




ความผนัผวน ความไม่แน่นอน ความซบัซอ้น ความคลุมเครอื

โอกาส และ ความทา้ทาย

ทา้ทายหลกัของโลก 4 ประการ







ท ำไมองค์กรจงึล้มเหลวเร่ือง "กำรจัดกำรควำมรู้" Knowledge Management

1.คนในองค์กรแยกไม่ออกระหว่ำง Knowledge และ Process

2.แยกไม่ออกระหว่ำง Routine Job กับ Development

3.เรียนรู้ KM แบบเป็นส่วนๆ ไม่รู้จัก Systematic KM ท ำ KM แต่ในระดบักิจกรรม

4.KM Facilitator ขำดแรงจูงใจ

5.ผู้บริหำรไม่ลงทุน ทัง้แรงกำย  แรงใจ แรงเงนิ แต่อยำกให้เกดิ KM อันนีเ้รียก
ค้ำก ำไรเกินควร ไม่ลงทุนแต่หวังก ำไร ไม่มีในโลกหรอก



6.คิดว่ำ KM เป็นแค่กำรอบรม กำรตัง้กรรมกำร แต่หำรู้ไม่ KM เป็น ปัจจัตตังเวทติัพโพวิญญูหติ ิ
หมำยถงึ  ผู้ปฏิบัตพิงึรู้  คนอ่ืนรู้ไม่ได้ เหมือนเรำต้องลงมือปฏิบัต ิเป็นระดบัภำวนำมัยปัญญำ

7.คิดว่ำแค่มำตัง้ CoP แล้วน่ังล้อมวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ เหน็อกเหน็ใจกันแล้วเกิด KM 

8.ไม่เข้ำใจบริบท ขององค์กรตวัเอง ยังแยกไม่ออกระหว่ำ ผู้รับบริกำรและผู้ได้ส่วนได้
ส่วนเสีย แยกไม่ออกระหว่ำง พนัธกิจกับภำระกิจ 

9.ไม่แสวงหำเครือข่ำยและภำคี
10.จัด KM ระหว่ำง Hard Side. และ Soft Side ไม่สมดุล ท ำ KM แบบหล่ันล้ำ บูรณำกำร
เช่ือมโยงกับระบบ HRD ไม่ได้



โลกวนันี้





C1 Macro  Change             (การเปล่ียนแปลงของโลก)

C2 Competitive  Change   (การแข่งขนัเปล่ียน)

C3 Customer  Change   (ความต้องการของลกูค้าเปล่ียน)

C4 Corporation  Change   (องคก์รต้องเปล่ียน)

ระดบัของความเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการบริการ
4 Cs

ดงันัน้ คนในองคก์ร จึงต้อง  เปล่ียนแปลง ด้วย



1. เป็นผูบุ้กเบกิ วางเป้าหมายและแนวทางการ

ท างานขององคก์าร (Pathfinding)

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จของการเป็นผูน้ าสมยัหหม่

4. เป็นตน้แบบของความศรัทธา ความไวเ้นื้อเชือ่

ใจแกบ่คุคลรอบดา้น (Modeling) 

2. ปรับเปลีย่นขัน้ตอนและระบบการท างาน บรูณา

การและเชื่อมโยงการท างานของทุกฝ่ายเขา้

ดว้ยกันเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัต ิ

ใหบ้รรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย (Aligning)

3.  มอบอ านาจการตัดสนิใจเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การมี

สว่นรว่มของคนในองคก์าร (Empowering)



 เขา้หจหนบรบิทและสภาพการเปลีย่นแปลง (leadership in context)

 รูจ้กัการครองตนทีเ่หมาะสม (personal leadership)

 สามารถสรา้งทมีงานได้ (team leadership)

 มคีวามเป็นผูน้ าขององคก์าร สามารถบรหิารการเปลีย่นแปลง ประสานงานขา้มหนว่ยงาน
และสรา้งเครอืขา่ยหนการท างานได้ (organizational leadership)

 มวีสิยัทศันก์า้วไกล คดินอกกรอบ และสามารถสือ่สารท าความเขา้หจหหเ้กดิการยอมรบัได้
ท ัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ (visionary leadership)

