เคครื่องมือ KM มีอะไรบ้
อ
าง?
ง
เครื่องมือ KM ที่ใชในการ พัฒนาคน
น พัฒนาางาน และพัฒนาองค
ฒ
กร มีหลายชนิด กการใชงานก็แตกต
แ าง
กันไปตาามวัตถุประสงงคของการใชงาน เชน
o practice : CoP)
1. ชุมชนนนักปฏิบัติ (CCommunity of
2. การศึกษาดูงานหนนวยงานที่มีการปฏิ
า บัติที่เปนเลิ
ป ศ (Best Practices)
A
Review : AAR)
3. การทบทวนหลังปฏิฏิบัติการหรือการถอดบทเรียี น (After Action
ห งงานสําเร็จ (Retrospecct)
4. การเรีรียนรูรว มกันหลั
5. เรื่องเลลาเราพลัง (SStorytelling)
6. การคนหาสิ
น ง่ ดีรอบบตัว หรือสุนทรี
ท ียสาธก (Apppreciative Inquiring)
7. เวทีเสวนา
ส หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)/หหรือการฟงอยยางลึกซึ้ง(Deeep Listeningg)
8. เพื่อนชวยเพื่อน (PPeer Assist)
9. การเรีรียนรูโดยการปปฏิบัติ (Actioon Learning)
10. มาตตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
11. การสสอนงาน (Cooaching)
12. การเเปนพีเ่ ลี้ยง (M
Mentoring)
14. การถถอดบทเรียน (Lesson Leearn)
15. เวทีกลุ
ก มเฉพาะ (FFocus Group)
16. ตลาดนัดความรู
ษ ่สาํ คัญขอองการจัดการความรู
17. ทักษะที
- การสังเกตต
- การฟง
- การคิด
ก ้งคําถามม
- การพูด / กาารเลาเรื่อง / การตั
- การบันทึก
อ
้องตตน จะขอยกกตัวอยาง อธิบายสั
บ ้นๆในความหมายขออง
เพื่อใหเขาใจเครื่องมือKMในเบื
อ อแตละประเภท ดังนี้
เครื่องมื

การเรียนรู กอนทํา- ระหวางทํา- หลังทํา (After Action Review/AAR)
เปนเครื่องมือที่สําคัญมากเครื่องมือหนึง่ ในการจัดการความรู คือ การเรียนรู ทัง้ กอนทํา-ระหวาง
ทํา-หลังทํา ดวยเครื่องมือการสรุปบทเรียน ทบทวนวัตถุประสงคและผลลัพธของงานที่เราเรียกวา AAR
ซึ่ง เปนเครื่องมือที่ประยุกตใชไดงายเพื่อการพัฒนาหรือยกระดับการทํางาน ทําไดทั้งที่เปนโครงการขนาด
ใหญหรือในระดับกิจกรรม
เรียนรูก อนทํา เปนการทบทวน/หาขอมูลของเรื่องที่จะทํา วาตองดําเนินการอะไรบาง หรือ
สืบคน เพื่อหาวาเรื่องนัน้ ๆ มีใครทําไวแลวไดผลดีบาง เราจะ “เรียนลัด” “ตอยอด”ใหดีขึ้นไดอยางไร
เรียนรูระหวางทํา เปนการทบทวน/ประเมินงานเปนระยะๆ เพื่อนําไปปรับปรุงใหดกี วาเดิม
เครื่องมือที่มกั นิยมใชคือ AAR
เรียนรูหลังทํางานเสร็จ ใชการประชุมทบทวนงานในภาพรวม โดยผูที่รับผิดชอบงานหรือ
ผูเกี่ยวของทัง้ หมด เปนการทบทวน/สอบทานวัตถุประสงคื ผลลัพธของงาน แผนงาน และวิธกี ารทํางานใน
แตละขั้นตอน เพื่อนําไปปรับปรุงงานในหรือวางแผนการดําเนินงานตอไป
การทํา AAR มักใหผูรับผิดชอบงานตอบคําถาม ดังนี้
1. เปาหมายของงานนี้ คืออะไร?
2. เปาหมายสวนใดที่บรรลุผลเกินความคาดหมาย? เพราะอะไร?
3. เปาหมายสวนใดที่บรรลุผลนอย หรือไมบรรลุผล เพราะเหตุใด?
4. สิ่งที่ไดเรียนรูจ ากงานนี้คืออะไร?
5. ถาจะมีงานในลักษณะนี้อกี จะทําอยางไรใหดีกวาเดิม?
(จากทรงพล เจตนาวณิช สรส.)
 การถอดบทเรียน
คือ การทบทวนสรุปประสบการณการทํางานที่ผานมา โดยพิจารณาจากเหตุและปจจัยที่มีสวนทํา
ใหผลของการทํางานสําเร็จหรือไมสําเร็จ เปนการสืบคนความรูจากประสบการณของผูรวมปฏิบัติงาน
และมีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ความรู แงคิด และวิธีการ
ทํางานใหมๆ ที่ไดรับระหวางการทํางานนี้ “เปนการเอาอดีตมาเปนครู”
-รูปแบบการถอดบทเรียน
1. การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เนนเฉพาะกิจกรรมที่สําคัญของโครงการ เพื่อนําบทเรียนที่
ไดมาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินโครงการในขั้นตอไปใหประสบความสําเร็จ
2. การถอดบทเรีย นทั้ง โครงการ เป น การถอดบทเรีย นที่เ ริ่ม จากความเปน มาของโครงการ
กระบวนการทํางาน และผลลัพธของโครงการ
-สิ่งที่ไดจากการถอดบทเรียน

