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เก็บจากเวทีการเรียนรู  

ถอดบทเรียนจากงานจริง 
โดยคณุอํานวย คุณบันทกึมือใหม  

สํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ ๕ (สคร.๕) 
โดย: นวลทิพย  ชูศรีโฉม สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) 

เขียนจากเวที การจัดการความรู สคร.๕ วันท่ี ๑๔- ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ จังหวัดนครราชสีมา  
 
 
 “สวัสดีคะ คุณอํานวย...ทุกทาน” ประโยคทักทายที่ผูเขยีนกลาวทักทายผูเขารวมเวที ซ่ึงเปนทีคุ่นหนา
เพราะเจอกันครั้งที่ ๒ แลว มีบางทานที่มาครั้งที่แลวหายไป และมีหนาใหมมาเพ่ืมในเวที ผูเขียนตองขอสารภาพวา
จําชื่อใครไมคอยได หนาตาก็เถอะบางครัง้ก็จําสับสน เพราะเดือนๆ หน่ึงตองเจอกลุมเรียนรูหลายกลุม เรื่องนี้ตอง
ขออภัยอยางที่สุดคะ  
 

เน้ือหาสาระการเรียนรูในครั้งน้ีจะเนนในเรื่อง การฝกเปน “คุณอํานวย คุณบันทึก” ฝกไปบนการ “การ
ถอดบทเรียนจากการไปทํางานในพื้นที่”  นํางานในพื้นที่มาเปนเครื่องมือการเรียนรู เรียกวางานนี้ไดทั้งสอง
อยางไปพรอมกัน คือ “ไดทั้งการพัฒนาทักษะและไดทั้งเน้ืองาน”  เม่ือตองการไดหลายอยางไปพรอมกันในครั้ง
เดียว ผูเกี่ยวของในกระบวนการก็ตองใชพลังมากเปนพิเศษ อีกทั้งจะใชความเร็วเกินไปก็จะไมเปนผลดี ตองคอย
ดําเนินการไปตามกระบวนการที่ไมมีรูปแบบที่แนนอน ตองปรับเปลี่ยนตามอาการและสถานการณ  เรียกวา 
“เปาหมายชัดเจน แตวิธีที่จะไปสูเปาหมายสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ” 
 

สําหรับทีมวิทยากรเองก็ตองรวบรวมพลังอยางสุดฤทธิ์ เชานี้รูสึกไมสดเลย เน่ืองจากพักผอนไมเต็มที่ แต
ทุกอยางตองเปนไปตามกําหนดการ เชาวันแรกพวกเราก็รีบจัดการตวัเองเพ่ือมาเตรียมความพรอมที่หองประชุม 
เปนหองประชมุหองเดิมเพราะจัดที่เดิม ระหวางนั้นผูเขารวมเวทีก็ทะยอยกันมา ผูเขียนก็เดินไปทักทายพูดคุยตาม
ธรรมเนียมคนไทย 

  
 “มันยากมากคะ  ไมรูจะเร่ิมอยางไร ไปตออยางไร เวลาไปลงมือทําจริงมันยากมาก  อยางเชน เราไปคุยกับ
เขาถามเขาวา ทําไมจึงเลิกเหลาคะ เขากบ็อกวา ก็อยากเลิกเฉย ๆ  เทานั้นแหละคะ ก็ถามตอไมไดไปไมเปนแลว 
ไมรูจะบอกอยางไร...”  เสียง ๆ หน่ึงคุยกับผูเขียนบอกอาการของงานที่ตวัเองไปประสบพบเจอในพื้นที่    

“เน่ีย! อาจารยลองดูสิคะที่ไปทําแลวเขยีนออกมานี้ เขาเรียกวาเปนการถอดบทเรยีนหรือเปลาคะ”  เสียง
จากหญิงสาวนางหนึ่งผูที่รอคุณโชคดีจะมาในอนาคตไดเลาใหผูเขยีนฟงเกี่ยวกับบรรยากาศการลงไปถอดบทเรียน
การทํางานในพื้นที่ เธอพูดพรอมกับยื่นเอกสารที่เธอตัง้ใจทํามาใหดู  แหม!  เสียดายจังที่ผูเขียนไมไดหยิบหนังสือ
เรื่องเลาที่เปนเลมเล็กมาใหอานกัน เผื่อวาจะเปนแรงบนัดาลใจในการบันทึกการเรยีนรูแบบใหมก็ได  

“น่ี!  เขาใหเขยีนเปนบทความคะ  เขียนมาเพื่อมาแลกกันอาน”  เธอพูดพรอมกับยื่นงานที่เธอเขียนใหผูอาน
ดู  ดูแลวอานแลวก็เรยีกไดวามีความตั้งใจเต็มรอย  
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“วันนี้อาจารยเตรียมตวัไวเถอะ มีคนตั้งคาํถามมาถามอาจารยเพียบเลย...” เสียงเลาใหฟงอยางหวังดี
เพ่ือใหวิทยากรเตรียมพรอมวาอยางงั้นเถอะ  ขอบคุณคะ วิทยากรบยั่นอยูแลว กระหน่ําถามเขามาเลย ยินดีจริงๆ 
หากเปนประโยชน  
 
เปดเวทีการเรียนรู 
 ไดเวลาดีเกือบ ๑๐ โมงเชา คุณไพโรจนเจาของงานผูเปยมไปดวยความตั้งใจกลาวเปดเวที และเลาคราวๆ 
วาคราวที่แลวไดเรียนรูอะไรกันไปบาง  

จากนั้นเปนหนาที่ของผูเขียนนําเขาสูกระบวนการอุนเครื่อง ดวยการปรบมือ การบริหารปอด โดยการ
เปลงเสียง “เอ อี ไอ โอ  อู” และเรียกสติดวยเกม “บัวหุบ บวบาน บัวลอย บัวหุบ บวัผัน บัวเผื่อน” ผูเขารวมตั้งใจ
รวมเลนกิจกรรมอยางสนุกสนาน แตผูเขยีนรูสึกวา การทํากิจกรรมอุนเครื่องครั้งน้ี ตัวเองนํากิจกรรมอืดและชาไป
หนอยคงเปนเพราะสมองไมคอยแลนเทาไหร อยาวากันเลยเนอ! เราคนกันเอง ผิดถูกก็ขออภัยคะ 

จากนั้นคุยเรื่องความคาดหวังของแตละทาน 
ความคาดหวงั “มาเอาความรู...มาแลกเปลี่ยน...มาทําความรูจัก KM มากขึ้น หลังจากที่รูสึกวารูจัก KM 

แลวแตพอลงไปทําเหมือนไมรูจัก KM เลย....” ก็คาดหวังกันไปตามที่อยากคาดหวัง ก็หวังวาทกุทานจะไดตามที่
หวัง 

จากนั้น ก็เขาสูบรรยากาศยอนอดีตโดยการดูภาพกิจกรรมครั้งที่แลว ดูไปก็ยิ้มไป...หัวเราะไป 
  
ทบทวนการเรียนรูคร้ังที่แลว 
 

ทานอาจารยทรงพล ทบทวนการเรียนรูครั้งที่แลววาเรียนอะไรกันไปบาง  
เรื่องการจัดการความรู  ซ่ึงไมใชเปนเรื่องใหม คนเราจะทําอะไรใหดีน้ัน กระบวนการทางปญญาเปนเรื่อง

สําคัญ แตคนละเลยไปเยอะ ทําอะไรก็จะไปนึกเรื่องงบประมาณ ซ่ึงในความจริงก็สําคัญ แตก็ไมสําคัญที่สุด แตกอน
ชาวบานก็ด้ินรนประดิษฐคดิเครื่องมือในการทํามาหากินเพ่ือความอยูรอด โดยไมตองใชเงิน อยูไดโดยการอาศัย
ภูมิปญญา  การจัดการความรูอยากใหถอดรหัสลึก ถึงคํา ๒ คํา คือ 

“การจัดการ”  กับ “ความรู”  ความหมายของสองคําจะทําใหเราเขาใจความหมายของการจัดการความรู
มากขึ้น กิจกรรมทั้งหลายที่เราทํา การทํากระบวนการจดัการความรู ใหกระบวนการเปดกระบวนทัศนใหม ใหคดิ
ใหมทําใหม เครื่องมือการเรียนรูที่อยูในตัวเรา เราใชมันหรือเปลา การเรียนและเลน การตีความ การใหคุณคาให
ความหมาย การฟงอยางลึกซึ้ง อยากใหกลับไปมองกิจกรรมที่พาเรียนรูมันมีความหมายซอนอยู ดูวามันมี
ความหมายอะไร พยายามทําใหดู ในฐานะที่วทิยากรเปนผูออกแบบการเรียนรู เม่ือทํากระบวนการเรียนรูอยามุงสู
ผลลัพทใหเขาใจบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูที่อาจมองเห็นไดยาก ถาเรามองท ี่เน้ือหาอยางเดียวจะไมไดผล 
“ปลาตองอยูในน้ําที่ดี” อยูในสถาพแวดลอมที่ดี การฝกอบรมก็เปรียบเหมือนไดนํ้าใหม ปลาไดนํ้าใหมก็รูสึกดี่ดา! 
พอกลับไปบานก็ซึมเหมือนเดิม  “เม่ือปลาสดชื่นตองเปลี่ยนน้ําใหมดวย” อยากใหมองทั้งสิ่งที่เรามองเห็นและสิ่งที่
เรามองไมเห็น  การมองอะไรใหมองใหเห็นทั้งระบบมองในสิ่งที่เรามองไมเห็นดวยตาเปลาที่มีอิทธิพลและอานให
ออก ถาอานไมออกเราก็ไมสามารถออกแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทได ถาจะเปนอยางนั้นไดเราจะตอง
เปนคนยืดหยุน ซ่ึงราชการจะขาดตรงนี้  ถาเราไมยืดหยุนหากเจออะไรที่ผิดจากที่เราคิดไว เราจะไปตอไมได 

เราถอยกลับมาดูความรูที่แทจริงวาเกิดขึน้ไดอยางไร ธรรมชาตขิองการเรียนรูจะเรียนรูไดดีตองเรียนรูจาก
การปฏิบัติ เรยีนรูจากของจริง สิ่งที่มนุษยใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูคือการสังเกตอยางละเอียด เด๋ียวนี้เรา
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สังเกตอยางละเอียดหรือไม เพราะสําคัญมาก  การฟงอยางลึกซึ้งเปนเรื่องที่สําคัญ  บางคนแคเอาการฟงอยาง
ลึกซึ้งไปทําทีบ่านก็เห็นการเปลี่ยนแปลง เชน การกลบัไปฟงลูกอยางลึกซึ้ง ทําใหเห็นวาลูกอยากจะคุยกับเรามาก
ขึ้น แตกอนแมอาจจะเอาตัวเองเปนตวัตัง้   ไมรับฟงเด็ก หากแมฟงมากขึ้นทําใหเด็กเปดใจ หากแมเอาตัวเองเปน
ตัวตั้งทําใหปดโอกาสในการเรียนรูของเด็ก...ถึงตรงนี้ทานอาจารยทรงพลเลาเรื่องครอบครัวยกตัวอยางลูกสาวที่
บาน แมเปนหวงลูก...ตามลูก.....โอโฮ!  ยกตัวอยางของจริงเรื่องใกลตวั...ลงทุนมากคะ  

แตกอนเราติดกับรองเดิมไมเคยตั้งคําถามกับความรูเดิมของเรา ทําใหเราใชมันโดยอัตโนมัติมาโดยตลอด  
ถาเราอยูรองเดิมตลอดเวลาเราจะทําสิ่งใหมไมได รองความคิดเดิมเปนตัวตีกรอบใหกับเรา พอเจอเหตุการพลกิ
แพลงก็ไปไมได  ตัวน้ีไมไดอยูที่วิธีการอยางเดียว อยูที่กระบวนทศันการมองโลกมองชีวิต กอนที่จะถึงวธิีทาํตอง
ผานวิธีคิด คดิอยางไรใหเปนระบบ คิดอยางไรใหเปนขั้นเปนตอน เราจําเปนตองฝกฝนเรื่องนี้มาก ไมเขาถึงแกน
ของการจัดการความรู 

ทักษะของการพูด การเลา การตั้งคําถาม การชวนคุยชวนคิดตองมีทกัษะการตั้งคําถาม  จะถามอยางไร  
ลวนเปนทักษะ 

 
การบันทึก ก็เปนเรื่องสําคญั การเขียนบนัทึกประจําวนัจะทําใหเราทบทวนตวัเองอยูทุกวัน จัดระบบขอมูล

