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ກ່ຽວກັບປື້ມຄູ່ມື

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ: ກຳນນ�ຳໃຊ້ທັກຊອບສະກິວເຂົ້ຳໃນກຳນສຶກສຳນອກ 
ໂຮງຮຽນ ໄດ້ສ້ຳງຂຶ້ນເພື່ອສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກທ່ີເຮັດວຽກ
ໃນຂະແໜງກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ອອກແບບມຳເພ່ືອ:

• ສ້ຳງຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບແນວຄວຳມຄິດຂອງຊອບສະກິວໃນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ
• ເປັນຄູ່ມືອ້ຳງອີງສ�ຳລັບຄູຝຶກໃນກຳນນ�ຳໃຊ້ຊອບສະກິວເຂົ້ຳໃນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ
• ເປັນເອກະສຳນພ້ືນຖຳນສ�ຳລັບກຳນຝຶກອົບຮົມ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ກິດຈະກ�ຳທ່ີໃຊ້ເຂົ້ຳໃນ 

ກຳນຝຶກອົບຮົມ. ໃນນີ້ລວມມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ກິດຈະກ�ຳຕ່ຳງໆ ສ�ຳລັບກຳນອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ 
ໃນກຳນຝຶກອົບຮົມ.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ ລວມມີຂ�້ມູນອ້ຳງອີງ ແລະ ຂ�້ຄວຳມສ�ຳຄັນເພື່ອອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກກຳນຝຶກໃນແຕ່ລະ 
ທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ທ່ີນ�ຳໃຊ້ຄູ່ມືສຳມຳດເພ່ີມຂ�້ມູນອ້ຳງອີງ ແລະ ນິທຳນພື້ນບ້ຳນເພື່ອໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີບ�ລິບົດ 
ດຽວກັນກັບທ້ອງຖິ່ນ. ຄູ່ມືສະບັບນີ້ອີງໃສ່ຮູບແບບກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີພັດທະນຳໂດຍ 
ຊ່ຽວຊຳນ ຂອງ PRIA ແລະ ອົງກອນທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມງຳນຕ່ຳງໆ ຫຼຳຍກວ່ຳທົດສະວັດທ່ີຜ່ຳນມຳ.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ແບ່ງອອກເປັນສອງພຳກສ່ວນ. ພຳກທີ 1 ເນັ້ນໜັກຄວຳມກ່ຽວພັນກັນຂອງຊອບສະກິວກັບ 
ກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ກຳນນ�ຳໃຊ້ວິທີກຳນ ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້ຳໃນກຳນຝຶກ 
ອົບຮົມ. ພຳກທີ 2 ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄູ່ມືເຂົ້ຳເຖິງຫົວຂ�້ຕ່ຳງໆ ທ່ີເປັນພຳກສ່ວນຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມຊອບສະກິວ.
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ຄ�ຳສະແດງຄວຳມຮູ້ບຸນຄຸນ

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ: ຊອບສະກິວ (Soft Skills) ແລະ ກຳນນ�ຳໃຊ້ເຂົ້ຳໃນກຳນ
ສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນໄດ້ພັດທະນຳຂຶ້ນບົນພື້ນຖຳນກຳນຮ່ວມມືລະຫວ່ຳງ ອົງກຳນເພື່ອກຳນວິໄຈແບບ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນອຳຊີ (PRIA) ຂອງປະເທດອິນເດຍ ແລະ ອົງກຳນ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຂອງ 
ປະເທດເຢຍລະມັນ.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ປັບປຸງມຳຈຳກເອກະສຳນຕ່ຳງໆ ທີ່ໄດ້ຄັດມຳຈຳກຄູ່ມືກຳນນ�ຳໃຊ້ວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ພັດທະນຳໂດຍ PRIA. ພວກເຮົຳຂ�ສະແດງຄວຳມຂອບໃຈມຳຍັງເພື່ອນຮ່ວມງຳນຂອງ 
PRIA ແລະ ອົງກອນຄູ່ຮ່ວມງຳນທ່ີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້ຳໃນຄູ່ມືກຳນນ�ຳໃຊ້ວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີ 
ສ່ວນຮ່ວມຫຼຳຍໆສະບັບ.

ພິເສດ ຂ�ຂອບໃຈມຳຍັງ ທ່ຳນ ດຣ. ຣຳເຈດ ແທນດອນ, ປະທຳນຂອງ PRIA ສ�ຳລັບກຳນສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ກຳນໃຫ້ທິດເຍືອງທຳງສະເໝີ. ພວກເຮົຳຂ�ຂອບໃຈມຳຍັງ ທ່ຳນ ອູເວິ ກຳເຕີນສະແລເກິ, 
ຜູ້ອ�ຳນວຍກຳນປະຈ�ຳພຳກພື້ນຂອງ ຫ້ອງກຳນ ດີວີວີ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ປະຈ�ຳພຳກພື້ນອຳຊີໃຕ້ ແລະ 
ອຳຊີຕຳເວນັອອກສ່ຽງໃຕ້ ສ�ຳລັບກຳນຊຸກຍູ້ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ້ພວກເຮຳົຂຽນຄູ່ມືສະບັບນ້ີຂ້ຶນມຳ.

ພວກເຮົຳຂ�ຂອບໃຈຄູ່ຮ່ວມງຳນປະຈ�ຳພຳກພື້ນຂອງຫ້ອງກຳນ ດີວີວີ ອິນເຕິເນເຊິນແນວ ປະຈ�ຳອຳຊີໃຕ້ 
ແລະ ອຳຊີຕຳເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສ�ຳລັບກຳນນ�ຳໃຊ້ຄູ່ມືເຂົ້ຳໃນກຳນຝຶກອົບຮົມກຳນນ�ຳໃຊ້ຊອບສະກິວ ເຂົ້ຳ
ໃນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນໂດຍອີງໃສ່ກຳນກະກຽມຂອງຄູ່ມືສະບັບນີ້.

ສຸດທ້ຳຍນີ້ ພວກເຮົຳຂ�ລະນຶກຮູ້ບຸນຄຸນກັບເພື່ອນຮ່ວມງຳນຂອງ PRIA ທ່ີຊ່ວຍກັນສ້ຳງຄູ່ມືສະບັບນີ້.

ດຣ. ຄາວສະໂຕບ ການຕີ ບານດີໂອພາໄດຍາ
ນາງ ປິຕິ ຊາມາ
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ ຊອບສະກິວ ແລະ
ກຳນນ�ຳໃຊ້ ເຂົ້ຳໃນກຳນສຶກສຳຜູ້ໃຫຍ່ນອກໂຮງຮຽນ

ໃນພົດຈະນຳນຸກົມໄດ້ໃຫ້ນິຍຳມຊອບສະກິວວຳ່ເປັນອົງປະກອບຂອງບຸກຄົນທ່ີເຮດັໃຫ້ສຳມຳດປະສຳນງຳນ 
ແລະ ຮ່ວມມືກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ. ຖ້ຳເບິ່ງຄວຳມໝຳຍອື່ນຊອບສະກິວແມ່ນຄຸນລັກສະນະ 
ສະເພຳະຂອງບຸກຄົນ, ພຶດຕິກ�ຳ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ມຳລະຍຳດທຳງສັງຄົມທ່ີ ເຮັດໃຫ້ເປັນທີມງຳນທ່ີດີ 
ຫຼື ສະມຳຊິກຂອງອົງກອນໃດໜ່ຶງທີ່ເໝຳະສົມ.

ຊອບສະກິວ ລວມມີຈັນຍຳບັນກຳນເຮັດວຽກ, ທັດສະນະຄະຕິ, ທັກສະກຳນສື່ສຳນ, ຄວຳມສະຫຼຳດ 
ທຳງອຳລົມ ແລະ ທຸກຢ່ຳງກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ. ເມ່ືອກ່ຳວເຖິງຊອບສະກິວເຮຳົບ�ອ່ຳດຫີຼກລ່ຽງ 
ທີ່ຈະເວົ້ຳເຖິງທັກສະທຳງວິຊຳກຳນ. ທັກສະທຳງວິຊຳກຳນໝຳຍເຖິງທັກສະທຳງກຳນຄ້ຳ ແລະ ຄວຳມ 
ຊ່ຽວຊຳນໃນສຳຂຳວິຊຳຊີບຕ່ຳງໆເຊັ່ນ: ກຳນບັນຊີ, ພິມດີດ, ກຳນນ�ຳໃຊ້ ເຄື່ອງຈັກ ໆ ລໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ສຳມຳດ 
ຈັບຕ້ອງໄດ້ ຢັ້ງຢືນໄດ້ ແລະ ເປັນເອກະພຳບກັນໂດຍທ່ົວໄປ. ທັກສະທຳງວິຊຳກຳນ ແມ່ນຄວຳມສຳມຳດ
ສະເພຳະດ້ຳນທ່ີສອນກັນໄດ້ເພື່ອໃຫ້ສຳມຳດເຮັດວຽກໄດ້.

ທັກສະທີ່ສ�ຳຄັນບຳງທັກສະກ່ຽວກັບຊອບສະກິວມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ
• ກຳນຕັດສິນໃຈ
• ກຳນເຮັດວຽກເປັນທີມ
• ກຳນສື່ສຳນ
• ກຳນເຈລະຈຳຕ�່ລອງ
• ກຳນບ�ລິຫຳນຂ�້ຂັດແຍ່ງ
• ກຳນໂນ້ມນ້ຳວຈິດໃຈ
• ກຳນບ�ລິຫຳນເວລຳ

ພວກເຮົຳສຳມຳດແຍກທັກສະດັ່ງກ່ຳວໄດ້ອີກ ຕົວຢ່ຳງ ທັກສະໃນກຳນສື່ສຳນລວມມີ ທຳງຄ�ຳເວົ້ຳ, ທຳງ 
ກຳນຂຽນ ແລະ ກຳນສື່ສຳນທ່ີບ�່ແມ່ນຄ�ຳເວ້ົຳ, ທັກສະກຳນນ�ຳສະເໜີ ໆລໆ. ທັກສະກຳນໂນ້ມນ້ຳວ 
ຈິດໃຈລວມມີກຳນອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ, ກຳນສ້ຳງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ກຳນເຈລະຈຳ ເປັນຕົ້ນ. ທັກສະ   
ສ່ວນບຸກຄົນສຳມຳດແຍກອອກເປັນທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວຳມສະຫຼຳດທຳງອຳລົມ, ກຳນບ�ລິຫຳນ 
ຄວຳມຕຶງຄຽດ, ຄວຳມໝ້ັນໃຈໃນຕົນເອງ, ຄວຳມຍືດຍຸ່ນ, ຄວຳມຄິດບວກ, ຄວຳມເປັນມິດ ແລະ 
ຄວຳມກະຕືລືລົ້ນ ເປັນຕົ້ນ. ແຕ່ວ່ຳ ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ ພວກເຮົຳຈະເນັ້ນໜັກກຳນທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ 
ຕົນເອງ, ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ, ກຳນຕັດສິນໃຈ, ກຳນສ້ຳງທີມ, ກຳນສື່ສຳນ ແລະ ກຳນບ�ລິຫຳນຄວຳມຂັດແຍ່ງ.

ໃນຊຸມປີຜ່ຳນມຳ ກຳນເນັ້ນໜັກຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງຊອບສະກິວໄດ້ຂະຫຍຳຍຕົວໄປທ່ົວໂລກ. ສ�ຳລັບ 
ອົງກອນຕ່ຳງໆ ຄວຳມສ�ຳຄັນບ�່ມີພຽງແຕ່ຄວຳມຮູ້ທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນກ່ຽວກັບໜ້ຳວຽກເທ່ົຳນັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງ
ເຂົ້ຳໃຈວິທີກຳນປັບປ່ຽນຈຳກຄວຳມຮູ້ຕ່ຳງໆໃຫ້ກຳຍເປັນຜົນຜະລິດ. ພຶດຕິກ�ຳ, ທັດສະນະຄະຕິ, ທກັສະ 
ກຳນສ່ືສຳນ ໆລໆ ຂອງຄົນໆໜຶງ່ບ�ໄ່ດ້ມີຄວຳມສ�ຳຄັນພຽງແຕ່ສຳມຳດເຂ້ົຳເຮດັວຽກໄດ້ເທ່ົຳນ້ັນ ມັນຍັງມີ 
ຄວຳມສ�ຳຄັນຕ�່ຄວຳມກ້ຳວໜ້ຳໃນອຳຊີບກຳນງຳນຂອງຕົນ. ໃນບ�ລິບົດຂອງໂລກປະຈຸບັນບ�ມ່ໃີຜເຮດັວຽກ 
ຄົນດຽວແບບເອກະລຳດ ຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງເຊ່ືອມຕ�ເ່ຂ້ົຳກັນໃນລະບົບກຳນເຮດັວຽກໃດໜຶງ່.
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ໃນບ�ລິບົດດ່ັງກ່ຳວນ້ີ ຖ້ຳຄົນໆ ໜຶງ່ມີຄວຳມຮູຄ້ວຳມສຳມຳດເປັນຢ່ຳງດີກ່ຽວກັບວຊິຳກຳນຂອງຕົນເອງ 
ແຕ່ບ�່ມີຄວຳມສ�ຳພັນທ່ີດີກັບທີມງຳນ ແລະ ບ�່ສຳມຳດນ�ຳພຳທີມໃຫ້ບັນລຸວຽກງຳນໄດ້ວຽກງຳນຈະໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ພຳກສ່ວນຕ່ຳງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກດັ່ງກ່ຳວບ�່ພ�ໃຈ.

ບຳດນີ້ເຮົຳມຳເຈຳະຈົງທີ່ຊອບສະກິວທີ່ນອນໃນກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ ຖ້ຳຈະນິຍຳມກຳນສຶກສຳນອກ 
ໂຮງຮຽນເນ້ືອໃນສ�ຳຄັນໝຳຍເຖິງ “ກຳນຈດັຕ້ັງກິດຈະກ�ຳກຳນສຶກສຳທ່ີບ�ນ່ອນໃນລະບົບກຳນສຶກສຳທ່ີເປັນ
ທຳງກຳນເພື່ອສະໜອງກຳນຮ�່ຳຮຽນທີ່ມີຈຸດປະສົງຂອງກຳນຮຽນຮູ້ສະເພຳະດ້ຳນ”.1 

ຫຼຳຍຄັ້ງ ກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນເນັ້ນແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່ຳງຂອງທັກສະກຳນຊອກຫຳວຽກເຮັດງຳນທ�ຳພອ້ມ
ດຽວກັນກັບຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງຊອບສະກິວທ່ີພວມຂະຫຍຳຍຕົວ ນຳຍຈຳ້ງມັກຈະເນ້ັນໜກັຊອບສະກິວ 
ແລະ ມີກຳນປະເມີນທັກສະດັ່ງກ່ຳວຫຼຳຍວິທີ.

ໃນສະພຳບກຳນດ່ັງກ່ຳວ ກຳນຮວບຮວມເອົຳຊອບສະກິວຕ້ອງໄດ້ສ້ຳງກຳນຍອມຮບັຈຳກນັກວຊິຳກຳນທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ. ເຊິ່ງທີ່ສຸດແລ້ວແມ່ນກຳນສ້ຳງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ມີສະພຳບ
ແວດລ້ອມກຳນເຮັດວຽກທ່ີດີຂຶ້ນກວ່ຳເກົ່ຳ ແລະ ກ້ຳວໄປສູ່ກຳນເພິ່ມຜົນຜະລິດທ່ີດີຂຶ້ນ.

ເວັບໄຊ້ຂ�້ມູນອ້ຳງອີງເພື່ອກຳນຄົ້ນຄວ້ຳ: 

ທິດສະດີຂວດໂຫຼຜັກດອງ ໂດຍ ເຈເຣີມີ້ ໄວ້ (http://alistapart.com/article/pickle)
ເປັນຫຍັງທັກສະທຳງສັງຄົມຈຶ່ງສ�ຳຄັນ (www.mindtools.com) 
http://training.simplicable.com/training/new/87-soft-skills

 

1 http://www.un.org/esa/socdev/unyin/newsletters/2011/YouthFlashJune2011
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ທັດສະນະກ່ຽວກັບກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ກຳນຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ 

ທັດສະນະກ່ຽວກັບກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
 
ກຳນຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບກຳນຍອມຮັບວ່ຳເປັນຂະບວນກຳນຮຽນຮູ້ອັນໜ່ຶງ ໃນກຳນຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່, ແນວ 
ຄວຳມຄິດໃໝ່ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳໃໝ່ໆ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນແມ່ນກິດຈະກ�ຳກຳນສຶກສຳອັນໜ່ຶງ. ແຕ່ເຖິງຢ່ຳງໃດກ�ຕຳມ 
ມັນຢູ່ນອກເໜືອຈຳກລະບົບກຳນສຶກສຳທ່ີເປັນທຳງກຳນ ເຊັ່ນກຳນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ. ໂດຍທ່ົວໄປກຳນຝຶກ 
ອົບຮົມໝຳຍເຖິງກຳນສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ. ກຳນຝຶກອົບຮົມຍັງ 
ສະແດງເຖິງເຫດກຳນທີ່ີມີກຳນຈັດແຈງ ມີກອບເວລຳ ສະຖຳນທ່ີ ແລະ ບຸກຄົນ.

ຄວຳມໝຳຍເດີມຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມແມ່ນກຳນສົ່ງຖ່ຳຍຄວຳມຮູ້ຈຳກຄູຝຶກຫຳຜູ້ຮຽນ ເຊິ່ງຄູຝຶກໄດ້ກ�ຳນົດ 
ຊຸດກຳນຝຶກໃຫ້ກັບນັກຮຽນ. ວທີິກຳນດ່ັງກ່ຳວຕ້ັງຢູ່ບົນພ້ືນຖຳນຄວຳມເຊ່ືອທ່ີວຳ່ຄູຝຶກຮູທຸ້ກຢ່ຳງ ແລະ          
ນັກຮຽນເປັນພຽງແຕ່ແກ້ວເປົ່ຳທ່ີຕ້ອງກຳນໃຫ້ຄູຝຶກຕື່ມໃຫ້ເຕັມ. ນັກຮຽນບ�່ມີບົດບຳດ ແລະ ພຽງແຕ່ຮັບເອົຳ 
ແຕ່ສິ່ງທ່ີຄູຝຶກປ້ອນໃຫ້ເທ່ົຳນັ້ນ.

ວິທີກຳນຝຶກແບບນີ້ບ�່ໃຫ້ນັກຮຽນເຂ້ົຳຮ່ວມເຕັມສ່ວນ ແລະ ຄູຝຶກເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຂະບວນກຳນຮຽນຮູ້ 
ທັງໝົດ. ໃນຮູບແບບດັ່ງກ່ຳວ ຄູຝຶກກ�ຳນົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່ຳງນັບຕັ້ງແຕ່ກຳນຕັ້ງຈຸດປະສົງຈົນຮອດກຳນ 
ປະເມີນກຳນຝຶກ. ກຳນເລືອກວິທີກຳນຝຶກຂຶ້ນກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແລະ ຄວຳມສະດວກຂອງຄູຝຶກ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນກຳນບັນລະຍຳຍທ່ີໄດ້ກະກຽມມຳແລ້ວ. ຈຸດເນັ້ນໜັກແມ່ນຢູ່ທ່ີເນື້ອໃນບົດຮຽນ ແລະ ຕ້ອງ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ຳຄູຝຶກມີຄວຳມສຳມຳດສະເພຳະດ້ຳນ. ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບນີ້ມີໃກ້ຄຽງກັນກັບກຳນສຶກສຳ 
ໃນລະບົບສຳມັນ.

ທັດສະນະໃໝ່ຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມເກີດຂຶ້ນໃນເຄິ່ງຫຼັງຂອງສັດຕະວັດທ່ີ 21 ເຊິ່ງບ�່ໄດ້ຈ�ຳກັດທ່ີກຳນ ‘ສົ່ງຕ�່ 
ຄວຳມຊ່ຽວຊຳນ’ ຫຼື ‘ກຳນສິດສອນຄວຳມຮູ້’. ກຳນຝຶກອົບຮົມຖືກເບິ່ງວ່ຳເປັນຂະບວນກຳນຂອງກຳນ 
ເຕີບໂຕ ແລະ ຄົ້ນພົບຄວຳມຮູ້ ທີ່ບ�່ພຽງແຕ່ມີເປົ້ຳໝຳຍເພື່ອຮຽນໃຫ້ຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ແຕ່ມີຈຸດປະສົງ 
ເພື່ອສ້ຳງພຶດຕິກ�ຳທ່ີແຕກຕ່ຳງ ເນັ້ນໜັກທ່ີກຳນສ້ຳງສະຕິ ມີວິຈຳລະນະຍຳນ ປະເມີນຄຸນຄ່ຳ ກຳນປະພຶດ 
ກຳນປັບຕົວຂອງຕົນເອງ; ‘ກຳນລະລຳຍ’ ພຶດຕິກ�ຳ ແລະ ກຳນຕ້ັງຄ�ຳຖຳມ, ກຳນຄິດທົບທວນ ແລະ 
ກຳນຮຽນຮູ້ໃໝ່. ມັນເປັນກຳນຮຽນນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນຂະບວນກຳນທ່ີຕ�່ເນື່ອງ ໂດຍທ່ີຄູຝຶກ ແລະ 

ສົມມຸດຖຳນຫຼັກຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມແບບເກົ່ຳ

• ກຳນຮັບເອົຳຄວຳມຮູ້ວິຊຳໃດໜ່ຶງຈະສົ່ງຜົນແບບອັດຕະໂນມັດໃຫ້ເກີດກຳນກະທ�ຳ ຫຼື ກຳນ 
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳ;

• ຄູຝຶກ ‘ເປັນເຈົ້ຳຂອງ’ ຊຸດຄວຳມຮູ້ ແລະ ສຳມຳດສົ່ງຕ�່ ຫຼື ບອກສອນໃນຖຳນະ ‘ອຳຈຳນ’;
• ກຳນຮຽນຮູ້ຂຶ້ນກັບຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນສອນຂອງຄູຝຶກ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຮຽນ 

ຂອງນັກຮຽນ;
• ກຳນຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູຝຶກ ແລະ ສະຖຳບັນກຳນຝຶກອົບຮົມ;
• ຄວຳມຮູ້ ແລະ ກຳນຝຶກອົບຮົມເປັນກຳງສະເໝີ ແລະ ບ�່ລ�ຳອຽງ.
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ນັກຮຽນ ຮຽນຮູ້ໄປພ້ອມກັນ. ວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່ຳວນີ້ ເນັ້ນກຳນສ້ຳງຄວຳມໝ້ັນໃຈໃນຄວຳມສຳມຳດ
ໃນກຳນສັງເກດກຳນ, ກຳນວິພຳກ, ກຳນວິເຄຳະ ແລະ ກຳນຊອກຫຳຄ�ຳຕອບດ້ວຍຕົນເອງ. ດັ່ງນັ້ນນັກຮຽນ 
ຈະຄົ້ນພົບວ່ຳຕົນເອງບ�່ໄດ້ດ້ອຍໄປກວ່ຳຄູຝຶກ. ເຂົຳເຈົ້ຳຮຽນຮູ້ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນຫຼຳຍກວ່ຳແຂ່ງຂັນກັນ 
ເພື່ອໃຫ້ຜ່ຳນເກນຂອງຄູຝຶກ. ນັກຮຽນໄດ້ຮັບກຳນສົ່ງເສີມໃຫ້ພິຈຳລະນຳບ�ລິບົດຂອງສັງຄົມ ແລະ 
ປະຫວັດສຳດໃນອະດີດ ໃນເວລຳທ່ີກ�ຳລັງທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນ. ກຳນຮຽນຮູ້ຈະ 
ວົນວຽນຢູ່ກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງເຂົຳເຈົ້ຳເອງ ແລະ  ຜ່ຳນຂະບວນກຳນສ້ຳງໂອກຳດໃນກຳນພິຈຳລະນຳ
ທົບທວນ ແລະ ກຳນວິເຄຳະ.

