7าเปMนอย7างไรเหมือนท่ีพ่ีอธิบายให'เรา” “เราจะมองอีกมุมหน่ึงได'ยังไงกับเร่ืองน้ี” 

“แล'ววันน้ีเราเปล่ียนความคิดเปMนยังไง” “ได'อะไรจากกิจกรรมคร้ังน้ี” 

 

ตัวอย&างคำถามท่ีน2องๆใช2ในกิจกรรม 

น4อง A น4อง C 

“พ่ีเปMนผู'บริหารหรอ บริษัทพ่ีใหญ7ไหม” 

“ไม7เห็นมีบ'านพักฉุกเฉินเลย” 

“พ่ีช7วยเขียนช่ือให'หนูหน7อยได'ไหม” 

  

“ฉีกทำไม” 

“ฉีกกระดาษแต7มันก็จำได'อยู7ดีค7ะ” 

“ไม7เข'าใจคำถาม” 

“ใครวาด เขารู'ได'ไงว7าหนูหน'าตาเปMนยังไง” 

“ไม7มีบ'านกาญจนาเลย แล'วก็บ'านราษฯ” 

“หนูเขียนช่ือคนท่ีเปMนเจ'าของเคสท่ีน่ีได'ไหม” 

“แล'วเบอรSโทรพวกพ่ีล7ะ” 

 