ผลของการถอดบทเรียนไดทั้ง “ความรู” และ “บทเรียน” ถาถอดบทเรียนไดดี ควรจะได
1. ไดแรงบันดาลใจ หรือกําลังใจในการทํางาน การใชชีวิตในแงมุมตางๆ ทําใหอยากปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทํางาน
2. ไดขอคิดใหม
3. ไดความรู ทักษะใหม
4. ไดแนวทาง วิธีการ (How to)
(จากทรงพล เจตนาวณิช สรส.)
การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening)
หรือในหนังสือบางเลมเรียก “การฟงเชิงลึก” เปนกระบวนการหนึ่งของการทําสุนทรียสนทนา
(Dialogue) ที่ผูสนใจ “การเรียนรูจากขางใน”ใหความสนใจอยูขณะนี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับทฤษฎีตัวยู ที่ตองใช
“การฟงอยางลึกซึ้ง”ในกระบวนการดังกลาวดวย ความจริงแลว “การฟงอยางลึกซึ้ง”นี้ เปนหลักธรรม
สําคัญอยางหนึ่งในพุทธศาสนา(แสดงวามีมานานเปนพันๆปแลว) คือมีพุทธศาสนสุภาษิตกลาววา “สุสฺสูสํ
ลภเต ปฺญํ” ซึ่งแปลวา “ผูฟงอยางตัง้ ใจ (=ฟงอยางลึกซึ้ง) ยอมไดปญ
 ญา” ในมงคล 38 ประการ พระ
พุทธองคกท็ รงจัดการฟงอยางลึกซึง้ ไวเปนมงคลประการหนึง่ ดวย (ขอที่ 26) และในวุฒิธรรมสี่ประการ ก็
ทรงจัดเอาการฟงอยางลึกซึ้งเปนหนึง่ ในนั้นดวย (ขอ 2)
การฟงอยางลึกซึ้ง หมายถึง การฟงทีม่ ีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) การฟงอยางมีสติ
(2) การฟงอยางออนนอมถอมตน (ไมมีตวั กูของกูขณะฟง)
(3) การฟงอยางปราศจากอคติ (ไมลําเอียงดวยรัก/ชัง/หลง/กลัว)
(4) การฟงดวยจิตที่ปรารถนาจะฟงความจริงตามที่มันเปนจริง
(5) การฟงดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ (ไมคิดจะจองจับผิด หรือจองจดจําคํา
คม)
(6) การฟงโดยปราศจากการประเมินคา/ตีความขณะฟง
(7) การฟงดวยทาทีที่เคารพตอผูพูดอยางจริงใจ
(8) การฟงตั้งแตตนจนจบกระแสความ
ในกระบวนการจัดการความรู มักตองใชการฟงอยางลึกซึ้งเพื่อใหเขาใจผูพูด สามารถจับประเด็น
หรือแกนความรูไดอยางลุมลึก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge sharing)
คือ การที่กลุม คนทีม่ ีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่ รวมกัน มารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อรวมสรางความเขาใจการยอมรับ ยอมรู การแลกเปลี่ยนความสําเร็จ ความภาคภูมิใจที่เกิดจากการ
ทํางาน อันจะทําใหเปดใจยอมรับความสําเร็จ และเปนการถายเทความรูฝงลึก จากผูมีประสบการณสูผูอื่น
หรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนัน้ ๆ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู มีหลากหลายรูปแบบเชน การจัดตลาดนัดความรู การจัดกิจกรรม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบใด แตการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก ็มี
วัตถุประสงคเดียวกัน คือ
1. เพื่อแสดงความชื่นชมตอความพยายามทํางาน
2. เพื่อใหมเี วทีทนี่ ําประสบการณการทํางานที่คิดประสบความสําเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ในวงกวาง
3. เพื่อชวยกันสรุปความรูที่ได เปนแนวทางในการประเมินตนเองและวางแผนพัฒนางานตอไป
4. เพื่อพัฒนาทักษะของคุณอํานวยในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. สามารถคนหา Best Practice ในงานนั้นๆได

