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เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก 
 
           ความรูหลักที่เปนเปาหมายของการจัดการความรูคือความรูฝงลึก (tacit knowledge) ซ่ึงเปน
ความรูที่จับตองยาก หรือไมไดเลย    แลกเปลี่ยนยาก    ในบางครั้งแมเจาตัวก็ไมรูวาตนมีความรูนัน้    จึง
ตองมีวิธีการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึกนี้ในตลาดนัดความรู และในการประชุมระดมความคิด 
           วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูฝงลึกซึ่งผูกพันอยูกับประสบการณหรือการปฏิบัติ วิธีที่ดีที่สุดคอืทํา
ใหดู หรือฝกหดัทําดวยกนั วธีินี้เหมาะกับความรูที่เปนทักษะดานการลงมือทํา     แตในกรณีของการ
ปฏิบัติที่ไมใชการใชมือหรือรางกาย แตเปนการดําเนนิการผานขั้นตอนที่ซับซอนหลายขั้นตอน โดยคน
หลายคน วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรูฝงลึกที่ใชกันมากในปจจุบันคือการเลาเรื่อง (storytelling)   ซ่ึงถือเปน
เทคนิคหนึ่งของการจัดการความรู 
      
เทคนิคการประชุมโดยใชการเลาเรื่อง (storytelling) 
 
           เปาหมายสําคัญที่สุดของการเลาเรื่อง  คือใหผูมีความรูจากการปฏิบัต ิปลดปลอยความรูที่ซอน
อยูในสวนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ),  ในสวนลึกของสมอง (ความคิด),  และในสวนลึกของรางกาย (การ
ปฏิบัติ) ออกมาเปนคําพูด และหนาตาทาทาง (non-verbal communication)    การปลอย ความรูจากการ
ปฏิบัติ นี้  ผูปลอยจะอยูในสภาพที่มีทั้งจิตใตสํานึก และจิตสํานึก  (subconscious & conscious)    ย้ําวา
เรามีเปาหมายใหเกดิการสื่อสารทั้งโดยใชจิตสํานึก และจิตใตสํานึก    ดังนั้นถาฝกปฏิบัติจนมีความ
ชํานาญ การเลาเรื่องจะปลดปลอยความรูออกมาอยางทรงพลังอยางไมนาเชื่อ 
           วิธีการและขั้นตอนของการเลาเรื่องมีดังตอไปนี ้

1. กําหนด “หวัปลา” ใหชัด    ซ่ึงหมายถึงเปาหมายของการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู    ดัง
ตัวอยางการประชุมในตลาดนัดความรูของชาวนา จ. พิจติร เมื่อเดือนธันวาคม 2547  “หัว
ปลา” คือ การทํานาแบบธรรมชาติ ไมใชสารเคมี  
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2. กําหนดใหกลุมเปนกลุมเล็ก ไมเกิน 10 คน    เพื่อใหมีความรูสึกใกลชิด เปนกันเอง  ไมเปน
ทางการ  สรางความรูสึกเปนอิสระไดงาย     ความรูสึกแบบนี้เอื้อตอการเลาเรื่องอยางมีพลัง  
ทําใหความรูฝงลึก และซอนอยูมิชิดจนตัวเองก็ไมรูวาตนรู ถูกปลดปลอยออกมาไดงายข้ึน 

3. สมาชิกกลุมเปน “ตัวจริง”   ซ่ึงหมายความวา เปนผูปฏิบตัิงานเพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่ตก
ลงกัน ดวยตนเอง 

4. ถาเปนไปได จดัแบงกลุมใหสมาชิกกลุมประกอบดวยคนที่มีความแตกตางกัน   เชนคิด
ตางกัน  ทํางานตางหนวยงาน  อยูคนละอําเภอ  เรียนหนงัสือคนละสาขา เปนตน     เนื่องจาก
ในการประชุมกลุมนี้เราตองการใชพลังของความแตกตางหลากหลาย  

