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สอง

หัวย่อมดีกว่าหัวเดียว เป็นความจริงทีไ่ ม่ตอ้ งพิสจู น์
ยิ่ ง มี ห ลายหั ว ก็ จ ะมี ห ลายความคิ ด เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
เราอยู่ตามล�ำพังและคิดอยู่คนเดียว แม้จะฉลาดเฉลียวในการคิด
สักเพียงใดก็คงมีข้อจ�ำกัดที่ความเหนื่อยล้าของสมองและมุมมอง
ของคนๆ เดียว
การแสวงหาคนต่างๆ มาช่วยคิด เป็นทางหนึ่งซึ่งคน
ฉลาดจะเลือกใช้ ไม่วา่ จะเป็นการคิดในเรือ่ งข้อแก้ปญ
ั หา หรือ
คิดหาหนทางทำ�สิ่งต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ยิ่งได้ผู้ซึ่งเป็นนักคิดด้วยแล้ว ยิ่งจะทำ�ให้เกิดความคิด
ที่เบ่งบานและหลากหลายมากขึ้น

การเลือกผู้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

ผู้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความคิ ด ใหม่ ๆ มี ลั ก ษณะ
แตกต่างกันออกไป ถ้าจะให้ได้ความคิดดีๆ มีคุณค่านำ�มา
แลกเปลี่ยนกันควรจะพิจารณาบุคคลผู้มีลักษณะ ดังนี้
1. มุ่ ง ในทางเจริ ญ นั ก คิ ด ลั ก ษณะนี้ จ ะคิ ด เพื่ อ
พิจารณาให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ คิด
อย่างแน่วแน่ให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างดีขึ้น ไม่คิดออกนอกลู่นอกทาง อัน
จะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียทั้งหลายทั้งปวง
2. คิดในแง่บวก นักคิดลักษณะนี้ จะมองโลกเป็นสีขาว คิด
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ดี ทำ�ดี และพูดดี ทัง้ ต่อบุคคลผูอ้ ยูร่ อบข้างและบุคคลทัว่ ไป ไม่คดิ ว่าตน
เท่านั้นที่ดี เก่ง และฉลาด แต่เพียงผู้เดียว คนอื่นล้วนแล้วแต่แย่
3. มีความเป็นอิสระ นักคิดลักษณะนีจ้ ะไม่ปล่อยให้บคุ คลใด
หรืออิทธิพลใดมาครอบงำ�ความคิดให้ตอ้ งเกาะติด หรือยึดเป็นแนวทาง
ให้ต้องคิดอยู่ในกรอบที่มีผู้กำ�หนดให้ ไม่ว่าจะจะเป็นแมวขาว แมวดำ�
ต้องไม่มีโซ่ล่ามคอ จึงจะกระโจนตะปบหนูได้
4. จิตใจกว้างขวาง นักคิดลักษณะนีจ้ ะมีโลกทัศน์ทเี่ ปิดกว้าง
มีการสนองตอบต่อสิ่งเร้าต่างๆ โดยไม่ปิดกั้นความคิดของตนเอง หรือ
ติดยึดกับความคิดเดิม อย่างไม่รับรู้ หรือเปิดใจให้แก่ความคิดใหม่ๆ
เป็นลักษณะของคนที่จิตใจคับแคบ
5. รอบรู้ นักคิดลักษณะนี้จะเป็นผูม้ ีการเรียนรู้อยูต่ ลอดเวลา
และมีการเรียนรูจ้ ากหลายทางและหลายวิธี ซึง่ เรามักเรียกว่าเป็นพหูสตู
ผู้ซึ่งคงแก่เรียนอันหมายถึง เอาใจใส่ ขวนขวายในการเรียนรู้ อาจจะ
รู้ลึก รู้จริงในบางเรื่องแต่ขาดความรอบรู้ก็เป็นได้
6. มีความมุ่งมั่น นักคิดลักษณะนี้จะมีความแน่วแน่ ทุ่มเท
ความคิดและการกระทำ�ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้บรรลุความสำ�เร็จตาม
เป้าหมาย แม้จะมีอุปสรรคใดๆ มากีดขวาง ก็จะมานะพยายามฟันฝ่า
ให้สามารถทำ�ให้เกิดผลตามที่ตั้งใจไว้ได้
7. ไม่ ช อบความจ�ำเจ นั ก คิ ด ลั ก ษณะนี้ จ ะคิ ด ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความเบื่อหน่ายกับสภาวการณ์ที่เกิดซ�้ำซาก
จ�ำเจ ไม่ชอบท�ำงานกิจวัตร แต่สนใจที่จะคิดริเริ่ม หรือมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยการแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ท�ำขึ้นใหม่ ให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาจากที่เป็นอยู่เดิม
8. ไม่ปดิ กัน้ ความเห็นต่าง นักคิดลักษณะนีจ้ ะรับฟังความคิด
เห็นต่างจากทีต่ นคิด โดยเปิดรับความคิดทีห่ ลากหลายนำ�มาพิจารณา
โดยปราศจากอคติ แม้ในที่สุดจะไม่ยอมรับ เพราะมีเหตุผลหักร้างที่
ทำ�ให้ไม่เห็นด้วย แต่จะไม่ด่วนสรุปตั้งแต่ต้นว่า ความคิดใดที่ต่างไป
จากความคิดของตนถือว่าใช้ไม่ได้
9. สุ ข ภาพจิ ต ดี นั ก คิ ด ลั ก ษณะนี้ จ ะมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่
แข็งแรง จิตใจที่แข้มแข็ง ไม่มีโรคร้ายที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ มีความ
ร่าเริง แจ่มใส ไม่เป็นโรคซึมเศร้า หรือโรคเกียวกับจิตประสาท สามารถ
จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล ด้วยการสือ่ สารที่ทำ�ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
10. มีจริยธรรม นักคิดลักษณะนี้ จะเป็นผู้มีมารยาทในการ
ประชุม พูดในประเด็นไม่พดู นอกเรือ่ ง พูดด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ พูด
โต้แย้งอย่างสุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่พูดโจมตี ก้าวร้าว ถากถาง เหน็บ
แหนมผู้อื่น รู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังด้วยความตั้งใจ รับพิจารณาข้อคิดเห็น
อย่างสงบ รอบคอบและสมเหตุสมผล เป็นลักษณะทีน่ า่ จะเชิญร่วมแลก
เปลี่ยนความคิดอย่างมาก
ตามที่กล่าวถึงลักษณะของผู้ซึ่งสมควรจะเชิญเข้าร่วมแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นข้างต้น มิใช่วา่ ทุกคนจะต้องมีคณ
ุ ลักษณะครบถ้วน
ทัง้ 10 ข้อ บางคนอาจจะมีคณ
ุ ลักษณะเพียงบางข้อ สัก 2-3 ข้อ ก็นบั ว่า
เป็นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าแก่การเชิญเข้าร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้