ที่เขามาแตละวัน ซ่ึงในแตละวันขอมูลจะเยอะมาก หากแตละวันเราทิง้มันไป รุงขึ้นเจอสถานการณใหมก็ไปเรื่อย ๆ 
ทั้งที่แตละวันมีความรูใหมขึ้นมาเรื่อยๆ  บันทึกขอมูลแยกแยะจัดหมวดเชื่อมโยงแลวก็ ออ! คือ การตกผลึก การ
เขียนจะตองเขียนอยางสนุก ไมเขียนแบบเปนทางการ เขียนเปนเรื่องเลา “เปนการบันทึกขุมความรูแบบเรื่องเลา”  
การเขียนตองมีใจอยากเขียนแลวเขียนออกมา  อยาไปเอาปริมาณ  เอาใจ เอาความสนุกและความยาก เม่ือเรา
เขียนไปมันชวยเสริมการฝกฝนการสังเกตของเรา รวมถึงเรื่องการคิด สิ่งเหลานี้หากเรามีความละเอียดพอจะทําให
เกิดการสรางมิติชีวติใหมๆ ขึ้นกับเรา  ทาํใหชีวติมีคุณคา  อยาไปมองนิยามการจัดการความรูเปนเรื่องใหญเรื่องโต 
แตมองในฐานะที่เราใชการจัดการกับ “งาน ชีวิต การเรยีนรู” การจัดการความรูทําใหรูวาเชื่อมกนัอยางไร เม่ือเรา
หมุนมันหาความสมดุลไดจะทําใหเรามีความสุข อยามองงานเปนภาระ อยามองงานเปนเรื่องที่นาเบื่อหนาย หาก
มองงานเปนภาระ  ใจของเราก็จะเหนื่อย 

ครั้งที่แลวเปนการปูพ้ืนฐานผานกิจกรรมเพื่อใหเรากลับมามองตัวเอง เพ่ือฝกใหเราออกจากความเคยชิน
บางอยางที่เปนอุปสรรคในการเรียนรูใหม โยงไปสูในเรื่องการทํางาน การปฏิบัตกิารจริงโดยที่เราก็เอาหลักกวางๆ 
ของการจัดการความรูไป  การจัดการความรู คือ การทําใหบรรลุเปาหมาย ไมวาจะเปนเรื่องงานเรื่องชีวิต เราได
เรียนรูวาความรูมี ๒ ประเภท ความรูฝงลึกซึ่งอยูในคนกับความรูทีอ่ยูในตํารา ความรูที่ฝงลึกเราจะดึงออกมาได
อยางไร ความรูที่ฝงอยูในตัวคนเปนประสบการณของเขา บางอยางดึงออกมาไมได มันเปนของเขาโดยเฉพาะ  
ความรูเปดเผยเปนความรูที่อยูในสื่อ  และเราก็พูดถึงวาการจัดการความรูตองมีวสิัยทัศน เปนประโยชนอยางไร  ที่
เราทํางานอยูเรามีวิสัยทศันหรือไม เห็นคุณคาเห็นความหมายของมันหรือไม อยางไร  ราชการสวนใหญเปาหมาย
จะถูกกําหนดใหโดยคนอื่น ไมเคยปกเอง พอใหปกธงก็ปกไมถูก ไมรูจะปกอยางไร      

การแลกเปลีย่นหมุนเกลียวความรูเราก็ทาํอยูตลอดเวลา ถามีคุณอํานวยกระตุนทาํใหเกิดการตอจิกซอว
ความรูในกลุม ทําใหการเรียนรูในกลุมมีพลัง 

การจัดทําคลังความรู เปนเรือ่งสําคัญ เพราะเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราทํา  การเรียนรูกอนทํา ระหวางทํา 
และหลังทํา ตรงนี้เปนหลักการใหญ เราตองสรางความสมดุลระหวาง “หลักคิด หลักยึด และหลักปฏิบัต”ิ เพราะ
เม่ือเจอสถานการณแกวงทาํใหเราไมแนน  เราตองเจอกับสถานการณจริงกอนแลวมาดูวาเราจะเชื่อมโยงระหวาง
ทฤษฎี ปฏิบตัิไดชัดเจน ศพัทหลายตวัเปนศัพทนามธรรมจึงตองการรูปธรรมมาอธิบายความหมาย   
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เรียนรูจากปญหา 
  
 จากนั้นอาจารยก็ใหผูเขารวมประชุมแบงกลุมยอยตามพื้นที่ เพ่ือเปนการเรียนรูจากปญหา โดยทานไดให
โจทยวา  

“จากการที่เราลงไปปฏิบตัิการจริงในพื้นที่ เราเจอปญหาอะไร และปญหานัน้เกิดจากอะไร (ทั้ง
ปญหาของตวัเองในการทํากระบวนการ และปญหาของพื้นที่)”  

คุยแลวเขียนในกระดาษฟลบิชารด    
แบงหนาที่กันเปนคุณอํานวยและคุณบันทึกในกลุมยอย 
 
ระหวางทํากลุมยอย ผูเขียนก็แปลงรางเปนชางภาพ พรอมกับเปน “คุณสังเกต” ไปในตวั เปนการทํางาน

แบบใชศักยภาพที่พอจะมีอยูใหเกิดประโยชนตามสถานการณ อิ ๆ... 
 จากการสังเกตดวยสายตาที่ไมคอยแหลมคมเทาใด เพราะอายุมากแลวเรื่องนี้ตองยอมรับกันตรงๆ  
ผูเขียนสังเกตเห็นวาบางกลุมกวาจะเริ่มการพูดคุยเขาเนื้อหาไดก็ตองใชเวลาแบงบทบาทหนาที่กันในกลุมอาจจะ
ตกลงกันยากเล็กนอย... มีทั้งคนที่อยากจะเปนแตกลุมไมเลือก และคนที่กลุมเลือกใหเปนแตไมอยากเปน...เอา! ได
เรื่องนี้ก็ไมรูจะวากันอีทาไหน 
 บางกลุมก็ใชเวลาในการ “แซะรอง งัดเพื่อนสมาชิกบางคนในกลุมใหออกจากรองความคิด ความเคยชิน
แบบเดิม เพ่ือใหสูรองการพูดคุยในกลุมการเรียนรูแบบใหม...สูการคิดการคุยแบบใหม...โดยมีคุณอํานวยผูมี
ประสบการณชวยแซะรองให  เอา! พยายามเขาคะ อยางนอยเราก็พยายามทําอะไรใหมๆ แลว  
 การพูดคุยในกลุมยอยเปนไปดวยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนพูดคุยที่เอาจริงเอาจังมีทั้งเอาจริงเอาจังแบบ
ผอนคลาย และการเอาจริงเอาจังแบบเอาเปนเอาตาย ...แตที่เหมือนกันทุกกลุมก็คือ ทุกทานลวนแตเปนผูผานการ
ปฏิบัติการจรงิมาแลว คุยเขาไปเถอะคะ การพูดคุยการแลกเปลีย่นทําใหเราไดคนพบ สิ่งใหมเสมอ ไดความรูสึก
ใหม ความรูใหม  ยิ่งเราไดอยูในวงการคยุที่มีบรรยากาศความเปนเพ่ือนเปนพ่ีเปนนองแบบน้ี มีอะไรก็เทลงไปเลย
คะ 
 
 พูดไปพูดมาก็เลยเวลาอาหารกลางวันมาแลว ๑๕ นาท ีเราควรจะจัดการดานสุขภาพของเรากอนดีม๊ัยคะ 
กอนที่จะมาจัดการความรูตอในชวงบาย  เชิญรับประทานอาหารกลางวันคะ 
 อาหารกลางวันสําหรับวันนีก้็เปนอาหารแบบบุฟเฟห หลากหลายชนดิ เริ่มตั้งแตอาหารไทย อาหาร
พ้ืนเมืองทางอีสานที่มีความแซ็บเปนตวัตัง้ สมตํารสเด็ด ตอไปที่อาหารฝงสลัดผักและอาหารญี่ปุนและมีขาวเหนียว
ปนอยูดวย ตบทายดวยไอศครีมและผลไมไทยยอดนิยมตามฤดูกาล ซ่ึงไมวาจะเปนฤดูกาลไหนก็จะมีแตงโม 
สับปะรด เปนตัวยืน เฮอ! ชีวิต  สับปะรด แตงโม... ก็ทานกันเพลิน ทานเยอะเกินไปแลวเรา...เสยีใจจริง ๆ  

หลังอาหารกลางวันเขากลุมยอยตอ เพ่ือพูดคุยตอ  เน่ืองจากมีบางกลุมที่ยังพูดคุยกันไมจบ เรียกวา 
อารมณยังคางกันอยู...เอา! คุยตอไปอีกสักหนอย เพ่ือเปนการยอยอาหารไปในตวั  
 พูดคุยเพ่ือประมวลปญหา 
 ปญหาที่แกได แกอยางไร 
 ปญหาที่แกไมได 
 ปญหาที่คิดวาเปนปญหาสําคัญที่สุด 
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กอนนําเขากระบวนการ นําเสนอการพูดคุยกลุมยอย ขออุนเครื่องกันกอนโดยการทํางานกิจกรรมยามบาย 
ดวยเกม 

“จ้ิมสีบนตัวคน” 
“ดาวกระจาย รวมดาว”     
“เอาหลังดันเพ่ือยืนขึ้น”   

เม่ืออุนเครื่องไดที่แลวนําเสนอการพูดคุยกลุมยอย 
 นํากระดาษงานกลุมไปวางรอบ ๆ  ใหผูเขารวมประชุมดู เพงดูอยางละเอียด “คําถามของบางพื้นที่มี
คําตอบอยูพ้ืนที่หน่ึง หาประเด็นรวม และพูดคุยลงลึกในประเด็นรวมอาจารยย้ําวาขณะที่ฟงขอใหชวยกันดูวามีตัว
รวมตวัตางอยางไร 
 
สรุปปญหา ไดบางไมไดบาง ดังน้ี 

 การเคลื่อนงาน กลุมแกนนําไมคอยมีเวลา สวมหลายหมวก (ไมรูจะแกอยางไร อยากจะบูรณาการ
รวมกันและก็...ตางคนตางอยากจะไดงานของตัวเอง  
 กลุมแกนนําไมเห็นความสาํคัญ มองไมเห็นปญหาสุขภาพวาเปนปญหาเรงดวน เรื่องนี้แกไขได 
โดยการสรางความตระหนัก การนําเสนอขอมูลแบบใหเขาเห็นโทษจริง ๆ เรียกวาตองคิดการ
แกปญหาและลึกซึ้งจริง เริ่มจากการสํารวจทุนเดิม ภูมิปญญา 
 การเมืองทองถิ่นมีการแบงขั้ว ขาดการประสานงานขาดความรวมมือ ปญหานี้มีทั่วประเทศคะ (ไม
รูจะแกปญหาอยางไร) 
 สุรินทรทําหลายเรื่อง เรื่องงานบุญปลอดเหลามาคุยกัน เรื่องเลา เอย! เหลา เปนของคูกับคนชอบ
เหลา ถาจะใหดีนาจะทําเรื่อง ประเทศไทยปลอดเหลาซะเลยจะดีม๊ังคะ  โอ! งานชางปลอดเหลา 
  คนที่มารวมเวทีเปนทั้งตวัจริงและตวัแทน จึงไดแคมา ไมไดอะไรกลับไป 
 การเขาใจบทบาท คุณอํานวย คุณลขิิต   
 การเขาสูชุมชน 
 KM ไมเนียนไปกับงานประจํา 
 ขาดกระบวนการมีสวนรวม เชิญมาแลวไมพรอมกันติดภารกิจ การจัดลําดับความสําคัญของงาน 
งานใครใครกค็ิดวาสําคัญ 
 กระบวนการแลกเปลีย่นความคิด (การแลกเปลีย่นความไมแลกเปลีย่น ความเห็นที่แตกตางเขากัน
ไมได หาขอสรุปกันไมได ตางก็ถอยไปรองของตัวเอง 
 กระบวนกลุมขาดทักษะการฟง 
 การทํางานมุงสูผลลัพทมากเกินไป  ไมคํานึงถึงบริบท   