 มทีกัษะทางการเมอืง (political leadership)

 มคีณุธรรม จรยิธรรม (ethical leadership)

 เขา้หจหนข ัน้ตอน/กระบวนการนโยบาย ผลกัดนัได้ (policy leadership)

 สามารถบรูณาการอยา่งเป็นระบบเพือ่มุง่ไปสูเ่ป้าหมายอนัพงึประสงคเ์พือ่ประโยชนส์ขุของ
ประชาชน (leadership for the common goal)

ทมีา - Barbara C. Crosby in James L. Perry, Handbook of Public Administration, 2nd ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 1996)





A T T I T U D E

ทศันคติ







ทศันคต ิสามารถเปลีย่นแปลงโลกได้

A T T I T U D E

can change the World









I M P O S S I B L EI ’MPOSSIBLE



บทบาทส าคญั    3 ประการ

1.ผูเ้ตมิพลงั   ตวักระตุน้

2.ประสานเชือ่มโยง

3.นกัขายภาพอนาคต

Who are you ? 
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The 3 R’s of Teamwork

R 1

RESOURCES

R 2

RELATIONSHIPS

R 3

RESULTS

คน ความสมัพนัธ์

ผลงาน



เทคนคิ

ฟงัเป็น  

พดู/ถามเป็น

คดิเป็น

เขา้หจ เขา้ถงึและจดัการกบัสมาชกิได้

บคุลกิด ีนา่เชือ่ถอื

มคีวามคดิสรา้งสรรค์



เชยีร ์

การสรา้งแรงบนัดาลหจ

สรา้งก าลงัหจ

สรา้งการรวมหจ



ชม

ชมหหถ้กู

ชมหหด้งั

ชมหหด้ี



โชว์

น าเสนอหนทกุเวที

สรา้งเครอืขา่ย



หช้

ผลกัดนัหหเ้กดิการน าความรูไ้ปปฏบิตั ิ

สนบัสนนุการแบง่ปนัอยา่งตอ่เนือ่ง



แชร์

ขยายเครอืขา่ย

สรา้งกลุม่ความรูห้หม่ๆ





แนวคิด GROW MODEL

Goal เป้าหมายท่ีตอ้งการ

Reality ส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั

Options ทางเลือกท่ีเป็นไปได้

Willing ตัง้ใจท่ีจะท า





EX.ค ำถำมเพื่อหำจุดเร่ิมต้นที่ยอดเยี่ยม
คุณต้องกำรอะไรจริงๆ ในชีวิต
ผลลัพธ์อะไรที่คุณต้องกำรจำกควำมพยำยำมที่คุณทุ่มเทอยู่
คุณอยำกเปล่ียนแปลงอะไรในชีวิต
ปัญหำตดิขัดในงำนของคุณที่ยังไม่สำมำรถแก้ได้ในตอนนีค้ือ
อะไร  ถ้ำมันแก้ไขได้จะเกิดอะไรขึน้
อะไรคือประโยชน์ที่คุณจะได้รับจำกกำรตัง้เป้ำหมำยนี ้



ลองค้นหำ!!ควำมชัดเจนในสถำนกำรณ์ปัจจุบันด้วยค ำถำมต่อไปนี ้

+ถ้ำเส้นทำงสู่เป้ำหมำยของคุณแบ่งเป็น 1-10 ตอนนีคุ้ณอยู่ จุดไหน

+สิ่งที่คุณสำมำรถท ำให้ดีขึน้ได้ในตอนนีค้ืออะไร
+ช่วยเล่ำถงึอะไรกต็ำมที่คุณได้ลงมือท ำแล้วเพื่อไปสู่เป้ำหมำยนี ้
+อะไรที่หยุดคุณไม่ให้ก้ำวไปยังเป้ำหมำย
+เกิดอะไรขึน้ในตอนนี ้ คุณท ำอะไร กับใคร เมื่อไร และบ่อยเท่ำไร  
+อะไรคือผลลัพธ์หรือผลกระทบที่คุณได้จำกสถำณกำรณ์

