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คำ�แนะนำ�สำ�หรับการอำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม
(Introduction to Facilitation)

การอำ�นวยการอภิปรายกลุ่มเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นอย่างหนึ่งซึ่งผู้นำ�จะชี้แนะการสนทนา แต่ให้ผู้เข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มรับผิดชอบในการกำ�หนดและแก้ไขปัญหา
ผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มต้องเป็นกลางและให้การสนับสนุน
และไม่ออกเสียงแสดงความคิดเห็นของตนเอง ช่วยให้กลุ่มเข้าใจ
วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน และวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
แนวทางนี้จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการประชุมที่มีประสิทธิผล
แก้ไขปัญหาที่ท้าทายและนำ�พากลุ่มไปสู่เป้าหมาย
คำ�ว่า “การอำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม” (Facilitation) มักจะใช้สลับกันกับคำ�ว่า “การอบรม” (Training) แต่มีความ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ความหมายของการอบรม และการอำ�นวยการอภิปรายกลุ่มที่เรามักจะใช้ คือ

การอบรม
คือ

การสอนเกี่ยวกับข้อมูล ความชำ�นาญ
หรือการประพฤติปฏิบัติ

การอำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม
คือ

การช่วยกลุ่มคนให้บรรลุความเห็นชอบ
หรือแก้ไขปัญหา โดยไม่มีส่วนโดยตรง
ต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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บทบาทของผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม
(The role of a facilitator)

ในฐานะผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม ท่านสามารถใช้ทักษะความชำ�นาญ ความน่าเชื่อถือและความกระตือรือร้นเพื่อ
โน้มน้าวศักยภาพของกลุ่มในการกำ�หนดเป้าหมายและพัฒนาแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บทบาทของท่านในกระบวนการอำ�นวยการอภิปรายดังนี้

ยืนหยัดในเรื่องที่กำ�ลังให้ความสนใจ
เมื่อมีความคิดเห็นที่นำ�การอภิปรายไปสู่เรื่องอื่น
ท่านต้องชี้นำ�ให้ความสนใจกลับมาสู่หัวข้อเรื่องเดิม

สร้างสภาวะ
แวดล้อมของการ
อยู่ร่วมกัน

ทำ�ให้เกิดความคิดเห็น

ท่านต้องนำ�การอภิปราย
ที่มีส่วนร่วมและช่วยให้มี
การพิจารณาความคิดเห็น
ที่หลากหลายเพื่อนำ�ไปสู่
ความเห็นพ้องต้องกัน

ท่านสามารถทำ�ให้มั่นใจได้
ว่าผู้ร่วมการอภิปรายรู้สึก
ปลอดภัยที่จะแบ่งปันความ
คิดเห็นและแสดงทัศนคติที่
แตกต่างออกไป

การอำ�นวยการอภิปรายกลุ่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยให้กลุ่มดำ�เนินกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปได้อย่าง
ราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ เรียนรู้ทักษะความชำ�นาญเหล่านี้เพื่อการอำ�นวยการอภิปรายกลุ่มที่ดีขึ้น

การฟัง

ฟังสิ่งที่ทุกคนพูดอย่าง
กระตือรือร้น

การถาม

ตั้งคำ�ถามต่าง ๆ เพื่อ
กระตุ้นการสนทนา

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไข
ความขัดแย้ง

ใช้การแก้ไขปัญหาของกลุ่ม
ให้เป็นความพยายามของ ชี้แนะแนวทางให้ผู้ที่มีความ
กลุ่ม
คิดเห็นต่าง ๆ กันไปสู่การ
แก้ไขปัญหาที่ได้ผลดี
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การส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วม

การยอมรับผู้อื่น

เปิดใจอยู่เสมอและไม่
สร้างบรรยากาศที่ผู้คนรู้สึก วิจารณ์ข้อเสนอแนะของ
เป็นอิสระที่จะแสดงความ ผู้อื่น
คิดเห็น มุมมอง และความ
รู้สึก

การใส่ใจ

การเป็นผู้นำ�

รับทราบและสนับสนุนเมื่อ ทำ�ให้ทุกคนเพ่งความสนใจ
มีผู้แสดงความคิดเห็น
ไปในการอภิปรายอยู่เสมอ

ทักษะเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนบทบาทของผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มได้อย่างไร?
จงตอบคำ�ถามโดยเลือกคำ�ตอบจากข้อ ก, ข และ ค