ວິທີກຳນນີ້ອຳດຮຽກໄດ້ວ່ຳ ເປັນກຳນຝຶກອົບຮົມເພື່ອກຳນປ່ຽນແປງເຊິ່ງເນັ້ນທ່ີກຳນຮຽນຮູ້ຫຼຳຍກວ່ຳກຳນ 
ສິດສອນ. ນັກຮຽນໄດ້ຮັບກຳນສົ່ງເສີມໃຫ້ປະກອບຄ�ຳເຫັນ ແລະ ຊອກຫຳວິທີທຳງແກ້ໄຂບັນຫຳດ້ວຍ 
ຕົນເອງ ສຶກສຳລົງເລິກກ່ຽວກັບສະພຳບຕົວຈິງຂອງຕົນອີງໃສ່ປະສົບກຳນຂອງຕົນເອງ. ວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມ 
ດັ່ງກ່ຳວນ້ີ ມີເປົ້ຳໝຳຍເພື່ອໃຫ້ຄົນມີຄວຳມຄິດທ່ີເປັນລະບົບຂອງຕົນ ໂດຍບ�່ມີກຳນບັງຄັບ ເຊິ່ງວິທີກຳນ 
ຫຼັກແມ່ນເອົຳນັກຮຽນເປັນໃຈກຳງ ອີງໃສ່ປະສົບກຳນນັກຮຽນ ແລະ ເປັນກຳນຮຽນຮູ້ ແບບເປີດກວ້ຳງ.

ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນຍຸດທະສຳດກຳນສຶກສຳທຳງເລືອກໃໝ່ທ່ີໄດ້ອະທິບຳຍໄວ້ຂ້ຳງ  
ເທິງນີ້. ຜູ້ຮຽນແມ່ນຜູ້ເຂົ້້ຳຮ່ວມໃນຂະບວນກຳນສຶກສຳຮຽນຮູ້, ໃນຄ�ຳຖຳມ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງ ກຳນຂອງເຂົຳ, 
ກຳນທົບທວນ ແລະ ວິເຄຳະດ້ວຍຕົວເອງ ແລະ ຍຸດທະສຳດຂອງເຂົຳເອງໃນກຳນປ່ຽນແປງໃຫ້ມີ 
ຄວຳມກ້ຳວໜ້ຳ.

ສິ່ງສ�ຳຄັນແມ່ນ ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ບ�່ແມ່ນຊຸດເຕັກນິກວິຊຳກຳນ. ມັນເຮັດໜ້ຳທ່ີໃນບ�ລິບົດ 
ຂອງປະຫວັດສຳດ ແລະ ສັງຄົມ. ຕ້ອງທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຢ່ຳງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບແນວຄວຳມຄິດຂອງກຳນຝຶກ
ອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ບ�່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ວິທີກຳນຈະກຳຍເປັນພຽງກຳນຫຼິ້ນ ແລະ ກິດຈະກ�ຳມ່ວນຊື່ນ 
ເທົ່ຳນັ້ນ. ພວກເຮົຳຕ້ອງຄ�ຳນຶງສະເໝີກ່ຽວກັບຄວຳມໝຳຍຮ່ວມຂອງຄ�ຳສັບທ່ີຄ້ຳຍຄືກັນ ແລະ ກິດຈະກ�ຳ 
ທີ່ໃກ້ຄຽງກັນທ່ີມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄົນຍອມຮັບ ແລະ ຮ່ວມມືນ�ຳ.

ສົມມຸດຖຳນຫຼັກຂອງວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມແບບໃໝ່

• ເຮົຳບ�່ສຳມຳດພັດທະນຳໃຜໄດ້ ແຕ່ຄົນສຳມຳດພັດທະນຳຕົນເອງໄດ້;
• ກຳນໄດ້ຮັບຄວຳມຮູ້ ບ�່ໝຳຍເຖິງວ່ຳຈະເກີດກຳນກະທ�ຳ ຫຼື ກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳ ແຕ່ຄົນ 

ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້ຳໃຈ ແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງກຳນປ່ຽນແປງ;
• ຜູ້ຮຽນມີຄວຳມຮູ້ ແລະ ຂ�້ມູນຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍໃນໂລກຂອງຄວຳມເປັນຈິງ;
• ກຳນຮຽນຮວ່ມກັນເປັນກຸ່ມແມ່ນເຄ່ືອງມືທ່ີມີພະລັງສ�ຳລັບກຳນຮຽນຮູ ້ແລະ ກຳນປ່ຽນແປງ;
• ກຳນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄວຳມຮູ້ ບ�່ສຳມຳດປະຕິບັດແບບເປັນກຳງໄດ້2.

2 ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ໍແມ່ນການໂນ້ມນ້າວພຶດຕິກໍາ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ. ໃນການ 
ຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂນ້ມນ້າວໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຮຽນຮູ້ເອົາມຸມມອງ ແລະ   ພຶດຕິ
ກໍາໃໝ່ກ່ຽວກັບບັນຫາທ່ີປຶກສາຫາລືກັນ. ໃນສະພາບການຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່າວ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຍັງເອົາ 
ມຸມມອງ ແລະ ປະສົບການຂອງຕົນເຂ້ົາໃນການສົນທະນາ. ຕົວຢ່າງ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ ແກ້ໄຂຄວາມ  
ຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງກຸ່ມຜູ້ຮຽນບ່ໍສາມາດຢືນເປັນກາງໄດ້ພວກ ເຂົາຕ້ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມອື່ນໆຈົນສ້ິນສຸດການຝຶກອົບຮົມ.
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ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມມີເປົ້ຳໝຳຍເພື່ອສ້ຳງປະສົບກຳນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ກຳນປ່ຽນແປງ 
ໂດຍລວມ ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງສ້ຳງຄວຳມເຂົ້ຳໃຈທ່ີໜັກແໜ້ນວ່ຳກຳນປ່ຽນແປງເປັນໄປໄດ້ທັງໃນຕົວບຸກຄົນ ແລະ 
ໃນລະດັບຂອງກຸ່ມຄົນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຄິດຄ�ຳນຶງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຍອມຮັບປະຕິບັດກັນເປັນ 
ປະຈ�ຳ, ທົບທວນຄືນປະສົບກຳນທ່ີຜ່ຳນມຳ ແລະ ວິເຄຳະລົງເລິກເຖິງບັນຫຳຕ່ຳງໆ. ຂະບວນກຳນດັ່ງກ່ຳວ
ຊ່ວຍໃຫ້ອົງປະກອບທຳງຄວຳມຄິດຂອງຜູ້ເຂ້ົຳຮວ່ມພັດທະນຳ ເຮດັໃຫ້ສຳມຳດຊອກຄ້ົນ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຄວຳມ
ສຳມຳດບົ່ມຊ້ອນຢ່ຳງເຕັມສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດກຳນກະທ�ຳໃນທຳງສ້ຳງສັນແບບອັດຕະໂນມັດ.

ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເພີ່ມພູນຄວຳມຮູ້ທ່ີແທ້ຈິງທີ່ໄດ້ມຳຈຳກປະສົບກຳນ 
ແລະ ສັງເຄຳະໃຫ້ເປັນຄວຳມຮູ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ແນວຄວຳມຄິດໃໝ່ທ່ີໄດ້ຈຳກກຳນວິເຄຳະປະສົບກຳນ 
ດັ່ງກ່ຳວ. ຄວຳມຮູ້ໃໝ່ນີ້ ສ້ຳງໃຫ້ເກີດຄວຳມເປັນເຈົ້ຳຂອງ ແລະ ຄວຳມຕັ້ງໃຈທ່ີຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຜູ້ຮຽນມີຄວຳມພ້ອມທ່ີຈະປ່ຽນແປງ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ ອຳດກ່ຳວໄດ້ວ່ຳບົດບຳດຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນສ້ຳງກຳນປ່ຽນແປງ 
ຍັງມີຂ�້ຈ�ຳກັດບຳງດ້ຳນ.

ອັນທ�ຳອິດ ໂຄງສ້ຳງ ແລະ ລະບົບສັງຄົມບ�່ອຳດສຳມຳດປ່ຽນແປງໄດ້ພຳຍໃນຂະບວນກຳນກຳນຝຶກ 
ອົບຮມົ. ບຸກຄົນສຳມຳດເຂ້ົຳໃຈຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍທຳງສັງຄົມ ແລະ ກຳນປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ, ບົດບຳດ 
ຂອງເຂົຳເຈົ້ຳໃນຂະບວນກຳນປ່ຽນແປງ, ປະເມີນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຕົນເອງ, ຮຽນຮູ້ທັກສະ 
ທີ່ຈ�ຳເປັນ ເພື່ອສະແດງບົດບຳດທ່ີມີຄວຳມໝຳຍ ແລະ ຄຸນຄ່ຳທ່ີເໝຳະສົມເພື່ອສ້ຳສັງຄົມໃໝ່. ກຸ່ມຄົນ
ສຳມຳດຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດໜ້ຳທ່ີໄດ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ ແລະ ສ້ຳງປະສົບກຳນໃນຂອບເຂດໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ງມີ 
ຄວຳມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະເຮັດໜ້ຳທ່ີປະຊຳທິປະໄຕໃນລະບົບສັງຄົມທ່ີມີຄວຳມສະເໝີພຳບກັນ. ທງັໝດົນີ້ 
ກຳນປ່ຽນແປງໂຄງສ້ຳງທັງໝົດບ�ອ່ຳດເກີດຂ້ຶນໄດ້ໃນກຳນຝຶກອົບຮມົຄ້ັງດຽວ ແຕ່ຕ້ອງມີຫຼຳຍບຳດກ້ຳວທ່ີ 
ນອກເໜືອຈຳກກຳນຝຶກອົບຮົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມປ່ຽນແປງ.

ຢ່ຳງທີສອງ, ໃນຂະນະທີ່ກ�ຳລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກຳນປ່ຽນແປງກັບກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກຳດ, ກືກໜັງສື ແລະ 
ຍຳກຈົນ, ຕ້ອງໃຊ້ຄວຳມພະຍຳຍຳມທ່ີຈະກ�ຳນົດຄວຳມໝຳຍຂອງກຳນປ່ຽນແປງໃຫ້ເຂົຳເຈົ້ຳ. ໃນຮູບແບບ 
ດັ່ງກ່ຳວວິທີກຳນເຂົ້ຳເຖິງໂດຍໃຊ້ກຳນສຶກສຳອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້ເກີດມີປັດໄຈທ່ີຄິດວ່ຳ “ຖືກຕ້ອງ”. 
ພວກເຮົຳສຳມຳດໃຊ້ທັກສະເພ່ືອຈັດກຳນກັບຄວຳມຄິດຂອງເຂົຳເຈົ້ຳໃຫ້ເຊ່ືອໃນສ່ິງທ່ີເຮົຳສະເໜີໃຫ້ວ່ຳ 
ແມ່ນສຳຍເຫດ. ໃນນີ້ພວກເຮົຳປະຕິບັດບ�່ເໝຳະສົມໃນກຳນຄວບຄຸມຄວຳມຄິດຂອງເຂົຳເຈົ້ຳຄືກັນກັບຜູ້ມີ
ອ�ຳນຳດອື່ນໆ. ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມອຳດສ້ຳງທຳງເລືອກສ�ຳລັບຜູ້ຮຽນເປັນຜູ້ເລືອກ ຫຼື 
ປະຕິເສດ ດ້ວຍຕົນເອງ. 

ຖ້ຳຜູ້ຮຽນໄດ້ຮບັກຳນຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້ຊອກຄ້ົນ ແລະ ພັດທະນຳຊັບພະຍຳກອນພຳຍໃນຕົວເຂົຳເຈົຳ້ໂດຍຜ່ຳນ
ສະພຳບແວດລ້ອມທ່ີເອື້ອອ�ຳນວຍໂອກຳດໃຫ້ໃຊ້ຄວຳມສຳມຳດຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ ເຂົຳເຈົ້ຳຈະສະແດງອອກ 
ເຖິງຄວຳມສຳມຳດທ່ີຈະບ�ລິຫຳນຊີວດິຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮຳົຕ້ອງເຊ່ືອໝ້ັນໃຫ້ເຂົຳເຈົຳ້ເປັນຜູ້ເຮັດເອງ   
ໜ້ຳທີ່ຂອງເຮົຳແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົຳເຈົ້ຳສ້ຳງຈິດສ�ຳນຶກ ແລະ ປົດປ່ອຍພອນສະຫວັນອອກມຳ ເພື່ອໃຫ້ເຂົຳ 
ເຫັນຕົວເອງໃນຖຳນະຜູ້ມີຄວຳມຄິດເຫັນ ແລະ ເປັນຜູ້ມີຄວຳມລິເລີ່ມດ້ວຍຕົນເອງ.
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ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກຳນຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່

ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນວຽກກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ມີພ້ືນຖຳນທຳງທິດສະດີມຳຈຳກຫຼັກກຳນ 
ຂອງກຳນຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ອີງໃສ່ຫຼັກກຳນດັ່ງກ່ຳວ ກຳນຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ມີຫຼຳຍວິທີ ແລະ ຫຼຳຍສະພຳບ 
ກຳນທ່ີຕ່ຳງຈຳກກຳນສຶກສຳໃນໂຮງຮຽນ. ບັນຫຳປະສິດທິພຳບຂອງກຳນຮຽນ ສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ອຳດມີສ່ວນ 
ມຳຈຳກຄວຳມບ�່ເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກກຳນ ແລະ ສະພຳບກຳນຮຽນຮູ້ຕ່ຳງໆ. ຜູ້ທ່ີຕ້ອງກຳນໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນຮູ້
ໃນຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນດ້ວຍວິທີກຳນດຽວກັນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົ້ຳ ເຊື່ອວ່ຳບ�່ສຳມຳດສ້ຳງກຳນປ່ຽນແປງ 
ໄດ້. ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຜິດອີກຢ່ຳງໜຶ່ງກ�ແມ່ນຄວຳມຄິດທ່ີວ່ຳ ກຳນຮຽນຮູ້ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄວເດັກ ແລະ 
ໄວໜຸ່ມ ແລະ ບ�່ສຳມຳດປ່ຽນແປງຫຼັງຈຳກກຳນຮຽນຮູ້ໃນໄວດັ່ງກ່ຳວ.

ກົງກັນຂ້ຳມກັບຄວຳມເຊື່ອດັ່ງກ່ຳວຄົນຮຽນຮູ້ ຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດ້ເວລຳໃຊ້ຊີວິດແບບ 
ຜູ້ໃຫຍ່. ກຳນຮຽນຮູ້ແບບຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີມີປະສິດທິພຳບເກີດຂຶ້ນເມື່ອຄຸນລັກສະນະວິທີກຳນຂອງກຳນຮຽນຮູ້   
ຂອງພວກເຂົຳໄດ້ຮັບກຳນແນະນ�ຳທ່ີເປັນຮູບປະທ�ຳ ເຊິ່ງມີຢູ່ 5 ຫຼັກກຳນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

A. ຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້າສູ່ສະພາບການຮຽນຮູ້ໂດຍມີພື້ນຖານຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງຕົນທ່ີຊັດເຈນ ແລະ ການ
ຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາສາມາດຈັດຕັ້ງໄດ້ດ້ວຍການສ້າງຈາກພື້ນຖານຄວາມຄິດທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ. 

ຖ້ຳຄວຳມຄິດຂອງຕົນເອງຖືກເບິ່ງຕ�່ຳ ຜູ້ຮຽນຈະຄິດວ່ຳບ�່ມີຄວຳມສຳມຳດພຽງພ�, ບ�່ຮັບຮູ້, ບ�່ມີປະສົບກຳນ 
ແລະ ບ�່ມີອ�ຳນຳດໃດໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ກີດກັ້ນກຳນຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ. ແນວຄວຳມຄິດໃນຕົວແບບນີ້ ອຳດໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບມຳຈຳກສະຖຳນະກຳນທຳງລົບ, ດ້ອຍໂອກຳດ ແລະ ຖືກຂ່ົມເຫັງ. ຖ້ຳຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບກຳນຊ່ວຍເຫຼືອ 
ໃຫ້ເອົຳຊະນະໃນສິ່ງດັ່ງກ່ຳວໄດ້ ແລະ ເບິ່ງວ່ຳຕົນເອງມີຄວຳມສຳມຳດ, ມີກຳນປະກອບສ່ວນ ແລະ 
ມີໂອກຳດໃນກຳນຮຽນຮູ້ແລ້ວ ເຂົຳຈະເປີດຮັບເອົຳຂະບວນກຳນ ກຳນຮຽນຮູ້. ໃນທຳງດຽວກັນກຳນຖືຕົວທ່ີ 
ສູງເກີນໄປອຳດຈະກີດກັ້ນກຳນຮຽນຮູ້ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

B. ການຮຽນຮູ້ຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນປະສົບການຄວາມຮູ້ສຶກອັນໜຶ່ງເຊ່ິງແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກບາງຢ່າງກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຮຽນຮູ້ເກີດຈາກຄວາມຮູ້ສຶກເທ່ົາໆ ກັບການຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດ.

ທຸກໆ ກຳນປ່ຽນແປງມີຄວຳມສ່ຽງ ດັ່ງນັ້ນ ກຳນຮຽນຮູ້ເຮັດໃຫ້ຕຶງຄຽດ, ຫງຸດຫງິດ, ອຳດມີຄວຳມຢ້ຳນ, 
ກະວົນກະວຳຍໃຈ ຫຼື ສິ້ນຫວັງ. ຕ້ອງຈັດກຳນກັບສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ຢ່ຳງລະອຽດອ່ອນ ໂດຍສະເພຳະກ່ຽວກັບ 
ສະພຳບກຳນຮຽນຮູ.້ ນອກຈຳກນ້ີ ຄວຳມຮູສຶ້ກຕ່ຳງໆ ນ້ັນມີຄວຳມສ�ຳຄັນຕ�ກັ່ບກຳນຮຽນຮູເ້ປັນພ້້ືນຖຳນຂອງ
ກຳນຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນພຳຫະນະຂອງກຳນຮຽນ. ພວກເຮົຳຫຼີກລ້ຽງສິ່ງທ່ີເຮັດໃຫ້ໃຈຮ້ຳຍ, ເຮັດໃຫ້ຢ້ຳນ ຫຼື  
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົຳຂຳດຄວຳມເຄົຳລົບນັບຖື. ໃນທຳງກົງກັນຂ້ຳມເຮົຳຊ�້ຳພັດຢຳກຮູ້ຢຳກເຫັນຫຼຳຍຂຶ້ນ, 
ຮຽນຮູ້ຫຼຳຍຂຶ້ນ, ກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່ຳງໆທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມຮູ້ສຶກດີ.

C. ຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຜູ້ເລືອກທ່ີຈະຮຽນ ຫຼື ບ່ໍຮຽນກໍໄດ້

ກຳນຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນຄວຳມສະໝັກໃຈ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ກຳນບັງຄັບບ�່ສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ 
ເຊິ່ງເຂົຳເຈົ້ຳຕ້ອງເກີດຄວຳມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວຳມພ້ອມທ່ີຈະຮຽນຮູ້. ຖ້ຳຖືກບັງຄັບ ຫຼື ມີຜົນຈຳກປັດໄຈ 
ພຳຍນອກແລ້ວເຂົຳເຈົ້ຳຕ້ອງກຳນຄວຳມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມ, ກຳນໃຫ້ທິດທຳງ ແລະ ກ�ຳລັງໃຈຕື່ມອີກ.
ກຳນຮຽນຮູ້ໄດ້ຮັບຜົນເວລຳທ່ີກ�ຳນົດກຳນຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີສ່ວນໃນຂະບວນກຳນ ກຳນວຳງແຜນ 
ແລະ ຕິດຕຳມ. ຄວຳມສົນໃຈສຳມຳດຍົກລະດັບຂຶ້ນໄດ້ເວລຳໄດ້ຮັບຄ�ຳເຫັນຕອບກັບກ່ຽວກັບຄວຳມ 
ກ້ຳວໜ້ຳຂອງທິດທຳງໃນກຳນຮຽນຮູ້.
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D. ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນຮູ້ສິ່ງທ່ີເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດ ແລະ ບັນຫາຂອງຕົນເອງ

ບ�່ຄືກັບກຳນຮຽນຂອງເດັກທ່ີຮຽນເພື່ອນ�ຳໃຊ້ພຳຍຫຼັງ. ຜູ້ໃຫຍ່ຢຳກຮຽນສິ່ງທີ່ສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ເລີຍມື້ອື່ນ ມື້ຮື. 
ບັນຫຳສົມມຸດຖຳນ ຫຼື ຂ�້ມູນດ້ຳນຕ່ຳງໆ ທີ່ຫ່ຳງໄກຄວຳມເປັນຈິງຈະເປັນກຳນເສຍເວລຳສ�ຳລບັເຂຳົເຈົຳ້. 
ກຳນຮຽນຮູຈ້ະງ່ຳຍຂ້ຶນເມ່ືອມີອຸບປະກອນທ່ີໃຊ້ໄດ້ຈງິກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫຳໃນປະຈບັຸນ ຫືຼ ໃນອະນຳຄົດ 
ອັນໃກ້ຂອງຜູ້ຮຽນ.

E. ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນຮູ້ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການ

ຜູ້ໃຫຍ່ເຂົ້ຳມຳໃນສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນໂດຍຖືເອົຳປະສົບກຳນມຳພ້ອມ ເຊິ່ງກ�່ເປັນຜົນດີຕ�່ກຳນຮຽນ 
ຮູ້ ຫຼື ເປັນພຳລະທີ່ບ�່ສຳມຳດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ຍ້ອນວ່ຳປະສົບກຳນຜ່ຳນມຳເປັນຕົວກ�ຳນົດກຳນຕີຄວຳມໝຳຍ 
ປະສົບກຳນໃໝ່ ແລະ ວິທີກຳນຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ. ຍິ່ງໄປກວ່ຳນີ້ ຜູ້ໃຫຍ່ຖືປະສົບກຳນເປັນຕົວຕົນຂອງຕົນ 
ເອງເປັນຄວຳມເຂ້ົຳໃຈຊີວິດຂອງເຂົຳເອງ. ກຳນບ�່ໃຫ້ຄຸນຄ່ຳ ຫຼື ເມີນເສີຍຕ�່ປະສົບກຳນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີດກຳນປະຕິດເສດຈຳກຕົວຂອງບຸກຄົນເອງ. ກຳນແລກປ່ຽນປະສົບກຳນລະຫວ່ຳງຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄູຝຶກ 
ແລະ ກຳນໃຫ້ຄຸນຄ່ຳຕ�່ປະສົບກຳນທ່ີຜ່ຳນມຳຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວຳມພ້ອມໃນກຳນຮຽນຮູ້.

ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງກຳນຮຽນຮູ້ແບບມີເຫດຜົນ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳສຳມຳດເຫັນແຈ້ງຄວຳມສ�ຳພັນລະຫວ່ຳງ ຂ�້ມູນ 
ແລະ ຄວຳມເປັນຈິງຫຼຳຍກວ່ຳຈະເກັບກ�ຳເອົຳແຕ່ຂ�້ມູນຢ່ຳງດຽວ. ກຳນຮຽນທ່ີມີປະສິດທິພຳບເກີດຂຶ້ນ 
ເວລຳທ່ີຜູ້ຮຽນໃຊ້ປະສົບກຳນໃນອະດີດ ແລະ ປະຈຸບັນມຳທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສະພຳບ 
ຄວຳມເປັນຈິງ ແລະ ສຳມຳດກຽມປະເຊີນໜ້ຳກັບປະສົບກຳນໃໝ່.

ຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງກຳນສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ໃນກຳນ 
ຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ຖ້ຳເບ່ິງຫັຼກກຳນຂອງກຳນຮຽນຮູ້ແບບຜູ້ໃຫຍ່ຈະເຫັນໄດ້ຢ່ຳງຊັດເຈນວ່ຳສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ ້
ແບບພິເສດມີຄວຳມສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ.