 
 แตละกลุมที่นําเสนอ  ปญหาจะอยูที่ แกนนํา ผูนําการประสานงาน ทีมงานไมม่ันใจในศักยภาพตวัเองมีผล
ตอการทํากระบวนการเรียนรู  การคัดเลือกผูเขารวมกระบวนการทีมงานตําบล ทีมงานอําเภอ การรับรูบทบาท
หนาที่  ไมเขาใจเรื่อง KM อยางทองแท การไมเขาใจหรือตระหนักในเรื่องปญหาสุขภาพ ยังโยนเรื่องสุขภาพไปให
คนอ่ืนรับผิดชอบ ไมตระหนักโทษดวยตัวเอง การแกปญหาไมตรงกับความตองการ ปญหาจากผูบริหาร (อบต.) 
เห็นปญหาเศรษฐกิจสําคญักวาปญหาสุขภาพ 
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 และที่สําคัญคือ การมีวิธีคดิที่ติดอยูกับรองความเคยชนิเดิม ไมวาใครก็เถอะ  สรปุแลววา ปญหามาจาก
ตัวคน มาจากคนทั้งนาน ๆๆๆๆ...แตละพ้ืนที่ก็พยายามคิดทางแกปญหาอยู บางก็หลุดจากปญหา บางก็ยังติดอยู    
 ปญหาการเปดใจของคน...เออยางนี้แลว ปญหาทุกอยางเปนเรื่องของสุขภาพทั้งน้ันเลย มันนาจะรวมกัน
ได “การเขาใจสุขภาวะ” ยังเปนปญหาหรือเปลา เพราะเทาที่ประสบการณของผูเขียน ที่ฟงมาคนจะมองเรื่อง
สุขภาพแคเรือ่งการออกกําลังกาย  จริงแลวเรื่องทุกเรือ่งลวนโยงไปสูเรื่องสุขภาพ ดังน้ัน การขับเคลื่อนงานตอง
กลับมามองงานเปนกอนเดียวกัน บูรณาการ ฮ่ันแน! ทําทุกอยางเปนเรื่องเดียวกนัแลวเคลื่อนไปพรอมกันทีเดียว  
ถาจะใหผูเขียนฟนธง กอนที่จะถูกฟน ทกุอยางมันตองเร่ิมจากขางในภายในจิตใจของคน ถาคิดดีแลวยอมสงผล
ไปสูการทําดีเจาคะ 

ฟงปญหาแลวเปนอยางไร ปญหาหลักอยูที่ไหน 
 อยูที่ “คน” คะ (แหมรีบตอบแทบไมทัน) 
อาจารยชวยเพิ่มเติม 
 ขณะน้ีเรากําลงัเอา KM ไปใช เรากําลังลงลึกไปเรื่อง KM เนียนไปกับงานคือ KM ตองไปทําใหงานดีขึ้น 
ทําใหคนทํางานมีความสุขขึน้  ถา KM เขาไปแลวทําใหเราไมมีความสุข เราตองกลับมาทบทวน เรามีความเคยชิน
เดิมหรือไม 
 การคิดใหมทําใหม ทําใหเราตองฝกฝนตวัเองพอสมควร เชน การเรียนคอมพิวเตอร การลงบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอร ชวงทีต่องมาเรียนคอมพิวเตอรเปนชวงทีต่องฝกฝน เปนชวงกระบวนการเรียนรูของมนุษยที่จะตอง
กาวผาน เปนชวงที่หัวชนฝา หากเราพนระยะการฝกฝนมันจะตองดีขึ้นกวาเดิม ทาํไปโดยเห็นแสงสวางปลายทอ 
 เน่ืองจากพวกเราเปนมือใหมหัดขับ ในการนํา KM ไปใชอาจยังติดๆ ขัดๆ ก็เปนเรือ่งธรรมชาติ ตรงนี้เรา
ตองมาดูวา ขั้นตอนการทํางานเดิมของเราเปนอยูอยางไร KM เขามาในชวงไหนทาํใหเรามีหลักมีวิธีการมากขึ้น
หรือไม 
 
ปญหาที่เกิดข้ึนของการทํางานทั้งหลายเกิดจากอะไร? 

เกิดจากความสามารถไมพอ ทําใหงานไมบรรลุ ทําใหเกิดความทุกข หากงานบรรลุเราจะเกิดความสุข  
ความสามารถที่จะทําใหงานบรรลุมีอะไร 

๑) ฐานคิดและการมอง ซ่ึงเกี่ยวของกบัโลกทศัน ชวีทศัน การมองอะไรสักอยางมันมีขอบเขตอะไรที่เรา
จะเขาไปเกี่ยวของกับมัน บางคนตีขอบเขตของตัวเอง เปนขอบเขตทั้งวธิีคิด วธิมีอง วิธีคิดอาจตีขอบเขตกวางแต
เวลาเราทําเราก็ทําในขอบเขตทีเ่ราทําได  วิธีการตขีอบเขตของงานบางครั้งเปนขอจํากัดในการทํางาน เชน 
ตีความหมายของสุขภาพ การมองสุขภาพองครวม สุขภาพและเศรษฐกิจอันไหนสําคัญกวากัน แตความเปนจริงทั้ง
สองอยางสําคัญเทากัน เชื่อมโยงกันอยู สุขภาพไมดีจะไปหารายไดไดหรือไม รายไดไมพอจะมีเงินมารักษาสุขภาพ
หรือไม วิธีมองโลกมองชีวิตของมนุษยไปใหความสําคญักับจุดใดจุดหนึ่ง  ซ่ึงมันจะโยงไปถึงการจัดความสําคญั 
หากมองลึกๆ แลวอยูทีฐ่านคิดของมนุษย 

๒) เร่ืองใจ เปนเรื่องสําคัญ  ตั้งใจ ใสใจ มุงม่ัน เวลาเราลงไปทํางานเราพบวา เขาไมไดใสใจเลย เม่ือไมได
อยูในใจเขา มันก็ไมเกิดพลังในการทําในการขับเคลื่อน 

๓) ความรู มีใจไมพอ ตองมีความรู จะทาํใหคนมั่นใจ และสามารถทาํอะไรโดยมีพลัง 
๔) ความเชี่ยวชาญ ทักษะการเปนคุณอํานวยยังไมดีพอ  ทักษะ คือ การทําบอย ๆ เราทําเพียงคร้ังสอง

ครั้งจะทําใหเกิดผลเลยคงเปนไปไดยาก เพราะ ทักษะเรามีไมพอ 
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 การวิเคราะห SWOT จะทําใหเราเปดหูเปดตายอมรับในสวนที่เกีย่วของ แลวจะดีตอการทํางานของเรา 
ตรงนี้เปนศักยภาพของการคิดเชิงเชื่อมโยง  การคิดเชิงระบบเอาชุมชนเปนตวัตัง้และวิเคราะหชุมชน ไม
จําเปนตองลงละเอียดมาก แตรูเพียงพอที่จะจัดการงานของเราได น่ีคือความสามารถในการคดิเชื่อมโยง 
 ตัวละครที่เราไปเกี่ยว ทําไมเขาไมเอาเรื่องของเราไปใสในใจเขา ก็เพราะเขายังขาด”กระบวนการเชื่อมโยง” 
เพราะเขาไมเห็นคุณคาความเชื่อมโยงของมัน 
 ตัวความรูเปนหลักคิดและหลักปฏิบตัิ การทํางานกับชมุชนตองใชหลักเยอะมากสารพัด ถอยกลับมาดูแต
ละเรื่อง บางเรื่องยังขาดฐานคิด บางเรื่องขาดความรู ขาดทักษะความชํานิชํานาญ การฟง เราตองเปดใจ ฟงอยาง
ครุนคิดใครครวญ สิ่งที่เรามอียูกับสิ่งที่เราไดยินใหม เราตองฝกฝน  เปนความรูปญญาปฏิบตัิทัง้น้ีตองลงมือปฏิบัติ
จึงสัมผัสความรูได ตองคอยๆ ทําบอย สรางความชํานาญ 
 แตละปญหาตางๆ ที่มีอยู เราจะเห็นวามันเปนปญหาเชงิ Concept ปญหาเชิงโลกทัศน เจตนาคติ และ
ปญหาเชิงวธิกีาร  รูแลวจะตองมีทักษะดวย เชน ทักษะการเปนคุณอํานวย ตองมีการจัดการความรูกอนทํา  เรา
จัดการความรูกอนทําดีหรือไม แลวเราจะตองรูอะไรบาง มีมากหรือไม ตรงนี้เปนเรื่องละเอียด เหมือนกับคําวา KM 
ตองเขาไปเนยีนและงาย  การทํางานแบบเดิมไดอยางนี้  หากเราทํางานแบบKM เราตองดูวา หากเราจะทําใหดีขึ้น
กวาเดิมเราจะตองมีอะไรมากกวาเดิมจึงจะทําใหงานดีขึน้ และความรูอยูตรงไหน จะไปแสวงหาและไปสรางขึ้นได
อยางไร จึงจะนําความรูน้ันไปทํางาน “ความรูเกาและความรูใหมมาผสมกัน” แลวใชไปทํางาน  ถามวาทําไมความรู
น้ันไมเกิด เพราะเราขี้เกียจ มีทัศนคตติองาน มองงานเปนงาน หากมองงานวางานเปนเครื่องมือในการพัฒนาเรา 
เราไดเรียนรู วิธีการทํางาน พฤติกรรมกจ็ะเปลี่ยน เราก็จะรูสึกวาจะตองใหความสาํคัญกับงาน 
 
การเขาใจกับปญหาในการประยุกตใช KM 
 

การเรียนรูกอนทํา กอนทําอะไรก็ตาม วสิัยทัศนเปาหมายและธงชัดหรือไม งานมีคุณคามีประโยชน ดีตอ
ตัวเรา ดีตอคนอ่ืน ดีตอชุมชนหรือไม วิสัยทัศนเปนเรื่องแรงพอที่จะเปนตัวคุมใหการทํางานของเราเกิด  เชน ผูนํา 
เราเชิญเขามาทํางานแตขาดวิสัยทศันรวม ขาดการทําใหเขาเห็นคุณคาเห็นประโยชน ทําใหเขาปกเปาหมายปกธง 
หากเราคลี่ตรงนี้ออกมาเราก็มีปญหาตั้งแตการทําเรื่องวิสัยทศันแลว “เราชัดกับธง เราชัดกับงานหรือไม เรา
เกี่ยวของกับใคร เราจะจัดทัพจัดคนอยางไร ใครจะทําอะไร (จัดคนใหถูกกับจริต) กาํลังคนตองสอดคลองกับเรื่อง
เปาหมายทั้งน้ัน ตรงนี้เปนเรื่องการจัดการทั้งสิ้น การเชื่อมกับงานตอกับงานจึงทําใหไมมีพลัง  หากเรายังไมมีพลัง
แลวคนที่เราดงึมารวมกับเราละ... จะแยแคไหน 
 

การทํางานจะตองใชมุมมองทั้ง “มองจากเราไปหาเขา และมองจากเขามาหาเรา”  หากมองจากดานเรา
ดานเดียว ไมผสมผสานจากดานเขาดวยตรงนี้ก็เปนปญหา  กระบวนการของคุณอํานวยทําอยางไรที่จะทําใหเรามี
มุมมองที่รอบดานไมมองเพียงมุมเดียว การที่เรามีมุมมองแคบทําใหเราไมสามารถทํางานสําเร็จ เพราะเราไมอยูกับ
ความจริง สถานการณจริงบริบทจริง ทําใหเราไมสามารถจัดการได “ทําอยางไรที่ทําใหเราเห็นมุมมอง ๓๖๐ องศา  
เราตองใชกระบวนการฟง ฟงอยางลึกซึ้ง  ทักษะของการเปนคุณอํานวย ตองเปนทักษะที่เราตองมองโลกมองชีวิต
ที่เปลี่ยนไปเดิม 
 

ปญหาที่มักพบบอยครั้ง ถาไลไปเราพบวาเราอาจจะตองฝก พอมีวิสัยทัศนธงชัดเจนแลว มาดูตอวา
ขั้นตอนเราชดัหรือไม แตละขั้นตอนเราตองใชอะไรบาง การจัดการความรูเราเนนการใชความสามารถของคน ตอง



 8

ดูวาแตละขั้นตอนมีแลวในตัวเราหรือยัง ถายังไมมีเราจะแสวงหาหรือสรางมันขึ้นมาไดอยางไร  ตรงนี้เปนหลกัการ
ที่เขามาเพื่อใหเรามีความพิถีพิถันในการทํางานที่ทําใหเรามีความคดิตางไปจากเดิมอยางไร งานแบบนี้ทําแบบอ่ืน
ไดหรือไม ที่ทําใหไดผลมากกวาแลว เชนการไปหา Best Practice   กรณีน้ีมีวิธีการอยางไรจึงจะสําเร็จ “เปลี่ยนได
อยางไร ทําไดอยางไร” ซ่ึงถอดออกมาจะไดวิธีการ ไดความรูซ่ึงสามารถนําไปขยายผลในพื้นที่อ่ืน ซ่ึงการนําไปใช
ตองคํานึงถึงตัวแปร ซ่ึงแตละที่แตกตางกันไป แตกตางเชิงบริบท เปนความรูที่แฝงฝง  เปนความรูที่เปนตัวอยาง 
การนําไปใชเราตองนําไปปรับใชใหเหมาะกับบรบิท “จะทํางานใหดีขึน้เรื่อย ๆ ไดอยางไร” ตรงนี้เปนการหมุน
เกลียวความรู  