(ก) สร้างสภาวะ
แวดล้อม
ของการอยู่ร่วมกัน

(ข) กระตุ้นให้แสดง
ความคิดเห็น

(ค) บรรลุผลที่ต้องการ

1) ชี้นำ�ให้ปรับแก้ไขความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
2) ช่วยให้มุ่งเน้นความสำ�คัญที่การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3) ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม
4) เข้าใจความรู้สึกของบุคคล
5) ตั้งคำ�ถามที่กระตุ้นการแสดงความคิดเห็น
6) ฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ทุกคนพูด
7) เข้าถึงการแก้ไขปัญหาให้เป็นความพยายามของกลุ่ม
8) หลีกเลี่ยงจากการวิจารณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

Learning Center:

คำ�ตอบ
1) ข้อ ค

5) ข้อ ข

2) ข้อ ค

6) ข้อ ก

3) ข้อ ข

7) ข้อ ค

4) ข้อ ก

8) ข้อ ก
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เทคนิคการอำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม
(Facilitation Techniques)

ท่านสามารถปรับปรุงทักษะความชำ�นาญการเป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มได้โดยการฝึกปฏิบัติ ท่านยังสามารถเรียน
รู้เทคนิคในการตั้งคำ�ถามแก่ผู้ฟัง ให้สัญญาณเมื่อมีการเปลี่ยนหัวข้อ และใช้ความเงียบเพื่อกระตุ้นให้มีการอภิปรายใน
เชิงลึกมากขึ้น

เทคนิคในการตั้งคำ�ถามที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทของท่านในฐานะที่เป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม คือ
การส่งเสริมให้มีการอภิปรายตามหัวข้อและสร้างความคิดเห็น
การถามคำ�ถามในแนวทางที่ได้ไตร่ตรองมาแล้วจะช่วยส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ชี้แนะการอภิปราย และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
เทคนิคการตั้งคำ�ถามที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้

คำ�ถามปลายเปิด (Open-ended questions)
ใช้คำ�ถามปลายเปิด ซึ่งไม่สามารถตอบง่าย ๆ ว่า “ใช่” หรือ “ไม่” เพื่อกระตุ้นความคิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ตัวอย่าง: “คุณจะจัดการวาระที่ผู้เข้าร่วมการอภิปรายดื้อรั้นได้อย่างไร”

คำ�ถามที่มีตัวเลือกจำ�กัด (Limited-choice questions)
หากท่านต้องการจัดสถานภาพของบุคคลให้ชัดเจน หรือต้องการให้พวกเขาจำ�กัดความสำ�คัญให้แคบลงจนถึงจุดใดจุด
หนึ่ง คำ�ถามที่ต้องการคำ�ตอบเพียงคำ�เดียวเท่านั้นจะสามารถช่วยได้
ตัวอย่าง: “เมื่อสักครู่คุณพูดว่า..... คุณหมายความว่า........”

คำ�ถามทั่วไป (Overhead questions)
ถามคำ�ถามเหล่านี้กับคนทั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้มีผู้ตอบคำ�ถามมากขึ้น ใช้เพื่อดึงเอาความคิดเห็นหลากหลายออกมา
ตัวอย่าง: “ใครมีตัวอย่างดี ๆ อีกบ้าง”

คำ�ถามส่งต่อ (Relay questions)
หากมีใครคนหนึ่งถามคำ�ถามกับท่าน ต้องส่งต่อให้กลุ่มแทนที่จะตอบคำ�ถามนั้นเอง บางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแบ่งปันกับกลุ่มได้
ตัวอย่าง: “มันเป็นคำ�ถามที่ดีนะ พวกคุณเคยจัดการกับปัญหานี้มาแล้วอย่างไรบ้าง”