ສະພຳບແວດລ້ອມບ�ໄ່ດ້ມີໃຜມອບໃຫ້ຄູຝຶກ ເຊ່ິງຄູຝຶກເອງຕ້ອງສ້ຳງ, ພັດທະນຳ, ບ�ລິຫຳນ ແລະ ອຸ້ມຊູ 
ໃຫ້ໄດ້ດີ. ໃນບ�ລິບົດຂອງນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ຂະບວນກຳນຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົຳ ສິ່ງທ້ຳທຳຍແມ່ນກຳນຮັກສຳ
ສະພຳບແວດລ້ອມທ່ີອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຮຽນຮູ້ແບບບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ 
ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຖຳມ, ວິພຳກ, ແລະ ທົບທົວນຄືນເຊ່ິງແມ່ນສິ່ງຈ�ຳເປັນ ແລະ ໃນຖຳນະຄູຝຶກ 
ເຮົຳຕ້ອງສ້ຳງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຫຼັກກຳນ ກຳນຮຽນຮູ້ແບບຜູ້ໃຫຍ່ປຳກົດຜົນເປັນຈິງ. ຄຸນລັກສະນະຂອງສະພຳບ
ແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່ຳວມີ:

A. ໃຫ້ຄຸນຄ່າແກ່ຜູ້ຮຽນ ແລະ ປະສົບການຂອງເຂົາ

ປັດໄຈພ້ືນຖຳນອັນໜຶງ່ຂອງສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູແ້ມ່ນກຳນໃຫ້ຄຸນຄ່ຳຕ�ກັ່ບຜູ້ຮຽນ, ລັກສະນະ 
ສະເພຳະຂອງເຂົຳ, ປະສົບກຳນ, ກຳນມີສ່ວນຮ່ວມ, ຄວຳມຮູ້ ແລະ (ຄວຳມສຳມຳດ)ໃນກຳນຮຽນຮູ້, 
ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ປ່ຽນແປງ. ກຳນໃຫ້ຄຸນຄ່ຳ ແລະ ໃຫ້ກຽດຜູ້ຮຽນກຳຍເປັນສັນຍຳລັກຂອງກຳນສ້ຳງສະພຳບ 
ແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ ແລະ ສະແດງອອກໂດຍຄູຝຶກດ້ວຍເງ່ືອນໄຂຕ່ຳງໆ ທີ່ສ້ຳງຂຶ້ນໃນຂະບວນກຳນຝຶກ
ອົບຮມົກຳນໃຊ້ຄ�ຳເວົຳ້ທ່ີມີປະໂຫຍດ. ສ່ິງເຫ່ົຼຳນ້ີ ກວມເອົຳຄູຝຶກທັງໃນເວລຳທຳງກຳນ (ໃນເວລຳຝຶກອົບຮມົ) 
ແລະ ນອກໂມງກຳນ (ກຳນສົນທະນຳນອກເໜອືຈຳກໃນຫ້ອງຝຶກ), ທ່ີຕ້ອງເອົຳໃຈໃສ່ຜູ້ຮຽນໂດຍຄູຝຶກຕ້ອງ
ພະຍຳຍຳມເຂົ້ຳໃຈສິ່ງທ່ີເຂົຳເວົ້ຳ ແລະ ແລກປ່ຽນພ້ອມທັງກຳນສະໜັບສະໜູນອື່ນໆໃຫ້ຄູຝຶກ.
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B. ການແລກປ່ຽນປະສົບການສ່ວນຕົວ

ຍ້ອນວຳ່ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນຮູຈ້ຳກປະສົບກຳນຂອງເຂົຳເຈົຳ້ດ່ັງນ້ັນເງ່ືອນໄຂຕ່ຳງໆຕ້ອງງ່ຳຍດຳຍ, ເປີດກວຳ້ງ, ເປັນ 
ລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິພຳບໃນກຳນແລກປ່ຽນປະສົບກຳນ ເຊ່ິງມັນບ�ແ່ມ່ນກຳນບອກເລ່ົຳປະສົບກຳນແບບ 
ເປີດກວ້ຳງບ�່ມີມື້ສ້ິນສຸດ. ກຳນແລກປ່ຽນຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ເປົ້ຳໝຳຍກຳນຮຽນຮູ້ສະເພຳະດ້ຳນ ແລະ ເປັນ
ໂຄງຮ່ຳງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີໂອກຳດແລກປ່ຽນປະສົບກຳນກ່ຽວກັບຫົວຂ�້ ແລະ ຈຸດປະສົງຕ່ຳງໆ ກັບຄູຝຶກ 
ແລະ ຜູ້ຮຽນຮູ້ອື່ນໆ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທ່ີຕ້ອງອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້ແກ່ກຳນແລກປ່ຽນໃນກຸ່ມ, 
ກຳນສະແດງຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນ, ກຳນເປີດປະເດັນ, ກຳນອະທິບຳຍ, ກຳນຟັງຜູ້ອື່ນ, ກຳນເອົຳໃຈໃສ່ຜູ້ອື່ນກຳຍ
ເປັນສິ່ງສ�ຳຄັນ. ຈຸດປະສົງຂອງກຳນແລກປ່ຽນແມ່ນກຳນສົ່ງເສີມ ກຳນວິເຄຳະ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມທ້ຳທຳຍຕ�່
ກັບກຳນທົດລອງໃຊ້ຄວຳມຄິດໃໝ່ໆ, ຄວຳມຮູ້ສຶກ, ພຶດຕິກ�ຳ ແລະ ກຳນກະທ�ຳ. ຂະບວນກຳນແລກປ່ຽນ 
ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ  ກັນບ�່ມີພຽງແຕ່ຜູ້ຮຽນແລກປ່ຽນກັນເອງ ແຕ່ຄູຝຶກຍັງຕ້ອງແລກປ່ຽນຂ�້ມູນ ແລະ 
ປະສົບກຳນຂອງຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

C. ລັກສະນະເປີດກວ້າງ

ຫຼັກກຳນສ�ຳຄັນອີກອັນໜ່ຶງຂອງສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ແມ່ນກຳນເປີດກວ້ຳງ ເຊິ່ງມີກຳນເປີດກວ້ຳງ 
ໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ກຳນເປີດກວ້ຳງໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ, ເປີດກວ້ຳງທ່ີຈະຮຽນຮູ້, ເປີດຮັບຄ�ຳຖຳມ, ເປີດຮັບກຳນ 
ທົດສອບ ແລະ ເປີດກວ້ຳງກຳນສັງເກດກຳນ. ຕ້ອງສ້ຳງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ທັງຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄູຝຶກສຳມຳດເປີດ 
ກວ້ຳງຄວຳມຮູ້ສຶກນຶກຄິດ ແລະ ເປີດກວ້ຳງຕ�່ກຳນກະທ�ຳຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ - ເປີດຮັບໃນເວລຳທ່ີເປັນສ່ວນຕົວ 
ແລະ ເປີດຮັບໃນເວລຳທ່ີມີຄົນອື່ນໆ ຢູ່ຕ�່ໜ້ຳ. ສິ່ງນີ້ສ�ຳຄັນຍ້ອນວ່ຳກຳນຮຽນຮູ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວຳມສ�ຳພັນ
ກັນກັບຄົນອື່ນໆ ດ້ວຍກຳນສະໜັບສະໜູນຈຳກຄົນອື່ນໆ ໃນຂະບວນກຳນທົບທວນຄືນຕົນເອງ ຄົນອື່ນໆ 
ແລະ ສະຖຳນະກຳນຕ່ຳງໆ. ຕົວຢ່ຳງ ກຳນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳຄວຳມຮຸນແຮງຕ�່ແມ່ຍິງ 
ເຊິ່ງຜູ້ທ່ີຫຼຸດພົ້ນຈຳກເຫດກຳນດັ່ງກ່ຳວຮຽກຮ້ອງຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສະພຳບແວດລ້ອມທ່ີເປີດກວ້ຳງເພື່ອ
ທີ່ເຂົຳຈະສຳມຳດແບ່ງປັນປະສົບກຳນສ່ວນຕົວໃນທຳງເລິກໂດຍມີເປົ້ຳໝຳຍເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຂົຳ.

D. ຄວາມທ້າທາຍ

ລັກສະນະອີກອັນໜ່ຶງຂອງສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ແມ່ນຕ້ອງມີຄວຳມທ້ຳທຳຍໃຫ້ກັບຜູ້ຮຽນ.  ຜູ້ຮຽນ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນກະຕຸ້ນ, ຊຸກຍູ້, ໂອ້ລົມ ແລະ ທ້ຳທຳຍ. ມັນບ�່ແມ່ນກຳນຮຽນຮູ້ແບບຖ້ຳຮັບແຕ່ຝ່ຳຍດຽວ 
ບ�່ແມ່ນກຳນເຮັດຕຳມໃຈຄົນໃດຄົນໜ່ຶງ ແຕ່ມັນແມ່ນກຳນຕັ້ງຄ�ຳຖຳມ, ວິພຳກ, ສ�້ຖຳມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ກະຕຸ້ນ 
ຮູບແບບຕ່ຳງໆ. ສ້ຳງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສຳມຳດກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ກ້ຳວຂຶ້ນເໜືອ ຄວຳມສຳມຳດທ່ີມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 
ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ທ່ຳແຮງຢ່ຳງສ້ຳງສັນ, ໃຊ້ຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ລະລຳຍຄວຳມແຂງກະດ້ຳງໃນຕົວເພື່ອໃຫ້ເຫັນ
ຊ່ອງທຳງຂອງສະຕິບັນຍຳຂອງເຂົຳ.

E. ຄວາມປອດໄພ

ລັກສະນະອີກອັນໜ່ຶງແມ່ນຄວຳມຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ຄວຳມສະບຳຍໃຈ. ຜູ້ຮຽນຄວນໄດ້ຮັບສິ່ງທ້ຳທຳຍ 
ກ�ຈິງ ແຕ່ຕ້ອງບ�່ໃຫ້ເກີດຄວຳມໜ້ຳອຳຍພຳຍຫຼັງ. ຜູ້ຮຽນຄວນໄດ້ຮັບກຳນກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແຕ່ບ�່ແມ່ນປະຖິ້ມ 
ເຂົຳພຳຍຫຼັງ. ຜູ້ຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນສ�້ຖຳມ ແຕ່ບ�່ແມ່ນເພື່ອທ�ຳລຳຍ. ຄວຳມຮູ້ສຶກປອດໄພເຊັ່ນ ຂ້ອຍເປັນ 
ຕົວຂອງຕົວເອງ, ຂ້ອຍສຳມຳດເວ້ົຳກັບຕົນເອງໄດ້, ຂ້ອຍສຳມຳດເບິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສຳມຳດທົດລອງ 
ເຮດັດ້ວຍຕົນເອງ, ຂ້ອຍອຳດຈະເຮດັຜິດໄດ້ແຕ່ຍັງໄດ້ຮບັກຳນຍອມຮບັຈຳກຄົນອ່ືນ, ທັງໝົດເຫ່ົຼຳນ້ີມີຄວຳມ
ສ�ຳຄັນຕ�່ກຳນສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້. ຄວຳມປອດໄພຍັງກ່ຽວພັນກັບຄວຳມຮູ້ສຶກປອດໄພ 
ພຳຍໃນກຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບກຳນປົກປ້ອງຈຳກກຸ່ມ. ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດກຳນເປີດກວ້ຳງ, ຍອມຮັບຄວຳມສ່ຽງ 
ແລະ ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຕົນເອງ.
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F. ການສະໜັບສະໜູນ

ເງື່ອນໄຂທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອີກອັນໜ່ຶງແມ່ນກຳນສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ບ�່ວ່ຳຈະເປັນທຳງຄວຳມຮູ້ສຶກທຳງ 
ປັນຍຳ, ທຳງພຶດຕິກ�ຳລວມທັງຄວຳມພ້ອມທ່ີຈະສົ່ງເສີມເປັນລຳຍບຸກຄົນ ແລະ ທັງເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ເຊິ່ງສ້ຳງ 
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ສຳມຳດຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ ຄືກັນກັບ ຄູຝຶກ ຫຼື ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ 
ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮຽນ ແລະ ເຂົຳເຈົ້ຳເອງເຊິ່ງຕ້ອງສົ່ງເສີມໂດຍມີກຳນກະທ�ຳບ�່ພຽງແຕ່ກຳນເວ້ົຳຢ່ຳງດຽວ. 
ກຳນຊຸກຍູ້ຕ້ອງມີທັງພຳຍໃນເວລຳຝຶກ ແລະ ນອກເວລຳຝຶກ. ຄູຝຶກຕ້ອງໄດ້ຂ�ກຳນສະໜັບສະໜູນຈຳກ 
ຜູ້ຮຽນເຊັ່ນດຽວກັນ.

G. ການປະກອບຂໍ້ສະເໜີ

ສຸດທ້ຳຍ ສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ຕ້ອງມີເງ່ືອນໄຂເພື່ອກຳນປະກອບຂ�້ສະເໜີໝຳຍເຖິງຂ�້ມູນທ່ີມຳ 
ຈຳກບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ. ກົນໄກຕ້ອງງ່ຳຍດຳຍ ບ�່ເຄັ່ງຕຶງ ບ�່ຖືກຈ�ຳກັດ ຫຼື ຫຍຸ້ງຍຳກ. ກຳນປະກອບຂ�້ສະເໜີ 
ໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ ຫຼື ຈຳກຕົວເອງ ບ�່ຄວນມີຂ�້ຂັດຂ້ອງໃດໆ ທັງຈຳກຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄູຝຶກຢ່ຳງຕ�່ເນື່ອງ 
ເຊິ່ງມີທັງຄວຳມຄິດ, ຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ ກຳນກະທ�ຳກ່ຽວກັບກຳນຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວຳມພະຍຳຍຳມປະຕິບັດ 
ທີ່ຜ່ຳນມຳ.

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ແມ່ນຄຸນລັກສະນະຂອງສະພຳບກຳນຮຽນຮູ້ທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. ເພື່ອສ້ຳງ ແລະ 
ຮັກສຳປະສິດທິພຳບດັ່ງກ່ຳວ ຄູຝຶກຕ້ອງປະຕິບັດບຳງຢ່ຳງລຸ່ມນີ້: 

• ກຳນອອກແບບກຳນຝຶກອົບຮົມຄວນເປັນກຳນສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມທ່ີສ່ົງເສີມໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນຮຽນຮູ້ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳຫົວຂ�້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີກຳນຮຽນຮູ້ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັນ 
ແລະ ເໝຳະສົມກັບຜູ້ຮຽນ.

• ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນກຳນຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນກຳນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮຽນກຳນສະໜັບ    
ສະໜູນຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ຄວຳມຮັບຜິດຊອບກຳນສະເໜີແນະກ່ຽວກັບກຳນສ້ຳງ ແລະ ຮັກສຳ 
ສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້, ກຳນສົ່ງເສີມພຳລະບົດບຳດໃນຖຳນະຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ, 
ທີ່ປຶກສຳ, ໝູ່ເພື່ອນ ກັບກຸ່ມເຂົຳເຈ້ົຳ.

• ລັກສະນະທຳງກຳຍຍະພຳບຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມ ຮັບປະກັນທຳງກຳຍຍະພຳບ, ກຳນບ�ລິຫຳນ 
(ອຳຫຳນ, ຄ່ຳເດີນທຳງ ໆລໆ) ກຳນຝຶກອົບຮົມຕ້ອງປະສຳນງຳນ ແລະ ຈັດກຳນຢ່ຳງລະອຽດ ແລະ 
ບ�່ໃຫ້ເກີດຄວຳມຕຶງຄຽດໃຫ້ກັບຜູ້ຮຽນ ບ�່ວ່ຳຈະເປັນສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ ຄວຳມສະອຳດ, 
ກຳນຈັດຕັ້ງຫ້ອງຝຶກ, ອຸບປະກອນຊ່ວຍກຳນຝຶກທ່ີທັນສະໄໝ, ກຳນຈັດສັນຫ້ອງນ້ອຍສ�ຳລັບ 
ກິດຈະກ�ຳຂອງກຸ່ມ, ກຳນບ�ລິຫຳນສຽງລົບກວນ, ກຳນເຄື່ອນໄຫວຫຼຳຍເກີນໄປພຳຍໃນຫ້ອງຝຶກ 
(ກຳນໄປມຳຂອງຜູ້ຮຽນ) ກຳຍເປັນປະເດັນທ່ີສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຄູຝຶກ ທີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່ຳຜູ້ຮຽນບ�່ຖືກ 
ລົບກວນ ຫຼື ຖືກກີດກັ້ນໃນຂະບວນກຳນຮຽນຮູ້.

• ສິ່ງສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ ກຳນປະພຶດຂອງຄູຝຶກແມ່ນປັດໃຈປະກອບຫຼັກເຂົ້ຳໃນສະພຳບແວດລ້ອມກຳນ 
ຮຽນຮູ້. ຮູ້ພຽງແຕ່ກຳນອອກແບບກຳນຝຶກຢ່ຳງດຽວຍັງບ�່ພຽງພ�ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຕົນເອງ ແມ່ນສ�ຳຄັນ 
ເຊິ່ງລວມມີທັດສະນະ, ຄຸນຄ່ຳ, ພຶດຕິກ�ຳ ແລະ ກຳນກະທ�ຳ, ລວມທັງວິທີກຳນ ຕອບຮັບກັບຜູ້ຮຽນ, 
ຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່, ຄວຳມທຸ່ມເທຕ�່ກັບເນື້ອໃນ, ກຳນສ້ຳງຄວຳມພຳກພູມໃຈໃນຕົນເອງ ໆລໆ.  
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ພາກນີ້ປັບປຸງມາຈາກ “A Manual for Participatory Training Methodology in Development”, Sixth Edition 2011, 
ຈັດພິມໂດຍ Society for Participatory Research in Asia (PRIA), ປະເທດອິນເດຍ.

ສິ່ງເຫຼົ່ຳນ້ີສ້ຳງ ໂຄງສ້ຳງກົດເກນຂອງກຳນຝຶກ. ຈະເຮັດວິທີກຳນໃດເພື່ອຈັດຕັ້ງກຳນຝຶກ? 
ສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ແນວໃດ? ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ມີຜົນຕ�່ກັບກຳນກະທ�ຳຂອງຜູ້ຮຽນຫຼັງຈຳກ 
ຈົບກຳນຝຶກອົບຮົມ.

ເງື່ອນໄຂຂອງກຳນຮຽນຮູ້

• ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄົນທ່ີມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ - ຄົນເຮົຳຮຽນຮູ້ເມື່ອຮູ້ສຶກມີສ່ວນຮ່ວມກັບ 
ຄົນອື່ນໆ ໃນຂະບວນກຳນຮຽນຮູ້.

• ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການໃຫ້ກຽດເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ - ເມ່ືອຄົນເຮຳົມີຄຸນຄ່ຳຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ 
ກ�່ເກີດຂຶ້ນເອງ.

• ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຍອມຮັບ - ກຳນຍອມຮັບຄົນໃດຄົນໜ່ຶງແມ່ນໃຫ້ລຳວເປັນຕົວ 
ຂອງຕົວເອງ ແລະ ສະແດງອອກກ່ຽວກັບຄວຳມເຊື່ອໂດຍບ�່ຢ້ຳນກົວ.

• ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຊື່ອໝ້ັນ - ເມື່ອຄົນມີຄວຳມຮູ້ສຶກເຊື່ອໝ້ັນໃນຕົນເອງ ແລະ 
ຄົນອື່ນ.

• ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຄົ້ນຫາດ້ວຍຕົນເອງ - ເມື່ອຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບຄວຳມຊ່ວຍເຫຼືອໃນກຳນ 
ຄົ້ນຫຳຕົນເອງ ແລະ ຄົ້ນພົບຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕົນເອງຫຼຳຍກວ່ຳທ່ີຈະຖືກປ້ອນຄວຳມ 
ຕ້ອງກຳນຈຳກພຳຍນອກ.

• ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ - ເພື່ອໃຫ້ສຳມຳດຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ປະກອບຄ�ຳເຫັນ 
ໂດຍບ�່ເກີດຄວຳມຢ້ຳນກົວ.

• ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປີດກວ້າງ - ເມື່ອຄວຳມກັງວົນ, ຄວຳມຮູ້ສຶກ, ຄວຳມຄິດເຫັນ ແລະ 
ຄວຳມເຊື່ອ ສຳມຳດສະແດງອອກ ແລະ ທົດສອບຢ່ຳງເປີດເຜີຍ.

• ເນັ້ນໜັກທໍາມະຊາດຂອງການຮຽນຮູ້ທ່ີແຕກຕ່າງ - ເມື່ອແຕ່ລະຄົນຮູ້ເຖິງຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງຄຸນ
ຄ່ຳ, ຄວຳມເຊື່ອ, ຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ ມຸມມອງຂອງຕົນເອງ.

• ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີຄວາມແຕກຕ່າງເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ເປັນຄວາມຕ້ອງການ - ເມື່ອຄວຳມ 
ແຕກຕ່ຳງຂອງຄົນໄດ້ຮັບກຳນຍອມຮັບ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກຳນຍອມຮັບຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນທ່ີ 
ແຕກຕ່ຳງ.

• ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີຮບັຮູວ້າ່ຄົນມີສິດຜິດພາດ - ກຳນຮຽນຮູສ້ຳມຳດດ�ຳເນີນໄດ້ຖ້ຳຄວຳມຜິດ
ພຳດ ຖືກຍອມຮັບວ່ຳເປັນທ�ຳມະຊຳດຂອງຂະບວນກຳນຮຽນຮູ້.

• ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີອົດກັ້ນຕໍ່ຄວາມບໍ່ຊັດເຈນ - ເມື່ອທຳງເລືອກຂອງກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳ      
ສຳມຳດຊອກຄົ້ນໂດຍທ່ີບ�່ຖືກກົດດັນໃຫ້ຊອກຫຳພຽງຄ�ຳຕອບດຽວ.
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ເຮົຳຈະເລືອກວິທີກຳນຮຽນ-ກຳນຝຶກອົບຮົມທ່ີເໝຳະສົມແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ສົ່ງຖ່ຳຍເນື້ອໃນບົດຮຽນຫວົຂ�້ 
ຕ່ຳງໆ ຂອງກຳນຝຶກອົບຮມົ? ໃນຮບູແບບເກ່ົຳເຫັນວຳ່ກຳນຝຶກອົບຮມົແມ່ນເຮດັແບບບັນລະຍຳຍເພ່ືອຖ່ຳຍ
ທອດເນື້ອໃນບົດຮຽນ. ໃນບຳງຮູບກຳນທ່ີກ້ຳວໜ້ຳຈະມີກຳນສົນທະນຳກຸ່ມ ບຳງເທື່ອແມ່ນນ�ຳໃຊ້ວິທີກຳນ 
ສຳຍພຳບ ຫຼື ວີດີໂອ.

ໃນກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ມີຫຼຳກຫຼຳຍວິທີກຳນທ່ີເໝຳະສົມກັບຫຼຳຍເງ່ືອນໄຂຂອງກຳນຮຽນຮູ້
ທີ່ມີປະສິດທິພຳບ, ກຳນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຮຽນ ແລະ ກຳນຮັກສຳຄວຳມໃສ່ໃຈໃນກຳນຮຽນ. ເຮົຳສຳມຳດ
ເບິ່ງໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບວິທີກຳນ, ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຫຼັກກຳນຂອງກຳນຄັດເລືອກວິທີກຳນ ແລະ 
ສຶກສຳລົງເລິກແຕ່ລະວິທີ, ສັງເກດຂະບວນກຳນ, ຈຸດດີ ແລະ ບັນຫຳທ່ີອຳດເກີດຂຶ້ນ.