R : Current Reality



O : Options

มีค ำถำมน่ำพจิำรณำ เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยอย่ำงทรงพลัง  ดังนี ้
+อะไรที่คุณคิดจะท ำต่อไป
+คุณจะท ำอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ดีกว่ำเดมิ หรือเข้ำใกล้เป้ำหมำย

มำกขึน้
+อะไรคือข้อดีและข้อด้อยในแต่ละทำงเลือกของคุณ
+ใครที่อำจช่วยคุณได้
+สิ่งที่ยำกที่สุด หรือท้ำทำยที่สุดในส่ิงที่คุณก ำลังจะท ำคืออะไร



W : Will หรือ Way forward

ช่วยให้เขำสำมำรถท ำแผนปฏบิัตงิำนที่ชัดเจนในกำรด ำเนินกำรต่อไป  ด้วย
ค ำถำมดังนี ้
+หำกก ำหนดระดับ 1-10 คุณคดิว่ำตอนนีแ้ผนที่คุณวำงไว้ประสบ
ควำมส ำเร็จอยู่ในระดบัใด  โดยให้คะแนน 10 คือคะแนนสูงสุด
+คุณตัง้ใจจะท ำอะไรต่อไปเพื่อให้แผนงำนของคุณก้ำวไปอยู่ในระดับ
ที่ 10(จำกระดับดังกล่ำว)
+สำมสิ่งที่คุณสำมำรถท ำให้เกิดขึน้ในสัปดำห์นีส้ ำหรับเร่ืองนีค้ืออะไร
+มีใครหรือสิ่งใดที่จะช่วยสนับสนุนคุณได้
+คุณจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำคุณท ำเร่ืองนีไ้ด้ส ำเร็จสมบูรณ์แล้ว







Appreciative Inquiry สุนทรียะสำธก
คือ กำรค้นหำคุณค่ำ สิ่งปฏบัิตทิี่ดีที่มีอยู่ในตัวคน องค์กรและสังคมที่
ล้อมรอบตัวเรำ

วิธีง่ำยๆ ที่ง่ำยที่สุด ที่ใช้ท ำกระบวนกำร AI กค็ือ
๐ กำรตัง้ค ำถำมเชิงบวก
๐ กำรสัมภำษณ์เชิงบวก
๐ กำรสังเกตเชิงบวก



แนวคดิพัฒนำองค์กรด้วย Appreciative Inquiry

มีอยู่  4 ขัน้ตอน เรียกได้ว่ำ 4D Modelได้แก่
1. Discovery กำรค้นบวก

2. Dream กำรฝันบวก

3. Design กำรป้ันบวก

4. Destiny กำรท ำบวก



สุนทรียสนทนำ (Dialogue) หรือสำนเสวนำ เสวนำประสำนใจ

แก่นสำรหลักของกำรสนทนำ คือกำรก่อให้เกิดควำมหมำย (ใหม่) 
เกดิควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกัน และเปล่ียนแปลงจติสำนึกของผู้
ร่วมสนทนำ
หวัใจของสุนทรียสนทนำอยู่ที่กำรพดูคุยอย่ำงเปิดใจและรับฟัง
ซึ่งกันและกันพื่อหำควำมหมำยของสิ่งที่กำลังสนทนำร่วมกัน



DiaDialogue to Human Resource 
Developmentue to Human Resource 

Development

ทักษะเรือ่งของการฟัง จะวา่งา่ยก็งา่ย จะวา่ยากก็ยาก การฟังทีด่ ีคอื การฟังทีไ่มส่รปุเอาเอง หรอืเอาประสบการณ์ของ
เราไปตดัสนิ การฟังตอ้งฟังอยา่งเป็นกลางและฟังอยา่งเขาเขา้ใจ

สุนทรียสนทนา (Dialogue) จงึเป็นเครือ่งมอืในถา่ยทอดความคดิและการพัฒนาบคุลากรเชงิปฏบิัต ิ