5. มีการเลือกหรอืแตงตั้ง ประธานกลุม ทําหนาที่ดําเนนิการประชุม และสรุปประเด็นเปน
ระยะๆ    และเลือกเลขานุการกลุม ทําหนาที่จดประเด็น และบันทึก ขมุความรู (Knowledge 
Assets) เพื่อการบรรลุหัวปลา 

6. สมาชิกกลุมเลาเรื่องเกื่ยวกับความสําเร็จของตน ตาม “หวัปลา” 
7. สมาชิกกลุมคนอื่นๆ ชวยกนั “สกัด” หรือ “ถอด” ความรูเพื่อการบรรลุหัวปลาออกมา และให

เลขานุการกลุมเขียนขึ้นกระดาน flip chart ใหไดเหน็ทั่วกัน   และแกไขตกแตงไดงาย   
8. มี “คุณอํานวย” (Group Facilitator)  ทําหนาที่ชวยเหลือใหการประชุมราบรื่น  สราง

บรรยากาศของความชื่นชม   ความคิดเชิงบวก  การซักถามดวยความชืน่ชม (Appreciative 
Inquiry)    ใหสมาชิกกลุมไดหมุนเวยีนกนัเลาเรื่องถวนหนากนั    ไมมีคนใดคนหนึง่ผูกขาด
การพูด    คอยชวยตั้งคําถาม “ทําไมจึงทําเชนนั้น”   “คิดอยางไร จึงทําเชนนั้น” เพื่อชวยให 
“ความรูเพื่อการปฏิบัติ” ถูกปลดปลอยออกมา     และคอยกระตุนใหสมาชิกกลุมชวยกัน 
“สกัด” หรือ “ถอด” ความรูเพื่อการบรรลุหัวปลา ออกมา และมีผูบันทกึไว 

9. การเลาเรื่อง ใหเลาเพียงประเด็นเดยีวตอหนึ่งเรื่อง  และเลาส้ันๆ    เลาตามความเปนจริง ไมตี
ไขใสสี    เลาใหเห็นตัวคน หรือตัวละคร  เห็นพฤติกรรมหรือการกระทาํ  เห็นความคิดหรือ
ความเชื่อที่อยูเบื้องหลัง    เลาใหเห็นชวีิตและความสัมพนัธที่อยูในเรื่อง    เลาใหมีชีวติชีวา 
เห็นภาพพจน  เห็นสภาพแวดลอมหรือบริบทของเรื่อง 