ໃນຈຸດນີ້ ອຳດຈະມີປະໂຫຍດຫຼຳຍຖ້ຳໄຈ້ແຍກຄວຳມແຕກຕ່ຳງກັນລະຫວ່ຳງຄ�ຳວ່ຳ ວິທີກຳນ, ເຄື່ອງມື/
ເຄື່ອງຊ່ວຍ ແລະ ເຕັກນິກ ເຊິ່ງມັກຈະໃຊ້ແທນກັນ. ຄ�ຳວ່ຳ ວິທີກຳນ (method) ໝຳຍເຖິງວທິກີຳນຈດັກຳນ 
ກັບຫົວຂ�ຕ່້ຳງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນຄວຳມໝຳຍກວຳ້ງ. ດ່ັງນ້ັນ ອຳດຈະໃຊ້ກຳນສົນທະນຳ, ບັນລະຍຳຍ, 
ກຳນສຳທິດ ໆລໆ. ເຄື່ອງມື (Tools) ຫຼື ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ (aids) ໝຳຍເຖິງວັດຖຸອຸປະກອນຊຸກຍູ້ 
ກຳນນ�ຳໃຊ້ວິທີກຳນ (method) ຕ່ຳງໆເຊັ່ນ ແຜ່ນສຳຍພຳບ ແລະ ແຜ່ນພຳບສ�ຳລັບກຳນບັນລະຍຳຍ, 
ວິດີໂອ ຫຼື ແບບຢ່ຳງສ�ຳລັບກຳນສຳທິດ ໆລໆ. ເຕັກນິກແມ່ນຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍ ຂອງກຳນນ�ຳໃຊ້ວິທີກຳນ 
ດັ່ງນັ້ນ ເຕັກນິກທ່ີຢູ່ພຳຍໃຕ້ວິທີກຳນສົນທະນຳກຸ່ມສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ຫຼຳກຫຼຳຍ ເຊັ່ນ ກຳນລະດົມສະໝອງ 
ແລະ ກຸ່ມຖ້ວຍປຳ ໆລໆ.

ວິທີກຳນໃຊ້ໃນກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ: ພຳບລວມ

ວິທີກຳນທີ່ໃຊ້ເຂົຳໃນກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມບ�່ມີແຕ່ກຳນບັນລະຍຳຍ ແລະ ກຳນສົນທະນຳ 
ກຸ່ມເທ່ົຳນ້ັນ ແຕ່ຍັງມີກຳນສະແດງລະຄອນ, ກຳນສຳທິດ, ກຳນເຮັດກິດຈະກ�ຳຕຳມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຄື່ອງມື, 
ກ�ລະນີສຶກສຳແບບຕ່ຳງໆ ໆລໆ. ມີທັງປະສົບກຳນອື່ນໆ ອີກທ່ີນ�ຳໃຊ້ເຂົ້ຳໃນກຳນຝຶກອົບຮົມ 
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມເຊັ່ນ ກຳນລົງຢ້ຽມຢຳມພຳກສະໜຳມ, ກຳນປະຕິບັດຈິງ, ເກມ, ກຳນສຶກສຳ ດ້ວຍ 
ຕົນເອງ, ກຳນທົບທວນຄືນວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ີເປັນກຳນສ້ຳງປະສິດທິພຳບຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມ ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນກຳນປະສົມປະສຳນລະຫວ່ຳງ ກຳນພັດທະນຳອົງຄວຳມຮູ້, 
ກຳນປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ເພີ່ມທັກສະ. ກຳນບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່ຳວຂຶ້ນກັບກຳນເລອືກວທີິກຳນ
ທ່ີເໝຳະສົມຂອງແຕ່ລະເງ່ືອນໄຂ. ກອບກຳນເຮດັວຽກທ່ີມີປະໂຫຍດໃນກຳນທ�ຳຄວຳມເຂ້ົຳໃຈວທີິກຳນທ່ີ 
ເໝຳະສົມທ່ີສຸດເພ່ືອເພີ່ມຄວຳມຮູ້, ອັນໃດປຸກຈິດສ�ຳນຶກ ແລະ ອັນໃດແມ່ນກຳນເສີມທັກສະ.

ວທິກີຳນທີໄ່ດຜ້ນົໃນກຳນເພີມ່ຄວຳມຮູ້: ໃນນ້ີມີກຳນບັນລະຍຳຍ, ທັງກຳນເວົຳ້ທັງໝົດ ຫືຼ ມີຊ່ວຍໂດຍໃຊ້ 
ກຳນສຳຍພຳບ, ແຜ່ນພຳບ, ຕົວຢ່ຳງ ແລະ ອ່ືນໆ. ຫັຼງຈຳກນ້ັນເຮຳົສຳມຳດໃຊ້ກຳນລົງພ້ືນທ່ີ ແລະ ກຳນສຳທິດ 
ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົຳໃຈແຈງ້ຂ້ຶນກ່ຽວກັບຫົວຂ�ຕ່້ຳງໆ. ກຳນມອບອຸປະກອນເພ່ືອອ່ຳນກ�ໄດ້ຮບັຜົນດີ ເຊ່ັນດຽວກັນ   
ໂດຍສະເພຳະຜູ້ທ່ີໄດ້ຮບັກຳນສຶກສຳດີພ�ສົມຄວນ. ກຳນສະແດງກຳນສຳຍພຳບເພ່ືອກຳນສຶກສຳ, ວດີີໂອ 
ແຜ່ນສຳຍ ຫືຼ ວດີີໂອຮບູເງົຳ ສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມຮູກ່້ຽວກັບຫົວຂ�ສ້ະເພຳະ ໄດ້ດີ.
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ວທິກີຳນທີໄ່ດຜ້ນົໃນກຳນເພີມ່ທກັສະ: ວທີິກຳນທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະເຮດັບຳງສ່ິງບຳງຢ່ຳງແມ່ນກຳນທົດລອງ 
ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນ ກຳນເຮັດຕົວຈິງມີຄວຳມສ�ຳຄັນຕ�່ກຳນພັດທະນຳທັກສະໃນທຸກຂະແໜງ. ຖຳ້ມີ  
ຄົນສຳທິດໃຫ້ເບ່ິງວທີິກຳນກ່ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຳນປະຕິບັດໄດ້ດີຂ້ຶນຕ່ືມ. ຖ້ຳສະພຳບອ�ຳນວຍກຳນຝຶກຕົວຈິງ
ແບບໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທ່ີມີປະສົບກຳນຈະສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ດີ.

ວິທີກຳນທີ່ໄດ້ຜົນໃນກຳນປຸກຈິດສ�ຳນຶກ: ມີຫຼຳຍວິທີທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົ້ຳຮ່ວມກຳນຮຽນຮູ້ໃນລະດັບ 
ຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນອີງໃສ່ປະສົບກຳນໃນອະດີດ ຫຼື ປະຈຸບັນ. ວິທີກຳນເຫຼົ່ຳນີ້ມີກຳນສະແດງ 
ບົດບຳດທ່ີເປັນກຳນສະແດງອອກຂອງປະສົບກຳນທ່ີຜ່ຳນມຳ. ກຳນສົນທະນຳກຸ່ມຍ່ອຍເປັນກຳນດຶງເອົຳ 
ປະສົບກຳນ ແລະ ຄວຳມຄິດຂອງຜູ້ຮຽນອອກມຳເພື່ອວິເຄຳະຮ່ວມກັນ. ກຳນສົມມຸດເຫດກຳນ ແລະ         
ກິດຈະກ�ຳເຮັດຕຳມລ�ຳດັບເປັນກຳນສ້ຳງຄວຳມຮູ້ສຶກກັບທ່ີໃນປະຈຸບັນເຊ່ິງພຳຍຫັຼງກຳຍເປັນຂ�້ມູນແບບ 
ກວ້ຳງໆ. ກ�ລະນີສຶກສຳບ�່ວ່ຳຈະເປັນແບບຂຽນຮູບພຳບ ຫຼື ເພງ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນປະສົບກຳນຂອງຄົນອື່ນ 
ແລະ ຮຽນຈຳກເຂົຳດ້ວຍກຳນວິເຄຳະ. ວິທີກຳນອື່ນໆ ທີ່ສຳມຳດປຸກຈິດສ�ຳນຶກລວມມີເຄື່ອງມືທ່ີເປັນ 
ປະໂຫຍດຕ�່ກຳນຮຽນຮູ້ຕົນເອງ ແລະ ເກມກິດຈະກ�ຳເຊັ່ນ ເກມຫຼິ້ນໜ້ຳກະດຳນ, ເກມຄວຳມເຊື່ອ ໆລໆ.

ກຳນຮຽນຮູ້ດ້ວຍກຳນສ້ຳງປະສົບກຳນ

ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມນ�ຳເອົຳຮູບແບບສ່ວນໃຫຍ່ມຳຈຳກກຳນຮຽນຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີເຫັນວ່ຳ     
ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນໄດ້ດີທ່ີສຸດຈຳກປະສົບກຳນ. ປະສົບກຳນຂອງຄົນໆໜ່ຶງທັງອະດີດ ແລະ ປະຈຸບັນ ແລະ 
ປະສົບກຳນຂອງຄົນອື່ນໆ ປະກອບເປັນພື້ນຖຳນຂອງກຳນຮຽນຮູ້. ແຕ່ຖ້ຳມີແຕ່ຜ່ຳນປະສົບກຳນຢ່ຳງດຽວ 
ຮູ້ສຶກ ແລະ ປະທັບໃຈບຳງຢ່ຳງ ບ�່ສຳມຳດສ້ຳງຜົນກະທົບກຳນຮຽນຮູ້ທີ່ສ້ຳງສັນໄດ້. ເຮົຳຕ້ອງທົບທວນ 
ປະສົບກຳນດັ່ງກ່ຳວ ວິເຄຳະໂຄງສ້ຳງຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍ ແລະ ກຳນຕອບຮັບ ເພື່ອຮັບຮູ້ຂ�້ມູນ ແລະ ຮຽນຮູ້ 
ເອົຳຫຼັກກຳນລວມທີ່ສຳມຳດນ�ຳໃຊ້ໄດ້ຈິງ.  ອີງໃສ່ສິ່ງດັ່ງກ່ຳວນີ້ພວກເຮົຳອຳດກະກຽມທ່ີຈະໄດ້ຮັບ             
ປະສົບກຳນຄ້ຳຍຄືກັນໃນຊີວິດໃນຮູບແບບມຸມມອງທ່ີແຕກຕ່ຳງເພ່ືອທ່ີຈະສະແດງອອກຜ່ຳນພຶດຕິກ�ຳທ່ີ 
ປ່ຽນແປງແລ້ວ.

ວົງຈອນກຳນຮຽນຮູ້ 
ຜ່ຳນປະສົບກຳນ

ເຂົ້ຳຂະບວນກຳນ
ທົບທວນຄືນຜົນກະທົບ & 

ຜົນໄດ້ຮັບ, ພິຈຳລະນຳຮູບແບບ 
ແລະ ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍ

ສ້ຳງພຳບແບບກວ້ຳງ
ຄິດໃນລວງເລິກ & ເຂົ້ຳໃຈຈິງ & 

ສ້ຳງຫຼັກກຳນ

ສະແດງອອກ
ແລກປ່ຽນ ທົບທວນຄືນ ແລະ 

ກຳນສັງເກດ

ນ�ຳໃຊ້
ວຳງແຜນກຳນນ�ຳໃຊ້

ກຳນຮຽນຮູ້

ສ້ຳງປະສົບກຳນ
ໄລຍະກິດຈະກ�ຳ
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ໂດຍທ່ົວໄປ ໃນຂະນະທີ່ຮຽນຮູ້ຕ�່ເນື່ອງກັນມຳໃນຊີວິດ ພວກເຮົຳໄດ້ຜ່ຳນຂະບວນກຳນດັ່ງກ່ຳວແບບ 
ສັນຊຳດຕະຍຳນ ແລະ ວ່ອງໄວ. ຕົວຢ່ຳງ ເມື່ອຕ້ອງພົບກັບປະສົບກຳນທ່ີບ�່ດີ ພວກເຮົຳກ�ຖອນຕົວອອກ 
ແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ລອງເຮັດແບບໃໝ່ໃນຄັ້ງຕ�່ໄປ. ໃນກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ບຳດກ້ຳວ
ທີ່ສ�ຳຄັນແມ່ນກຳນທົບທວນຄືນຢ່ຳງເລິກເຊິ່ງ, ກຳນທົດສອບຢ່ຳງເປັນລະບົບ, ກຳນວິເຄຳະສິ່ງທ່ີຢູ່ເບື້ອງ 
ຫຼັງຂອງປະສົບກຳນ ແລະ ສ່ິງທ່ີຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງກຳນຕອບຮັບຂອງເຮົຳ. ວົງຈອນກຳນຮຽນຮູ້ຈຳກ 
ປະສົບກຳນທັງໝົດ ຕັ້ງໃຈໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວຳມເຂັ້ມແຂງທ່ີຈະປະເຊີນໜ້ຳກັບປະສົບກຳນ ແລະ ສ້ຳງກຳນ 
ຮຽນຮູ້ຢ່ຳງຕ�່ເນື່ອງ.

ວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມທ່ີໃຊ້ໃນວົງຈອນກຳນຮຽນຮູ້ຈຳກປະສົບກຳນເອີ້ນວ່ຳ “ປະສົບກຳນທ່ີມີໂຄງຮ່ຳງ” ຍ້ອນ 
ວ່ຳວົງຈອນຖືກນ�ຳໃຊ້ຢ່ຳງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຈຸດປະສົງສະເພຳະ. ຕົວຢ່ຳງ ບົດບຳດສົມມຸດ, ກ�ລະນີສຶກສຳ 
ແລະ ກຳນສຳທິດ ໆລໆ.

ຫຼັກກຳນໃນກຳນເລືອກວິທີກຳນ

ຖ້ຳໃຫ້ລຳຍກຳນວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມ-ຮຽນຮູ້ຫຼຳກຫຼຳຍເຮົຳໃຊ້ພື້ນຖຳນໃດເພື່ອເລືອກ? ສິ່ງສ�ຳຄັນທ່ີຕ້ອງ 
ຄ�ຳນຶງເຖິງຫຼຳຍຢ່ຳງ.

ກຳນຮຽນຮູ້ມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ສິ່ງໃດ? ເຮົຳຕ້ອງກຳນໃຫ້ເກີດກຳນຮຽນຮູ້ໃນລະດັບມັນສະໝອງຢ່ຳງດຽວ ຫຼື 
ຕ້ອງກຳນ ຜູ້ຮຽນເຂົ້ຳໃກ້ກັບລະດັບຄວຳມຮູ້ສຶກຫຼຳຍຂຶ້ນ? ວຽກງຳນດັ່ງກ່ຳວແມ່ນຊຸດຂ�້ມູນຄວຳມເປັນຈິງ 
ທີ່ຕ້ອງຮັບຮູ້ ຫຼື ມີຄວຳມຈ�ຳເປັນທ່ີຕ້ອງພັດທະນຳທັກສະເພື່ອນ�ຳໃຊ້ໄດ້ໃນຂະແໜງດັ່ງກ່ຳວ. ເຮົຳຕ້ອງ 
ປະເມີນລະອຽດກ່ຽວກັບຂອບເຂດເນື້ອໃນ ແລະ ຂຶ້ນກັບກຳນມຸ່ງເນັ້ນທ່ີກຳນຮຽນຮູ້, ທັກສະ ຫຼື 
ປຸກຈິດສ�ຳນຶກ ເຊິ່ງເຮົຳຕ້ອງເລືອກວິທີກຳນທ່ີເໝຳະສົມທ່ີສຸດ.

ຜູ້ຮຽນຮູ້ແມ່ນໃຜ? ກຸ່ມທັງໝົດມຳຈຳກຫຼຳຍພຳກສ່ວນ ຫຼື ມີສິ່ງຄ້ຳຍຄືກ່ຽວກັບ ອຳຍຸ ແລະ ປະສົບກຳນ? 
ຖ້ຳທັງໝົດໃນກຸ່ມກືກໜັງສື ຕ້ອງເລືອກວິທີກຳນຢ່ຳງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ຳທຸກຄົນສຳມຳດ 
ເຂົ້ຳຮ່ວມໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ຳນັ້ນ ເມື່ອຜູ້ຮຽນບ�່ຄຸ້ນເຄີຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຄູຝຶກຕ້ອງໃຊ້  ວິທີກຳນສ້ຳງບັນຍຳກຳດ 
ໃຫ້ເປັນກັນເອງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົ້ຳສຳມຳດເຂົ້ຳກັບກຸ່ມໄດ້. ສ�ຳລັບນັກຮຽນທ່ີບ�່ເຄີຍເຂົ້ຳໂຮງຮຽນ    
ກຳນນັ່ງຟັງເປັນເວລຳດົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມລ�ຳບຳກ.

ເຮົຳໄດ້ຮັບຮູ້ຄວຳມຮູ້ ແລະ ປະສົບກຳນພື້ນຖຳນຂອງຜູ້ຮຽນບ�່? ພື້ນຖຳນຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີ 
ສ່ວນຮ່ວມແມ່ນກຳນຮັບຮູ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນພື້ນຖຳນປະສົບກຳນ ແລະ ຄວຳມຮູ້ຈຳກຊີວິດຈິງຂອງຜູ້ຮຽນ. 
ຖ້ຳເຮົຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ຳຄູຝຶກ ຫຼື ໜັງສື ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊຳນເປັນແຫຼ່ງຄວຳມຮູ້ນັ້ນໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ເຮົຳບ�່ເຄົຳລົບ 
ຜູ້ຮຽນ. ຫຼັກສູດກຳນຝຶກອົບຮົມຄວນຈະສະໜອງໂອກຳດໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບກຳນ, ເພື່ອຢັ້ງຢືນ
ສິ່ງທີ່ເຂົຳໄດ້ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດທ່ີຜ່ຳນມຳ, ເພື່ອສົນທະນຳບັນຫຳຮ່ວມ ແລະ ສ້ຳງຂ�້ມູນອັນໃໝ່ຂຶ້ນມຳຈຳກ
ແນວຄວຳມຄິດໃນອຳດີດ.

ໄດ້ສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ທີ່ສ້ຳງສັນ ຫຼື ບ�່? ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມສ້ຳງໃຫ້ 
ເກີດກຳນເຂົ້ຳຮ່ວມ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມສົນໃຈຢ່ຳງເຕັມສ່ວນຂອງຜູ້ຮຽນວິທີກຳນທ່ີເລືອກມຳໃຊ້ຕ້ອງມີກຳນ 
ເຄື່ອນໄຫວຕອບໂຕ້ຢ່ຳງສູງ, ໂດຍສະເພຳະເຮັດຕົວຈິງ (ຮຽນຮູ້ໂດຍກຳນປະຕິບັດຕົວຈິງ) ແລະ ທ້ຳທຳຍ 
ຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນຂອງຜູ້ຮຽນ. ຂະບວນກຳນຮຽນຮູ້ຄວນຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ສ້ຳງອຳລົມຈິດໄດ້ດີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້
ຮຽນຮູ້ສຶກວ່ຳໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຄວຳມສຳມຳດຂອງເຂົຳ, ຮູ້ສຶກເຖິງກຳນປ່ຽນແປງ ແລະ ໄດ້ຮັບກຳນກະຕຸ້ນ. 
ກຳນເລືອກວິທີກຳນ ແລະ ກຳນອອກແບບຍ່ອຍຂອງກິດຈະກ�ຳແມ່ນພຳກສ່ວນທ່ີສ�ຳຄັນໃນກຳນສ້ຳງ 
ສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ດັ່ງກ່ຳວ.
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ມັນສົ່ງເສີມກຳນຮຽນຮູ້ທັງແບບບຸກຄົນ ແລະ ເປັນກຸ່ມ ຫຼື ບ�່? ກຳນເລືອກໃຊ້ວິທີກຳນຕ້ອງສ້ຳງໃຫ້ຜູ້ຮຽນ   
ທຸກຄົນກ້ຳວໜ້ຳຕຳມບຳດກ້ຳວຂອງຕົນເອງໂດຍບ�່ໄດ້ບັງຄັບ ຫຼື ປ່ອຍປະລະເລີຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ຳນັ້ນ ມັນຕ້ອງ
ສົ່ງເສີມກຳນຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນເຊິ່ງເປັນກຳນຮຽນຮູ້ດ້ວຍກັນ ຫຼື ສອງຄົນຂຶ້ນໄປໃນກຳນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້
ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງສູງສຸດ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອໃຫ້ກຳນຮຽນຮູ້ເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມ. 
ຖ້ຳຜູ້ຮຽນບ�່ຮູ້ຈັກກັນ ວິທີກຳນຕ້ອງເປັນວິທີທີ່ສ້ຳງໃຫ້ເກີດຄວຳມເຂົ້ຳໃຈທ່ີຕົງກັນ, ຄວຳມເຊື່ອໃຈກັນ ແລະ 
ກຳນເປີດກວ້ຳງຢູ່ໃນກຸ່ມ. ເນື້ອໃນບຳງຢ່ຳງຕ້ອງກຳນກຳນຮຽນເປັນບຸກຄົນ ຕົວຢ່ຳງ ກຳນທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ 
ຕົນເອງ. ຜູ້ຮຽນແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບພື້ນທ່ີໃນກຳນຮຽນຮູ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວຳມທ້ຳທຳຍໃນກຳນຮຽນຮູ້ໄປ 
ພ້ອມໆກັນ.

ອັນໃດແມ່ຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ປະສິດທິພຳບ? ໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຄູຝຶກທຸກຄົນຍັງບ�່ຊ�ຳນຳນໃນກຳນເລືອກ 
ໃຊ້ວິທີກຳນຝຶກທຸກຮູບແບບເທ່ືອ ກຳນຂຳດປະສົບກຳນ ຫຼື ຂຳດຄວຳມໝ້ັນໃຈອຳດຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ຂອງກຳນຮຽນຮູ້. ຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ຕ�່ກຳນກະກຽມໃນຂະນະທ່ີອອກແບບວິທີກຳນຝຶກ ແລະ ກຳນພັດທະນຳ 
ທັກສະຂອງຄູຝຶກຢ່ຳງຕ�່ເນື່ອງດ້ວຍກຳນປະຕິບັດ (ຫຼື ກຳນຝຶກຫັດ) ມີຄວຳມຈ�ຳເປັນໃນກຳນສ້ຳງກຳນ 
ຮຽນຮູ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ.

ລຳຍລະອຽດຂອງວິທີກຳນຝຶກອົບຮົມ-ຮຽນຮູ້

ບຳງວທີິກຳນຝຶກອົບຮມົ-ຮຽນຮູທ່ີ້ສ�ຳຄັນທ່ີນ�ຳໃຊ້ເລ້ືອຍໆໃນກຳນຝຶກອົບຮມົແບບມີສ່ວນຮວ່ມໄດ້ອະທິບຳຍ 
ໄວ້ລຸ່ມນ້ີ. ນອກເໜືອຈຳກຂະບວນກຳນນ�ຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນຕົວຈິງແລ້ວ ຍັງໄດ້ລະບຸຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ 
ຂອງແຕ່ລະວິທີກຳນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ກຳນບັນລະຍຳຍ
• ກຳນປະຕິບັດຕົວຈິງ
• ກຳນສົນທະນຳກຸ່ມຍ່ອຍ
• ກ�ລະນີສຶກສຳ
• ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດ
• ກຳນຈ�ຳລອງເຫດກຳນ
• ກຳນໃຊ້ວີດີໂອ

ກຳນບັນລະຍຳຍ

ວິທີກຳນບັນລະຍຳຍມີປະໂຫຍດຕ�່ກຳນນ�ຳສະເໜີຂ�້ມູນ ຫຼື ແນວຄວຳມຄິດໃໝ່ໆ ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຮຽນ. 
ກຳນບັນລະຍຳຍທ່ີລະອຽດ, ມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ສະເໜີຢ່ຳງດີຈະເປັນທ່ີປະທັບໃຈຜູ້ຮຽນຮູ້. ແຕ່ວ່ຳກຳນ       
ບັນລະຍຳຍທ່ີດີເນ້ັນຜູ້ຮຽນຮູມີ້ໜອ້ຍ, ນອກນ້ີ ຍັງເປັນກຳນສົນທະນຳທິດທຳງດຽວ, ສຽງດຽວ ແລະ ບ�ໃ່ຫ້ເກີດ 
ຄວຳມກະຕືລືລົ້ນ. ແຕ່ບ�່ສະເໝີໄປ ກຳນບັນລະຍຳຍເປັນວິທີກຳນທ່ີດີອັນໜ່ຶງໃນກອບຄວຳມຄິດຂອງກຳນ
ຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ປະເດັນສ�ຳຄັນແມ່ນເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ ມັນໜ້ຳສົນໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ.
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ຄວນຈະໃຊ້ວິທີກຳນບັນລະຍຳຍແບບໃດ?