เป็น
เครือ่งมอืหนึง่ทีท่ าใหเกดิการสือ่สาร การเรยีนรรู ้รว่มกนัและการสง่เสรมิบรรยากาศทีด่ ี
สนุทรยีสนทนาป็นการสนทนาแบบเปิดกวา้งทีเ่นน้ การฟังอยา่งลกึซึง้ ฟังอยา่งคดิทางบวก ท าใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนั
และกนัจนน าไปสูก่ารเรยีนรแูละการอยูร่ว่มกนัภายในองคก์รไดอ้ยา่งมคีวามสขุ



สิง่ส าคญัในการท าสนุทรยีสนทนา (Dialogue)

การใชท้ัง้ตวั หวัใจ ในการอยูก่บัคนทีน่ั่งอยูต่รงหนา้ 
เพือ่ฟังอยา่งลกึซึง้ (Deep Listening)
เพือ่ใหเ้กดิการสง่ตอ่ เปิดรับ กระแสของความหมาย 
(Meaning flow) จากความรูป้ระสบการณ์ภายในของ
ตวัคน (Tacit knowledge)
ฟังเพือ่ส ารวจชดุความคดิ ความเชือ่ สมมตฐิานของ
ตน แลว้ วางลง เพือ่ยกระดบั สมาธแิละความตัง้ใจใน
การฟังอยา่งเต็มที ่ท าความเขา้(ถงึ)ใจของกนัและกนั 
คดิตอ่ยอดรว่มกนั โดยไมต่ดัสนิผดิถกู 



Dialogue แตกตา่งจาก discussion ทีม่กีารวเิคราะห์
แยกแยะองคป์ระกอบ ตอบโต ้ปะทะกนัไปมา มกีาร
ก าหนด ตกีรอบการรับรูข้องตน
Dialogue เนน้ทีจ่ะท าการส ารวจความเชือ่ ความรูส้กึ 
สมมตฐิานภายในของตนเองและในกลุม่ รับรูค้า่นยิม 
(Value) ความตัง้ใจ (Will) ทีอ่ยูท่ัง้ในระดบัจติส านกึ
และจติใตส้ านกึทีซ่อ่นเรน้อยูใ่นใจ โดยไมต่คีวาม
ตดัสนิเป็นการสงัเกต ไตรต่รอง ประมวลองคค์วามรู ้
ผา่นการสือ่สารดว้ยจติใจ



Dialogue (สนุทรยีสนทนา)

David Joseph Bohm 
นักฟิสกิส ์ชาวอเมรกินั ที่ contribute ในเรือ่ง
ของทฤษฎคีวอนตมั ปรัชญาของจติใจ 
(Philosophy of mind) และNeuropsychology



Dialogue มาจาก ภาษากรกีวา่ “Dialogos”
Logos หมายถงึ ค า(The word) หรอื “ความหมายของค า” 
Dia หมายถงึ “ ทะลปุรโุปรง่ ” ไมไ่ดห้มายความวา่ “ สอง ” 
ดังนัน้ การสนทนาจงึสามารถเกดิไดท้ัง้แบบกลุม่ คู ่หรอืตวัเรา
เอง
การสนทนาแบบ Dialogue เป็นการรับฟังวธิคีดิ วธิกีารใหค้ณุคา่
ตอ่ความหมายทีข่องคนอืน่ เพือ่เรยีนรูซ้ ึง่กนัและกนั ละทิง้ส ิง่ที่
แตล่ะคนยดึถอื (ชดุความรู ้ความเชือ่) และสรา้งความเขา้ใจใหม ่
ทีล่กึซึง้มากขึน้
* Dialogue แตกตา่งจาก discussion

Dialogue (By David Bohm)



การจัดสนุทรยีสนทนา

จ านวนคนพอด ีระยะเวลา 1-2 ชัว่โมง ท าเป็นประจ า (ยิง่บอ่ยยิง่
ด)ี เลอืกสถานทีใ่หเ้หมาะสม
หวัขอ้ (ทีม่กีารปรับใหเ้หมาะกบัพัฒนาการของกลุม่) และอาจตัง้
ใหม้คีณุอ านวย/ผูเ้อือ้อ านวย (Facilitator)
กตกิา เชน่ 