10. ในการเลาเรื่องตองเลาแบบใหขอมูลดิบ ที่ไมผานการตคีวามของผูเลา    คือเลาเหตุการณ 
ไมใชเลาความเขาใจของผูเลาที่ไดจากเหตกุารณ     ไมใชเลาการตีความของผูเลา     ถือวา
เร่ืองเลาเปนขอมูลดิบ สําหรับใหสมาชิกกลุมผลัดกันตีความ เพื่อดึง “ความรูเพื่อการบรรลุหัว
ปลา” ออกมา 
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การเลาเรื่องจะประสบความสําเร็จมากนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลัก ๓ ประการ  คือ ผูเลา  ผูรับฟง  
และบรรยากาศขณะเลา 
           ผูเลาที่มีอารมณแจมใส  มีความรูสึกเอื้ออาทร (care) ตอกลุมผูฟง  มีความรูสึกวาผูฟงเปน
กัลยาณมิตร  มีจิตใจพรอมจะให  มีความภมูิใจในความสาํเร็จที่ตนกําลังเลา  เปนผูประสบเหตุการณใน
เร่ืองที่เลาดวยตนเอง  คิดทบทวนเรื่องราวที่จะเลามาเปนอยางดี  และมทีักษะในการเลาออกมาจากใจ 
คือเลาแบบไมตีความ  จะมีความสามารถเลาเรื่องออกมาไดอยางทรงพลงั  โดยที่ “เร่ืองราว” จะไมใชแค
ออกมาเปนคําพูดเทานัน้  จะแสดงออกมาในหนาตา แววตา  ทาทาง  น้ําเสียง  และการสื่อสารที่ไมใช
คําพูดอื่นๆ รวมทั้ง “ความเงยีบ” เปนชวงๆ ดวย (ถามี)     โปรดสังเกตวาสภาพจิตอันเปนกุศล เปนจติที่
มีพลัง  สามารถทําหนาที่แบงปนความรูทีลึ่กและซับซอนไดดกีวาสภาพจิตธรรมดาๆ  
           ผูรับฟงที่เปน “ผูฟงอยางตั้งใจ”  ที่เรียกวา active listening จะชวยสงกระแสจติไปกระตุนใหผูเลา
เกิดอารมณในการเลา     ทําใหสามารถเลาออกมาจากใจไดลึกยิ่งขึ้น    คําถามที่แสดงความสนใจและชื่น
ชม (appreciative inquiry) จะชวยกระตุนอารมณสรางสรรคเชนเดยีวกัน  และยังจะชวยทําใหการเลา
เร่ืองครบถวนมากขึ้น     ในกรณีที่การเลาเรื่องมีการขามขั้นตอน ผูอํานวยความสะดวกในการประชมุ 
(group facilitator) อาจชวยถาม วา “ทําไมจึงทําเชนนั้น”  “คิดอยางไรจึงทําส่ิงนั้น”  ก็จะชวยให 
ความรูสึกนึกคิด ในขณะเกดิเหตุการณถูกเลาออกมา 
           บรรยากาศของการประชุม มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการเลาเรื่อง  หองประชุมที่ใหความสงบ  
รับฟงเสียงจากการเลาไดดี  มีที่จดบันทึก    บรรยากาศที่เปนอิสระ ผอนคลาย ไมตกอยูใตอํานาจใดๆ     
บรรยากาศที่มคีวามเปนกัลยาณมิตรเอื้ออาทรตอกัน   จะชวยใหการสื่อสาระโดยการเลาเรื่องมี
คุณภาพสูง กระจางชัด และลึก 
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วิธี “สะกัด” ความรูจากการปฏิบัติ 
 