  
 ปญหาที่เราเจอตรงนี้เปนปญหาทั้งระยะสั้น ระยะยาว บางเรื่องแกไดดวยเทคนิค บางเรื่องตองแกที่
กระบวนทัศน ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนกระบวนทัศน ซ่ึงมันก็มี เชน เทคนิคการพูดคยุ 
(Dialogue) การพูดคุยแบบไมมีอํานาจ ไมมีหมวก  ใหทุกคนเสมอภาคเพื่อใหเกิดการไหลลื่นออกมา มีอิสระในการ
คุยการพูดการนําเสนอความคิดเห็น  การตั้งประเด็นแยง มองในมุมอ่ืนไดหรือไม การพูดคุยไมดวนสรุป ไมสรุป
ดวยความรูเดิม ตองเปดใจคอย ๆ เรียนรู เรียนรูสิ่งใหม กระบวนการพูดคุยตองสรางการพูดคุยแบบใหม เกิดการ
ผสมผสานของเกาและของใหม การที่จะใหของใหมเขามาเราตองเปดใจ ฝกในการซึมซับ   “คุณสามารถที่จะฟง
เรื่องเดิมแตสามารถไดขอคิดใหมหรือไม” เชน การอานหนังสือธรรมะ ประโยคเดิมเรื่องเดิมเราจะไดความรูตางกัน
และการเปดใจเปดความรูสกึไมเหมือนกัน “ฟงเรื่องเกาไดความรูใหม” เปนเพราะเรามีประสิทธภิาพในการการฟง 
 ปญหาการฟงที่ไมทําใหเกิดความรูใหมคดิใหมเปนปญหาของคนทั้งโลก ตรงนี้เราตองตระหนัก แลวลอง
ฝกฝนดู 
 การจัดลําดับความสําคัญของแตละฝายการใหความสําคัญกับงานไมเทากัน เพราะคนเห็นชางทัง้ตัวไม
เทากัน ตรงนีเ้ราตองทํากระบวนการใหเห็นชางทั้งตัว 
 หากเรามองงาน คือ การเรียนรูและเอา KM เขาไป เราคนพบสิ่งใหมอยางไร เราจะทํางานมีความสุข ซ่ึง
ตรงนี้เปนหัวใจสําคัญ เปนการมองโลกใหถูกตอง ปจจุบันชุมชนขาดกระบวนการเรียนรูที่ทําใหชีวติเขาสมดุล 
เพราะหนวยงานขางนอกเขาไปเยอะะมาก ตรงนี้ก็สําคญัตองใหความสนใจ ชุมชนขาด “คุณอํานวยในชุมชน” คุณ
อํานวยจะเปนคนที่ทําใหชาวบานรูเทารูทนั ปรับตวัเห็นความเชื่อมโยงวางจิตวางใจใหสอดคลองกับวิถชีีวติได  
“คุณอํานวยตองเปนคุณอํานวยการเรียนรู” พาชาวบานเรียนรูจากชวีิตจริง มีกระบวนการเรียนรูเปนวงเวียนใน
ชุมชนดังน้ันงานที่พวกเราทําขอให 
 ถอยกลับมา 
 จัดทัพ (ดูศักยภาพของคน) 
 เสริมศักยภาพตัวละคร (จัดกระบวนการเสริมศักยภาพใหกับตัวละคร) 
 เอา! .ใครมีคําถามอะไรคาใจบาง เชิญถามมาเลยครับ!  ชวงนี้ไมรูวาใครถามอะไรกับทานอาจารยบาง 
ผูเขียนก็ออกไปทําธุระสวนตัวประมาณหานาที กลับมาก็จับความจากที่ทานอาจารยกําลังพูดไดวาทานพูดถงึเรื่อง 
การทํางานกับชุมชน โดยทานใหหลักการวาหลักการเขามวยกบัชมุชน “ตองรูเรา รูเขา รูสถานการณ” ตองมี
ความสัมพันธกับทางชุมชน ทําใหเขารูสกึวาเราเปนเพ่ือน ไมใชเอางานเขาไปกอน 

ปญหาเรื่อง “กํานัน ปลัด นายก อบต.” ไมไดทํางานไปในทางเดียวกนั ตรงนี้เปนปญหาทั่วประเทศ  ถา
หากพื้นที่ไหนเขาขาไปดวยกันไดก็เปนเรือ่งที่โชคดี  เราคนนอกเขาไปตองทําตวัเปนคนกลาง ตองใชศาสตรและ 
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ศิลป ตองเขาหาทุกฝายทําอยางไรใหทุกฝายมีพ้ืนที่ในงานของเรา เปดโอกาสความเสมอภาค ชูบทบาทใหเทา
เทียมกัน ดูวากิจกรรมไหนเปดโอกาสใหเขาเขามาไดบาง “ตองเขากับทุกฝายตามสถานการณใหทุกคนมีพ้ืนที่ใน
งานเรา ” 
 

วันนี้เรายังไมไดถอดบทเรยีนแตเราพูดถึงแคปญหาเทานั้น ลองดู จากนั้นอาจารยใหดูซีดีเรื่อง “การถอด
บทเรียนของเครือขายสุขภาพ” ซ่ีงนาจะเปนประโยชนในกระบวนการถอดบทเรียนเปนอยางดีจากนั้น  อาจารยทรง
พลไดเพ่ิมเตมิ การถอดบทเรียน  
 ในพ้ืนที่มีความรูที่เกิดจากการปฏิบัติมากมาย แตคนทาํงานในฐานะที่เปนคนปฏบิตัิ ทําไปแลวไมเคยเก็บ
เกี่ยววาทําไปแลวสรางอะไรบาง ในสิ่งที่เปนความรูใหมที่ไดจากการทํางาน ฐานหรือคลังความรูจริงอยูในพ้ืนที่ อยู
ในผูปฏิบตัิ  ความรูเปนบทเรียน มันมีความเหมือนและความตาง ใชควบคูกัน “ถอดความรูและบทเรียน” 
 “ความรู” มีมากมายขึ้นอยูกับเรามอง มองไดหลายมุม ขึ้นอยูกับความสามารถของการตีความกับสิ่งที่พบ
เห็น 
 “บทเรียน” คือ มันบอกเราวาอะไรดีหรือไมดี เชน เราอานนิทาน “นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ...” การถอด
บทเรียนจากการทํางาน จากการทํางานมันสอนใหเรารูวา วิธีน้ี....เอาไปใชไดเพราะ ทําไดแลวผล การที่เราทําไป
แลวไมสําเร็จ ไปไมถึง มันก็เปนบทเรยีน การถอดบทเรยีนเราตองตั้งวาเราจะถอดในมุมอะไรบาง 
 
แนวคําถามที่นาสนใจในการที่เราจะถอดบทเรียน 
 

๑. แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจในการทํา การถอดบทเรยีนเพ่ือขยายผล เราตองรูที่มาที่ไปของผลที่เกิด  
แรงบันดาลใจเปนเรื่องสําคญัทําใหเกิดการตอเน่ืองได 

๒. สิ่งที่อยากใหเกิดไดตามความคาดหวัง อยากเห็นอะไร  สิ่งที่อยากใหเกิด ภาพในฝน คนที่มีแรงบันดาล
ใจ ยอมมีภาพในใจ  

๓. กิจกรรมที่ทาํ คําอธิบายโดยละเอียด 
• ทําอะไร ภายใตเง่ือนไขอะไร เพราะอะไร 
• กับใคร 
• ทําอยางไร 
• ตองใชอะไร 

กิจกรรมที่ทํา ทําอยางไร (การถอดบทเรียนสวนใหญถอดจากโครงการที่สําเร็จ ดังน้ันวิธีการจึง
เปนเครื่องการันตีความสําเร็จ) 

๔.  ผลที่เกิด เกดิความรูใหม ความสามารถใหมที่ไดจากการทํางาน วิธีคิด วิธีมอง วิธีการใหคุณคาให
ความหมายกับสิ่งรอบตวั ความรูความสามารถที่ได ผลที่เกิดตองถามและคลีใ่หออกมาใหละเอียดที่สุด ถา
เราถามสั้นตอบสั้นไมแตกลกึทําใหแหงดูเหมือนไมไดอะไร ตองถามโดยการโยงงานกับชีวติเขา ทําใหเขา
เลาออกมาโดยจิตวิญญาณ  บางครั้งเขาเลาไมหมด การถามของเราทําใหเขาฉุกคดิ ถอยไปเรียนรูกับงาน
ที่เขาอาจไมเคยสนใจ 
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๕. ความกาวหนา ความสําเร็จความภาคภูมิใจ 
• สิ่งที่พอใจ 
• อะไรที่บอกเลาคนอื่นได 
• ภารกิจที่ตองทําอะไรตอ คอือะไร 

คําถามของเราทําใหเขาเกดิการเรียนรูทบทวนในสิ่งที่เขามองเขา 
๖. เสนทางสูความสําเร็จ (ปจจัย เงื่อนไข (ที่พอเพียง)) 

• แกนนํา 
• พันธมิตร 
• ความพรอม ทุนเดิม 
• นโยบาย 

ความกาวหนาความสําเร็จทําจึงดี ตัวชีว้ดัอยูตรงไหน ดีตรงไหน ดีอยางไร เสนทางสู
ความสําเร็จ  ปจจัยเง่ือนไขที่จําเปนและเพียงพอที่ทําใหเกิดผลสําเรจ็ขึ้นมาได เวลาเรานําไปขยาย
ผลเราเอาเหตไุปเพ่ือการไปสรางเหตุใหเกิดผล เชน การจัดทําบัญชคีรัวเรือน ทําใหไดผลตองทาํ
อยางไร มันมีเทคนิคและลกูเลนซอนอยู  

๗. สิ่งที่ไมไดด่ังใจมีอะไรบาง เพราะอะไร แลวแกไขอยางไร 
ที่ทํามามีอะไรที่ยังไมไดด่ังใจ  การถอดบทเรียนจะเริ่มจากความสําเร็จเพ่ือใหคนเคลื่อนสูพ้ืนที่เชิง

บวก ความสําเร็จทําใหเกิดพลัง  ขณะเดียวกันเราก็ไมไดละเลยปญหา ที่ทํามานี้มีอะไรที่ทําใหไมไดอยาง
ใจ  

๘. สิ่งที่ไมไดคาดหวังแตเกิดข้ึน เกิดข้ึนไดเพราะอะไร 
๙. ความคิด ความรู ทักษะทีไ่ด 

 
ถึงตรงนี้ ทานอาจารยเปดใหผูเขารวมไดซักถามขอสังสัย 
 
ถาม : วิธีการทํางานกับชาวบาน 
ตอบ : ตองเขาไปคลุก ใหเขาเห็นเราเปนเพ่ือน เราจะจัดระบบความสัมพันธอยางไรกับชาวบาน ระยะสั้น ระยะ
ยาว รูปแบบความสัมพันธ “ตองมีกระบวนการซื้อใจ”  
ถาม : ในการถอดบทเรียน ควรจะถอดเปนกลุมหรือรายบุคคลดี 
ตอบ : การถอดบทเรียนตองระบุใหไดกอนวาใครมีสวนไดสวนเสีย เกี่ยวของกับใคร ใหเรารูวาการจัดความสําคัญ
ของคนที่เขามา ตองเอาคนที่ใหขอมูลกบัการถอดบทเรียนใหมากทีสุ่ด เอาผูเกี่ยวของทั้งหมดเขามา โดยหลักการ
ตองถอดเปนทีม  ถาถอดเปนทีมไมไดเราถอดเดี่ยวก็ได แลวคอยเอาภาพรวมมาเชื่อมกันภายหลัง มีขอเสียเวลา
คุยกันสองคนมีการลืมขอมูล หากมีคนอ่ืนก็จะเปนการเช็คขอมูลได 
ถาม : การถอดบทเรียนถอดไดตอนไหนบาง (เม่ือโครงการสําเร็จหรือไม)   
ตอบ : ไมจําเปนหลังจากการปฏิบัติแลวเราสามารถทําเปน AAR ได บางครั้งเราจะไมเห็นความกาวหนา
ความสําเร็จ แตเปนการเทียบเคียงกับธงที่เราไดปกเอาไวแตตอนตน  
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การแปลงความรูสูการปฏิบัติ 
๑. ปกธงของตวัเอง (การเลือกเปาหมายของโครงการ) - เปาที่จะพัฒนาตัวเองไปในงาน 
๒. การกําหนดตัวชีว้ัดความสาํเร็จของงาน (KPI) – ความสําเร็จตองดูตรงไหน ตรงไหนเปนตวัชี้

ความสําเร็จ 
๓. เสนทางเดิน ขั้นตอน 
๔. เราจะทําอะไร กับใคร ที่ไหน เม่ือไหร อยางไร (การจัดการความรู) 
๕. การวิเคราะหปจจัย  เง่ือนไข ที่จะทําใหเปาหมายบรรลุ (Critical Success Factor) 