ไมต่ดัสนิผดิถกู วจิารณ์ เก็บสมมตฐิาน ความเชือ่
ไมพ่ดูแทรก พดูทลีะคน ใหเ้กยีรตเิพือ่รับฟัง
ไมโ่จมตคีนใด แตม่องทีปั่ญหา 
ไมย่ดึพืน้ที ่ครอบครองการพดูคนเดยีว
ไมน่อกประเด็น ไมมุ่ง่หาขอ้สรปุ ตกลง โนม้นา้ว บงัคบัความคดิ
ไมน่ าเรือ่งราวในกลุม่ ไปเปิดเผยเพือ่ให ้เกดิผลลบตอ่คนใดคนหนึง่



กตกิา (เพิม่เตมิ) เชน่ 
ปิดอปุกรณส์ือ่สาร
งดการคยุซบุซบิกลุม่ยอ่ย 
วางความแตกตา่ง ใหค้วามเทา่เทยีม 
สรา้งบรรยากาศ เปิดกวา้ง ใหอ้สิระ 
พดูดว้ยความเมตตา 
ฟังอยา่งลกึซึง้ (Deep Listening) –ไตรต่รอง 

ทบทวนสมมตฐิาน (Reflection) –ซกัถามเพือ่ความ
เขา้ใจ (Appreciative Inquiry)-น าเสนอความคดิ 
(Advocacy



“ จติส ำนึกกเ็หมือนกบัทุ่งนำ หรือผนืดนิทีเ่มลด็พนัธ์ุทุกๆ ชนิด จะถูกหว่ำนลง
ไปได้ เช่น เมลด็พนัธ์ุแห่งควำมทุกข์ทรมำน ควำมสุข ควำมสดช่ืนร่ืนเริง ควำม
เศร้ำโศกเสียใจ ควำมหวำดกลวั ควำมโกรธ และควำมหวงั ส่วน จิตใต้ส ำนึกน้ัน
ถูกเปรียบเป็นห้องเกบ็ของซ่ึงเต็มไปด้วยเมลด็พนัธ์ุต่ำงๆ ของเรำ เมื่อใดที่เมลด็
พนัธ์ุอย่ำงหน่ึงมำปรำกฏขึน้ในจติส ำนึกของเรำ มันจะกลบัไปยงัห้องเกบ็ของ
อย่ำงมั่นคงแขง็แรงขึน้เสมอ คณุภำพของเรำน้ันขึน้อยู่กบัคณุภำพของเมลด็พนัธ์ุ
ในจติใต้ส ำนึกของเรำ” (ติช นัท ฮันท์ หนังสือ เมลด็พนัธ์ุแห่งควำมสุข)



สนุทรยีสนทนา คอื เครือ่งมอืทีก่อ่ใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั 
ม ี2 แบบ 

เป็นกระบวนการรว่มคดิทีข่ยาย
ขอบเขตสตปัิญญาออกไป เป็นการส ารวจและคน้พบความหมายรว่ม 
เพือ่น าไปสูก่ารแลกเปลีย่นแบง่ปันใหเ้กดิความหมายใหมร่ว่มกนั ซึง่
จะเป็นพืน้ฐานในการสนทนาแบบตอ่ไป 

เป็นการ
สรา้งความหมายรว่มกนัในบางหวัขอ้ บางประเด็นทีเ่ฉพาะเจาะจง มี
เป้าหมายหรอืวัตถปุระสงคเ์พือ่ตดัสนิใจในเรือ่งทีส่ าคญัอยา่งหนึง่ เชน่ 
การแกไ้ขปัญหา ขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ การแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้
ในส านักงาน การหาหนทางเพิม่ผลผลติขององคก์ร



การฟงั 4 ระดบั ตามแนวคดิของ Otto Scharmmer

I in ego (Downloading )
รูแ้ลว้เร ือ่งนี ้ฟงัหนสิง่ทีรู่แ้ลว้–Confirm my assumptions
I in it (Factual )
เลอืกฟงัเร ือ่งราวหนสิง่ทีแ่ตกตา่ง จากทีรู่ ้มกีารจบัประเด็น
เพิม่เตมิ – pick up new information
I in you (Empathic)
ฟงัอยา่งเขา้อกเขา้หจ - “standing in the other’s 
shoes” 
I in now (Generative)
เป็นการฟงัทีล่กึซึง้มาก ยากทีจ่ะอธบิายเป็นค าพดู แตเ่ป็น
ภาวะทีป่ญัญาภายหนคอ่ย ๆ ท างาน มกีารไหลผา่นของสิง่
ตา่ง ๆ ภายหนจติหจของเราอยา่งชา้ ๆ (synergy)