           ความรูจากการปฏิบัตเิปนความรูฝงลึกอยูในคน หรืออยูในความสัมพันธระหวางคน  ในหลาย
กรณีนํามาแบงปนหรือแลกเปลี่ยนกันไดยาก   บันทึกเปนเอกสารยิ่งทาํไดยาก     จึงตองมีวิธีการ หรือ
อุบายสําหรับใหความรูในการปฏิบัติออกมาเปนคําพูดหรือตัวหนังสือ    วิธีการหนึ่งคอืการเลาเรื่อง 
(storytelling) ดังกลาวแลว     โดยที่การเลาเรื่องนี้ดําเนนิการในการประชุมกลุมยอยที่มีสมาชิกกลุมไม
เกิน 10 คน 
           การเลาเรื่องทําให ความรูในการปฏิบัติ และ ความรูเพื่อการปฏิบัติ ถูกเปลงออกมาเปนคําพูด ใน
รูปของเรื่องราวที่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม (context) จําเพาะ   สําหรับใหผูฟงตีความไดโดย
อิสระ   คาดหวังวาผลการตคีวามของผูฟงแตละคนจะมทีั้งสวนที่เหมอืนและสวนทีไ่มเหมือนกับการ
ตีความของคนอื่น    เมื่อนําผลการตีความนัน้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัในกลุมก็จะสามารถบันทึกขุม
ความรู ที่เปน ความรูเพื่อการปฏิบัติ เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ได    การแลกเปลี่ยนเรยีนรูในสวนของ
การตีความที่ไมเหมือนกนั จะนําไปสูการยกระดับความรู Knowledge Leverage) โดยอัตโนมัติ  
           เมื่อผูเลาแตละคนเลาเรื่องเสร็จ  ประธานขอใหสมาชิกกลุมตีความ วาเรื่องดังกลาวบอกอะไร
เกี่ยวกับความรูเพื่อการบรรลุ “หัวปลา”   ที่เปนความรูเพื่อการปฏิบัติ   เมื่อผูตีความคนที่ 1 เสนอการ
ตีความของตน  เลขานุการเขียนขึ้นกระดาษ flip chart    ทําเชนนี้ไปเรือ่ยๆ จนสมาชกิกลุมตีความครบ
คน   ก็ชวยกนัสรุปขุมความรู จากเรื่องเลาดังกลาว     ใหสมาชิกกลุมหมุนเวยีนผลัดเปลี่ยนกันเลาเรื่อง 
และใหสมาชิกคนอื่นชวยกนัตีความสกัดขุมความรูจนครบคน     แลวอาจขึ้นรอบใหม    จนสมควรแก
เวลา จึงรวมกนัสังเคราะหจากรายการขุมความรู จัดเปนหมวดหมู  ไดเปน แกนความรู (Core 
Competence) เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่กําหนด    ทั้งขุมความรูและแกนความรูนี้จะตองไดรับการจด
บันทึกไวอยางดี 
           ในวาระการนําเสนอผลการระดมความคิดของกลุมยอยตอที่ประชุมใหญ    ผูเขารวมประชุมจะ
ไดเหน็ทั้งความเหมือน  การเติมเต็ม  และความตางของผลการประชุมกลุม    สวนที่เปนความตางควร
นํามาทําความเขาใจรวมกนั    จะพบวาเหตทุี่ตางเพราะตางกลุมมีความเขาใจหรือประสบการณเกีย่วกับ
สภาพแวดลอม หรือบริบท ตางกัน    นําไปสูความรูที่ยกระดับขึ้น จากความเขาใจบริบท ของเรื่องราว
นั้นๆ  
            หากมีเวลามากพอ  อาจจัดใหมีคณะทํางาน ไปสรุปและสังเคราะหภาพรวมของขุมความรู  
(Knowledge Assets) และ แกนความรู (Core Competence) เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”  ที่กําหนด     เอามา
นําเสนอตอทีป่ระชุมใหญเพื่อตกแตง และบันทึกไวใชงานตอไป  
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           ในชีวิตจริง เมื่อไดขุมความรู และ แกนความรู จากการประชุมระดมความคดิ    สมาชิกแตละคน
จะนําความรูเหลานั้นไปทดลองใชในกจิการงานของตน    แลวเก็บขอมูล สังเกต และบันทึก ผลของการ
ทดลองปฏิบัติ  นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก    ความรูก็จะถูกยกระดับผานการปฏิบัติขึ้น
เร่ือยๆ     และกิจการงานก็จะบรรลุผลดีขึ้นเรื่อยๆ เชนเดียวกัน 
           ในการประชุมเพื่อ “สะกัด” หรือ “ถอด” ความรูดังกลาว    บรรยากาศที่เทาเทียมและเปนอสิระ
สําคัญยิ่ง     เพราะจะชวยใหการเลาเรื่อง และการเสนอขอคิดเห็น หรือตีความเรื่องเลา  ดึงหรือสะกดั
ความรูออกมาจากเรื่องเลา ดาํเนินไปอยางเปนธรรมชาติ    เปนการพูดออกมาจากใจ    ไมผานการ
กล่ันกรองดวยความเกรงใจ  ความเกรงอาวโุส  เกรงวาคําพูดหรือความเห็นของตนจะผิดหลักทฤษฎ ี
ฯลฯ   ซ่ึงเปนอุปสรรคปดกั้นความคิดสรางสรรคคอันเปนบอเกิดของนวัตกรรม   
           โปรดสังเกตวาความสําเร็จจากเรื่องเลา ขึ้นอยูกับ ๒ ฝาย คือฝายเลา กับฝายรับ    คลายๆ การ
ส่ือสารทางวิทยุขึ้นอยูกับทั้งเครื่องสงและเครื่องรับ    และเมื่อรับสารแลวก็ตองมีการตีความอยางดี  การ
ส่ือสารนั้นจึงจะประสบความสําเร็จ 
 

 
            

 