เง่ือนไขความสําเร็จ 
๑. ใจ ความรัก ความตั้งใจ อดทน มุงม่ัน  
๒. สติปญญา ความรู ประสบการณ   
๓. เพ่ือน กัลยาณมิตร เพ่ือนแท จะทําใหงานสําเร็จ 
๔. งบประมาณ เงิน วัสดุอุปกรณ 
๕. มีโอกาสที่ไดทํา โอกาสที่ไดปฏิบตั ิ

การจัดการความรูใหความสาํคัญกับ “ใจ และความรู” 
๖. การเทียบเคียงผลการดําเนินงานกับความคาดหวัง 

๕.๑ ถอดบทเรียน (After Action Review) 
 ผลลัพทที่ได 
 วิธีการทํา 

   ๕.๒ การเทียบเคียง (Benchmarking) 
    เทียบกบัตวัเรา (เพ่ือปรับตวัเอง) 
    เทียบเคียงกับคนอ่ืน (ที่ทําเชนเดียวกบัเรา) (Best Practice)  
    ปจจัย เง่ือนไข ที่ทําใหผลลพัทของงาน ดี หรือไมดี 
    การเทียบเคียงตองเทียบเคยีงเพ่ือการพัฒนา 
การใชงานไปพัฒนาคน 
 นํางานเขาไปแลวไปชวยเขาพัฒนา ใหเขาเลือกคนมาทํางานแลวเราก็พัฒนาคนทํางานอีกชั้นหนึ่ง เรา
ทํางานดานสุขภาพเราตองสรางทีมสุขภาพในตําบล 

คัด อสม.ที่มีใจมาพัฒนา สุขภาพเปนประโยชนกับเขาแตเราไมไดสรางวิสัยทศันเร่ืองสุขภาพใหกับเขา ให
เขาจัดการสุขภาพตัวเอง สขุภาพครอบครัวแลวขยายออกสูชุมชน เราตองหาแกนนําใหได และทายที่สุด “เราตอง
เขาใจชีวติเขา (คน)”  พาทําแลวสัมผัสผล 

ตัว อสม.เองเวลาทํางาน คนเขามาเปน อสม. เพราะอะไร  เวลาชาวบานจะมาเปน อสม. เขาตองคํานวน
แลววาเขาได เขาเสียอะไร พอมีกองทุนดานสุขภาพ  เราตองทําอสม.เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ ไมใช
แคมือไมในการทํางาน เราตองทําใหเขาเห็นวา เขามีความสําคัญเรื่องสุขภาพ เปนรอยตอเรื่องสุขภาพ โดยเริ่ม
เรื่องสุขภาพที่ครอบครัวเขาเอง ทําอยางไรใหเขาเห็นวาความเปน อสม.เปนประโยชนตอเขาและประโยชนตอ
หมูบาน ทําใหเขาเปนผูรูเร่ืองสุขภาพในชุมชน เรียนรูเรื่องสุขภาพสรางความรูเรือ่งสุขภาพใหกับชุมชน ใครเกง
เรื่องอะไร เกิดการไมดูดายกัน ทําใหชุมชนลุกขึ้นมาจดัการความรู เชน ภูมิปญญาชาวบานที่อยูในเรื่องอาหารการ
กิน   
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ถึงเวลาสําหรับสุขภาพมื้อเย็นแลว ทุกอยางในเวทีการเรียนรูไดหยุดลง แตสิ่งที่หยุดไมไดคือ การนําอาหาร
เขาปากเพื่อความอยูรอดของชีวิต เปนอาหารแบบไทย ขึ้นโตะทานกันไปคุยกันไป เรื่องที่คุยก็ไมพนเรื่องงานเรื่อง 
KM  มันสามารถแทรกไดในทุกที่ทุกโอกาสจริง ๆ  
 หลังอาหารเย็นเรียบรอยผานไป ทานอาจารยทรงพลไดเปดคลีนิค KM รอบค่ํา มีผูสนใจเขารวมคลีนิคคือพ่ี
นองทางบุรีรัมย ปรึกษาแบบลงลึกหลายๆ กรณีเลยทีเดียววากันใหชัด ๆ แตเวลาทําจริงตองดูอีกครั้งและถายังไม
ลงมือคงไมรูหรอกนะเจาคะ  อยางนอยไดแนวทางกลบัไปคงเปนประโยชนไมมากก็นอย ก็ขอเปนกําลังใจกันนะ 
 ปดคลีนิคประมาณ ๒ ทุม แตละทานก็แยกยายกันไปตามอัธยาศัย ไปทองราตรีโคราชบาง ไปหาสมตํา
รอบดึกทานบาง ยืนยันจากของจริง เห็นกันจะ ๆ 
 
การเรียนรูวันที่สอง 
 
 เริ่มดวยอาหารเชา เสร็จแลวมาพรอมกันที่หองประชุมระหวางรอคนที่ยังมาไมถึงก็มีการพูดคุยสัพเพเหระ
ตามอัธยาศัย นินทาคนที่ยังมาไมถึงหรือไมมาบาง หนุกดีคะ 
 ไดเวลาดี ๙ โมงกวา ๆ เริ่มกิจกรรมอุนเครื่อง พอเครื่องอุนไดที่ทานอาจารยทรงพล 
แจงบทเรียนที่เราจะเรียนภายในวันนี ้  

การถอดบทเรียน 
การประยุกต KM เขาไปในตัวอยางจรงิ 

   
แบงกลุม แลวทบทวนการแปลงความรูสูการปฏิบัติจากนั้น แบงกลุมยอยเพ่ือเรียนรูเรื่องการถอดบทเรียน โดยเอา
งานที่ทําไปแลวภายใน ๒ เดือนที่ผานมา ในกลุมใหหาคุณอํานวยจากพื้นที่อ่ืน อยาใชคุณอํานวยภายในพื้นที่ เพ่ือ
จะไดซักถามไดลึก เพราะไมรูเรื่องกันเอง อาจารยใหหลักการพูดคุยแบบไมเรงรีบเขาหาผลลัพท อยามุงเขา
ผลลัพท  โดยอาจารยยกเรื่องการพูดคุยแบบไดอะลอค “การฟงแบบลึกซึง้  ฟงแบบเปดใจ ไมดวนสรุป ทําใจ
เปนกลาง” 
 

การฟงเปนฐานสําคัญของการเรียนรู การฟง คือ การเปดหูฟงอยางไรใหเกิดความรู ฟงอยางไรใหเกิด
ความเขาใจ ฟงดวยใจ ฟงอยางลึกซึ้ง ฟงดวยความละเอียด หอยแขวน ฟง – คิดตอ (ใครครวญ)  
  

ฟงแบบสกัดความรูออกมาใหได  นิสัยที่มีความละเอียดทําใหดึงความรูออกมาใหได ความรูเกิดขึน้ไดทุกที่
ทุกเวลา การฟงเปนเรื่องที่สําคัญ  อคติในการฟงจะทําใหเราเขาไมถงึความจริง 

การฟงอยางลึกซึ่งตองฟงดวย สมาธิ ฟงดวยใจ ฟงแลวตองหอยแขวน ฟงแลวตองคิดอยางใครครวญ ตอง
เชื่อมกับประสบการณเดิม กิจกรรมตองนําไปสูการคดิเชื่อมโยงและตั้งคําถามตอ  “ การเรียนรูตองเปดหู เปดตา 
และเปดใจ” รับฟง - คิดตอเชื่อมโยงกับประสบการณและจินตนาการ – เกิดอาการปงแวบ! (ออ) 
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การพูดคุยทีจ่ะทําใหเกิดพลังบวก ทําใหเกิดความรูสึกดี ๆ คือ 
๑. ถอดหมวก หรือถอดตําแหนง เพราะตําแหนง (ที่สูงกวา)เปนโครงสรางทางอํานาจ ทําใหเกิดความกลัว 

ไมเปนอิสระในทางความคดิ การพูด การพูดตองมีศิลปะในการพูด (พูดจากความจริง พูดใหเกิด
ประโยชน) 

๒. ประเด็นการพูด ไมควรกําหนดไวกอน การกําหนดไวกอนจะเปนกรอบในการพูด การพูดควรให
เปนไปตามสถานการณ ไหลมาตามเหตุการณ ทุกคนมีสวนรวม คุมประเด็นวาระเอง การพูดคุยแบบน้ี
ตองพูดคุยในบรรยากาศทีเ่ปนธรรมชาต ิ

๓. ทุกคนจะพูดเม่ือตัวเองพรอม  บางครั้งจะเกิดความเงียบ แตในความเงียบเปนชวงที่ทุกคนกําลังคิด 
ทุกคนกําลังพูดกับตัวเอง เปนการยอยขอมูล ความเงียบเปนสวนหนึ่งของการประชุม ความเงยีบมี
ประโยชน 

๔. มีสติ  พูดในจังหวัดที่เหมาะสม เปนประโยชน 
๕. ฟงอยางมีสมาธิ ฟงอยางใครครวญ 
๖. ขอสรุปของการพูดคุย แตละคนจะไดไมเทากัน ทุกคนสามารถตีความสิ่งที่ฟงจากวงพูดคุยและสรุป

ดวยตวัเอง 
 
อาจารยไดใหเวลาในการทาํกระบวนการนี้ประมาณชั่วโมงกวาจากนั้นใหแตละกลุมมานําเสนอ 
 ในระหวางที่แยกกลุม ก็มีบางกลุมมาถามขอสงสัยกับอาจารย เชน “งานที่ตั้งไววาจะทํา แตไมไดทํา ตรงนี้
จะนํามาถอดบทเรียนไดหรือไม”  อาจารยก็ตอบวา “นํามาถอดได โดยถอดวาทําไมเราจึงไมไดทํา” จากคําถามนี้
ผูเขียนนึกตอ แตเปนการนกึยอนหลัง “คนสวนใหญทเีดียวที่ผูเขียนเห็น เขาเขาใจวา การถอดบทเรียนคือการถอด
จากเรื่องหรือสิ่งที่ไดลงมือทําไปแลวและเกิดความสําเร็จเทานั้น จึงจะมาทําการถอดบทเรียนได “ ซ่ึงที่จริงตาม
ความเขาใจของผูเขียน “การถอดบทเรียน ถอดไดทุกระยะ แมกระทั่งขั้นตอนการคิด ยังไมไดลงมือทําเราก็สามารถ
นํามาถอดบทเรียนได วาทาํไมเราจึงคิดอยางนั้น...อะไรทําใหคิดอยางนั้น เบื้องลึกเบื้องหลังของความคิด....” เฮอ! 
แคคิดก็สนุกแลว 
 ระหวางที่ทํากลุมยอย คุณไพโรจน เจาของงานก็จะคอยเดินดูตามกลุมอยางใหความสนใจและชวยเปนพ่ี
เลี้ยงกลายๆ ใหแกกลุมตาง ๆ ชวยอธิบายทําความเขาใจเพิ่มเติมในกลุมเกี่ยวกบัประเด็นการพูดคุย วิธีการพูดคุย  
เรียกวาเปนเจาของงานที่เอาใจใสตองานอยางจริงจัง อีกทั้งเรื่องไหนที่ยังไมชัดเจนคุณไพโรจนก็จะมาเรียนปรึกษา
ทานอาจารย ถาเวทไีหนมีคนชวยมอง ชวยสังเกตแบบน้ีก็จะเปนการดีมาก เปนการชวยกันใหเกิดประโยชนได
เรียนรูจริงๆ เปนคนเชื่อมระหวางวิทยากรและผูเรียนรูไดดีมากๆ คะ 
 

เมื่อทํากระบวนการกลุมยอยแลวใหทุกทานกลับมาในวงใหญ เพื่อประมินสถานการณการพูดคุย
ในกลุมยอย 
 
อาจารยทรงพล : กิจกรรมนี้วัตถุประสงคหลักอยูที่การฝกฝน  “อยากไดทั้งงาน อยากไดทั้งทักษะ” ดังน้ันพยายาม
ที่จะคัดทายเปนระยะ พรอมน้ี อาจารยจึงใหคุณ...ตาง ๆ มาใหความคิดเห็นมุมมองของการทําหนาที่ของตัวเอง 
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ขอสังเกตของคุณสังเกต 
คุณอํานวยบางกลุมมีการซักในเชิงลึก  บางกลุมถามตามกรอบคําถามที่วิทยากรให ในกลุมมีความสนิท

สนมเปนกันเอง บางกลุมคุณสังเกตอดไมไดที่จะชวยคุณอํานวยถาม บางกลุมมองเปาไมชัดวาจะถอดตรงไหน คน
ในกลุมเยอะ บางกลุมแยงกันพูด 
ความเห็นคุณอํานวย 