ວິທີກຳນບັນລະຍຳຍນ�ຳໃຊ້ເພື່ອສ້ຳງຄວຳມຮູ້ບົນພື້ນຖຳນອົງຄວຳມຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ ດັ່ງນັ້ນ ໃນເວລຳເລີ່ມ 
ບັນລະຍຳຍ ສິ່ງສ�ຳຄັນແມ່ນກຳນວຳງແຜນກຳນບັນລະຍຳຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັບຜູ້ຮຽນຮູ້. ສຳມຳດຮູ້ໄດ້
ດ້ວຍກຳນຕັ້ງຄ�ຳຖຳມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ�່ເລີ່ມກຳນບັນຍຳຍທັນທີ. ຫຼັງຈຳກນັ້ນ ຄູຝຶກຕ້ອງພະຍຳຍຳມຕັ້ງຢູ່
ໃນບ�ລິບົດຂອງຂ�້ມູນໂດຍນ�ຳໃຊ້ຕົວຢ່ຳງ ແລະ ສະແດງພຳບປະກອບຕ່ຳງໆ ຂອງເນື້ອໃນຂອງ 
ກຳນບັນລະຍຳຍ.

ກຳນໃຊ້ວິທີກຳນບັນລະຍຳຍ

• ເພື່ອສົ່ງມອບຂ�້ມູນ ແລະ ແນວຄວຳມຄິດໃໝ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້;
• ເວລຳທ່ີປະສົບກຳນຂອງຜູ້ຮຽນຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອບທິດສະດີໃດໜ່ຶງ;
• ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນໃຫ້ຊອກຄົ້ນເພິ່ມເຕີມ;
• ເພື່ອນ�ຳສະເໜີຂ�້ມູນສະເພຳະດ້ຳນໂດຍຜ່ຳນຜູ້ຊ່ຽວຊຳນ;

ກຳນບັນລະຍຳຍທີ່ມີປະສິດທິພຳບ

• ກະກຽມຢ່ຳງດີ ແລະ ທ�ຳຄວຳມຄຸ້ນເຄີຍກັບຫົວຂ�້ດັ່ງກ່ຳວ;
• ກ�ຳນົດ ແລະ ກະກຽມເຄື່ອງມືຊ່ວຍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເດັນທ່ີຕ້ອງກຳນສະເໜີ;
• ອຳດຈະໃຊ້ແຜ່ນສຳຍສະໄລ້ ພຳວເວີ້ພ້ອຍ ໂດຍກ�ຳນົດແຕ່ປະເດັນຫັຼກໃນແຜ່ນສະໄລ້ ແລະ ສິ່ງ   

ສ�ຳຄັນແມ່ນຕ້ອງອະທິບຳຍເພິ່ມປະເດັນຕ່ຳງໆ ໃນເວລຳບັນລະຍຳຍ; 
• ກຽມກະດຳນຂຳວ ຫຼື ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ບິກເຟິດໄວ້ເພື່ອຈົດກ່ຳຍປະເດັນສ�ຳຄັນ;
• ສະເໜີຕົວຢ່ຳງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂ�້ ແລະ ຕ�່ກັບຊີວິດຂອງຜູ້ຮຽນຮູ້;
• ຈັດລຽງລ�ຳດັບຂ�້ມູນຢ່ຳງມີເຫດຜົນ ມີລ�ຳດັບຂັ້ນ ມີລະບົບ ແລະ ບົນພື້ນຖຳນຂອງຂ�້ມູນຜ່ຳນມຳ;
• ຖຳມເພື່ອກວດກຳເບິ່ງວ່ຳຜູ້ຮຽນຮູ້ຕິດຕຳມຫຼືບ�່;
• ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຖຳມ;
• ຮັກສຳກຳນເບິ່ງສຳຍຕຳກັບຜູ້ຮຽນເພື່ອປະເມີນວ່ຳເຂົຳເຈົ້ຳຕິດຕຳມ ຫຼື ບ�່ ສົນໃຈ ຫຼື ໜ້ຳເບື່ອ;
• ຮັກສຳເວລຳ ບ�່ໃຫ້ເກີນກ�ຳນົດ ແຕ່ບ�່ໃຫ້ປະຖິ້ມເນື້ອໃນທ່ີສ�ຳຄັນຍ້ອນເວລຳ;
• ຈັດຕັ່ງນັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນເຄື່ອງຊ່ວຍປະຈັກຕຳທ່ົວເຖິງກັນ ແລະ ໄດ້ຍິນທ່ົວໆ ກັນ ຫຼື ນ�ຳໃຊ້ 

ກຳນຈັດແບບວົງມົນ ແລະ ຖ້ຳມີຫຼຳຍຄົນໃຫ້ຈັດເປັນວົງມົນສອງແຖວ;
• ມີສະຕິຕ�່ກຳນເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ ແລະ ກຳນສະແດງສີໜ້ຳຂອງຕົນ;
• ເວົ້ຳໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ແຮງ ແລະ ໃຊ້ພຳສຳສື່ສຳນທ່ີງ່ຳຍດຳຍ;
• ຫຼີກລ້ຽງກຳນກ�ຳນົດລຳຍລະອຽດ ແຕ່ພະຍຳຍຳມສ້ຳງແຮງກະຕຸ້ນ;
• ຖ້ຳມີຄູຝຶກຫຼຳຍກວຳ່ໜຶງ່ຄົນ ແມ່ນສຳມຳດປ່ຽນແທນກັນ ຫືຼ ຕິດຕຳມກຳນຝຶກອົບຮມົຊ່ວຍ.
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ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

• ສຳມຳດນ�ຳສະເໜີຂ�້ມູນຄວຳມຈິງ ແລະ 
ແນວຄວຳມຄິດໃນເວລຳສັ້ນ;

• ມີຊັບພະຍຳກອນບຸກຄົນຫຼຳກຫຼຳຍ, ມີຄວຳມຮູ້ 
ແລະ ມີມຸມມອງທ່ີແຕກຕ່ຳງ ກັນສຳມຳດສ້ຳງ 
ຜົນກະທົບຕ�່ຜູ້ຮຽນຮູ້ໄດ້ດີ;

• ສຳມຳດໃຊ້ກັບຜູ້ຮຽນທ່ີກືກໜັງສື;
• ສຳມຳດໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍທ່ີຫຼຳກຫຼຳຍ 

ເພື່ອຊຸກຍູ້ເນື້ອໃນເຊັ່ນ ກຳນນ�ຳສະເໜີ, 
ຕຳຕະລຳງ, ໂປສເຕີ້ແຜ່ນພຳບ;

• ສຳມຳດຮັບຮອງເອົຳຜູ້ຮຽນຈ�ຳນວນຫຼຳຍໄດ້.

• ເປັນກຳນເບິ່ງຈຳກມຸມມອງຂອງຜູ້ 
ບັນຍຳຍຝ່ຳຍດຽວ;

• ບ�່ຄ່ອຍມີກຳນຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດກຳນ 
ໂຕ້ຕອບກັນໃນຫຼຳຍກ�ລະນີ;

• ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຖືກຊັກຈູງໄປກັບຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ 
ແລະ ລັກສະນະຂອງຜູ້ເວົ້ຳຫຼຳຍກວ່ຳວິເຄຳະ 
ສິ່ງທີ່ເຂົຳເວົ້ຳ.

• ທຸກບຳດກ້ຳວແມ່ນຄູຝຶກກ�ຳນົດເອງ.

ເອກະສຳນສ�ຳລັບອ່ຳນ

ເອກະສຳນສ�ຳລັບອ່ຳນແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈ�ຳໃນກຳນຝຶກອົບຮົມໃນຮູບແບບປຶ້ມ ຫຼື ເອກະສຳນ 
ແຈກຢຳຍ. ມີປະເດັນສ�ຳຄັນທ່ີຕ້ອງໄດ້ຄ�ຳນຶງເວລຳໃຊ້ ເອກະສຳນ ດັ່ງກ່ຳວຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ.

ເອກະສຳນສ�ຳລັບອ່ຳນສຳມຳດຈັດໃນໝວດສ�ຳຄັນ ແລະ ບົດຮຽນເສີມໄດ້. ແຕ່ຕ້ອງຈັດໝວດຢ່ຳງລະອຽດ
ຍ້ອນວຳ່ຫຼຳຍເທ່ືອມັກມີຄວຳມຜິດພຳດໃນກຳນສ່ົງມອບເອກະສຳນສ�ຳລັບອ່ຳນຈ�ຳນວນຫຼຳຍ ແລະ ຜູ້ຮຽນ
ບ�່ສຳມຳດອ່ຳນໄດ້ຍ້ອນບ�່ໄດ້ສົນໃຈ ຫຼື ບ�່ມີເວລຳພຽງພ�.

ເອກະສຳນສ�ຳລັບອ່ຳນທ່ີສ�ຳຄັນຕ້ອງແຈກຢຳຍໃນເວລຳທ່ີເໝຳະສົມໃນລະຫວ່ຳງກຳນຝຶກອົບຮົມ ເຊັ່ນໃນ
ຂະນະທ່ີຫົວຂ�້ກ�ຳລັງຖືກຕັ້ງຄ�ຳຖຳມເພື່ອຫຳຄ�ຳຕອບ ແລະ ຕ້ອງສະເພຳະເຈຳະຈົງ ແລະ ນ�ຳສະເໜີ 
ໃນຮູບແບບພຳສຳທ່ີເຂົ້ຳໃຈງ່ຳຍ. ໃນເວລຳທ່ີກ�ຳລັງດ�ຳເນີນໄປແຕ່ລະບົດນັ້ນ ເຮົຳຄວນນ�ຳສະເໜີໃນຮູບ 
ແບບງ່ຳຍດຳຍ ເພຳະຕົ້ນສະບັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃນຮູບແບບວິຊຳກຳນ. ພະຍຳຍຳມຫຼີກເວ້ັນບົດອ່ຳນ 
ທີ່ກິນເວລຳຍຳວ ເພຳະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ຳນເມື່ອຍອ່ຳນໄດ້.

ຕ້ອງກ�ຳນົດເວລຳອ່ຳນທຸກໆ ຄັ້ງ. ພວກເຮົຳບ�່ຄວນປ່ອຍເວລຳທ່ີກ�ຳນົດໄວ້ສ�ຳລັບກຳນອ່ຳນ  ແລະ ຄິດເອງ
ວ່ຳຜູ້ຮຽນຈະອ່ຳນເອງນອກເວລຳຝຶກອົບຮົມ. ຖ້ຳຫົວຂ�້ມີຄວຳມສ�ຳຄັນ ເວລຳໃນກຳນອ່ຳນຄວນຈັດສັນເຂົ້ຳ
ໃນຕຳຕະລຳງກຳນຝຶກອົບຮົມ.

ບ�ຄ່ວນຄຳດກຳນວ່ຳຜູ້ຮຽນຈະເຂົຳ້ໃຈບົດອຳ່ນເພຳະວ່ຳເຂົຳໄດອ່້ຳນແລວ້ ຖ້ຳເປນັໄປໄດໃ້ຊ້ເວລຳບຳງສ່ວນ 
ເພື່ອໃຫ້ເຂົຳເຈົ້ຳສົນທະນຳກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງເຂົຳໄດ້ອ່ຳນ ເພື່ອໃຫ້ສຳມຳດແກ້ໄຂບັນຫຳຂອງເຂົຳເຈົ້ຳໄດ້.

ອຸປະກອນກຳນອ່ຳນທ່ີເປັນບົດອ່ຳນເສີມສຳມຳດມອບໃຫ້ຕອນທ້ຳຍຂອງແຕ່ລະຫົວຂ�້ຝຶກອົບຮົມ ຖ້ຳມອບ 
ໃຫ້ພ້ອມກັນກັບບົດອ່ຳນທ່ີສ�ຳຄັນ ຜູ້ຮຽນອຳດຈະເສຍເວລຳໃນກຳນອ່ຳນສິ່ງທີ່ບ�່ສ�ຳຄັນ.
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ກຳນຝຶກຊ້ອມ ແລະ ກຳນຝຶກຫັດຕົວຈິງ

ກຳນຝຶກຊ້ອມ ແລະ ກຳນຝຶກຫັດຕົວຈິງແມ່ນວິທີທີ່ສ�ຳຄັນທ່ີສຸດສ�ຳລັບກຳນຝຶກອົບຮົມ. ຄວຳມແຕກຕ່ຳງ 
ລະຫວ່ຳງສອງຢ່ຳງແມ່ນກຳນຝຶກຊ້ອມຢູ່ໃນສະພຳບທ່ີມີກຳນຄວບຄຸມ ໃນຂະນະທີ່ກຳນຝຶກຫັດຕົວຈິງ 
ແມ່ນກຳນປະຕິບັດໃນສະພຳບຊີວິດຈິງ ແລະ ໃຊ້ເວລຳພ�ສົມຄວນ. ຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງວິທີກຳນທັງສອງ 
ແມ່ນຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບກຳນເບິ່ງແຍງຈຳກຄູຝືກ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ�ຳແນະນ�ຳ. ທັງສອງວິທີສຳມຳດໃຊ້ກັບທຸກໆ 
ທັກສະ. ໃນກຳນຝຶກອົບຮົມກຳນນ�ຳໃຊ້ວິທີກຳນຝຶກຊ້ອມສຳມຳດປັບໃຫ້ເຂົ້ຳກັນງ່ຳຍກວ່ຳ ໃນຂະນະທີ່ 
ກຳນຝຶກຫັດຕົວຈິງ ອຳດຈະໃຊ້ໃນລະບົບກຳນຝຶກອົບຮົມຄົບວົງຈອນ.

ກຳນສຳທິດ

ກຳນສຳທິດໝຳຍເຖິງວິທີກຳນທ່ີຜູ້ຮຽນໄດ້ມີໂອກຳດສັງເກດເບ່ິງຂະບວນກຳນທ່ີເຂົຳຕ້ອງກຳນຮຽນຮູ້.    
ອຳດຈະເປັນຮູບແບບຜ່ຳນກຳນເຮັດໃຫ້ເຊື່ອ ຫຼື ຕົວແບບ. ວິທີກຳນດ່ັງກ່ຳວນີ້ມີປະໂຫຍດໃນກຳນສື່ສຳນ  
ຂ�້ມູນທ່ີສະຫຼັບຊັບຊ້ອນໃຫ້ງ່ຳຍດຳຍ ຍ້ອນວ່ຳກຳນເຫັນ ແລະ ເຂົ້້ຳໃຈ ນັັ້ນງ່ຳຍກວ່ຳກຳນໄດ້ຍິນ ແລະ 
ເຂົ້ຳໃຈ. ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນໃນກຳນຖຳມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຫັນ. ກຳນສຳທິດເຮັດໃນສະພຳບທ່ີ
ມີກຳນຄວບຄຸມຄືກັນກັບຫ້ອງແລັບ, ສູນຝຶກອົບຮົມ, ສວນສຳທິດ ໆລໆ. ຕົວຢ່ຳງ ກຳນສຳທິດບ�່ແກັສ 
ຊີວະພຳບ ຫຼື ວິດຖ່ຳຍໂດຍຜ່ຳນແບບຢ່ຳງ,  ກຳນສຳທິດກຳນສ�ຳພຳດໂດຍຄູຝຶກ ໆລໆ, ກຳນສຳທິດ       
ກຳນຊ່ວຍເກີດລູກຂອງໝ�ຕ�ຳແຍພື້ນບ້ຳນໂດຍຜ່ຳນຕົວແບບ ໆລໆ.

ກຳນຢ້ຽມຢຳມພຳກສະໜຳມ

ກຳນຢ້ຽມຢຳມພຳກສະໜຳມໝຳຍເຖິງກຳນສຳທິດໃນສະຖຳນທ່ີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມີຈິງ. ຕົວຢ່ຳງຂອງ 
ກຳນຢ້ຽມຢຳມພຳກສະໜຳມມີຄື: ພຳຜູ້ຮຽນໄປຢຳມໂຮງໝ�ໃນຫົວຂ�້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສຸຂະພຳບ ຫຼື     
ພຳລົງບ້ຳນຊຸມຊົນໃນຫົວຂ�້ກຳນປະເມີນຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PRA) ຫຼື ນ�ຳພຳພະນັກງຳນໃນລະດັບ
ຊຸມຊົນໄປຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກຳນຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຈຸດເນັ້ນໜັກແມ່ນກຳນສັງເກດກຳນ, ກຳນຕັ້ງ 
ຄ�ຳຖຳມ ແລະ ກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ. ຜູ້ຮຽນບ�່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີກິດຈະກ�ຳຮ່ວມ ໃນເວລຳລົງ 
ຢຽ້ມຢຳມ ຄູຝກຶຕ້ອງບ�ລ່ມືທີ່ຈະກະກຽມພື້ນທີ່ຢ່ຳງດີກອ່ນພຳຜູຮ້ຽນລງົຢ້ຽມຢຳມ. ໃນທຳງກງົກນັຂ້ຳມຜູ້ຮຽນ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ�ຳແນະນ�ຳລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີເຂົຳເຈົ້ຳຕ້ອງສັງເກດ ແລະ ມຳລະຍຳດ ແລະ ທ�ຳນຽມ 
ປະຕິບັດ ທ່ີຕ້ອງໄດ້ເຄົຳລົບນັບຖື.

ກຳນນ�ຳສະເໜີພຳບ, ຮູບເງົຳ ແລະ ພຳບເຄື່ອນໄຫວ

ກຳນນ�ຳສະເໜີພຳບ ແລະ ຮູບເງົຳຖືກນ�ຳໃຊ້ຫຼຳຍໃນກຳນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍັງຖືກໃຊ້ເພື່ອສື່ຄວຳມຮູ້ ຫຼື 
ຂ�້ມູນ ເຊິ່ງແຕກຕ່ຳງຈຳກກຳນບັນລະຍຳຍທ່ີໃຊ້ແຜ່ນສຳຍພຳບ ຫຼື ຮູບເງົຳໂດຍໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍສະໜັບ
ສະໜູນກຳນບັນລະຍຳຍເທ່ົຳນັ້ນ. ມັນອຳດຈະໃຊ້ເປັນຕົວຫຼັກ ທ່ີເປັນສື່ກຳງໃນກຳນສົ່ງຖ່ຳຍຂ�້ມູນໃນຫົວຂ�້ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່ຳກ່ອນໃຊ້ແຜ່ນສຳຍພຳບ ຫຼື ຮູບເງົຳ ຜູ້ຮຽນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ�ຳອະທິບຳຍກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງທີ່ເຂົຳຈະໄດ້ເຫັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົຳຕ້ອງຈົດບັນທຶກໄວ້. ສ�ຳລັບແຜ່ນສຳຍພຳບອຳດຈະຕ້ອງກະກຽມ 
ຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້ຳຫຳກວ່ຳບ�່ມີຄ�ຳເຫັນທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ກ່ອນ. 

ຈຸດດີຂອງກຳນໃຊ້ຮູບເງົຳ ແລະ ແຜ່ນສຳຍພຳບແມ່ນກຳນເອົຳສະພຳບຕົວຈິງທີ່ບ�່ສຳມຳດເຂົ້ຳເຖິງໄດ້ 
ມຳສຶກສຳໃນຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ຈຸດອ່ອນແມ່ນຜູ້ຮຽນບ�່ສຳມຳດສື່ສຳນຕອບກັບໄດ້. ວິທີທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີ 
ຈະສ້ຳງກຳນສື່ສຳນໃນວິທີນີ້ແມ່ນກຳນຢຸດສຳຍເປັນໄລຍະໆ ແລະ ຖຳມຄວຳມຄິດເຫັນ ຂອງຜູ້ຮຽນກ່ຽວກັບ 
ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ ຫຼື ສິ່ງທ່ີເຂົຳເຈົ້ຳສັງເກດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຖຳມຄ�ຳຖຳມ ໆລໆ. 
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ໃນດ້ຳນໜ່ຶງບ�່ຄ່ອຍມີໃຜນ�ຳໃຊ້ວິທີນີ້ ແລະ ຄູຝຶກພຽງແຕ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນເບິ່ງຝ່ຳຍດຽວ. ຮູບເງົຳ ແລະ ແຜ່ນ 
ສຳຍພຳບ ອຳດຈະໃຊ້ໃນກຳນຝຶກອົບຮົມທັກສະ ເພຳະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳນກະທ�ຳຕົວຈິງ ຂອງທັກສະ 
ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.

ໃນປະຈຸບັນພຳບເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນເຄື່ອງມືສື່ສຳນຊະນິດໜ່ຶງທ່ີໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບມັນເປັນ 
ເຄື່ອງມືທ່ີມີປະສິດທິພຳບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ. ກຳນໃຊ້ຄລິບ (ວີດີໂອສັ້ນ) ກ່ຽວກັບຂ�້ຄວຳມສ�ຳຄັນຕ່ຳງໆ 
ລວມທັງຂ�້ຄວຳມທຳງສັງຄົມ (ອອນລຳຍ) ກ�ນ�ຳໃຊ້ພຳບກຳຕູນເຄື່ອນໄຫວເປັນສື່ກຳງ. ເພື່ອທ�ຳຄວຳມ    
ເຂົ້ຳໃຈດີຂຶ້ນ. ບົດອ້ຳງອີງ: (https://www.youtube.com/watch?v=XrlLtpcYu1Y) 

ໂຄງສ້ຳງຂອງປະສົບກຳນ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີຂ້ຳງເທິງນີ້ ໂຄງສ້ຳງຂອງປະສົບກຳນໝຳຍເຖິງວິທີກຳນຝຶກ-ກຳນຮຽນທ່ີຄູຝຶກຕັ້ງໃຈໃຊ້ 
ປະສົບກຳນເພື່ອກຳນຮຽນຮູ້ ພ້ອມທັງດ�ຳເນີນຕຳມວົງຈອນກຳນຮຽນຮູ້ຜ່ຳນປະສົບກຳນ. ມີວິທີກຳນຮຽນ-
ກຳນຝຶກທ່ີໃຊ້ວິທີກຳນໂຄງສ້ຳງຂອງປະສົບກຳນ ເຊິ່ງຈະອະທິບຳຍພ້ອມທັງສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄ�ຳນຶງເຖິງເວລຳໃຊ້ 
ວິທີກຳນດັ່ງກ່ຳວ.

ກຳນສົນທະນຳກຸ່ມຍ່ອຍ

ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ຫຼຳຍທ່ີສຸດໃນກຸ່ມ ເພຳະວ່ຳກຳນສົນທະນຳກຸ່ມຍ່ອຍໃຊ້ປະສົບກຳນຂອງຜູ້ຮຽນໂດຍກົງ. 
ວິທີດັ່ງກ່ຳວນີ້  ຜູ້ຮຽນແບ່ງເປັນກຸ່ມ 5 ຫຳ 6 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ�ຳຖຳມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂ�້ ເພື່ອປຶກສຳ 
ຫຳລືໂດຍໃຊ້ປະສົບກຳນ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວຳມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຮຽນເອງເພື່ອໃຫ້ ເກີດຄວຳມຮູ້ໃໝ່. 
ກຳນສົນທະນຳບ�່ສຳມຳດເຮັດແບບສົມມຸດ ຫຼື ຄຸມເຄືອໄດ້ ຖ້ຳຫຳກວ່ຳເຮັດເພື່ອຄັດເລືອກແບບໂຄງສ້ຳງ 
ປະສົບກຳນ. ສ�ຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ວ່ຳກຳນສົນທະນຳບ�່ແມ່ນຈຸດສິ້ນສຸດ ແລະ ວົງຈອນທັງໝົດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ 
ຄົບເຊັ່ນ ແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍຕ້ອງນ�ຳສະເໜີຜົນຂອງກຳນສົນທະນຳກັບກຸ່ມໃຫຍ່ໂດຍອີງໃສ່ກຳນນ�ຳສະເໜີ 
ຂອງຕົນເອງແບບມີຫຼັກກຳນໃນກຳນເຮັດວຽກ. ບຳງເທື່ອອຳດມີຂ�້ຜິດພຳດທ່ີບ�່ລວມເອົຳກຳນນ�ຳສະເໜີຜົນ 
ແລະ ກຳນສະຫຼຸບລວມຂອງກຳນສົນທະນຳ.