คำ�ถามย้อนกลับ (Reverse questions)
คำ�ถามย้อนกลับคล้ายคลึงกับคำ�ถามส่งต่อ แต่ท่านจะถามคำ�ถามนั้นกับบุคคลที่ได้ถามมาก่อน บุคคลนั้นอาจจะทราบ
คำ�ตอบหรือไม่ก็ได้ หากเขาไม่ทราบ ขอให้สอบถามกับบุคคลอื่นในกลุ่ม
ตัวอย่าง: “คุณสบายใจที่จะบอกเราเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณในประเด็นนี้ไหม”
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คำ�ถามปลายเปิดแบบชี้นำ� (Directed open-ended questions)
หากการสนทนานำ�ไปสู่หัวข้อที่ต้องการคำ�ตอบที่เฉพาะเจาะจงและเน้นความสำ�คัญ ควรใช้คำ�ถามปลายเปิดแบบชี้นำ�
ซึ่งจะชี้แนะกลุ่มคนไปสู่คำ�ตอบที่กำ�ลังค้นหา
ตัวอย่าง: ฟังสิ่งที่คนคนหนึ่งพูด และใช้คำ�ถามข้อต่อไปของท่านจากคำ�พูดนั้น คำ�ตอบของท่านอาจจะเป็น “คุณจะ
บอกผมเพิ่มเติมได้ไหม” หรือ “คุณจะช่วยผมให้เข้าใจเรื่องนั้นได้ไหม”

คำ�ถามชี้นำ� (Directed questions)
ชี้นำ�คำ�ถามต่าง ๆ ให้กลุ่มคนพิเศษโดยเฉพาะเพื่อเริ่มต้นหรือชี้นำ�การสนทนาอีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถดึงบุคคลที่
เฉพาะเจาะจงขึ้นมาโดยการขานชื่อพวกเขา
ตัวอย่าง: “คุณ.......ช่วยบอกเราเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในเรื่องนี้ได้ไหม”

การถ่ายทอดการสนทนา
(Discussion transitions)

ขอให้คิดถึงการถ่ายทอดเป็นเสมือนสะพานที่ข้ามจาก
ระยะหนึ่งของการสนทนาไปยังอีกระยะหนึ่ง ไม่ว่าท่าน
กำ�ลังทำ�การอบรมหรือการนำ�เสนอ การถ่ายทอดที่ดีจะ
ช่วยให้กลุ่มของท่านได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา
ของท่านและปฏิกิริยาของพวกเขา แนวทางของการ
อำ�นวยการเพื่อถ่ายทอดในการอภิปราย 2 แนวทาง คือ
1) ถ้อยแถลงของการถ่ายทอด (Transitional statements)
วลีและประโยคของการถ่ายทอดที่ดีจะต้องเรียบง่ายและชัดเจน
แนวทางหนึ่งคือการสรุปหัวข้อที่ท่านพูดจบใน 1-2 ประโยค แล้วจึงชี้นำ�ความสนใจของผู้ฟังไปสู่หัวข้อต่อไป
ตัวอย่าง: “เราเพิ่งจะได้เรียนรู้ทักษะที่สำ�คัญของการเป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งจะช่วยท่านในการนำ�การ
อภิปรายกลุ่ม ในช่วงนี้ เรามาพูดคุยกันถึงเทคนิคที่ท่านจะสามารถทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมในเวิร์คชอปกัน”
2) การบอกเป็นนัยด้วยภาพและเสียง (Visual and audio cues)
ท่านยังสามารถใช้การบอกเป็นนัยด้วยภาพและเสียงเพื่อให้สัญญาณการเปลี่ยนหัวข้อ ตัวอย่าง:
• นาฬิกา
นาฬิกาเป็นวิธีการที่ดีในการให้สัญญาณว่าถึงเวลาที่จะเริ่มต้นหัวข้อใหม่แล้ว
• ระฆัง
ระฆังจะมีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออำ�นวยการอภิปรายกลุ่มใหญ่ สัญญาณเสียงช่วยให้ผู้คนมุ่งไปสู่การ
สนทนาในหัวข้อต่อไป
• สไลด์
เสนอคำ�ถามเพื่อการอภิปรายด้วยสไลด์ PowerPoint ใช้เอฟเฟคการเคลื่อนไหวเพื่อทำ�ให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ง่าย
ขึ้น
Learning Center:
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ความเงียบ
ความเงียบสามารถเป็นเครื่องมือในการอำ�นวยการอภิปรายกลุ่มที่มีประโยชน์ได้เพราะความเงียบจะให้เวลาในการคิด
ตั้งแต่มีความคิดเห็นไปจนถึงการสร้างคำ�ตอบ
ความเงียบสามารถถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพดังนี้