ตอนแรกเกร็งในการตั้งคําถามจะถามอยางไร แตตอนหลังตั้งประเด็นในการถามไดและลงลึกไปเรื่อย ๆ / 
มีความมั่นใจเพราะมีกรอบคําถามจากวทิยากร / คุณอํานวยควรมกีารเตรียมคําถามที่ไดเน้ือหาครอบคลุม / มีคุณ
อํานวยหลายคนในกลุม / มีประเด็นการแลกเปลีย่นหลายประเด็น / ไมรูจะถอดเรื่องอะไร /ใชวธิีการถามเชื่อม
ประเด็น 
ความเห็นคุณบันทึก 

ตั้งใจบันทึกใหดีที่สุดบันทกึตามประสบการณ 
ความเห็น คนเลา 

รูสึกเกร็ง ตื่นเตนในการตอบคําถาม /พยายามตอบใหเขาใจ นึกการใชศัพทเพ่ือสื่อใหเขาใจ 
  

ผูเขียนสังเกตวา  อาจารยใหแตละคุณ... มาพูดคุยในประเด็นความยากงายของการทําหนาที่ แตคุณ...ที่มา
นําเสนอสวนใหญจะนําเสนอในสวนของรายละเอียดเพิม่เติมไปดวย เชน ถามเขาอยางไร เขาตอบอยางไร...ชาง
ละเอียดจริง ๆ 
 
อาจารยทรงพลสรุป 
 
 “คุณอํานวย” คือ ผูจัดการความรูของกลุม จัดการใหไดความรูใหมใหไดมากที่สุด จัดการความรูสึก 
จัดการเวลา ซ่ึงจะทําอยางนั้นไดดี คุณอํานวยตองมีการเตรียมตวักอนทํา ตองรูเรื่องของกลุมน้ันพอสมควร รูเพียง
พอที่จะตั้งคําถามที่จะนําไปสูผลลัพทของคําถามหรือความรูใหมในเรื่องอะไร เวลาเริ่มตนจะมีการคลําทางอยูพัก
หน่ึง วิธีการคอื ทําอะไรก็ตามใหเขียนผังระบบเสมอ เริ่มจากดูวาตัวละครทีส่ําคัญในโครงการหรืองานมีใครบาง 
เขาทําอะไร กจิกรรมเกิดขึ้นตรงไหน ภาพเชิงระบบเหมือนเปนการวาดชางทั้งตัวกอน ธงที่พูดถึงอยูตรงไหนใน
ภาพ ซ่ึงก็มีทั้งธงใหญและธงเล็ก ภาพชวยตรึงไว เราสนใจกิ่งไหน กิจกรรมไหน ธงไหน ใหเลือกเรื่องนั้นมาคุย คุย
ลงลึก วากิจกรรมที่ทําตรงนั้น การถามไมตองเรียงลําดับการถาม แตวตัถุประสงคคือ 

 คุณทํากิจกรรมไดดีหรือไม ตัวชี้วัดทีว่าดี ดีตรงไหน ดีอยางไร (เรียนรูตัวชี้วัด) 
 ทําไดดีเพราะอะไร (เตรียมการอยางไร) ขณะที่เลาคนที่ฟงตองฟงแลวจับใหไดวาในที่เขาเลามาเขาซอน
อะไร ความรูอะไรอยู  กิจกรรมมันบอกอะไรเรา  

 
ถึงตรงนี้ขอหยุดพักทานอาหารกลางวันกอน 
 ระหวางอาหารกลางวันบนโตะอาหารเราก็ไมเวนการพดูคุยเรื่องงาน  “มองงานไปขางหนามองงานไปขาง
หลัง” คิดเทาไหรก็ไมมีวันหมด เรื่องงาน ยิ่งพูดยิ่งมัน เอาเถอะ ...ขึ้นหองประชุมดีกวา เพ่ือเตรียมความพรอม
ในชวงบาย 
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 กอนอ่ืนคุณไพโรจน เจาของงานขอเวลาในการปรับทาํความเขาใจกับผูเขารวมประชุมกอน (อีกครั้งครับ
ทาน)หลังจากที่คุยกับทานอาจารยทรงพล ขอปรับกระบวนการเพื่อทําความเขาใจใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ความเปนมาเปนไปของเวท ี“ครั้งน้ีในกระบวนการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเขารวม สืบเนื่อง
จากนโยบายการตองการใชการจัดการความรูไปขบัเคลื่อนนโยบายภาคพื้นที่ เดิมเปนการสั่งการลงพื้นที่ พบวาไม
เกิดความยั่งยนื จึงไดนําเรื่องการจัดการความรูเขามาในการสรางความรูทํางานเพื่อความรูในพ้ืนที่เพ่ือสรางความ
ยั่งยืน  จึงเริ่มดวยการพัฒนาศักยภาพทีมงาน...” 
 
อาจารยทรงพล ชวยเสริม 
 เราจะทําอะไร เม่ือเรารูวาเราจะทําอะไร เลนเปนตวัละครอะไร เราจะตองรูบทบาทหนาที่ของตวัเอง เราก็
จะจดจอใหความสนใจกับการเรียนรูเปนพิเศษ  เรียนรูเพ่ือการนําไปขยายผล เปนการสรางคน สรางฐาน ...เราเอา
กิจกรรมเขาไปสรางการพัฒนา สรางการเรียนรูใหกับชาวบาน...เราจะทําอะไรก็ตามเราจะตองเห็นคุณคาเห็น
ประโยชน ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ อยากจะทํา ...กอนอ่ืน “เราตองชัดเจนกับตวัเรากอน” 

เม่ือพูดคุยทําความเขาใจกันแลว พรอมกับรับฟงผูเขารวมแสดงความคิดเห็นตอเวทีการเรียนรูแลว คุณ
ไพโรจนก็จะนําไปพิจารณา 

ปรับทัพใหม...ไมมีอะไรสายเกินไป ครั้งตอไปจะปรับคนเขามาเพิ่มข้ึน 
 
การจัดการความรูกอนทํา 

“คุณอํานวย” ตองรับฟงเรื่องราวเบื้องตน หากมีพ้ืนฐานนอยตองหาความรูเยอะ  หากขอมูลยังนอยไป
ควรทําวิจัยเลก็ๆ คือ การหาความรูที่เราไมรู โดยการสืบถาม เขียนผังระบบ “การเห็นชางทั้งตวั”  หาหัวปลา  : 
วัตถุประสงค กําหนด KPI ตัว “ชี้” และตวั “วัด” ความสําเร็จ 
การกําหนด วิเคราะห ผูเกี่ยวของ (ใคร บทบาททีเ่ปนอยู) 

การซักถาม ตองการรูใน ๒ เรื่องเทานั้นคอื 
๑) ความสําเร็จคืออะไร 
๒) ปจจัย เงื่อนไข วิธีการที่ทาํใหสําเร็จเพราะอะไร 

เวลาคุณอํานวยซักใหนึกในใจอยูเสมอวา “เปรียบเสมือนวาจะนําเรื่องทีซ่กัน้ันไปทําตอเอง” ซักเพือ่ใหได
วิธีการและสามารถนําไปทําตอไดเลย 
 

“คุณบันทึก” ก็ตองจับประเด็นในเรื่อง “ความสําเร็จ” และ “ปจจัยเง่ือนไขที่จําเปนและเพียงพอและ
เสนทางเดินของความสําเร็จคืออะไร”  แตตองเขียนแบบเชิงลึก ลึกลงไปในรายละเอียดที่บางคนอาจมองขาม  ซ่ึง
จะออกมาเปนความรูที่สามารถนําไปปฏิบตัิตอไป เปนความรูที่สามารถนําไปขยายผลได (หากซักไปแลว ได
ความรูไมพอก็สามารถที่จะซักใหมซักเพิ่มได เพ่ือใหไดความรูที่เพียงพอที่จะนําไปปฏิบตัิได) 
 ทั้งคุณอํานวยและคุณบันทกึทํากระบวนการถอดบทเรยีนบอย ๆ จะทําใหเปนคนที่ทําอะไรก็ลุมลึก 
ละเอียดหลังจากที่ทานอาจารยทรงพล ไดใหหลักการเพิ่มเติมในเรื่องการถอดบทเรียนแลว ก็ใหแยกยายไปตาม
กลุมยอยเหมือนเดิม เพ่ือฝกถอดบทเรียนตอหลังจากไดอาวุธเพ่ิมเติมแลว จากนั้นมารวมในกลุมเพ่ือนําเสนอ 
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 จากการถามความเห็น ความรูสึกของคุณอํานวยกับคุณบันทึกทุกกลุมจะทําหนาที่ของตัวเองไดดีขึ้น ลื่น
ไหลไปไดดี แหม! มันเปนธรรมดานะคะ  ทําใหมหลังจากเสริมอาวุธแลวถาทําไมไดดีกวาเดิมก็คงจะไมไหวแลวละ
คะ  สวนคุณบันทึกก็ยังตองการทักษะเพิม่เติมซ่ึงเปนทักษะที่สําคญัที่สุดคือ ทักษะการจับประเด็น  และทักษะการ
บันทึก (จะบันทึกแบบไหน)  
 ทานอาจารยทรงพล เลยใชจังหวะน้ีเพ่ิมเติมเสริมทักษะใหกบัคุณบันทึก  
 ทักษะของคุณบันทึก 

๑) ทํางานรวมกับคุณอํานวยอยางใกลชิด วางแผนรวมกันกอนการทํา 
๒) ตองจับ “ประเด็น” จับ “หัวใจ” ใหได ซ่ึงจะเห็นหัวใจเราตองเห็นภาพรวม  
“ความรูที่ใชไดจริง คือ ความรูที่เกิดขณะปฏิบตัิ การทําความเขาใจ KM จะตองปฏิบตั”ิ 
จากนั้น ก็ใหตัวแทนกลุมนําเสนอรายละเอียดของผลการพูดคุยในกลุมยอย 
 

การเรียนรูวันที่สาม 
 
 วันนี้เปนวันสดุทายของเวทกีารเรียนรูครัง้น้ีแลว  อยากรูจังถึงเวลานี้ ผูเขารวมไดอะไร และอยากไดอะไร
เพ่ิมเติมอีกบาง เรียกวา “มาแลวไดอะไรบาง” 
 ชวนคุยกอนเริ่มเวที เรื่องเอกสารที่พวกเรานําไปฝากทานผูเขารวมเวทีครั้งน้ี เปนหนังสือเลมเล็ก การถอด
บทเรียนโครงการยอยในพื้นที่  ซ่ึงผูเขียนก็ไดเลาถึงทีม่าที่ไปของเรื่องที่นํามาฝากและไดเชิญชวนพรอมกับทาทาย
นิด ๆ วา อยากใหผูเขารวมไดลองเขียนเร่ืองเลา เริ่มจากเวทีครั้งน้ีเลย คราวหนาจะไดนํามาแลกเปลี่ยนกันดู 
ผูเขียนก็กําลังเขียนอยู ไดตัง้เกือบ ๕๐ หนาแลว (เปนการอวดเล็กนอยเพ่ือเปนการกระตุน...ไมรูฟงแลวจะเปนการ
กระตุนหรือทาํใหหอเห่ียวหมดแรงไปเลยกันแน)  ฟงดังน้ีแลว บางทานมองจากสีหนาแลวจะรูสกึหนักใจที่จะตอง
เขียน บางทานก็เหมือนอยากจะเขียน  น่ีก็เปนเรื่องธรรมดา  เหมือนผูเขียนตอนแรกถาไมมีความอยากจริง ๆ มัน
ก็เริ่มตนยากอยู ...เอาเถอะคะ เขียนมาอานกันไมตองกลัวผิดกลวัถกู ...เขียนแลวจะรูวา การเขยีนมันมันและเปน
การฝกตวัเราเองหลาย ๆ เรื่อง เชน ทักษะการเขียน การคิด การมอง การตีความ การใหความหมายกับสิ่งที่เราจะ
เขียน เรียกวา ยิ่งเขียนยิ่งจะแตกฉานไปเรื่อยๆ   เริ่มตนแตวันน้ี  เชือ่เถอะ ...คุณทําได 
 
กิจกรรมอุนเครื่อง ดวยเกม 
 “คางคก  จ้ิงจก จ้ิงเหลน กิ้งกา” 
 “แพะ แกะ ชาง” 
หนุกหนานตามประสาคนกนัเอง 
จากนั้นทานอาจารยทรงพล ออกมาเปดเวท ี
 