การแลกเปลีย่ นเรียนรูที่เปนความรูฝง ลึก (tacit knowledge) ซึ่งเปน
ความรูผูกพันอยูกับประสบการณหรือการปฏิบัติ เจาตัวอาจไมรูวามีความรูน ั้น
หรือไมสามารถถายทอดออกมาได จึงตองมีวธิ ีการแลกเปลี่ยนความรูฝ งลึกนี้ใน
ตลาดนัดความรู และในการประชุมระดมความคิด วิธีทดี่ ีที่สุดในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูความรูฝงลึกคือการใหผูรูทําใหดู หรือฝกหัดทําไปดวยกันในกรณีที่เปน
ความรูทเี่ ปนทักษะดานการลงมือทํา แตในกรณีของการปฏิบัติ ซับซอนหลาย
ขั้นตอนโดยคนหลายคน วิธแี ลกเปลี่ยนเรียนรูฝงลึกทีน่ ยิ มใชกนั มากคือการเลา
เรื่อง (storytelling) ซึ่งถือเปนเทคนิคหนึ่งของการจัดการความรู

ตลาดนัดความรู
เปนกิจกรรมกึ่งฝกอบรม กึง่ ปฏิบัติจริงใหแก “คุณกิจ” เจาของความรูในการนําความรูท ไี่ ดจากการ
ปฏิบัติจริงมาแบงปนใหผทู ตี่ องการความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูใหมจากผูอ ื่น
ผูทําหนาทีจ่ ัดตลาดนัด คือ “คุณอํานวย” ในการจัดตลาดนัดความรู “คุณอํานวย” จะตองเรียนรูว ิธี
ทําหนาที่ “คุณอํานวย” ในการอํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนจัดการความรู โดยการจัดหา “คุณกิจ” ที่มี
ความรูและตองการความรูตรงกัน จัดหาสถานที่ สรางบรรยากาศที่เหมาะสมตอการแลกเปลีย่ น และ
อํานวยใหคุณกิจทัง้ หลายแลกเปลี่ยนกันใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ภายใตบรรยากาศที่ดีภายในเวลาที่
กําหนด
ขอพึงระวังในการจัดตลาดนัดความรู มี 2 ขอ
1. ผูมาเขาตลาดนัดตองเปน “คุณกิจ ตัวจริง” เปนผูปฎิบตั ิจริง
ในงานนั้นตามหัวขอของการจัดตลาดนัดความรู
และมีความตัง้ ใจจริงที่จะนํา
ความรูไปพัฒนาการทํางาน
2. ตองมีการทําการบานมากอน หรือเตรียมการณลวงหนาเปน
อยางดี ทัง้ “คุณอํานวย” และ “คุณกิจ” ตองรูเปาหมายของการจัดตลาดนัดความรู
คุณกิจตองเตรียมความรู ประสบการณการทํางานที่ประสบความสําเร็จ หรือเตรียม
บทเรียนมาบอกเลาใหผเู ขารวมไดรวมเรียนรู รวมแลกเปลี่ยน
กิจกรรมหลักในตลาดนัด คือ การเอาความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั แตกตางจากตลาดนัดทัว่ ไป
ตรงที่ “สินคา” ที่เอามาแลกเปลี่ยนกัน ไมใชวัตถุสิ่งของ แตเปน เรื่องเลา ของความสําเร็จ โดยที่ในเรื่อง
เลาเหลานั้น มีความรูแฝงอยู เปนความรูเ พื่อการบรรลุหัวขอหรือเปาหมายทีก่ ําหนดไวของตลาดนัดความรู