การใช้ความเงียบอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้การนับ 1 ถึง 7 เพื่อเป็นการให้เวลาทุกคนเพื่อแสดงความคิดเห็นก่อนที่ท่านจะดำ�เนินการต่อไป
ตัวอย่างของการใช้ความเงียบหลังจากที่ได้ถามคำ�ถามไปแล้ว
• “ผมจะหยุดสักครู่หนึ่งในตอนนี้ เพื่อให้เราได้ฟังมุมมองเพิ่มเติม” (นับถึง 7)
• “จะมีปฏิกริ ิยาตอบกลับต่อเรื่องนั้นอย่างไรบ้าง” (นับถึง 7)
• “ใครมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันบ้าง” (นับถึง 7)

การใช้ความเงียบอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ความเงียบสามารถทำ�ให้เกิดการแปลความหมายผิด ๆ ได้ จงหลีกเลี่ยงความเงียบโดยตั้งใจหลังจากที่ผู้ร่วมการ
อภิปรายได้พูดจบ เพราะอาจจะเป็นการทำ�ให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธสิ่งที่พวกเขาพูด
ในทางกลับกัน ควรรับรู้คำ�แนะนำ�โดยการขอบคุณหรือขอทราบปฏิกิริยาย้อนกลับหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ร่วม
การอภิปรายอื่น ๆ
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ฝึกปฏิบัติเหตุการณ์สมมุติ (Practice Scenarios)
ทักษะในการปฏิบัติ
จงฝึกปฏิบัติในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในการเป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่ม ในสภาวะแวดล้อมข้างล่างนี้ ผู้อำ�นวยการ
อภิปรายกลุ่ม 3 คน ถูกขอให้ดำ�เนินการอภิปราย งานของท่านคือสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้พวก
เขาสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น

อยู่กับเป้าหมาย
Vicki อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
กลุ่มผู้ฟังของ Vicki เป็นกลุ่มผู้จัดการกลุ่มใหญ่
เธอต้องการทำ�ให้มั่นใจว่าได้ครอบคลุมทุก ๆ หัวข้อในวาระ 60 นาที
ดังนั้น เธอจึงแสดงสไลด์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหา
ผู้ร่วมการอภิปรายหลายคนมีคำ�ถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อแรก
ของ Vicki เธอตอบคำ�ถาม 2 ข้อและเปลี่ยนหัวข้อใหม่
เธอจะต้องทำ�กิจกรรมใน 10 นาทีซึ่งไม่ต้องการจะข้ามในส่วนนี้ไป
ในระหว่างการทำ�กิจกรรม การอภิปรายมีความตึงเครียดเกิดขึ้น
เมื่อผู้จัดการ 2 คนนำ�เสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
เพื่อที่จะยุติการโต้เถียง Vicki รีบเปลี่ยนสไลด์
และแจ้งกับผู้ร่วมการอภิปรายว่าหมดเวลาแล้ว

Vicki จะเป็นผู้นำ�อภิปรายกลุ่มที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
มีอะไรที่ Vicki จะสามารถจัดการเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่? จงให้ข้อมูลย้อนกลับ
Vicki จะต้องทำ�อย่างไรต่อไป? เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง
1) แก้ไขข้อขัดแย้ง
2) สนับสนุนให้มีส่วนร่วม
3) ตั้งคำ�ถามที่ดึงดูดความสนใจ
4) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
(ดูคำ�ตอบที่หน้า 10)
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การอภิปรายที่มีประสิทธิผล
Diane นำ�การอภิปรายกลุ่มเล็กเกี่ยวกับการเพิ่มสมาชิก
Diane ให้เวลาแก่กลุ่ม 20 นาที
เพื่ออภิปรายและพัฒนาแผนงานในการรักษาสมาชิก
ในฐานะที่เธอเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมาชิกภาพ
เธอจึงนำ�เสนอแผนงานที่เธอได้พัฒนาไว้แล้วเป็นตัวอย่าง
ในระหว่างการอภิปรายกลุ่ม Diane ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ
และค่อย ๆ ชี้แนะจุดอ่อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่เธอเห็นจากประสบการณ์
Diane ต้องประสบปัญหาในการทำ�ให้กลุ่มเสนอความคิดเห็น
เธอถามคำ�ถามปลายเปิดแต่ไม่มีใครสนองตอบ
เธอจึงเริ่มตั้งคำ�ถามชี้นำ�มากขึ้นเพื่อพยายามที่จะช่วยให้พวกเขาหาคำ�ตอบให้ได้