Active Listening Skills for Facilitation

ภาษาทา่ทางทีแ่สดงถงึการตอบรับ 
- สายตา สหีนา้
- ทา่ทาง น ้าเสยีง



ทวนความ (Paraphrasing)
สรปุ (Summarization)
สะทอ้นความรูส้กึ (Reflection)
ถาม (Questioning for clarification)
ใหก้ าลงัใจ (Encouraging)
เปิดเผยตนเอง (Self-disclosure)



ผูเ้อือ้อ านวย(facilitator)ควรมคีวามเชือ่อยา่งไร

มนุษยม์สีตปัิญญา มคีวามสามารถและตอ้งการจะท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง
กลุม่สามารถชว่ยใหก้ารตดัสนิใจดขีึน้มากกวา่ทีจ่ะตดัสนิใจเพยีงล าพัง
ใหค้ณุคา่ในความเป็นมนุษยท์ีเ่ทา่เทยีม ไมค่ านงึถงึความแตกตา่งของ
เพศ ชนชาต ิการศกึษา ต าแหน่ง
คนเราจะรูส้กึยดึถอื และมุง่มั่นในการตดัสนิใจและแผนด าเนนิการทีเ่ขาได ้
มสีว่นรว่มในการสรา้ง
สมาชกิเป็นผูท้ีไ่วใ้จได ้เขาจะรับผดิชอบในสิง่ทีไ่ดต้ดัสนิใจรว่มกนั
สมาชกิสามารถจัดการความขดัแยง้ พฤตกิรรมและมสีมัพันธภาพ ถา้เราให ้
เครือ่งมอืและการฝึกปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง
ถา้เราออกแบบกระบวนการไดด้แีละน าทีอ่อกแบบไปใช ้ก็จะมั่นใจไดว้า่จะ
ไปถงึเป้าหมายได ้



การเอือ้อ านวย (Facilitation Skills)

บทบาทการเป็นผูน้ าทีย่อมรับพลงัการตดัสนิใจทีเ่ป็นของ
สมาชกิ ไมใ่ชข่องคนใดคนหนึง่
การมุง่เนน้ทีก่ารสรา้งบรรยากาศของความรว่มมอืและจัด
โครงสรา้งทีจ่ะสรา้งความมปีระสทิธภิาพใหก้บักลุม่ 
การชว่ยสมาชกิกลุม่ก าหนดเป้าหมาย ชว่ยใหก้ลุม่มกีฎทีม่ี
ประสทิธภิาพ ชว่ยสรา้งการมปีฏสิมัพันธ ์
เอือ้อ านวยสมาชกิผา่นการหารอืปรกึษา อยา่งเป็นขัน้เป็น
ตอน และสนับสนุนสมาชกิเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้สรปุของเหลา่
สมาชกิเอง
ไมก่ าหนดทางแกปั้ญหา แตจ่ะเสนอเครือ่งมอืใหก้ลุม่ใชเ้พือ่
แสวงหาค าตอบของตน ซึง่มากกวา่แคก่ารเขา้รว่มประชมุ



ท าใหส้มาชกิกลุม่เขา้ใจถงึ “ความตอ้งการของกลุม่”
ชว่ยใหก้ลุม่ก าหนดภาพรวมของเป้าหมาย รวมทัง้วตัถปุระสงคย์อ่ย
เตรยีมรายละเอยีดของก าหนดการ (รวมถงึบนัทกึสิง่ทีเ่กดิขึน้
เกีย่วกบัการสรา้งสมัพันธภาพ)
ชว่ยใหก้ลุม่สรา้ง “กฎ” เพือ่สรา้งการอยูร่ว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค์
ใช ้active listening skills ทักษะการถาม (questioning) และการ
ถามแบบเจาะลกึ (probing) ทีเ่นน้การส ารวจในเชงิลกึ
น าเสนอเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในเวลาทีเ่หมาะสม
สง่เสรมิใหส้มาชกิมสีว่นรว่ม