ในตลาดนัดทัว่ ไป สินคา ที่เราขาย หรือแลกเปลี่ยนจะหมดไป แต “ในตลาดนัดความรู เมื่อแลกเปลี่ยน
แบงปนความรู ตัวความรูในตัวเราจะยิง่ งอกเงยเพิ่มพูนขึ้น”
ความแตกตางของ “ตลาดนัดสินคา” กับ “ตลาดนัดความรู”
ตลาด

สินคา

ตลาดนัดสินคา
ตลาดนัดความรู
มีความเปน
สถานที่อยูใกลชุมชน อยูใกลกลุมผู สถานทีท่ ี่มีบรรยากาศดี
ซื้อ
ธรรมชาติ สงบ ไมวนุ วาย กวางขวาง
พอเหมาะสําหรับการจัดกลุมคุยกัน
เปนสินคาอุปโภค บริโภคตางๆ
- เปนความรูเรื่องตางๆ ทีผ่ านการ
ปฏิบัติ และทําสําเร็จแลว ถึงแมวา
สินคานั้นอาจยังไมสําเร็จ
แตมี

ตลาด

ตลาดนัดสินคา

ตลาดนัดความรู
“จุดเดน” หรือ “จุดขาย” ทีน่ า
เผยแพรขยายผลตอก็นํามาเปน
สินคาในตลาดได
- ตลาดนัดความรูอาจมีความรูหลาย
อยางมาแลกเปลี่ยน
หรืออาจมี
ความรูเพียงอยางเดียวมา
แลกเปลี่ยนก็ได
ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงค หรือ Theme ของการ
จัดตลานัดในครั้งนั้นๆ
ผูซื้อ
ผูที่ตองการสินคาไปใชในการ
-ผูที่ตองการความรูเพื่อนําไปใชการ
อุปโภค/บริโภค
แกปญหาในการทํางานหรือใชเพื่อตอ
ยอดงาน
-ความรูในตลาดนัดมักจะเนนความรู
ประเภท How to คือ ทําอยางไร
ผูขาย
ผูที่ผลิตสินคาเอง
หรือเปนผูรับ ผูที่มีความรูและเปนความรูท ี่ตนเองไดลง
สินคามาจากแหลงผลิต
มือทําโดยผานการปฏิบัติจริงและทําสํา
เสร็จแลว
วิธีการซื้อขาย ซื้อขายกันดวยเงิน
ซื้อขายกันดวยวิธกี ารพูดคุยแลกเปลี่ยน
โดยมีบุคคลทีช่ วยสกัดความรู คือ “คุณ
อํานวย” และ “คุณบันทึก”
(จากหนังสือถอดบทเรียนตลาดนัดความรู ของสํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค)
กิจกรรมในตลาดนัดความรู นอกจากการประชุมกลุมผลัดกันเลาเรื่องของความสําเร็จ ซึง่ เปน
กิจกรรมหลักแลว อาจมีกจิ กรรมเสริมตามที่ คุณกิจ และคุณอํานวย จะชวยกันคิดจัดขึ้น เชน การบรรยาย
พิเศษ การจัดนิทรรศการ เปนตน หรืออาจเชิญกลุม คุณกิจ จากองคกรอื่น ทีม่ ีผลงานความสําเร็จตาม หัว
ปลา ของตลาดนัด ใหมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือรวมเสนอนิทรรศการ เพื่อสรางความคึกคักแปลกใหม
เรื่องเลาเราพลัง (Storytelling)
คือเครือ่ งมือหนึ่งที่ไดรับความนิยมกันแพรหลายในการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน เปนการใหผูที่มี
ความรูจากการปฏิบัติจริงมาเลาและไดมาปลดปลอยความรูที่ซอนอยูในสวนลึก การปลดปลอยความรูจาก