Diane เป็นผู้นำ�การอภิปรายที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?
มีอะไรบ้างที่ Diane จะสามารถจัดการเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่? จงให้ข้อมูลย้อนกลับ
Diane จะต้องทำ�อย่างไรต่อไป? เลือกทุกข้อที่ถูกต้อง
1) เอาใจใส่
2) ตั้งคำ�ถาม
3) สนับสนุนให้มีส่วนร่วม
4) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
(ดูคำ�ตอบที่หน้า 10)
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การใช้ความเงียบและอารมณ์ขัน
Quan เป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มในเวลา 60 นาทีเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ�
เมื่อเริ่มต้นวาระ Quan ขอให้กลุ่มกำ�หนดกฎเกณฑ์ของการอภิปราย
ที่ทุกคนสามารถยอมรับได้
ในระหว่างการอภิปราย ผู้คนให้คำ�ตอบที่ดีมากมายและ Quan แสดงความขอบคุณ
มีคำ�แนะนำ�บางข้อที่ไม่ค่อยดีนัก แต่เขาไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้น
Quan ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เขาเอ่ยชื่อผู้ที่ไม่ค่อยให้ความคิดเห็นและถามคำ�ถามโดยตรง
Quan หยอกล้อคนเหล่านั้นจนกระทั่งพวกเขาพูดมากขึ้น
มันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนาน แต่บางคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนัก

Quan เป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มที่มีประสิทธิภาพหรือไม่่?
มีอะไรที่ Quan จะสามารถจัดการเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่? จงให้ข้อมูลย้อนกลับ
Quan จะต้องทำ�อย่างไรต่อไป? เลือกคำ�ทุกข้อที่ถูกต้อง
1) แก้ไขข้อขัดแย้ง
2) ใช้อารมณ์ขันอย่างเหมาะสม
3) ใช้ความเงียบในทางที่ดี
4) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
(ดูคำ�ตอบที่หน้า 10)
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สรุป
ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะเป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ฝึกหัดความชำ�นาญจงจำ�
ประเด็นเหล่านี้
•
•
•
•

เป็นผู้ฟังที่ดี ส่วนใหญ่ของการเป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มที่มีประสิทธิภาพคือการฟัง จงให้ความสำ�คัญและจด
บันทึกหากจำ�เป็น
ควบคุมระยะ ให้คำ�แนะนำ�เมื่อการอภิปรายดำ�เนินไปอย่างรวดเร็วเกินไป หรือถามคำ�ถามที่ก่อให้เกิดการแสดง
ความคิดเห็นหากมีการอภิปรายชะลอตัว
เข้าร่วมกับกลุ่ม ท่านสามารถตั้งคำ�ถามเช่น “ก่อนที่เราจะดำ�เนินการต่อไป มีอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่เรา
ควรจะอภิปรายกัน”
สนับสนุนกระบวนการจัดให้กลุ่มเน้นความสำ�คัญของงานที่กำ�ลังทำ�

ขอแสดงความยินดีที่ท่านเรียนรู้หลักสูตร “การเป็นผู้อำ�นวยการอภิปรายกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ” แล้ว จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ท่านสามารถอำ�นวยการประชุมและการอภิปรายกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายของพวกเขาได้

คำ�ตอบ
คำ�ถามหน้า 7 :
(ข้อ 1, 2, 3 ถูกต้อง!) Vicki จะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้วิธีการแก้ไขข้อขัดแย้ง การทำ�ให้
การอภิปรายมีส่วนร่วมมากขึ้น และใช้เทคนิคการตั้งคำ�ถามที่ถูกต้องเพื่อให้ได้คำ�ตอบซึ่งจะทำ�ให้
การอภิปรายดำ�เนินต่อไปได้
คำ�ถามหน้า 8 :
(ข้อ 1, 2, 3 ถูกต้อง!) Diane จำ�เป็นต้องสร้างสรรค์สภาวะแวดล้อมที่ยอมรับกัน ช่วยให้ผู้ร่วมการ
อภิปรายพัฒนาความคิดเห็นของตนเอง และเปิดกว้างต่อความคิดเห็นของผู้อื่น
คำ�ถามหน้า 9 :
(ข้อ 2 และ 3 ถูกต้อง!) Quan จำ�เป็นต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเน้นย้ำ�กับผู้ร่วมการอภิปราย วิธีการ
ใช้อารมณ์ขันและความเงียบในทางที่ดี
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