ຂັ້ນຕອນ
• ແນະນ�ຳກຸ່ມໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້ຳວຽກ, ເວລຳສະເພຳະ ແລະ ຮູບແບບກຳນນ�ຳສະເໜີ;
• ແບ່ງກຸ່ມໃຫຍ່ອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ;
• ແຕ່ລະກຸ່ມ ອຳດຈະໃຫ້ວຽກຕ່ຳງກັນ ແຕ່ຕ້ອງແບ່ງກຸ່ມອອກຈຳກກັນກ່ອນ;
• ໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນຳກັນ (ແລກປ່ຽນ ແລະ ວິເຄຳະ) ກ່ຽວກັບຫົວຂ�້ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງພຳຍໃນເວລຳທ່ີກ�ຳນົດ;
• ໃຫ້ທຸກກຸ່ມມຳໂຮມເຂົ້ຳກັນຄືນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່;
• ໃຫ້ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຄົນຈຳກແຕ່ລະກຸ່ມນ�ຳສະເໜີຜົນຂອງກຳນສົນທະນຳໃຫ້ກຸ່ມໃຫຍ່ຟັງ;
• ເພິ່ມປະເດັນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທ່ີຮູ້ສຶກວ່ຳບ�່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃຊ້ກຳນນ�ຳສະເໜີຂອງກຸ່ມສັງລວມເປັນ 

ກອບທິດສະດີໃດໜຶ່ງ.

ກຳນນ�ຳໃຊ້
ວິທີກຳນນີ້ສຳມຳດນ�ຳໃຊ້ເພື່ອກຳນແລກປ່ຽນຂ�້ມູນ ແລະ ປະສົບກຳນ.
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ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

• ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນຄວບຄຸມບຳດກ້ຳວຂອງ ເນື້ອໃນ 
ແລະ ສຸມໃສ່ຫົວຂ�້

• ສະໜອງໂອກຳດໃຫ້ຜູ້ຮຽນສະແດງອອກ
• ໃຫ້ຜູ້ຮຽນກວດກຳຄືນຄວຳມຮູ້ ແລະ 

ທັກສະຂອງຕົນເອງ
• ໃຫ້ຜູ້ຮຽນອະທິບຳຍ, ທົບທວນຄືນ ແລະ 

ກ�ຳນົດປະສົບກຳນ
• ຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວຳມຮູ້ສຶກເປັນເຈົ້ຳໃນກຸ່ມ
• ມີພະລັງຂຶ້ນພຳຍຫຼັງຜູ້ຮຽນຮັບຮູ້ຄວຳມສຳມຳດ 

ຂອງຕົນເອງ ໃນກຳນຄິດວິພຳກ ແລະ 
ປ່ຽນແປງໃນຂະບວນກຳນດັ່ງກ່ຳວ

• ໃຊ້ເວລຳຫຼຳຍ
• ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກຳນອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ

ຢ່ຳງກະຕືລືລົ້ນຂອງຄູຝຶກເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມຕັ້ງໃຈ 
ເອົຳໃຈໃສ່ວຽກງຳນ

• ມີຄວຳມເປັນໄປໄດ້ ເມື່ອສະມຳຊິກຍຶດຖື 
ແນວຄວຳມຄິດຂອງຕົນ ຫຼື ຄອບງ�ຳແນວຄິດ 
ຂອງຄົນອ່ືນ ອຳດຈະບ�່ເຮັດຕຳມຂັ້ນຕອນ

• ສະມຳຊິກອຳດຈະບ�່ເອົຳຈິງເອົຳຈັງ ແລະ 
ມັນມີຜົນກະທົບຕ�່ຄຸນນະພຳບຂອງກຳນ 
ສົນທະນຳ.

• ຕ້ອງກຳນສະຖຳນທ່ີກວ້ຳງກວ່ຳກຳນຈັດ 
ບັນລະຍຳຍ.

• ໃນກຸ່ມປະສົມ ຜູ້ຍິງອຳດບ�່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເທົ່ຳທ່ີຄວນ.

• ມີຄວຳມລ�ຳບຳກໃນກຳນຕິດຕຳມຂະບວນ 
ກຳນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ.

• ຄູຝືກຕ້ອງມີທັກສະສະເພຳະດ້ຳນເພື່ອ 
ດ�ຳເນີນກຳນ, ສົ່ງຖ່ຳນຂ�້ມູນ ແລະ ສະຫຼຸບ 
ສັງລວມກຳນສົນທະນຳ

ກິດຈະກ�ຳຖ້ວຍປຳ

ກຸ່ມນ້ອຍປະມຳນ 6 - 8 ຄົນ ນັ່ງອ້ອມເປັນວົງມົນ (ວົງໃນ) ຢູ່ກຳງຫ້ອງ. ກຸ່ມອື່ນໆໃຫ້ນັ່ງອ້ອມຮອບ 
(ວົງນອກ) ເພື່ອສັງເກດຂັ້ນຕອນ. ກຸ່ມທ່ີຢູ່ວົງໃນໃຫ້ສົນທະນຳຫົວຂ�້ທ່ີມອບໃຫ້.

ຄ�ຳແນະນ�ຳສະເພຳະກຸ່ມຢູ່ວົງໃນ:
• ທຸກໆ ຄົນຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄ�ຳເຫັນຢ່ຳງໜ້ອຍຄົນລະໜຶ່ງຄັ້ງ;
• ໃນເວລຳທ່ີມີຄົນກ�ຳລັງເວົ້ຳຢູ່, ຫ້ຳມບ�່ໃຫ້ລົບກວນ;
• ກຳນສົນທະນຳຄວນເປັນຫົວຂ�້ທ່ີກ�ຳລັງປຶກສຳຫຳລືກັນຢູ່;
• ກຸ່ມສຳມຳດຕັດສິນໃຈເລືອກຜູ້ດ�ຳເນີນກຳນສົນທະນຳ ຫືຼ ປ່ອຍໃຫ້ເກີດມີຜູ້ນ�ຳພຳຍໃນກຸ່ມເອງ.

ຄ�ຳແນະນ�ຳສ�ຳລັບກຸ່ມຢູ່ວົງນອກ:
• ຕັ້ງໃຈຟັງໃຫ້ດີ;
• ບັນທຶກເທ່ົຳທ່ີຈ�ຳເປັນ;
• ສັງເກດເບິ່ງ (ກຳນສື່ສຳນທ່ີບ�່ແມ່ນຄ�ຳເວົ້ຳໃນກຸ່ມ)
• ໃຜເປັນຜູ້ນ�ຳພຳ;
• ມີກຳນເກີດຂຶ້ນຂອງຜູ້ນ�ຳພຳບ�່?
• ກຸ່ມດ�ຳເນີນຕຳມຫົວຂ�້ບ�່?
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ຫຼັງຈຳກຮອບທ�ຳອິດຈົບແລ້ວ ໃຫ້ປະກອບຄ�ຳເຫັນກ່ຽວກັບກຸ່ມຢູ່ວົງໃນ ກ່ຽວກັບຂະບວນກຳນອີງໃສ່ຫົວຂ�້ 
ຕ່ຳງໆດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

• ແຕ່ລະຄົນມີໂອກຳດໄດ້ປະກອບສ່ວນບ�່?
• ມີໃຜເປັນຜູ້ຄວບຄຸມກຳນສົນທະນຳບ�່?
• ກຸ່ມບັນລຸຈຸດປະສົງບ�່?

ຫຼັງຈຳກກຳນປະກອບຄ�ຳເຫັນ ໃຫ້ສັບປ່ຽນຕ�ຳແໜ່ງກັນ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳໃຫ້ກຸ່ມໃນນັ່ງຢູ່ກຸ່ມນອກ ແລະ 
ໃຫ້ກຸ່ມນອກເຂົ້ຳມຳເປັນກຸ່ມໃນ ເພື່ອສົນທະນຳຫົວຂ�້ທ່ີໄດ້ລົມກັນກ່ອນໜ້ຳນີ້.

ກ�ລະນີສຶກສຳ

ສ�ຳລັບວິທີນີ້ກຳນສ້ຳງປະສົບກຳນມຳໃນຮູບແບບກ�ລະນີສຶກສຳເຊິ່ງເປັນກຳນສະທ້ອນ ແລະ ວິເຄຳະ      
ໂດຍຜູ້ຮຽນເອງເພື່ອໃຫ້ສັງລວມເປັນຫຼັກກຳນໃໝ່. ປະສົບກຳນ, ຄຸນຄ່ຳ ແລະ ຄວຳມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຮຽນ    
ປະກອບເປັນພື້ນຖຳນຂອງກຳນວິເຄຳະປະສົບກຳນຂອງຄົນອື່ນ. ກ�ລະນີສຶກສຳ (ແລະ ເລື່ອງເລົ່ຳ) 
ອຳດນ�ຳສະເໜີໃນຮູບແບບເອກະສຳນ ຫຼື ເລົ່ຳສູ່ຟັງ ຫຼື ເປັນກຳນໃຊ້ຮູບເງົຳ ຫຼື ເພງຂຶ້ນກັບຄວຳມເໝຳະສົມ
ທຳງດ້ຳນວັດຖະນະທ�ຳທ້ອງຖິ່ນ.

ຂັ້ນຕອນ
• ສະເໜີກ�ລະນີສຶກສຳ.
• ແບ່ງຜູ້ເຂ້ົຳຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ແລະ ມອບວຽກໃຫ້ (ຄ�ຳຖຳມ).
• ໃຫ້ເວລຳແຕ່ລະຄົນເພື່ອທົບທວນ  ແລະ ປຶກສຳຫຳລື.
• ສົນທະນຳຖຳມ-ຕອບ ແລະ ຮວບຮວມເຂົ້ຳກັນ.

ກຳນນ�ຳໃຊ້
• ສຳມຳດໃຊ້ເພື່ອຖ່ຳຍທອດແນວຄວຳມຄິດທິດສະດີທ່ີຊັບຊ້ອນ.
• ໃຫ້ກຸ່ມທົບທວນຄວຳມເໝຳະສົມໃນສະພຳບແວດລ້ອມ ຫຼື ໃນຊີວິດຈິງ.
• ໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນຳ ຫຼື ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບປະສົບກຳນທ່ີຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມບ�່ສຳມຳດບອກໄດ້ຖ້ຳມີຄົນຖຳມ 

ໂດຍກົງ.
• ຝຶກຊ້ອມທັກສະກຳນວິເຄຳະ ແລະ ກຳນພິຈຳລະນຳໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.
• ພຳຜູ້ຮຽນໃຫ້ໄດ້ສ�ຳຜັດສະຖຳນະກຳນທ່ີເຂົຳບ�່ອຳດໄດ້ຮັບປະສົບກຳນໃນສະພຳບກຳນດ�ຳລົງຊີວິດ

ແບບປົກກະຕິ.
• ພຳຜູ້ຮຽນໃຫ້ສ�ຳຜັດປະສົບກຳນທ່ີຄ້ຳຍຄືກັນນສະຖຳນທ່ີອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ຄວຳມຄ້ຳຍຄືກັນ ແລະ 

ເພື່ອຢັ້ງຢືນປະສົບກຳນດັ່ງກ່ຳວ.
• ຊ່ວຍໃນກຳນສ້ຳງຄວຳມຮູ້ໃໝ່ໆ ໂດຍຜ່ຳນກຳນທົບທວນຄືນ, ກຳນວິເຄຳະ ແລະ ສັງລວມ 

ຮ່ວມກັນ.
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ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

• ງ່ຳຍດຳຍ.
• ສຳມຳດໃຊ້ກັບຄົນທ່ີກືກໜັງສື ຫຼື ກຸ່ມຄົນທ່ີ 

ມີຄວຳມຮູ້ສູງ.
• ສຳມຳດໃຊ້ກັບກຳນຮຽນຮູ້ທຳງມັນສະໝອງ
• ຕົ້ນທຶນຕ�່ຳ ແລະ ເໝຳະສົມທຳງດ້ຳນ      

ວັດທະນະທ�ຳ.

• ກ�ລະນີສຶກສຳທ່ີເໝຳະສົມອຳດຫຳໄດ້ຍຳກ
• ກ�ລະນີສຶກສຳອຳດຈະກວມລວມເກີນໄປ 

ສ�ຳລັບຫົວຂ�້ທ່ີຕ້ອງກຳນ
• ກ�ລະນີສຶກສຳທ່ີຜູ້ອື່ນຂຽນຈະມີຄວຳມຄິດ 

ຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ ທັດສະນະ ທ່ີອຳດຈະບ�່ 
ແທດເໝຳະ.

• ຂ�້ສົມມຸດ ຫຼື ບົດທ່ີກະກຽມອຳດຈະເປັນ 
ພຽງແຕ່ອຸດົມຄະຕິ

ຮູບພຳບ/ໂປສເຕີ້

ຮູບພຳບ ແລະ ໂປສເຕີ້/, ຂັ້ນຕອນ, ກຳນນ�ຳໃຊ້, ຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ເກືອບວ່ຳຄືກັນກັບຫົວຂ�້ຂ້ຳງເທິງນີ້ 
ເຊິ່ງເຫດຜົນທ່ີແຍກເປັນຫົວຂ�້ຕ່ຳງຫຳກ ຍ້ອນວ່ຳມັນເປັນສື່ກຳນສອນທ່ີສ�ຳຄັນເພື່ອນ�ຳໃຊ້ກັບກຸ່ມຄົນທ່ີບ�່ຮູ້
ໜັງສືເຊິ່ງສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ຫຼຳຍຮູບແບບເຊັ່ນ ໃຊ້ເປັນຮູບດ່ຽວ ຫຼື ຫຼຳຍໆ ຮູບລຽງລ�ຳດັບເປັນຂັ້ນເປັນຕອນ. 
ບົດເລື່ອງໜຶ່ງອຳດຈະເອົຳຮູບແທນໄດ້ ຫຼື ໃຫ້ຜູ້ຮຽນເປັນຜູ້ສ້ຳງເລື່ອງເລົ່ຳເອງໂດຍກຳນແຕ້ມຮູບເອງ. 
ດັ່ງນັ້ນ ວິທີກຳນນ�ຳໃຊ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຸດປະສົງ.

ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດ

ໜຶ່ງໃນວິທີທ່ີໃຊ້ເປັນປະຈ�ຳໃນກຳນຝຶກອົບຮົມແມ່ນກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດເຊ່ິງໃຊ້ໃນຫຼຳຍ 
ຮູບແບບຄື:

A. ກຸ່ມຍ່ອຍສຳມຳດສະແດງບົດບຳດກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖຳນະກຳນໃດໜ່ຶງໂດຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນອື່ນໆ ຕິດຕຳມ 
ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດດັ່ງກ່ຳວ ແລະ ສົນທະນຳກັນຫຼັງຈຳກນັ້ນ. ກຳນນ�ຳໃຊ້ກຳນສະແດງ 
ບົດບຳດສົມມຸດແບບນີ້ ຄ້ຳຍຄືກັນກັບກຳນສຳທິດທ່ີມີກຳນຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ຳນກຳນສັງເກດເບິ່ງ ເຊິ່ງ 
ຄູຝຶກສຳມຳດສະແດງເອງໄດ້ ຫຼື ມີຄົນນອກ ຫຼື ຜູ້ຮຽນເອງເປັນຜູ້ສະແດງໂດຍອຳດຈະມີ ຫຼື ບ�່ມີ 
ຄູຝຶກຮ່ວມກ�ໄດ້.

B. ອີກວິທີໜຶ່ງ ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດເພື່ອສ້ຳງໃຫ້ເກີດກຳນສົນທະນຳ ກ່ຽວກັບຫົວຂ�້ທ່ີຫຍຸ້ງຍຳກ. 
ກຳນສະແດງຂອງຄູຝຶກ ຫຼື ນັກສະແດງອຳດເຮັດໃຫ້ເກີດກຳນສົນທະນຳແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນຫຳ 
ແລະ ປະສົບກຳນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ວິທີນີ້ ກຳນສົນທະນຳກຸ່ມມີຄວຳມສ�ຳຄັນ ໂດຍໃຫ້ກຳນສະແດງບົດບຳດ 
ສົມມຸດເປັນພຽງຕົວກະຕຸ້ນ ຫຼື ຕົວສ້ຳງປະເດັນຂອງກຳນສົນທະນຳ ເຊິ່ງວ່ຳວິທີກຳນນີ້ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງ 
ຊ່ວຍປະເພດຕ່ຳງໆ ເຊັ່ນ ເສັ້ນສະແດງ, ຄລິບວີດີໂອ ໆລໆ.

C. ໃນບຳງສະຖຳນະກຳນ ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດ ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ເພື່ອສ້ຳງທັກສະ. ຕົວຢ່ຳງ ຜູ້ສິດສອນ
ກຳນສຶກສຳຜູ້ໃຫຍ່ສຳມຳດໄດ້ຮັບກຳນຝຶກຊ້ອມກ່ຽວກັບວິທີກຳນຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນທ່ີເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍກຳນ 
ສ້ຳງບົດບຳດສົມມຸດຫຼຳຍໆ ບົດບຳດ. ປະເດັນໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສຳມຳດຝຶກຝົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄ�ຳ 
ຕ�ຳນິຕິຊົມຈຳກຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄູຝຶກ ຫຼັງກຳນຝຶກຊ້ອມ.
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D. ວິທີ ທີ 4, ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດແມ່ນກຳນສະແດງຄືນປະສົບກຳນໃນອະດີດ. ໃນກ�ລະນີນີ້     
ຜູ້ຮຽນເຂົ້ຳຮ່ວມກຳນສະແດງສິ່ງທ່ີລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນອະດີດ. ຕົວຢ່ຳງ, ກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບ 
ກຳນສຶກສຳ 25 ຄົນສຳມຳດແບ່ງເປັນ 5 ກຸ່ມຍ່ອຍ ເພື່ອກະກຽມກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດ 
ວຳ່ເປັນເມຍໃນຄອບຄົວໃດໜຶງ່. ຍ້ອນວຳ່ຜູ້ຮຽນແລກປ່ຽນປະສົບກຳນນ�ຳກັນ ແລະ ທຸກຄົນມີສ່ວນຮວ່ມ 
ໃນກຳນສະແດງກຳນຮຽນຮູ້ເກີດຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່ຳ ທັງກຳນກະກຽມ ແລະ ກຳນສະແດງ.

ວິທີກຳນນີ້ໃຊ້ໄດ້ດີໂດຍສະເພຳະເວລຳທ່ີຜູ້ຮຽນແບ່ງປັນປະສົບກຳນ ແລະ ປະສົບກຳນດັ່ງກ່ຳວ ຫວນຄືນ 
ໄດ້ຍຳກຍ້ອນຄວຳມຮູ້ສຶກທ່ີທັບຖົມມັນໄວ້. ອຳດຈະໃຊ້ໄດ້ໃນກ�ລະນີທ່ີກຳນທວນຄືນເຫດກຳນໃນອະດີດ
ມັນບ�ສ່ະເໝີກັນໃນກຸ່ມຜູ້ຮຽນເອງ. ກຳນນ�ຳໃຊ້ກຳນສະແດງ ແລະ ບົດບຳດສົມມຸດເປັນກຳນປັບໃຊ້ສະເພຳະ
ບັນຫຳທ່ີກ່ຽວກັບຄວຳມຮູ້ສຶກທ່ີສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຕ່ຳງໆ ກ່ຽວກັບກຳນຮຽນ.

ນີ້ແມ່ນຄວຳມໝຳຍຂອງກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດ ທີ່ເປັນວິທີໜຶ່ງຂອງກຳນສ້ຳງປະສົບກຳນທ່ີກ�ຳນົດ 
ໄວ້ສຳມຄວຳມໝຳຍກ່ອນໜ້ຳນີ້ບ�່ໄດ້ຈັດເຂົ້ຳໃນກຳນສ້ຳງປະສົບກຳນທ່ີກ�ຳນົດໄວ້.

ເຫັນໄດ້ຢ່ຳງຈະແຈ້ງວ່ຳ ກຳນເລືອກຮູບແບບກຳນນ�ຳໃຊ້ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດຂຶ້ນກັບວຳລະ 
ກຳນຮຽນ, ກຸ່ມຜູ້ຮຽນ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດຂອງຄູຝຶກ ແຕ່ທ່ີສ�ຳຄັນຕ້ອງບ�່ລືມວ່ຳວິທີ ທີ 4 ທ່ີໄດ້ກ່ຳວມຳນັ້ນ 
- ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດ ແລະ ກຳນສ້ຳງປະສົບກຳນທ່ີໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ - ບົ່ງບອກເຖິງກຳນຮຽນ 
ຮູ້ຈຳກກຳນສະແດງປະສົບກຳນທ່ີຜ່ຳນມຳ ເຊິ່ງສຳມຳດເປັນວິທີກຳນທ່ີມີພະລັງ ຖ້ຳເຮົຳເນັ້ນໃສ່ຮຽນຮູ້ທ່ີ 
ແມ່ນກຳນປູກຈິດສ�ຳນຶກ.

ແນ່ນອນບ�່ວ່ຳຈະໃຊ້ກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດວິທີໃດກຳນສົນທະນຳຂອງຜູ້ສະແດງ ຫຼື ຜູ້ສັງເກດກຳນ 
ຕ້ອງເຮດັຫັຼງຈຳກນ້ັນ. ຂະບວນກຳນດ່ັງກ່ຳວຄວນອີງຕຳມຮອບວຽນກຳນຮຽນຮູຈ້ຳກປະສົບກຳນທ່ີໄດ້ ແລະ 
ກຳນຖ່ຳຍທອດຂ�້ມູນທ່ີອະທິບຳຍກ່ອນໜ້ຳນີ້. ສິ່ງສ�ຳຄັນແມ່ນຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮຽນ  
ຫັຼງຈຳກກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດເພ່ືອອອກຈຳກບົດບຳດກຳນສະແດງ. ກຳນສ່ົງຖ່ຳຍຂ�ມູ້ນຕ້ອງເນ້ັນ   
ໜກັກຳນດຶງກຳນຮຽນຮູ້ອອກມຳຈຳກກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດ.

ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່ຳກຳນສ້ຳງຄວຳມຮູ້ທ່ີແທ້ຈິງຜ່ຳນກຳນສະແດງບົດບຳດສົມມຸດ ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ຳນແຕ່ລະ 
ບຳດກ້ຳວຕັ້ງແຕ່ກຳນກະກຽມ, ກຳນສົ່ງຖ່ຳຍຄວຳມຮູ້, ກຳນສົນທະນຳ, ກຳນປະຕິບັດ ແລະ ກຳນວິເຄຳະ  
ດ້ວຍກຳນຕີລຳຄຳລວມຂອງເຫດກຳນທ່ີເກີດຂຶ້ນຈິງກັບຊີວິດ.

ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

• ສ້ຳງໃຫ້ເກີດພະລັງ
• ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບ�່ໄດ້ຮຽນ ແລະ ຖືກກີດກັ້ນໄດ້ 

ສະແດງຄວຳມຮູ້ສຶກ.
• ງ່ຳຍດຳຍ ແລະ ປະຢັດ
• ເນັ້ນໜັກສະເພຳະບັນຫຳທ່ີເກີດຂຶ້ນຈິງ
• ສະເໜີບັນຫຳຊັບຊ້ອນແບບງ່ຳຍດຳຍ ແລະ 

ກະທັດຮັດ
• ບ�່ຕ້ອງກະກຽມອຸປະກອນຫຼຳຍ

• ອຳດກຳຍເປັນກຳນບັນເທິງທ່ີເຮັດໃຫ້ເສຍ 
ຈຸດປະສົງຂອງກຳນຮຽນຮູ້

• ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມອຳດຍຶດຕິດໃນກຳນສະແດງຈົນ 
ລືມຈຸດປະສົງຫຼັກໃນເວລຳວິເຄຳະ

• ກຳນສະແດງອຳດຈະຈົບໃນຕົວ ແລະ ຜູ້ 
ເຂົ້ຳຮ່ວມອຳດສະແດງເກີນບົດບຳດ ຫຼື ບ�່ 
ຖືກບົດບຳດ

• ຜູ້ສັງເກດກຳນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້ຳໃຈແຈ້ງ ຫຼື ບ�່
ກຳນສົນທະນຳຫັຼງກຳນສັງເກດກຳນຈະ 
ບ�່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
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ກຳນຈ�ຳລອງເຫດກຳນ

ເມື່ອຜູ້ຮຽນຕ້ອງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີເຂົ້ຳເຈົ້ຳບ�່ໄດ້ຄ�ຳນຶງເຖິງມຳກ່ອນ, ເມື່ອສະພຳບກຳນມີຂ�້ກ່ຽວພັນກນັ    
ຊັບຊ້ອນເຊ່ິງບ�່ອຳດສຳມຳດເຂ້ົຳໃຈໄດ້ດ້ວຍກຳນສ້ຳງປະສົບກຳນພວກເຮົຳຈະນ�ຳໃຊ້ກຳນຈ�ຳລອງ 
ເຫດກຳນ. ກຳນຈ�ຳລອງເຫດກຳນເປັນວິທີກຳນສ້ຳງປະສົບກຳນປະຈຸບັນທ່ີແບ່ງໂດຍຜູ້ຮຽນທຸກຄົນໂດຍ 
ກຳນກ�ຳນົດບົດບຳດທ່ີແນ່ນອນໃຫ້ຜູ້ເຂົຳຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ ແລະ ສະແດງຕຳມບົດບຳດທ່ີໄດ້ມອບໝຳຍໃຫ້. 
ສະແດງຈົນກວ່ຳຈະເກີດຄວຳມຮູ້ສຶກຕອບສະໜອງ - ແຕ່ຜູ້ສະແດງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສົມບົດບຳດ. ແຕ່ກຳນຮຽນ 
ຮູ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍປຳດສະຈຳກຄວຳມສ່ຽງເຊິ່ງສະຖຳນະກຳນແມ່ນກຳນສະແດງເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວຳມເຊື່ອ.