การถอดบทเรียน 
 
 ถาถอดบทเรยีนดี ๆ  มันจะชวยชี้อะไรใหเราเยอะ  ถอดบทเรียนมี ๒ สวนคือ 
 การถอดระหวางทาง (After Action Review –AAR) เปนการถอดเพื่อหวังผลการพัฒนาการทําตอให
โครงการจบ เพ่ือการปรับปรุงแกไขสวนที่ยังใชไมได 
 การถอดบทเรียนเมื่อจบโครงการ ถอยมาดูตั้งแตตนจนจบมันเกิดอะไรบาง มันจะเกิด  
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๑) ประโยชนแกตัวเรา เราเปลี่ยนความคิดม๊ัย ความรูในเรื่องตาง ๆ เพ่ิมขึ้นหรือไม ทักษะเพิ่มขึน้หรือไม ใจ
เราเปนอยางไร ฟู หรือแฟป ( วิธีคิด ความรู ทักษะ) 

๒) ประโยชนแกกลุม กลุมเรา ทีมเราไดอะไร กลุมแข็งขึ้น หรือไม  
     ไดคน ไดเครือขาย ไดรูปแบบการทํางานที่เปลี่ยนแปลง องคความรูที่ทําใหคนพัฒนาขึ้น   
 
“การถอดบทเรียน” ผูมีสวนไดสวนเสยี มีสวนเกี่ยวของกับโครงการมาชวยกันถอด การถอดบทเรียนตองทํา

บอยๆ เพราะเปนทักษะ  
คราวนี้จะใหเวลาในการถอดบทเรียนมากขึ้น ถอดแบบลงลึก กิจกรรมเดียวเราสามารถใหคุณคาและ

ความหมายเชงิลึก มองใหเกิดความรูไดอยางไร จึงอยากใหทุกคนกลับไปเขียนบนัทึกเปนเรื่องเลา ซ่ึงจะเปน
ประโยชน 

เรื่องเลาเปนเครื่องมือจับกระแสการเคลือ่นไหวในชุมชน เห็นสถานการณชุมชน เราเขียนตามทีไ่ดยิน
ตามที่เห็นแลวเราอาจใหมุมมองไปดวย  พอมารวมกันหลาย ๆ วันเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของชุมชน คราวหนา
ลองมาดูมาเลาสถานการณเดนใหเพ่ือน ๆ ฟง สถานการณ?เกิดขึ้นตัวเองตีความอยางไร เพ่ือนมีมุมอยางไรตอ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นอยางนี้ จะเห็นความเชื่อมโยงหรืออะไรอีกเยอะ ทาํใหเรามีเน้ือหามาคุย มาแลกเปลีย่นเปน
เน้ือหาที่สด เอาของจริงมาฝก ฝกการตคีวาม ฝกจากเลาเรื่องฝกการสรางความรูจากเรื่องเลา  พอทําบอยๆ จะไดรู
วานี้คือการเอาเหตุการณมาสอนคน หากเราเอาเรื่องของชุมชนมาเปนเรื่องนํามาคิดพาคุย ใหคุณอํานวยตั้งคําถาม
ก็ทําใหชาวบานสนุกในการเรียนรู 
 
       
การมองการคิดงานไปขางหนา 
 
 จะคิดอยางไรใหมีการประยกุตใชการจัดการความรูใสมาในแผนของเรา “คิดแบบเดิมและคิดแบบการ
จัดการความรูตางกันอยางไร” 
การจัดการความรูตองงายไมเปนภาระ สัมผัสผลไดจริง 
 งาย คือ ไมเปนภาระกับเขามีเครื่องมือ มีวิธีการที่จะมาชวยในการทํางานของเขาดีขึ้น 
 สัมผัสผล ทําไปแลวเริ่มเห็นประโยชนจริง มันดีขึ้นกวาเดิม 
 จากประสบการณที่ผานมา ชาวบานชินกบัโครงการของทางราชการ มาแลวก็ไป จึงไมคอยสนใจใหความ
จริงใจ  คนตีความบนประสบการณเดิมที่ไดเจอมา  ดังน้ัน เวลามีเครือ่งมือมีโครงการใหมๆ เขาไป เลยถูกทาทาย
วา “สิ่งน้ันจะเปนประโยชนตอเขาหรือไม” ดังน้ัน กระบวนการทํางานนี้ จึงเปนกระบวนการสรางศรัทธาใหชาวบาน 
ตองคิดกิจกรรมที่สัมผัสผลไดจริง จะทําใหชาวบานเกดิความศรัทธา  
 
อาจารยทรงพล เปดใหถาม (อีกแลวครับทาน ดีจัง เปดใหถามเปนระยะ เอา! ใครคาใจเรื่องอะไรถามมาไดเลยคะ) 
ถาม : ความแตกตางระหวางการประเมินกับการถอดบทเรียน 
ตอบ : ปญหาไมไดอยูที่เครื่องมือแตอยูที่การเอาไปใชประเมินผล หัวใจของการประเมินผลคือการประเมินเพ่ือการ
ใหเกิดการพัฒนา จะตองทําใหเจาตวัเกิดกระบวนการสะทอนตวัเอง ใหคนประเมินตัวเอง ถาไมดีจะตองปรับ
อยางไร เปนการประเมิน ๓๖๐ องศา ความหมายของการประเมิน ขึ้นอยูกับวา คนตีความและนิยามความหมาย
กับมันแคไหน แลวแตคนจะตีความ  
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ถาม : การประเมิน กับ AAR ตางกันอยางไร  
ตอบ : AAR เนนเรื่องการพัฒนา ใหคนปฏิบัติรูจักถอดบทเรียน ประเมินการทํางานของตัวเอง สิ่งที่ตัวเองคิดและ
ตัวเองทํา ทําเสร็จแลวมาประเมิน ผลของการ AAR นําไปใชตอวา เม่ือเราทําอยางนี้เราจะเกิดการพัฒนา 

 
วัฒนธรรมการทํางาน ถาอยากจะแกเราตองเร่ิมที่ตวัเรา เราตองทํางานในแบบของคนที่มีนิสัยและวินัยใน

การจัดการความรู จะทําอะไรก็ตามตองเรียนรู กอนทํา ระหวางทํา และหลังทํา  หัวหนางานจะชนิกับการใชอํานาจ 
มิติความสัมพันธทางสังคมไมมี องคกรแบบเกา สวนไหนไมดีใหตัดทิง้ แตถาเปนองคกรแบบใหมถาสวนไหนเสีย
จะตองรักษาใหหาย 

ในองคกรจุดที่เปนจุดยุทธศาสตร คือ “หัวหนางาน ผูอํานวยการ”  
กระบวนการคลี่คลาย คือ ทาํใหทุกคนมีโอกาสไดทบทวนตวัเองในบรรยากาศที่คลีค่ลาย 
การพัฒนาคน เม่ือพัฒนาแลวตองปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหมดวย เพ่ือเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การหันกลับมามองตัวเอง เห็นตัวเองเปนเรื่องที่ดีสุด จะทําใหเกิดการพัฒนาตัวเอง  
การฝกอบรม KM มองที่เทคนิคอยางเดียวไมได ตองมองในเชิงระบบตองมีการจัดการตามไปดวย ทําไป

แลวเกิดระบบความสัมพันธใหมของผูเกี่ยวของ การขับเคลื่อนตองเปลี่ยนโครงสรางใหมจึงจะเกิดความยั่งยืน ฟงดู
เหมือนยากและทําไมยาก ทําดวยความเขาใจทฤษฎีระบบ ทําไปแลวคอยมองเฝาดูวามันมีความเปลี่ยนแปลง
อยางไร อยาไปจอตรงจุดเดียวจะทําใหเกดิความทุกข  หากเรามองไมเห็นความเชือ่มโยงจะทุกขกับมัน “อยากให
มันเปนอยางนั้น เปนอยางนี้” แตไมมองความเชื่อมโยง ดังน้ัน เรื่องวินัย ๕ ประการในองคกรการเรียนรูจะทาํใหคน
มีความสุข เปนเรื่องที่ทําใหเกิดความสัมพันธของมนุษย เอาเรื่องความเปนมนุษยเปนตวันํา อยามองวามันเปน
เครื่องมือยางเดียว มันเปนมากกวาเครื่องมือ 

การทํางานกับชาวบาน เราตองคิดไปถึงการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของชาวบาน จัดการสถานการณการเรียนรู
ใหเปลี่ยนความคิดและพฤตกิรรม  คนจะเปลี่ยนความคดิพฤติกรรมเมื่อเห็นความเชื่อมโยง สวนอะไรจะเชื่อมโยง
อะไรเปนอีกเรื่องหน่ึง 

องคกรการเรียนรูและ KM เกิดจากวิกฤตโลก ธุรกิจตองตอสูเพ่ือความอยูรอด ตองสรางความรูใหมเพ่ือ
ความอยูรอด จึงเปนที่มาขององคกรการเรียนรูและ KM  

การเรียนรูตองเรียนใหถึงแกน ความรูที่จําเปนสําหรับเรา เราก็จะเรียนรูแบบเห็นคุณคาเห็นประโยชน  
การเรียนเราตองลึกซึ้งกับมัน แตอยาไปตดิเครื่องมือ ... คนเราจะเปลีย่นไดเม่ือเจอวิกฤต 

อยาโทษใคร...อยาไปโทษระบบ เราตองเห็นตามความเปนจริง เราจะไดไมทุกขกบัมัน สาธุ... 
จากนั้นก็เบรคกันเสียกอนเพื่อพักยก  นองหนิงเจาของบานบริการดีเหมือนเดิม เบรคทีไร ก็มีเบรคมาวาง

ตรงหนาทันท ี ดูแลเปนอยางดีจริงๆ คะ ขอบคุณนะคะ คราวหนาใหพ่ีเดินเองบางก็ไดจะ น่ียิ่งอืดอยูดวย ไมได
คอยขยับจนหวงยางมาเกาะพุงแลวประมาณไดตอนนี้สองหวง 

ลืมบอกไปวา หองประชุมและที่เบรคอยูภายในหองเดียวกัน เรียกวาไมตองเดินออกไปไหนไกลเลย 
ระหวางเบรคจิบนํ้าชากาแฟ แตละทานก็จะนั่งจับกลุมกันคุยเรื่องงานลวน ๆ คะ แหม... รูสึกวาจะอยูในสายเลือด
ของทุกทานอยูแลว 

กอนพักเที่ยงนําเสนอกลุมยอย (กลุมที่ยงัไมไดนําเสนอจากเย็นเม่ือวาน) ระหวางที่ผูนําเสนอกลุมยอยนําเสนอ
ไปน้ัน ทานอาจารยทรงพลที่น่ังอยูขาง ๆ ก็คอยเสริม ชี้ใหเห็นเปนจุดๆ วา เรื่องนั้นเรื่องนี้มีอะไร ความรูอยู
ตรงไหน ประเด็นการเรียนรูอยูตรงไหน เรียกวาเปนการเรียนรูบนเรือ่งจริง ชี้ใหเห็นจุดการเรียนรูบนงานของจริง 
ทานที่เลากเ็ลาไปเรื่อย ๆ ตามเหตุการณจริง   
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“เปนการเรียนรูจากเรื่องเลา” 
 
กอนถึงเวลาอาหารกลางวัน  อาจารยฝากการบานไปใหคิดตอ  แหม! จะทานอาหารโดยไมคิดอะไรเสีย

หนอย... อาจารยฝากโจทยไววา  
“เร่ืองที่เราชอบจากเรื่องเลาคือประเดน็อะไร ปญหาที่เกิดข้ึน เกิดจากการจัดการความรูตรงจุด

ไหน” (เรื่องที่เลามีจุดที่ขาดการนําเรื่องการจัดการความรูเขาไปจัดการหลายสวน)  
 

หลังจากทานอาหารกลางวันแลว 
ใหแตละทานนําเสนอการบานกอนทานอาหารกลางวันแตละทานที่เรยีนรูจากเรื่องเลา สวนใหญจะขึ้นตนดวย

คําวา “ประทับใจ และ ขอชื่นชม...” นาอนุโมทนาสาธุ สําหรับเรื่องเลาเรื่องนี้ คนเลาไดเลางาน ไดระบายปญหา
อุปสรรค ใหเรือ่งเลาเปนเครือ่งมือใหผูเขารวมไดเรียนรู คนฟงก็ไดมุมมองที่หลากหลาย ไดเรียนรูในหลายประเด็น 
เชน การเตรียมงาน การประสานงาน การจัดทําโนน จัดทํานี่ ...เรียกวาไดทั้งผูใหและผูรับเลยทีเดียวคะ 

เวทีน้ี หากเปนกลุมการเรียนรูที่น่ิงแลว นาจะมีการสรางความสัมพันธที่แนนแฟนมากขึ้น การมาพบกันแต
ละครั้งนาจะมีภาคบันเทิง ภาคผอนคลายบาง อยางชวงค่ําของวันใดวันหนึ่ง จะไดสัมพันธกับอยางแนบแนน อยูกัน
อยางพี่นอง เรียนรูรวมกันเปนเครือขาย 
 
ทําแผนงานที่จะทําตอไปขางหนา 

 
แบงกลุมยอยตามจังหวัด โดยทานอาจารยทรงพลใหโจทย 

“ทําแผนงานการดําเนินงานครั้งหนาใหชัดตามขั้นตอน” ในกรอบ ๗ ขั้นตอน 
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 ชวงนี้แตละกลุมมีการทํากลุมยอยอยางตั้งอกตั้งใจ เวลาเทาไหรก็ไมพอ  จากนั้นอาจารยใหผูเขารวมมา
รวมในกลุมใหญเพ่ือนําเสนอการพูดคุยแตละกลุม ซ่ึงก็มีกลุมงานตามแผนงาน คือ 
 
 หัวขอการคิดเชิงบวกในการทํางาน (สคร.) 
 การพัฒนาศักยภาพเครือขาย ตําบล อําเภอ (โคราช) 
 การลดอุบัติเหตุในชุมชน (ชัยภูมิ) 
 การประชุมเครือขายอําเภอ ตําบล (สริุนทร) 
 เครือขายระดับอําเภอ ตําบล (บุรีรัมย) 
 
 เม่ือแตละกลุมนําเสนอก็ใหคนในวงชวยมอง ชวยเติม จากนั้นทานอาจารยทรงพลชวยใหคําแนะนํา 
(เน้ือหาจะเปนอยางไร แตละจังหวัดแตละกลุมกว็ากนัไป อาจจะละเอียดบางไมละเอียดบาง ยังตองการการชวย
มองชวยเติมงานใหสมบูรณ) ที่สําคัญคือการกลับไปปฏิบัตติามกิจกรรมที่ตั้งไวเดอคะ 

ระหวางการนาํเสนอก็มีการสอดแทรก ...ตองการความชวยเหลือ จาก สคร. เรียกหากําลังใจเลก็นอยถึง
ปานกลาง ธรรมดา...ใครๆ ก็อยากจะไดเดอ! ไอกําลังใจและความอบอุนเนี่ย! 
 