การปฏิบัตินี้ผปู ลอยที่ไดรับการฝกปฏิบัตจิ นมีความชํานาญแลวจะสามารถปลดปลอยความรูออกมาได
อยางทรงพลังอยางไมนาเชือ่
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีนี้ เปาหมายที่สําคัญที่สุดคือการเลาเรื่อง โดยกําหนดเปาหมายในการ
เลาเรื่องซึ่งจัดใหเปนกลุมเล็กๆ ไมควรเกิน 10 คน เพื่อใหบรรยากาศเปนกันเองแบบกัลยาณมิตร ไมเปน
ทางการ ความรูสึกแบบนี้จะเอื้อตอการเลาเรื่องใหมีพลังยิ่งขึ้น ผูเลา(คุณกิจ)จะตองเปนผูที่ปฏิบัติงาน
จริง ทั้งนี้จะมีคุณอํานวย (Facilitator) ทําหนาที่ชวยเหลือใหการประชุมราบรื่น สรางบรรยากาศของความ
ชื่นชม ความคิดเชิงบวก การซักถามดวยความชื่นชม และยังมีคุณบันทึก ชวย “สกัด” หรือ “ถอดความรู”
เพื่อจดบันทึกเก็บไวและสามารถนําไปใชตอยอดตอไป เรื่องเลาจะประสบผลสําเร็จไดนั้น มีปจจัยที่ขึ้นอยู
กับ
•
•
•
•

เรื่องทีน่ ํามาเลา ตองไมมกี ารปรุงแตงหรือเสริมจินตนาการเขาไป
เรื่องเลานั้นควรเปนในเชิงบวก ที่ผเู ลามีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณคาในเรื่องที่เลา
บรรยากาศเปนแบบกัลยาณมิตร
ผูฟงตองตัง้ ใจฟงและควรตัง้ คําถาม การตั้งคําถามที่ดีจะชวยเปนการดึงประสบการณของผูเลา
ออกมาไดมาก และไดดี ตรงกับประสบการณของผูเลาอยางแทจริงและสามารถนําความรูน ั้นไป
ประยุกตใชตอไป