เชญิชวนใหก้ลุม่ท า “สนุทรยีสนทนา” เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการ
ดงึประเด็นทีเ่ป็น “สมมตฐิาน” ทีเ่กดิขึน้ในกลุม่ แลว้ชวนสมาชกิ
ชว่ยกนั  ทดสอบ
จดบันทกึอยา่งถกูตอ้ง สะทอ้นความคดิของกลุม่
ชว่ยสมาชกิจัดการความเห็นทีแ่ตกตา่ง
สะทอ้นพฤตกิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพของกลุม่ (อยา่งนุ่มนวล)
น าเสนอ feedback ใหก้ลุม่ เพือ่(ประเมนิ)สะทอ้นความคบืหนา้ และ
สิง่ทีค่วรชว่ยกนัปรับ
ชว่ยกลุม่ก าหนดเป้าหมายในขัน้ถัดไปและชว่ยกลุม่เขา้ใกลม้ากทีส่ดุ
ชว่ยกลุม่ประเมนิความพรอ้มของทรัพยากร







S O F T  S I D E

H A R D  S I D E

ชวีติทีส่มดลุ



แล้ว...ถงัร่ัวใบใหญ่ให้อะไรกับเรำ
...กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว ยงัมเีร่ืองเล่าของชายชราชาวจีนผู้หน่ึง

และถังตกัน า้ใบเก่าของเขาที่ทุกวนันีย้งัทิง้แง่คดิและคตสิอนใจดีๆ ไว้กบัคนรุ่นหลงั 
เร่ืองยาวทีอ่ยากเล่าให้ส้ันย่อกม็อียู่ว่า....

....ชายชราชาวจีนผู้หน่ึงซ่ึงรับอาชีพเป็นคนหาบน า้  ทุกวนัเขาจะต้องหาบถังน า้สองใบ
โดยแขวนอยู่บนไม้คานหนักไปตักน า้ยงัล าธารเพ่ือหาบกลบัมาทีห่มู่บ้าน แต่ทว่าปริมานน า้
ทีเ่ขาหาบมาจากล าธารซ่ึงน่าจะปร่ิมเตม็ทั้งสองถัง กลบัเหลือเพยีงคร่ึงค่อนในถังทีแ่ขวนอยู่
บนไม้คานด้านซ้าย 

....น่ันเป็นเพราะว่าถังน า้ใบน้ันมีรอยแตก น า้จึงมักจะร่ัวไหลออกมาตลอดทาง 
ในขนะที่ถังน า้อกีใบหน่ึงไม่มีแม้แต่รอยร้าวจึงสามารถรองรับน า้ได้ในปริมานมาก



ข้าละอายใจเตม็ทนทีท่ าให้ท่านต้องล าบากและผดิหวงั 
ท่านกเ็ห็นว่าทุกวนัน า้ทีท่่านตกัมาใส่ตวัข้าจะร่ัวไหลออกไป

จนเกือบหมด ข้าจึงให้น า้กบัท่านได้เพยีงแค่คร่ึงค่อน ไม่เหมือนกบั
ถังน า้อกีใบทีม่กัจะคุยทบัข้าเสมอถึงความสมบูรน์แบบของตวัเอง 

ทีช่่วยให้ท่านได้น า้เตม็ปริมานทุกวนั เม่ือเทยีบกนัแล้วข้าจึง
ดูไร้ประโยชน์ไปถนัดตา

....เป็นเช่นนีอ้ยู่ทุกวนัจนกระทัง่สองปีให้หลงั เจ้าถังน า้ทีม่รีอยร่ัวไม่สามารถอดทน
กบัรอยแตกของตัวเองได้อกีต่อไปมนัมักจะโทษตัวเองอยู่เสมอทีท่ าให้ชายชราต้อง
ประสบกบัความยากล าบากแบกหาบตวัเองอยู่ทุกวันในขนะทีต่ัวเองกลบัรองรับน า้
ได้เพยีงคร่ึงเม่ือถึงบ้าน มนัจึงพูดกบัชายชราด้วยน า้เสียงเศร้าสร้อยว่า...