ຄວຳມໝຳຍຕ້ົນສະບັບຂອງວິທີກຳນດ່ັງກ່ຳວໄດ້ມຳຈຳກກຳນຝຶກນັກຂັບເຮືອບິນເພຳະກຳນເຮັດຕົວຈິງມັນ 
ສ່ຽງເກີນໄປ. ຄວຳມຜິດພຳດໃນລະຫວ່ຳງກຳນຮຽນຮູ້ສຳມຳດພິສູດໄດ້ທັງໝົດ, ສະພຳບອຳກຳດ ໃນຕົວຈິງ 
ແລະ ຄວຳມກົດດັນຕົວຈິງທີ່ສ້ຳງຂ້ຶນໃນຫ້ອງຈ�ຳລອງກຳນບິນ ແລະ ນັກບິນຮຽນທ່ີຈະບິນໃນນັ້ນ.

ໃນຂະນະທ່ີກຳນໃຊ້ວິທີຈ�ຳລອງເຫດກຳນເປັນກຳນຮຽນຮູ້ທ່ີໄດ້ຜົນດີມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກຳນກະກຽມທ່ີ 
ລະອຽດ ແລະ ຕ້ອງພິຈຳລະນຳຄວຳມສຳມຳດຂອງຜູ້ຝຶກເປັນຢ່ຳງດີ. ກຳນເລືອກວິທີກຳນນີ້ຕ້ອງເຮັດ 
ຢ່ຳງລະອຽດທ່ີສຸດ ຕ້ອງຄ�ຳນຶງເຖິງພື້ນຖຳນ ແລະ ລະດັບຄວຳມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ຮຽນ ເຊິ່ງບ�່ຄວນຈ�ຳລອງສິ່ງທີ່ 
ໃກ້ຄຽງກັບຊີວິດຈິງຂອງເຂົຳເຈົ້ຳເກີນໄປ ເນື່ອງຈຳກເຂົຳເຈົ້ຳອຳດຈະບ�່ສຳມຳດຈັດກຳນກັບຄວຳມຮູ້ສຶກ 
ຂອງຕົນເອງຫຼັງຈຳກກຳນຈ�ຳລອງເຫດກຳນ.

ຂັ້ນຕອນ
ກ່ອນການຈໍາລອງ

• ກ�ຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ອອກແບບ ຫຼື ເລືອກກຳນຈ�ຳລອງເຫດກຳນທ່ີເໝຳະສົມ.
• ສ້ຳງແຜນກຳນສື່ຄວຳມຮູ້ລະອຽດ ແລະ ມີກອບຄວຳມຄິດທ່ີພ້ອມໃຊ້ງຳນ.
• ສ້ຳງໂຄງຮ່ຳງຂອງແຕ່ລະບົດບຳດຢ່ຳງລະອຽດ ແລະ ມີລຳຍລະອຽດຂອງບົດບຳດ ແລະ ລະບຽບ/

ວິທີກຳນ. ກ�ຳນົດບົດບຳດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີບົດບຳດ ເພຳະວ່ຳກຳນຈ�ຳລອງ 
ຈະບ�່ມີຜູ້ສັງເກດກຳນ.

• ກ�ຳນົດສະຖຳນະກຳນ ແລະ ເຫດກຳນທ່ີຕົວລະຄອນຈະເຂົ້ຳຮ່ວມ ເຊິ່ງອຳດມີຫຼຳຍສະຖຳນະກຳນ/
ເຫດກຳນ.

• ກ�ຳນົດສະຖຳນທ່ີຈ�ຳລອງເຫດກຳນ ເຊິ່ງຕ້ອງເປັນສະຖຳນທ່ີ ທ່ີໃຫ້ຄຽງກັບຄວຳມເປັນຈິງທີ່ສຸດ.
• ຮັກສຳເຄື່ອງມືກຳນສະແດງທ່ີຈ�ຳເປັນໄວ້ເພື່ອບົດບຳດທ່ີຕ່ຳງກັນໃຫ້ພ້ອມສະເໝີ.

ຈ�ຳລອງເຫດກຳນຕົວຈິງ
• ກ�ຳນົດບົດບຳດ ແລະ ອະທິບຳຍລຳຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະບົດບຳດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ເຊິ່ງລຳຍລະອຽດ 

ດັ່ງກ່ຳວ ຄວນບອກເຖິງປະເພດຄົນທ່ີຈະເປັນ ແລະ ປະຫວັດຄວຳມເປັນມຳສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະ 
ຕົວລະຄອນ.

• ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມສຶກສຳບົດບຳດຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ສວມບົດບຳດໃຫ້ໄດ້.
• ບ�່ຄວນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສຶກສຳບົດບຳດຂອງກັນ ແລະ ກັນ.
• ກ�ຳນົດໃຫ້ມີສື່ກຳງຂອງແຕ່ລະບົດບຳດເຊັ່ນ ປ້ຳຍຊື່.
• ອະທິບຳຍຫຍ�້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມກ່ຽວກັບສະຖຳນະກຳນ ແລະ ໃຫ້ເລີ່ມສະແດງຕຳມຄວຳມຮັບຮູ້ 

ບົດບຳດຂອງໃຜລຳວ.
• ຢຸດກຳນຈ�ຳລອງເມື່ອຮອດເວລຳເໝຳະສົມ ຫຼື ພຳກສ່ວນທ່ີສ�ຳຄັນໝົດແລ້ວ ຫຼື ມັນເໜືອກຳນ 

ຄວບຄຸມ.
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ຫຼັງຈຳກກຳນຈ�ຳລອງ
• ໃຫ້ເວລຳຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມເພື່ອອອກຈຳກບົດບຳດຂອງເຂົຳ.
• ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມແບ່ງປັນຄວຳມຮູ້ສຶກ ໂດຍໃຫ້ເປັນຄ�ຳຖຳມທ່ີຖຳມກົງໄປກົງມຳເຊັ່ນ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ 

ກັບເຈົ້ຳໃນລະຫວ່ຳງກຳນຈ�ຳລອງ, ເຈົ້ຳຮູ້ສຶກແນວໃດ ໆລໆ.
• ບັນທຶກຄ�ຳຕອບຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ (ໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່).
• ພະຍຳຍຳມປຽບທຽບກັບຊີວິດຈິງໃນເວລຳວິເຄຳະຂັ້ນຕອນຂອງຂ�້ມູນ.
• ຈັດລຽງຄວຳມຮູ້ສຶກເປັນໝວດ ໃຫ້ປະເດັນທ່ີຈ�ຳເປັນ ແລະ ສະຫຼຸບ.

ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

• ເປີດໃຫ້ຊອກຄົ້ນສະພຳບກຳນຕົວຈິງ, 
ຂະບວນກຳນ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳທຳງສັງຄົມ      
ໃນຮູບແບບທ່ີບ�່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມຢ້ຳນ.

• ເປີດໃຫ້ສຶກສຳຂະບວນກຳນທຳງສັງຄົມທ່ີ 
ສະລັບຊັບຊ້ອນ.

• ທຸກຢ່ຳງຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນຄວບຄຸມຂອງຜູ້ 
ຮຽນເອງ

• ມັນກ່ຽວກັບກິດຈະກ�ຳ ທີ່ສຳມຳດມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໄດ້ທຸກຄົນ.

• ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຕ້ອງຮ່ວມມື ແລະ 
ເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບບົດບຳດຕ່ຳງໆ.

• ເປັນວິທີກຳນທ່ີຫຍຸ້ງຍຳກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ປະສົບກຳນໃນກຳນ 
ດ�ຳເນີນ.

ເຄື່ອງມືສ�ຳລັບກຳນຮຽນຮູ້ 

ເຄື່ອງມືສ�ຳລັບກຳນຮຽນຮູ້ ແມ່ນໂຄງສ້ຳງຂອງປະສົບກຳນຢ່ຳງໜຶ່ງໂດຍຜູ້ຮຽນໄດ້ຮັບເອກະສຳນທ່ີບອກ 
ວິທີກຳນ ແລະ ຊຸດຄ�ຳຖຳມແບບປຳລະໄນ ຫຼື ໃຫ້ຕອບໂດຍຫຍ�້. ຜູ້ເຂ້ົຳຮ່ວມເຮັດແບບສອບຖຳມດັ່ງກ່ຳວ 
ອຳດຈະແມ່ນຄົນດຽວ ຫຼື ເປັນກຸ່ມໄດ້. ໃນຕອນທ້ຳຍໄດ້ອະທິບຳຍວິທີກຳນກວດຄ�ຳຕອບ, ໃຫ້ຄະແນນ 
ແລະ ລວມຄະແນນພ້ອມທັງມີຄ�ຳອະທິບຳຍຂອງຄະແນນທ່ີໄດ້ຮັບ.

ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້ຳງຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ຮຽນເອງ ແຕ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ຮຽນທ່ີຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວິທີກຳນໃຊ້ 
ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຕົວເຂົຳເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກ�ລະນີຂອງວົງຈອນກຳນຮຽນຮູ້ຜ່ຳນປະສົບກຳນ, ຂັ້ນຕອນ 
ກຳນເຮັດ, ຂະບວນກຳນ, ສ້ຳງພຳບລວມ ແລະ ກຳນປະຍຸກໃຊ້ແມ່ນບຸກຄົນເປັນຜູ້ເຮັດໂດຍແມ່ນ 
ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມແຕ່ລະທ່ຳນ ແລະ ບ�່ແມ່ນກຸ່ມທັງໝົດ.
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ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

• ເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີສ�ຳລັບກຳນຮຽນ 
ຮູ້ກ່ຽວກັບຕົນເອງ ໂດຍຜ່ຳນກຳນສຶກສຳ      
ຕົນເອງຢ່ຳງເປັນລະບົບ, ທົບທວນ ແລະ 
ໃນກ�ລະນີກຳນປະກອບຄ�ຳເຫັນຕ່ຳງໆ.

• ຜູ້ຮຽນບ�່ຮູ້ສຶກຖືກກົດດັນ ຫຼື ຖືກບັງຄັບຈຳກ 
ພຳຍນອກ.

• ກຳນຮຽນເກີດຂຶ້ນຕຳມຄວຳມສຳມຳດຂອງ    
ຜູ້ຮຽນເອງ ໂດຍອີງໃສ່ຄວຳມສົນໃຈ ແລະ 
ທ່ຳແຮງຂອງໃຜລຳວ.

• ໃຊ້ໄດ້ສະເພຳະກຸ່ມທ່ີອ່ຳນອອກຂຽນໄດ້.
• ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວຳມສັດຊື່ ແລະ ສົນໃຈ 

ຢ່ຳງແທ້ຈິງຂອງຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມ ເພື່ອສ້ຳງຂ�້ມູນ 
ທີ່ມີຄວຳມໝຳຍ.

• ໃຊ້ໄດ້ດີກັບຄົນທ່ີມີຄວຳມສຳມຳດຮຽນ 
ຮູ້ໃນລະດັບນຳມມະທ�ຳ.

• ກຳນອອກແບບເຄື່ອງມືມີຄວຳມຫຍຸ້ງ 
ຍຳກຫຼຳຍ.

ເກມສ�ຳລັບກຳນຮຽນຮູ້

ເກມກຳນຮຽນຮູ້ແມ່ນວິທີກຳນຕ່ຳງໆ ທ່ີມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີກິດຈະກ�ຳທ່ີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມທຸກຄົນເຮັດ ເຊິ່ງອຳດ 
ເບິ່ງຄືວ່ຳບ�່ສ�ຳຄັນຫຍັງໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ກຳນຫຼິ້ນມີກົດລະບຽບ ແລະ ກະຕິກຳ ແລະ ອຳດບ�່ມີພຳກກຳນ 
ແຂ່ງຂັນ. ເກມສ່ວນຫຼຳຍໃຊ້ເພື່ອສ່ືສຳນຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ ຂະບວນກຳນຕ່ຳງໆ ທ່ີເປັນກິດຈະກ�ຳປະຈ�ຳວັນ 
ແລະ  ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນເກມທ່ີກ�ຳລັງດ�ຳເນີນຢູ່ເຊັ່ນ ເກມເຊື່ອໃຈ, ເກມຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ ໆລໆ. ຫຼັງຈຳກ
ຫຼິ້ນເກມແລ້ວສິ່ງສ�ຳຄັນແມ່ນກຳນກ່ຳວເຖິງຄວຳມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມອະທິບຳຍ ແລະ ສັງລວມໃຫ້ເປັນ 
ອັນດຽວກັນ.

ກຳນນ�ຳໃຊ້
• ເພື່ອອະທິບຳຍຂັ້ນຕອນຂອງກຸ່ມ
• ເພື່ອອະທິບຳຍບັນຫຳເຊັ່ນ ຄວຳມເຊື່ອໝ້ັນ, ຄວຳມສ�ຳພັນທຳງສັງຄົມ ໆລໆ.

ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

• ມີຊີວິດຊີວຳ, ມ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຈຳກຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມທຸກຄົນ.

• ບັນຫຳທ່ີຫຍຸ້ງຍຳກສັບສົນ ສຳມຳດອະທິບຳຍ 
ແບບງ່ຳຍດຳຍໄດ້.

• ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມ ໄດ້ຮັບປະສົບກຳນກ່ຽວກັບຫົວຂ�້ 
ທີ່ກ�ຳລັງພິຈຳລະນຳ ໃນເວລຳຝຶກອົບຮົມ 
(ເອີ້ນອີກຢ່ຳງໜຶ່ງວ່ຳ ປະສົບກຳນ 
“ປະຈຸບັນທັນກຳນ”).

• ມີຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກໃນກຳນກຳນຊອກ ຫຼື 
ອອກແບບເກມທ່ີເໝຳະສົມ

• ເກມຕ້ອງມີລັກສະນະທີ່ສຳມຳດຕອບຮັບກັນ 
ໄດ້, ມີຕົວເລືອກຕ່ຳງໆ ແລະ ບ�່ແມ່ນກຳນ 
ສັ່ງກຳນ (ຄືກັນກັບເກມລູກເຕົຳທ່ີມີພຽງ 
ຂ�້ຄວຳມຢູ່ແຕ່ລະແຈ)  

• ຈຸດເນັ້ນໜັກຂອງເກມຕ້ອງຈະແຈ້ງ ຫຼື ກຳນ 
ສົ່ງຖ່ຳຍຂ�້ມູນຈະສັບສົນ ເພຳະເປົ້ຳໝຳຍບ�່   
ແມ່ນຄວຳມມ່ວນຊື່ນໂດຍບ�່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງ
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ກິດຈະກ�ຳສ້ຳງຄວຳມລຶ້ງເຄີຍ

ກິດຈະກ�ຳສ້ຳງຄວຳມລຶ້ງເຄີຍ, ຕົວກະຕຸ້ນ ຫຼື ຕົວເພີ່ມພະລັງບ�່ແມ່ນວິທີກຳນຮຽນຮູ້ທ່ີແທ້ຈິງແຕ່ເປັນ              
ກິດຈະກ�ຳທ່ີໃຫ້ເປ້ົຳໝຳຍຕຳມຊື່ຂອງມັນເອງ. ພວກມັນເປັນກິດຈະກ�ຳທ່ີບ�່ມີພິດໄພ, ມ່ວນ ແລະ ບຳງຄັ້ງ 
ໃຊ້ກຳນເຄ່ືອນໄຫວຂອງຮ່ຳງກຳຍເພ່ືອສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມກຳນຮຽນຮູ້ທ່ີເໝຳະສົມຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ
ໄດ້ເຮດັກິດຈະກ�ຳຮວ່ມກັນມີຄວຳມຮູສຶ້ກເປັນກຸ່ມກ້ອນ ໆ ລໆ. ເກມ, ເພງ, ກິດຈະກ�ຳທຳງກຳຍະພຳບສຳມຳດ 
ນ�ຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່ຳວ ເຊິ່ງພວກມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມໄດ້ຮູ້ຈັກກັນປັບສະພຳບກຳນຝຶກອົບຮົມ 
ລຶບລ້ຳງຄວຳມເບ່ືອໜ່ຳຍ, ຈຳກບ�ລິບົດໜ່ຶງເປັນບ�ລິບົດໃໝ່ ໆລໆ.

ບົດບຳດຂອງຄູຝຶກໃນໂຄງສ້ຳງປະສົບກຳນ

ຄູຝຶກມີຫຼຳຍບົດບຳດ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນເວລຳທ່ີໃຊ້ໂຄງສ້ຳງປະສົບກຳນເປັນພື້ນຖຳນຂອງ 
ວົງຈອນກຳນຮຽນຮູ້.

1. ການເລືອກວິທີການທ່ີເໝາະສົມ: ມັນມີຄວຳມເປັນໄດ້ວ່ຳກຸ່ມຜູ້ຮຽນມີປະສົບກຳນກ່ຽວກັບຫົວຂ�້ 
ໃດໜຶ່ງ ແລະ ບ�່ລັງເລທ່ີຈະແບ່ງປັນປະສົບກຳນນັ້ນ ເຊິ່ງເໝຳະສົມທ່ີສຸດທ່ີຈະໃຊ້ປະສົບກຳນ 
ດັ່ງກ່ຳວ. ອຳດເປັນໄປໄດ້ວ່ຳກຸ່ມຜູ້ຮຽນອຳດມີປະສົບກຳນ ແຕ່ຮູ້ສຶກບ�່ສະດວກທ່ີຈະແບ່ງປັນ 
ປະສົບກຳນ ດັ່ງນ້ັນ, ຄວນໃຊ້ປະສົບກຳນຂອງຜູ້ອື່ນ ໃນຮູບແບບທ່ີເໝຳະສົມທ່ີສຸດ. ຖ້ຳປະສົບກຳນ 
ຫຼື ຄວຳມຮູ້ສຶກທ່ີຕ້ອງກຳນສ້ຳງມີຢູ່ໃນສະພຳບສັງຄົມທ່ີຊັບຊ້ອນໃຫ້ນ�ຳໃຊ້ກຳນສົມມຸດ ຫຼື ຖ້ຳບ�່ 
ຊັບຊ້ອນເກີນໄປໃຫ້ໃຊ້ເກມແທນ ໆລໆ.

2. ການກະກຽມ: ເມື່ອໄດ້ວິທີກຳນທ່ີເໝຳະສົມແລ້ວ ເຊັ່ນ ກ�ລະນີສຶກສຳ, ບົດບຳດສົມມຸດ ໆລໆ 
ຄູຝຶກຕ້ອງກະກຽມອຸປະກອນໃຫ້ພ້ອມ. ໃນກ�ລະນີຕ້ອງໃຊ້ຮູບພຳບ ອຳດຕ້ອງແຕ້ມຮູບພຳບໄວ້, 
ສ�ຳລັບບົດບຳດສົມມຸດອຳດຈະກຽມຫົວເລື່ອງ/ຫົວຂ�້ ສ�ຳລັບເປັນບົດເລື່ອງ, ສ�ຳລັບກ�ລະນີສຶກສຳ 
ອຳດຫຳກ�ລະນີທ່ີເໝຳະສົມ ແລະ ກຽມສ�ຳເນົຳໄວ້ຫຼຳຍໆ ສະບັບ, ໆລໆ.

3. ອະທິບາຍກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ: ກິດຈະກ�ຳທ່ີພ້ອມແລ້ວເຊັ່ນ ສິ່ງທ່ີກຸ່ມຕ້ອງເອົຳມຳແບ່ງປັນ, ສັງເກດ, 
ສົນທະນຳ, ຕີກອບ ແລະ ວິເຄຳະ ຕ້ອງຈະແຈ້ງສ�ຳລັບທຸກກຸ່ມ. ກ�ລະນີກຸ່ມທ່ີອ່ຳນອອກຂຽນໄດ້    
ສຳມຳດອະທິບຳຍດ້ວຍກຳນຂຽນໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ກະດຳນ. ຕ້ອງອະທິບຳຍໃຫ້ຈະແຈ້ງກ່ຽວ 
ກັບຂັ້ນຕອນກຳນບັນທຶກ ແລະ ລຳຍງຳນ ແລະ ຕ້ອງກ�ຳນົດເວລຳແນ່ນອນ.

4. ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ2: ບຳງເທື່ອຈ�ຳເປັນຕ້ອງແບ່ງກຸ່ມໃຫຍ່ອອກເປັນກຸ່ມນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ 
ກຳນວິເຄຳະ ແລະ ແບ່ງປັນມີປະສິດທິພຳບເຖິງວ່ຳຈະບ�່ແມ່ນໜ້ຳທ່ີໂດຍກົງຂອງຄູຝຶກໃນກຳນແບ່ງ
ກຸ່ມຕຳມແຕ່ແມ່ນຄວຳມຮັບຜິດຂອງໃນກຳນດູແລໃຫ້ເກີດກຳນສ້ຳງກິດຈະກ�ຳກຸ່ມ. 

5. ຮກັສາການຄວບຄຸມ: ອຳດເບ່ິງຄືຜະເດັດກຳນແຕ່ຄູຝຶກຕ້ອງຮກັສຳກຳນຄວບຄຸມລະດັບໜຶງ່ 
ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່ຳງໆເຊັ່ນ ກຳນຈ�ຳລອງເຫດກຳນ, ບົດບຳດສົມມຸດ ແລະ ເກມ ເພື່ອໃຫ້ 
ກຳນຮຽນຮູ້ມີປະສິດທິຜົນ.

2 ການສຸ່ມເລືອກ: ຖ້າຈະແບ່ງກຸ່ມໃຫຍ່ອອກເປັນ 3 ກຸ່ມ, ສາມາດສ້າງເປັນກຸ່ມໂດຍໃຫ້ນັບ ໜຶ່ງ, ສອງ ແລະ ສາມ 
ລຽງຕາມລໍາດັບທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມນັ່ງ ເຊິ່ງຄວນຈະເລີ່ມຈາກມຸມໃດມຸມໜ່ຶງ.  ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນ ຖ້າຫາກມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ 
ອາດ ຈະແບ່ງເປັນ ສີ່ ເຖິງ ຫົກກຸ່ມກໍໄດ້. ໂດຍສະເພາະ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ຄວນຈະມີສະມາຊິກທ່ີມາຈາກຫຼາກຫຼາຍພື້ນຖານເຊັ່ນ 
ປະສົບການເຮັດວຽກ, ອາຍຸ ແລະ ຂອບເຂດວຽກງານ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂອງກຸ່ມ
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ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ Soft Skills

6. ການຕິດຕາມການສົນທະນາ: ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຍ່ອຍກ�ຳລັງສົນທະນຳກັນ ຄູຝຶກຄວນຕິດຕຳມ 
ແຕ່ລະກຸ່ມຢ່ຳງສະໝ�່ຳສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕຳມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກ�ຳທ່ີກ�ຳລັງ 
ດ�ຳເນີນມີຄວຳມຈະແຈ້ງ ຫຼື ກຳນສົນທະນຳນັ້ນ ມຳຖືກທຳງ ຫຼື ບ�່.