สุนทรียสนทนา(Dialogue) เปนการสื่อสารระหวางคนในรูปแบบใหมที่สรางสรรค ทําใหคนเขาใจกัน
อยางแทจริง ซึ่งมีแนวคิดมาจาก David Joseph Bohm เหมาะสําหรับใชเปนเครื่องมือในการระดม
ความคิดเพื่อคนหาวิธีการและความรูใหมๆในการทํางานรวมทั้งการแกไขความขัดแยงในระดับตัวบุคคล
ดวย
David Joseph Bohm จบปริญญาเอกสาขาฟสิกส ที่มหาวิทยาลัยเบิรกเลย รัฐแคลิฟอรเนีย
และไดเปนผูชวยอัลเบิรต ไอนสไตน ที่มหาวิทยาลัยปรินสตัน รัฐนิวเจอรซี โบหมเปนผูอธิบายทฤษฎี
ควันตัมให แกไอนสไตนและเปนคนแรกที่แตงตําราทฤษฎีควันตัม
โบหมเขียนหนังสือหลายเลม แตเลมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ On Dialogue ในทัศนะของโบหม การ
สื่อสารสวนใหญที่เราทํากันอยูโดยทั่วไปเปนการสื่อสารที่ไมลึกซึ้งพอที่จะทําใหคนเขาใจกันอยางแทจริง
เนื่องจากมีอคติแฝงอยูดวยโดยไมรูตัว เปนการสื่อสารที่เอาความคิดของตนเปนใหญ เพื่อครอบงํากัน
เอาชนะคะคานกัน เทคโนโลยีดานการสื่อสารที่พัฒนาแทนที่จะทําใหคนเรามีความสัมพันธที่ดีตอกันมาก
ขึ้นกลับแยกคนออกจากกัน ประเด็นอยูตรงที่วา ความแตกตางระหวางบุคคลทําใหเราแตละคนไมอาจ
สื่อสารใหคนอื่นเขาใจไดหมดทั้งรอยเปอรเซ็นตของสิ่งที่เราคิด เรารูสึก ดวยเหตุนี้ ในการสื่อสาร แตละคน
จึงตองเปดใจ ตองใชใจฟงดวย ไมใชหูอยางเดียว ฟง ใหไดยินความคิด ความรูสึกของคนอื่น และของตัว
เราเองไปพรอมกัน ฟงใหไดยินทั้งความตางความเหมือน โดยไมใหมีอุปสรรคขัดขวาง ซึ่งจะทําไดก็ตอง
ปลอยวางความยึดมั่นถือมั่น(อคติ)ของตัวเองลง การฟงอยางอิสระจะทําใหเราเขาถึง ความหมาย ที่
แทจริงในการสื่อสารได
การคิด (thinking) และ ความคิด (thought) แตทั้งสองอยางนั้นตางกัน การคิดเปนสิ่งที่กําลังเกิด
ขึ้นกับเรา ณ ปจจุบัน ซึ่งอาจมีความรูสึกรวมอยูดวย แตความคิดนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิด มันเกิดขึ้น
ในสมองแลวก็ทิ้งรอยรอยบางอยางไว รองรอยนั่นเองคือตัวความคิด ซึ่งเปนตัวทําใหเราแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ออกมาอยางอัตโนมัติ ความคิดจึงเปนการตอบสนองตอความจําของเราซึ่งเกิดขึ้นเรียบรอยแลวจาก
การคิด วิกฤติการณตางๆ ของมนุษยชาติมีตนเหตุมาจากความคิดของมนุษยเราเอง ในการสื่อสารกัน
เรามักไมใหความสนใจมากตอความคิด (thought) แตใหความสนใจกับเนื้อหา (content) เรามัวแตไปแก
ที่ตัวปญหาซึ่งเปนปลายเหตุ และเปนการแกชั่วคราวเทานั้น การแกอยางถาวรตองทําที่ตนเหตุคือ “การ
คิด” เราตองสามารถรูเทาทันความคิดตัวเอง หากทําไดก็เทากับเปนการสกัดตนเหตุแหงปญหาได
วิธกี ารสนทนาแบบโบหมแมจะไมมีกฎตายตัว (no firm rule) วาจะ ตอง ทําอยางนั้นอยางนี้ เพราะหัวใจ
ของการสนทนาแบบนี้คือการเรียนรู ผูเขารวมสนทนาแบบโบหมจะตองฝกตัวเองใหมีอุปนิสัยตอไปนี้