ดงัน้ันทุกวนัทีข้่าเดนิทางกลบับ้าน ข้าจะใช้น า้ทีร่ั่วจากตัวเจ้า โปรยรดเมลด็ดอกไม้อยู่
ทุกวนั จนมนัเติบโตกลายเป็นดอกไม้ทีผ่ลดิอกสวยสดใส 
ถ้าหากไม่มเีจ้าและรอยร่ัวในตัวของเจ้า 
ข้าคงไม่มวีนัได้เชยชมดอกไม้งามพวกนีเ้ป็นแน่ จริงไหม?”

...ชายชรายิม้และพูดกบัถงัน า้อย่างเอน็ดูว่า...

เจ้าถังน า้เอ๋ย...อย่าได้น้อยเน้ือต ่าใจไปเลย หากเจ้าไม่มปีระโยชน์จริงอย่างทีเ่จ้าพูด ข้ากค็งเลกิใช้เจ้าไป
นานแล้ว 

แต่ตรงกนัข้ามข้ากย็งัเลือกใช้เจ้าอยู่เหมือนเดมิทุกวนั ถ้าเจ้าลองสังเกตสักนิดเจ้าจะเห็นว่าตลอดทาง
ทีข้่าหาบน า้กลบัเข้ามาในหมู่บ้าน ข้างทางจะมดีอกไม้สวยๆหลากหลายพนัธ์ุขึน้อยู่เต็มไปหมด 

และทีส่ าคญัดอกไม้เหล่าน้ันเติบโตงอกงามอยู่เพยีงฝ่ังเดยีว
คือฝ่ังทีข้่าหาบเจ้าไว้เท่าน้ัน น่ันเพราะอะไรล่ะ? ไม่ใช่เพราะน า้ทีร่ั่วออกมาจากเจ้ารึ?

ทีช่่วยท าให้ดอกไม้เหล่าน้ันเจริญงอกงาม 
เจ้าอยู่กบัข้ามานานข้ารู้ดถีึงจุดบกพร่องของเจ้า ข้าจึงเลือกใช้ให้เกดิประโยชน์ 

ข้ารู้ว่าข้ามกัจะหาบเจ้าไว้บนไหล่ด้านซ้ายเสมอ ข้าจึงโปรยเมลด็ดอกไม้ลงบนทางเดนิด้านซ้ายมือของข้าเท่าน้ัน 



.....ข้อคดิทีไ่ด้จากเร่ืองนีส้อนให้รู้ว่า โดยธรรมชาติของมนุษย์ ทุกคนย่อมมี
จุดบกพร่องในตนเอง พวกเราทุกคนจึงไม่ต่างจากถังน า้ทีม่รีอยแตกร่ัว ไม่มใีคร
ทีเ่กดิมาเป็นเช่นดงัถังน า้ทีส่มบูรน์แบบไม่มทีีต่ิ แต่อย่างไรกต็ามความบกพร่องหรือ
รอยร่ัวจะไม่เป็นปัญหา เม่ือทุกคนรู้ถึงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วปรับให้เข้ากบัชีวติ 
ใช้จุดบกพร่องเสริมสร้างพลงัผลกัดนัพฒันาตัวเองให้มากยิง่ๆขึน้ไป.....

....โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชีวติการท างาน อย่าได้คดิ
น้อยเน้ือต า่ใจในต าแหน่งหน้าทีข่องตนที่อาจไม่เทยีบเท่า
กบัใครอกีหลายๆคน แต่จงคดิเสียว่าองค์กรทุกองค์กรย่อม
ประกอบด้วยคนอยู่มากมายหลายต าแหน่งหน้าที ่ทุกคนต่าง
มหีน้าทีรั่บผดิชอบของตวัเองและต่างกเ็ป็นส่วนประกอบที่
ส าคญัทีท่ าให้องค์กรอยู่รอด จะขาดคนใดคนหน่ึงไปเสียไม่ได้....