คิดเห็นที่มากและหลากหลาย นำ�มาพิจารณาใช้คิดนอกกรอบให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
การแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะของการจัดประชุมมี ดังนี้
1. การประชุมใหญ่ เป็นการประชุมบรรดาผู้แทน ซึ่งได้รับ
เลือก หรือได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มใหญ่ หรือคณะผู้แทนที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เป็นสาขาจากท้องถิ่นต่างๆ ซึ่ง
สังกัดอยู่ในองค์การเดียวกันและมีประโยชน์ร่วมกัน
2. การประชุมสัมมนา เป็นการประชุม โดยการนำ�ของผูช้ ำ�นาญ
หรือผู้รู้ในลักษณะที่แต่ละคนจะเข้ากลุ่มหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรือ่ งทีม่ งุ่ จะพิจารณาโดยเฉพาะ โดยการนำ�เอาประสบการณ์
เดิมมาสร้างแนวปฏิบัติใหม่ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วม
สัมมนาและได้ผลออกมาเป็นข้อเสนอแนะจากการสัมมนา ไม่ใช่มติ
หรือข้อสรุปที่จะบังคับใช้
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมของผู้มีความ
สนใจ หรือมีปัญหาร่วมกัน จำ�นวนไม่ควรมากจนไม่สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง มาร่วมคิดปรับปรุงความสามารถในอาชีพ
หรือวิชาชีพ ด้วยการแลกเปลี่ยนความเข้าใจ ความชำ�นิชำ�นาญของ
แต่ละคน โดยการศึกษาวิเคราะห์ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
4. การอภิปรายเป็นคณะ เป็นการประชุมที่มีกลุ่มของผู้ทรง
คุณวุฒิในด้านต่างๆ 4-5 คน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อในการประชุมดี
มาร่วมอภิปรายต่อหน้าผูฟ้ งั ซึง่ ผูฟ้ งั จะมีสว่ นร่วมในการทีจ่ ะถามปัญหา
ภายหลังการอภิปราย อันจะเป็นผลให้ผู้ฟังมีความคิดอ่านกว้างขวาง
จากการที่โต้แย้งกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชื่อต่างกัน
5. การบรรยายเป็นคณะ เป็นการประชุมซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวนตามหัวข้อย่อย มาร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อใหญ่
เดียวกัน ตามความเชี่ยวชาญแต่ละหัวข้อย่อย โดยมีผู้ดำ�เนินการ
ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังร่วมซักถามปัญหาด้วย อาจเรียกว่าการ
ประชุมทางวิชาการแบบ Symposium
นอกจากรูปแบบการจัดประชุมทีไ่ ด้กล่าวมานี้ ยังมีรปู แบบการ
ประชุมอื่นๆ เช่น การประชุมอภิปรายกึ่งสัมภาษณ์ (Colloquy) การ
ประชุมแบบซินดิเคท (Syndicate) การประชุมระดมความคิด (Brainstorming Conference) ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป TPA
news

การแลกเปลีย่ นความรู้ อาจจะใช้วธิ กี ารประชุมในรูปแบบต่างๆ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้ เพราะเราต้องการได้ความ
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