1. ไมดวนสรุป (suspending of judgment) การชะลอการตัดสินคําพูดและความคิดของผูอื่นทําให
ใจเราเปด เราจะ ไดยิน และเขาใจทัศนะของทุกคนไดดีขึ้น เปนการไดยินในแบบใหมที่เราอาจไม
เคยไดยินมากอน เราจะไดยินสิ่งที่คนอื่นพูดอยางแทจริง
2. ฟงลึก (deep listening) ในการสนทนาแบบโบหมเราฟงทั้งสิ่งที่เราชอบและไมชอบ ไมโจมตี
ความคิดที่ไมเห็นดวย นั่นคือ ฟงโดยไมตองไปใหคุณคาวาดีหรือเลว นาเชื่อหรือไมนาเชื่อ แตละคน
ฟง เพื่อให ไดยิน ทั้ง ความหมาย ที่แทจริงที่แตละคนสื่อ และทั้ง ความหมาย ที่คลี่ ออกมาจาก
สนทนาของกลุม
3. คนหาขอสมมุติฐานของตน (Identifying Assumption) เราเห็นโลก
ตามขอสมมุติฐานของเราและเราก็แสดงออกตอคนอื่นตามสมมุติฐานนั้น
การเรียนรูที่จะคนใหพบขอสมมุติฐานของตัวเอง ซึ่งทําไดโดยการฝก
สังเกตความคิด ไลใหทันความคิดของตัวเอง จะทําใหเราสามารถมอง
โลกแตกตางออกไป
และจะทําใหเ ราเคารพคนอื่น ยอมรับคนอื่น
แมกระทั่งคนที่คิดตางจากเรา มอง เห็นวาทุกคนที่แตกตางกันนั้นลวน
สามารถมีสวนในการเรียนรูและสรางสรรคได
4. ติดตามตรวจตราและไตรตรอง (Inquiry and Reflection) เมื่อเราไม
เขาใจความหมายที่คนอื่นพูด เราสอบถามเพื่อหาคําตอบอยางบริสุทธิ์ใจที่สุด เปนการตั้งคําถาม
เพื่อใหเกิดการคนหาและเรียนรูรวมกัน ซึ่งตางจากการตั้งคําถามเพื่อวิพากษวิจารณที่จะทําใหผู
รวมสนทนารูสึกถูกคุกคาม ไมปลอดภัย แตเปนการตั้งคําถามเพื่อขุดความคิดความเห็นใหมๆ ที่อยู
ลึกลงไป เปนคําถามที่ชวยใหทุกคนในกลุมไดไตรตรองและพัฒนาความเขาใจรวมกันไปดวย
(จากหนังสือ สุนทรียสนทนา ของวศิษฐ วังวิญู)
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ(Best Practices)
เปนแนวทางหรือวิธีการปฏิบตั ิในเรื่องตางๆแลวเกิดผลสําเร็จ เกิดผลงานที่มีคุณภาพนาชืน่ ชมและ
ภาคภูมิใจ Best Practicesจะบอกเลาถึงวิธีปฏิบตั ิวาทําอะไร(What) ทําอยางไร(How) และทําไป
ทําไม(Why) เปนการเรียนรูจ ากประสบการณของผูที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนความรูที่อยูในตัวคน(Tacit
Knowledge) แลวสะกัดออกมาใหอยูในรูปของความรูท ชี่ ัดแจง(Explicit Knowledge ) เพื่อประโยชนใน
การเผยแพร ขยายผลตอไป

ชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practices/CoP)
เปนกลุมคนที่มีความสนใจในเรือ่ งเดียวกัน(ชุดความรูเดียวกัน)แตทํางานตางหนาทีก่ ันหรือเปน
กลุมคนที่มีเปาหมายในเรื่องเดียวกัน ไดลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องนั้นๆ และ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงปน
ประสบการณ ขอมูล เทคนิค เคล็ดลับหรือแนวการปฏิบัติที่เปนเลิศระหวางกัน แลวไดนําความรู /
เทคนิค/ เคล็ดลับ ที่ไดไปปรับใชในงานของตน เชน Cop เบาหวาน Copดานโภชนาการผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส ชมรมพระเครื่อง ชมรมถายภาพ เครือขายผูปกครอง กลุมกษตรกรทําปุยชีวภาพ กลุมสัจจะออม
ทรัพย กลุมแมมือใหมฯลฯ ชุมชนแนวปฏิบัติที่มีความยั่งยืนมัก