ในฐานะที่ผูเขยีน ไดมีโอกาสมารวมเวที ก็ขอชื่นชมกลุมการเรียนรูกลุมน้ีวา นาจะเปนกลุมที่ไปไดดี ทั้ง
งานและการเรยีนรู  เพราะเห็นหนาตาแตละทานมีความตั้งใจสูง บรรยากาศการเรียนรูก็ดี มีการซักถามตามโอกาส  
ไมทราบจะเปนขอสรุปไดหรือเปลาวา กลุมที่ทํางานดานสุขภาพ จะเปนกลุมที่หนาตาแจมใส ดูแลวไมเครยีด หรือ
แอบซอนความเครียดไวขางในหรือเปลา...อยางไรก็ดี ขอเปนกําลังใจใหกับผูที่มีความตั้งใจทุกทานคะ  คราวหนา
อยาลืมเอาเรื่องเลามาแลกกันอานดวยนะคะ 

การแปลงความรูสูการปฏิบัติ 
๑.  การปกธง   (การเลือกเปาหมายของโครงการ) 
๒. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน (KPI)  การมีตัว “ช้ี”  “วัด” ที่ชัดเจน  วัดได 

๕. การวิเคราะหปจจัย  เง่ือนไข  ท่ีจะทําใหเปาหมายบรรล ุ(Critical Success Factor) 

๗. การเทียบเคียงผลการดําเนินงานกับความคาดหวัง (After Action Review & Benchmarking) 

๗.๑ การถอดบทเรียน (After Action Review) 

ผลลัพธที่ได 
วิธีคิด วิธีทํา 

ปจจัย เง่ือนไข ท่ีทําใหไดผลลัพธของงาน ดี หรือ ไมดี 

๗.๒ การเทียบเคียง (Benchmarking ) 

๔. เราจะทําอะไร กับ ใคร  ท่ีไหน  เม่ือไหร    อยางไร  (การจัดการความรู) 

ตัวเรา  (เปาหมายที่เราตั้งไว) 
คนอื่น (Best  practice) 

๗.๓ จะทําใหดีขึ้นไดอยางไร 

๓.  เสนทางเดิน   ขั้นตอน 

๖. ปฎิบัติ  (การสังเกต  เฝาดู    บันทึก) 
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ตบทายดวยหลักการ 
ตัวละครที่สําคัญในกลุมการเรียนรูในการทํากระบวนการ “การสกัดความรูในตัวคน”  

“คุณกิจ” (คนเลา) คือ ผูปฏิบัติงาน 
“คุณอํานวย” คือ คนพา คุย ตั้งคําถามเพื่อใหคุณกิจเลาประสบการณออกมา จับประเด็นและตีความ

ออกมาเปนความรู 
“คุณบันทึก”  คือ คนที่คอยบันทึกประมวลความรู จากการพูดคุยในกลุม  
“สมาชิกในวง” คือ คนที่มีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น ขอซักถาม 
“คุณสังเกต” คือ คนที่คอยสังเกตกระบวนการ สังเกตการพูดคุย 

บทบาทคุณอํานวย 
 บทบาทของคณุอํานวยไมใชมีบทบาทเฉพาะในเวที ตองมีบทบาท กอนจัดเวที ระหวางทําเวท ีและหลังจบ
เวที คุณอํานวยจะตองมีความรู หาความรู หาขอมูลกอนทํา หลังจบเวทีสามารถจดัการความรูใหมีมูลคาเพิ่ม 

บทบาทของคณุอํานวย คุณบันทึกมีบทบาทที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการพูดคุย ตองใชทักษะใหม ใช
ความรูใหม  
คุณสมบัติของคุณอํานวย 

๑. ตองมีการเตรยีมการ มีความรูพ้ืนฐานในเรื่องนั้นๆ คนนั้น  จะตองหาขอมูลกอน (หาความรูกอนทํา) 
๒. ตองทํางานเปนทีมกับคุณบนัทึก วางแผนรวมกันวา “จะพากลุมเรียนรูอะไรในการพูดคุยครั้งน้ี” มีการ

เตรียมกับคุณกิจ (คนเลา)ในครั้งน้ี 
๓. ตองมีความสามารถในการตั้งประเด็น แตกประเด็น ดึงประเด็น และแตกประเด็น 
๔. ตองเปนตั้งคําถามเกง การตั้งคําถามนําไปสูการแตกประเด็น 
๕. ตองสามารถรอยเรียงเร่ืองราวใหประติดประตอ ขมวดแลวสรุป “เขาเกงเรื่องอะไร เขาทําเรื่องนั้นไดดี

ไดอยางไร” 
๖. ตองเปนผูมีทกัษะการฟง การตั้งคําถาม การดึงประเด็น การแตกประเด็น การเชื่อมประเด็น การเดิน

ประเด็น 
๗. ตองเปนผูมีความรูความสามารถในการดึงขอมูล เรียบเรียงขอมูล สรุปขอมูลเพ่ือนําไปใชตอ ตองเปนผู

มีความสามารถในการสกัดความรูจากขอมูล 
๘. ตองเปนคนทีค่ิดเร็ว 
๙. ตองเปนผูรอบรู มีขอมูล มีฐานความรูเดิมในเรื่องหรือในประเด็นทีพู่ดคุยในกลุม เพ่ือเปนฐานในการ

เชื่อมโยงเรื่องราวตาง ๆ 
๑๐. ตองเปนผูมีความรูกวางขวาง 
๑๑. ตองเปนนักสรุปขอความ เพ่ือทําความเขาใจใหกับเพ่ือนรวมกลุม 
๑๒. ตองเปนผูชอบศึกษาหาความรู เรียนรูจากผูรู  
๑๓. ตองเปนผูมี “ความคิดไกล และใจกวาง” (ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น)เปดโอกาสใหทุกคน

ในกลุมมีสวนรวม รวมคิด รวมพูด 
๑๔. ฯลฯ 
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คุณสมบัตทิีดี่ของคุณบันทึก 
๑. ตองเปนผูรอบรู ชางสังเกต รูขอมูลที่กวางขวาง มีความคิดสรางสรางสรรคในการจดบันทึก  ประมวล

ขอมูลนํามาสรุป 
๒. ตองเปนผูชอบเรียนรู ชอบศึกษาในกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน 
๓. ตองเปนผูฟง คิด และเรียบเรียงคําพูดตาง ๆ ใหเปนเรื่องเพ่ือนําเสนอใหคนอ่ืนไดทราบ ดังน้ัน จึงตอง

เปนผูรอบรูในเรื่องราวตาง ๆ 
๔. ตองเปนผูมีทกัษะการเขียน เรียบเรียงคําพูดใหออกมาสละสลวย 
๕. ตองเปนผูมีลายมือดี 
๖. ตองจับประเดน็ใหไดในความคิดของกลุมที่เสนอมา 
๗. ตองจดบันทึกใหเร็ว เพ่ือใหทันตอเวลา 
๘. ตองเปนผูฟงที่ดี ตีความในคําพูดที่ไดยินใหตรง (อยาแปลงความคิด) 
๙. ตองเปนผูมีสมาธิ 
๑๐. ตองเปนผูมีความคิดอยางเปนระบบ 
๑๑. ฯลฯ 

 
การปฏิบัติการอะไรก็ตามเราจะทําไดดีหรือไมไดดี อยางนอยเราจะตองม ี

๑. ความชัดเจนในเปาหมายในมาตรฐานของงานวากลุมการเรียนรูที่ดีหมายถึงอะไร 
๒. การทําปฏิบตักิารใหดีเราจะตองเตรียมตวัเตรียมการอะไรบาง 

 
ลักษณะของกลุมการเรียนรูที่ดี จะตองประกอบดวย 

กลุมการเรียนรูที่ดีจะตองมีการพูดคุยที่แตกตางจากปกติ จะทําไดดีจะตองประกอบดวย 
บรรยากาศในการพูดคุย อิสระ ผอนคลาย ปราศจากการครอบงํา และมีสวนรวม คณุอํานวยตอง 

• บริหารบรรยากาศ ทําใหการพูดคุยไหลลื่นตื่นตัว (ปราศจากการถูกยึดเวทีจากคนใดคนหนึ่ง) 
• บริหารการมีสวนรวม ความสุขจากการเขารวมในวง การยอมรับซ่ึงกันและกัน ทุกคนมีสวนรวม

โดยเราจะตองมีเครื่องมือ เชน การตั้งกติกาในการพูดคุย พูดแลวเวนใหคนอ่ืนพูดกอนแลวคอย
กลับมาพูดคุยกันตอได คุณอํานวยตองเปนคนชางสังเกตในการโยนคาํถาม 

• การบริหารเนื้อหา จะเอาแคไหน การตอภาพขอมูล ความคิด เพ่ือใหไดความรูออกมา 
• บริหารความรูที่จะเปนประโยชนตอชีวติและงาน  ไดแนวทางที่จะนาํไปทํางานตอ งานกับชีวิต

เปนเรื่องเดียวกันทําใหสมาชิกในกลุมไดประโยชนจากการพูดคุยในกลุม ผูเขารวมเปนทั้งผูให 
และผูรับในกลุม ผูเขารวมไดขอคิดที่จะนําไปใชประโยชน  ดังน้ัน คุณอํานวยตองลงลึกในเรื่องใด 
เรื่องหน่ึงแลวตั้งคําถามตอลงลึกไปเรื่อย ๆ การตั้งคําถามจะชวยใหคนคิดตอเน่ือง คิดลึกลงไป
เรื่อย ๆ   

 
การเตรียมตวั การพูดคุยในวงจะตองเตรียมอะไรบาง 
เตรียมขอมูล คุณอํานวยคณุบันทึกตองเตรียมตวั เตรยีมขอมูล เตรยีมกับคนเลา ตองรูพ้ืนฐานของคนเลา 

เพ่ือชวยในเรือ่งการตั้งคําถาม แตกประเด็น ดึงประเด็น เชื่อมประเด็น ได ตองรูขอมูลพ้ืนที่ในสิ่งที่จะพาคุย 



 23

 
สิ่งที่ไดจากวงการพูดคุย มีความรู ๒ ชัน้ 
  ชั้นที่ ๑  สิ่งที่ประทับใจและรูสึกชื่นชม 
  ชั้นที่ ๒ เม่ือชื่นชมแลวใหคิดลงลึกลงไปอีกวาเราจะนาํไปใชประโยชนอะไรไดบาง นําไปปฏิบตัิตอ

อยางไร ประโยชนตองาน ตอชีวติตวัเอง ดังน้ัน ตองฟงไปดวยและคดิไปดวย  การนําไปใชประโยชนบางครั้งไม
สามารถนําความรูไปใชไดเลย บางครั้งเราตองนําหลักคิดไปประยุกตใชใหสอดคลองกับเรื่องของเรา (อยาจับแต
รูปแบบใหจับหลักคิดไปดวย) 
 
  

********************************** 
 

 
 
 
 
 
 