7. ການຖາມຕອບ: ກຳນຖຳມຕອບເປັນຂັ້ນຕອນເພື່ອເອົຳຂ�້ສະຫຼຸບທ່ີໄດ້ຈຳກກຸ່ມ ຫຼື ບຸກຄົນກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງທີ່ເຂົຳເຈົຳໄດ້ສົນທະນຳກັນ (ມີລຳຍລະອຽດໃຫ້ພຳຍຫຼັງ).

8. ການຮວບຮວມ ແລະ ສະຫຼຸບ:  ກຳນລຳຍງຳນ ຫຼື ກຳນຖຳມ-ຕອບຕ້ອງສະຫຼຸບກ່ອນ, ຮູບແບບ 
ຕ່ຳງໆ ແລະ ຂ�້ມູນຕ່ຳງໆ ຈະຮວບຮວມເຂົ້ຳເປັນກອບຄວຳມຄິດໃດໜ່ຶງ. ບຳງຄັ້ງຄູຝຶກຄວນປະກອບ 
ສ່ວນອັນໃດໜ່ຶງເຂົ້ຳໃນກຳນສະຫຼຸບນ�ຳ.

9. ການປະກອບສ່ວນ:  ກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມບ�່ໄດ້ຕັດຄູຝຶກອອກຈຳກຂະບວນກຳນ 
ເພຳະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊຳນ ແຕ່ບ�່ແມ່ນຂ�້ບັງຄັບທ່ີກຳນປະກອບສ່ວນຕ້ອງມຳຈຳກຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຢ່ຳງດຽວ 
ແຕ່ມັນເປັນໜ້ຳທ່ີຂອງຄູຝຶກທ່ີຕ້ອງສະໜອງຂ�້ມູນທ່ີຈ�ຳເປັນທ່ີຜູ້ຮຽນອຳດຈະບ�່ຮູ້.

ກຳນຖຳມຕອບ ແລະ ກຳນສັງລວມ
 
ສະພຳບກຳນຮຽນຮູ້ອີງປະສົບກຳນຕ້ອງມີກຳນຖຳມຕອບ ແລະ ສັງລວມ. ຖ້ຳຜູ້ຮຽນໄດ້ກ້ຳວຜ່ຳນ 
ປະສົບກຳນກ່ຽວກັບຄວຳມຮູ້ສຶກປຳນກຳງ ຫຳເຂັ້ມຂຸ້ນ ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເວລຳເຂົຳເຈົ້ຳເພື່ອອອກຈຳກ 
ກອບດັ່ງກ່ຳວ ບ�່ດ່ັງນັ້ນເຂົຳເຈົ້ຳຈະຈົມໃນຄວຳມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່ຳວ ແລະ ຫຼຸດອອກໄປ. ກຳນຖຳມຕອບລວມມີ 
ກຳນເກັບເອົຳຄວຳມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຮຽນໃນກຸ່ມ ຫຼື ບຸກຄົນ ລວມທັງອຳລົມ ແລະ ປະສົບກຳນ ແລະ ອື່ນໆ 
ທີ່ຄູຝຶກຄິດວ່ຳຈ�ຳເປັນ. ຂ�້ມູນດັ່ງກ່ຳວຕ້ອງບັນທຶກໃຫ້ເຫັນນ�ຳກັນເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບສະພຳບຊີວິດ 
ຕົວຈິງ. ເພື່ອເນັ້ນຢ�້ຳ, ຂ�້ມູນຈຳກຳນຖຳມ-ຕອບເຊື່ອມໂຍງເຂົ້ຳໃນບ�ລິບົດຂອງຊີວິດຈິງ ເພື່ອໃຫ້ສ�ຳພັນກັບ
ກອບຄວຳມຄິດທ່ີກວ້ຳງກວ່ຳ. ຄູຝຶກຈະຕ້ອງກະຕຸ້ນກຳນວິເຄຳະຂ�້ມູນທ່ີນ�ຳສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ເກີດກຳນສ້ຳງ 
ຫຼັກກຳນລວມ. ຖ້ຳເກີດຄວຳມຈ�ຳເປັນຄູຝຶກຕ້ອງສະໜອງຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສະຫຼຸບເປັນ 
ຫຼັກກຳນລວມໃຫ້ໄດ້.

ກອບແນວຄວຳມຄິດ

ກອບແນວຄວຳມຄິດແມ່ນກອບທິດສະດີລວມທ່ີຄູຝຶກໃຊ້ໃນເວລຳເລືອກບ�ລິບົດ. ກອບຄວຳມຄິດກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບຈຸດປະສົງຂອງກຳນຮຽນ ແລະ ບ�ລິບົດຕ່ຳງໆ ໂດຍປະກອບເປັນກຳນຖຳມຕອບ ແລະ ກຳນວິເຄຳະ.    
ຈຸດປະສົງຂອງຄູຝຶກແມ່ນກຳນນ�ຳເອົຳຂ�້ມູນທ່ີໄດ້ຈຳກກຳນຖຳມຕອບມຳສ້ຳງເປັນ ກອບທິດສະດີ ຫຼັກກຳນ 
ວິເຄຳະ ແລະ ທ່ີສ�ຳຄັນແມ່ນຕ້ອງກ່ຽວກັບຊີວິດຈິງ.

ຮູບແບບກຳນຕັ້ງຄ�ຳຖຳມ

1. ທ່ຳນເຫັນຫຍັງ? ທ່ຳນຮູ້ສຶກແນວໃດ? ທ່ຳນເວົ້ຳຫຍັງແດ່ເວລຳສົນທະນຳກັນ? ຄ�ຳຖຳມເຫຼົ່ຳນີ້ 
ຊ່ວຍດຶງເອົຳມຸມມອງ ແລະ ປະສົບກຳນຂອງຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມ ແລະ ຂ�້ມູນຕ້ອງຈົດແຕ້ມໃສ່ກະດຳນ ຫຼື 
ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່.

2. ເປັນຫຍັງທ່ຳນຈິ່ງຮູ້ສຶກແນວນັ້ນ? ທ່ຳນເວົ້ຳຫຍັງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ຳນເຮັດໃນເວລຳສົນທະນຳກັນ?  
ຄ�ຳຖຳມເຫຼົ່ຳນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມວິເຄຳະເຫດຜົນເບື້ອງຫຼັງພຶດຕິກ�ຳ, ມຸມມອງ, ປະສົບກຳນ.

3. ສະຖຳນະກຳນແນວນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຈິງບ�່? ຕອນໃດ? ເຄີຍເກີດຂຶ້ນກັບທ່ຳນບ�່? ຄ�ຳຖຳມ ເຫຼົ່ຳນີ້
ພະຍຳຍຳມວຳງປະສົບກຳນເຂົ້ຳທຽບຊີວິດຈິງ ແລະ ພະຍຳຍຳມໃຫ້ເຫັນພຳບຂອງຊີວິດຈິງ.
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4. ເຈົ້ຳຄິດວ່ຳເປັນຫຍັງສິ່ງນີ້ຈິ່ງເກີດຂ້ຶນ? ຄ�ຳຖຳມນີ້ພະຍຳຍຳມວິເຄຳະ ແລະ ສັງລວມເປັນຫຼັກກຳນ 
ແລະ ສະຫຼຸບເຊິ່ງເປັນແກນຫຼັກຂອງກຳນຮຽນຮູ້ເອົຳສິ່ງໃໝ່ ແລະ ອຳດຈະຈ�ຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂ�້ມູນ 
ເພີ່ມເຕີ່ມໃນຈຸດນີ້.

ກຳນທົບທວນດ້ວຍວີດີໂອ

ອຳດນ�ຳໃຊ້ວີດີໂອໃນກຳນຝຶກອົບຮົມໃນຫຼຳຍໆ ວິທີ. ວິທີທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈ�ຳແມ່ນກຳນສຳຍຮູບເງົຳໂດຍມີ   
ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຂ�້ມູນໃໝ່ກັບຜູ້ຮຽນ ອີກທຳງໜຶ່ງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອທົບທວນກຳນກະທ�ຳ ຫຼື ພຶດຕິກ�ຳ.

ກຳນນ�ຳໃຊ້
• ເພື່ອສື່ຄວຳມຮູ້ໃດໜຶ່ງ
• ເພື່ອປຸກຈິດສ�ຳນຶກກ່ຽວກັບຕົນເອງ ຫຼື ກຸ່ມ
• ເພື່ອເພີ່ມທັກສະໂດຍກຳນເບິ່ງກຳນເຮັດຕົວຈິງ

ຂັ້ນຕອນ
• ໃຫ້ສັນຍຳກັບຜູ້ຮຽນໂດຍອະທິບຳຍວ່ຳຈະບັນທຶກພຳບພຶດຕິກ�ຳຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ ແລະ ສຳຍຄືນວີດີໂອ 

ດັ່ງກ່ຳວ. ຕ້ອງໃຫ້ຈະແຈ້ງວ່ຳເປັນກຳນນ�ຳໃຊ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັກສຳໄວ້ເປັນຄວຳມລັບຈະບ�່ 
ເປີດເຜີຍ ຕ�່ບຸກຄົນພຳຍນອກ ແລະ ບ�່ໃຊ້ເພື່ອຕ�່ຕ້ຳນ ຫຼື ທ�ຳລຳຍໃຜ.

• ບັນທຶກພຳບທ່ີເປັນອົງປະກອບທ່ີຕ້ອງກຳນໂດຍເນັ້ນໜັກສິ່ງທີ່ເຂົຳເຈົ້ຳສົນໃຈ ເຊັ່ນ ກຳນວຳງໂຕ, 
ຮູບແບບກຳນສື່ສຳນ, ພຶດຕິກ�ຳທ່ີເຂົຳເຈົ້ຳສະແດງອອກ ໆລໆ.

• ລົບກວນໃຫ້ໜ້ອຍທ່ີສຸດໃນເວລຳບັນທຶກພຳບເພື່ອບ�່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ສຶກຕົວຕະຫຼອດເວລຳ ແລະ ບ�່   
ສະແດງອອກພຶດຕິກ�ຳຕົວຈິງຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ.

• ສຳຍພຳບໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຫັນຕຳມເວລຳທ່ີສົມຄວນເພື່ອໃຫ້ຫັນຈຸດສົນໃຈໄປຈຸດທ່ີຕ້ອງກຳນ.
• ໃນລະຫວ່ຳງກຳນສຳຍພຳບບ�່ຄວນວິຈຳນ ຫຼື ປະເມີນໄປພ້ອມ.
• ບອກຜູ້ຮຽນໃຫ້ເນ້ັນໜັກພຶດຕິກ�ຳຂອງຕົນເອງຕຳມກຳນແນະນ�ຳ ແລະ ບ�່ຄວນສົນໃຈພຳບລັກ 

ຂອງຕົນເອງໃນວີດີໂອ.
• ເວລຳສຳຍພຳບ ຮັບປະກັນບ�່ໃຫ້ມີຄົນນອກເຂົ້ຳມຳເພື່ອຮັກສຳສັນຍຳທ່ີໃຫ້ໄວ້ກັບເຂົຳເຈົ້ຳ.

ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ

• ເປັນເຄື່ອງມືທ່ີມີພະລັງໃນກຳນຮຽນຮູ້ກ່ຽວ 
ກັບຕົນເອງ ແລະ ກຸ່ມ ຍ້ອນວ່ຳເປັນຄວຳມຈິງ 
ແລະ ເປັນວັດຖຸວິໄສ ແລະ ເປັນກຳນປະເຊີນ 
ໜ້ຳຂອງຜູ້ຮຽນແບບມີຫຼັກຖຳນ.

• ນ�ຳໃຊ້ປະສົບກຳນ, ພຶດຕິກ�ຳ ແລະ ສະຖຳນະ 
ກຳນເພື່ອສ້ຳງກຳນຝຶກອົບຮົມທ່ີເປັນຈິງ ແລະ 
ບ�່ຜິດພຳດ ແລະ ບ�່ລ�ຳອຽງ.

• ບ�່ອຳດສຳມຳດໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ກັບທຸກໆ ກ�ລະນີ 
ເພຳະບຳງເທື່ອບ�່ມີເຄື່ອງບັນທຶກພຳບ.

• ຜູ້ຮຽນອຳດຈະຫັນໄປສົນໃຈໜ້ຳຕຳ ແລະ 
ຮູບລັກພຳຍນອກຫຼຳຍກວ່ຳ.

• ຜູ້ຮຽນອຳດກັງວົນ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 
ຖອນຕົວ ຫຼື ຂ�ຢຸດກິດຈະກ�ຳດັ່ງກ່ຳວ. 

• ຄູຝຶກຕ້ອງມີທັກສະໃນກຳນໃຊ້ເຄື່ອງ          
ບັນທຶກພຳບ.

• ຕ້ອງວຳງແຜນຢ່ຳງລະອຽດ ພິຖິພິຖັນ.

ພາກນີ້ໄດ້ປັບປຸງມາຈາກ “A Manual for Participatory Training Methodology in Development”, Sixth Edition 
2011, ຈັດພິມໂດຍ Society for Participatory Research in Asia (PRIA), ປະເທດອິນເດຍ.
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບຕົນເອງ
ຜ່ຳນກຳນວິເຄຳະປະຕິສ�ຳພັນ

ພຳກສະເໜີ

“ຕົນເອງ” ແມ່ນຫຍັງ? ຕົນເອງສຳມຳດເວົ້ຳໄດ້ວ່ຳແມ່ນສ່ວນປະສົມຂອງຄວຳມຮູ້, ຄວຳມສະຫຼຳດ, ຄຸນຄ່ຳ 
ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ - ທັງຈິດສ�ຳນຶກ ແລະ ຈິດໄຕ້ສ�ຳນຶກ. ມີກອບຄວຳມຄິດກ່ຽວກັບ ຕົນເອງທີ່ຫຼຳກຫຼຳຍ 
ໂດຍປະມຳນຮ້ອຍກວ່ຳປີທ່ີຜ່ຳນມຳ ຂະບວນກຳນສຶກສຳຕົວຕົນໄດ້ກ�ຳເນີດຂຶ້ນ ແຕ່ໃນເວລຳນັ້ນຄວຳມຮູ້
ຂອງພວກເຮົຳຍັງບ�່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ຍ້ອນວ່ຳກຳນກະທ�ຳ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳເປັນສິ່ງດຽວທີ່ໃຊ້ສັງເກດ 
ພຳກສ່ວນຂອງຕົນເອງ ນັກວິທະຍຳສຳດຈິ່ງເນັ້ນໜັກໄປທ່ີພຶດຕິກ�ຳດັ່ງກ່ຳວ ແລະ ບຸກຄະລິກເປັນ 
ປະກົດກຳນຂອງຕົນເອງ.

ກຳນພັດທະນຳຊອບສະກິວໂດຍຜ່ຳນກຳນຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວຳມສ�ຳພັນກັັນ 
ກັບກຳນສະແດງພຶດຕິກ�ຳຂອງຄົນ, ແຮງກະຕຸ້ນທ່ີຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພຶດຕິກ�ຳ ແລະ ວິທີກຳນທ່ີເກີດກຳນປ່ຽນແປງ 
ພຶດຕິກ�ຳ.

ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄ�ຳເຫັນກົງກັນວ່ຳ ‘ຕົນເອງ’ ມີສຳມຄຸນລັກສະນະທີ່ມີປະຕິກິລິຍຳຕ�່ກັນສະເໝີເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ຄວຳມສອດຄ່ອງ ຫຼື ຄວຳມສັບສົນ ຂຶ້ນກັບວ່ຳພວກມັນເຮັດວຽກສອດຄ່ອງກັນ ຫຼື ບ�່.

ຄວຳມຮັບຮູ້ຂອງຕົນເອງ: ໝຳຍເຖິງຄວຳມສຳມຳດທຳງຄວຳມຄິດ ແລະ ສະຕິປັນຍຳ ຫຼື ຄວຳມສຳມຳດ 
ໃນກຳນເກັບກ�ຳ ຫຼື ນ�ຳໃຊ້ຂ�້ມູນ, ຄວຳມຈື່ຈ�ຳ ແລະ ກຳນໃຊ້ເຫດຜົນ. ບຳງຄົນມີພັດທະນຳກຳນທ່ີສູງ 
ແຕ່ບຳງຄົນຕ�່ຳ. ວັດທະນະທະທ່ີເນັ້ນກຳນຮຽນໃນລະບົບຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ພັດທະນຳດ້ຳນຕ່ຳງໆ ຂອງຄວຳມ 
ຮັບຮູ້.

ອຳລົມຈິດຂອງຕົນເອງ: ໝຳຍເຖິງດ້ຳນອຳລົມ ຫຼື ຄວຳມຮູ້ສຶກ ຫຼື ສະແດງອອກທຳງອຳລົມ ກຳນພັດທະນຳ 
ອຳລົມຈິດຂອງຕົນເອງມີຮຳກເຫງ້ົຳມຳຈຳກປະສົບກຳນໃນໄວເດັກທ່ີໄດ້ຮັບຄວຳມຮັກ, ກຳນອຸມ້ ແລະ 
ກຳນກອດ. ສະມຳຊິກຄອບຄົວທ່ີເນ້ັນຄວຳມຮບັຮູຂ້ອງຕົນເອງຈະບ�ເ່ອົຳໃຈໃສ່ຜູ້ທ່ີຂ້ອນຂ້ຳງຄິດໜ້ອຍ, 
ອຳລົມອ່ອນໄຫວ ແລະ ມີພອນສະຫວັນທຳງສິນລະປະ. ວັດທະນະທ�ຳຂອງຄົນເຮົຳກ�ຳນົດໃຫ້ຄວຳມຈື່ຈ�ຳ
ຂ�້ມູນໄດ້ດີສ�ຳຄັນກວ່ຳຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນ.

ພດຶຕກິ�ຳຂອງຕນົເອງ: ຄວຳມຄິດທ່ົວໄປເຫັນວຳ່ຖ້ຳຮບັຮູອັ້ນໃດອັນໜຶງ່ແລ້ວຈະກ�ໃ່ຫ້ເກີດກຳນປ່ຽນແປງ 
ພຶດຕິກ�ຳເອງ. ໃນຄວຳມເປັນຈິງພຶດຕິກ�ຳຂອງພວກເຮົຳໄດ້ຖືກຫຼ�່ຫຼອມຈຳກອຳລົມຈິດ ແລະ ປະສົບກຳນ. 
ກຳນຮຽນຮູ້ໃນລະດັບຄວຳມຮັບຮູ້ບ�່ມີຜົນພຽງພ�ຕ�່ກຳນປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳ ເທົ່ຳກັບກຳນຮຽນຮູ້ໃນລະດັບ 
ອຳລົມຈິດ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວຳມເຊື່ອເປັນຕົວກ�ຳນົດພຶດຕິກ�ຳຂອງພວກເຮົຳ.

ກຳນວິເຄຳະປະຕິສ�ຳພັນ (TA) ແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ຳນ ເອລິກ ເບີນ ນັກຈິດຕະແພດຄົນອຳເມລິກຳນ ໄດ້ສ້ຳງທິດສະດີຂອງຕົນເອງໃນປີ 1958 ໂດຍ 
ອີງໃສ່ປະສົບກຳນທຳງກຳນປິ່ນປົວ ແລະ ໃຊ້ຄ�ຳສັບ ກຳນວິເຄຳະປະຕິສ�ຳພັນ ຫຼື ຮູ້ກັນດີວ່ຳ TA.
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• ກຳນວເິຄຳະປະຕິສ�ຳພັນແມ່ນທິດສະດີຄຸນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳ ແລະ ເຄ່ືອງມື 
ທີ່ເປັນລະບົບໃນກຳນພັດທະນຳບຸກຄົນ ແລະ ປ່ຽນແປງຕົນເອງ.

• ກຳນວິເຄຳະປະຕິສ�ຳພັນໃຫ້ເຫັນພຳບໂຄງສ້ຳງທຳງຈິດຕະສຳດຂອງຄົນ.
• ກຳນວິເຄຳະປະຕິສ�ຳພັນສະໜອງທິດສະດີກຳນສື່ສຳນ.
• ກຳນວິເຄຳະປະຕິສ�ຳພັນສະເໜີທິດສະດີກຳນພັດທະນຳເດັກ - ແນວຄວຳມຄິດຂອງກຳນພັນລະນຳ 

ຊີວດິ ອະທິບຳຍກຳນເກີດຂ້ຶນຂອງຮບູແບບຊີວດິໃນປະຈບັຸນທ່ີມີຜົນມຳຈຳກໄວເດັກ.

ປັດສະຍຳຂອງກຳນວິເຄຳະປະຕິສ�ຳພັນ

• ຄົນທຸກຄົນເກີດມຳດີ ຄືກັບເຈົ້ຳຍິງ ເຈົ້ຳຊຳຍ.
• ຄົນທຸກຄົນມີຄວຳມສຳມຳດທຳງຄວຳມຄິດ ຍົກເວັນ້ຜູ້ທ່ີສະໝອງໄດ້ຮບັກຳນກະທົບກະເທືອນ.
• ຄົນທຸກຄົນເລືອກໂຊກຊຳຕຳຂອງຕົນເອງ ແລະ ກຳນຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່ຳວສຳມຳດປ່ຽນແປງໄດ້.

ກຳນວິເຄຳະໂຄງສ້ຳງກ່ຽວກັບສະຖຳນະພຳບຕົວຕົນ

ສະຖຳນະພຳບຂອງຕົນ ແມ່ນແບບແຜນທ່ີແນ່ນອນຂອງຂອງຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ ປະສົບກຳນທ່ີກ່ຽວພັນ 
ໂດຍກົງກັບແບບແຜນພຶດຕິກ�ຳ.

P

C

A

ສະຖຳນະພຳບຕົວຕົນຂອງ ‘ຜູ້ປົກຄອງ (Parent)’ ແມ່ນຊຸດຄວຳມຮູ້ສຶກ, 
ທັດສະນະຄະຕິ, ຄຸນຄ່ຳ, ອັກຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳທ່ີໄດ້ຮັບຈຳກຜູ້ປົກຄອງ 
ແລະ ບຸກຄະລິກກະພຳບອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງຜູ້ປົກຄອງ.

ສະຖຳນະພຳບຕົວຕົນຂອງ ‘ຜູ້ໃຫຍ່ (Adult)’ ແມ່ນຄວຳມຮູ້ສຶກ, 
ທັດສະນະຄະຕິ, ພຶດຕິກ�ຳທ່ີກ່ຽວພັນກັບຄວຳມເປັນຈິງໃນປະຈຸບັນ.

ສະຖຳນະພຳບຕົວຕົນຂອງ ‘ເດັກ (Child)’ ແມ່ນພື້ນຖຳນຄວຳມຮູ້ສຶກ, 
ອຳລົມ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳ ທ່ີເປັນເສດສ່ວນຂອງອະດີດ 
ຂອງບຸກຄົນ.

ຮູບແບບຂອງສະຖຳນະພຳບຕົວຕົນ

ຮູບແບບຂອງສະຖຳນະພຳບຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນ
(P)  ສະຖຳນະພຳບຕົວຕົນຂອງຜູ້ປົກຄອງ
(CP)  ສະແດງອອກແບບຜູ້ປົກຄອງທ່ີວິຈຳນ
(NP)  ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຊຸກຍູ້
(C)  ສະຖຳນະພຳບຕົວຕົນຂອງເດັກ
(AC)  ສະແດງອອກແບບເດັກປັບຕົວ
(NC) ເດັກທ�ຳມະຊຳດ
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CP   NP

AC   NC

A

ໃນຂະນະທີ່ຄົນໃນກຸ່ມ ຜູ້ປົກຄອງວິຈຳນ ມີຄວຳມເປັນໂຕເອງສູງ, 
ສະແດງຄວຳມຮູ້ສຶກວ່ຳບ�່ພ�ໃຈ, ເສຍໃຈ, ເປັນຝ່ຳຍຖືກສະເໝີ, ເປັນຜູ້ 
ລ້ຽງເກືອ, ຄວບຄຸມ, ວິຈຳນ, ດູຖູກຄົນອ່ືນ ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ປົກຄອງຊຸກຍູ້ 
ສະແດງຄວຳມຮັກ, ເອົຳໃຈໃສ່, ເປັນຫ່ວງ, ເຂົ້ຳໃຈ ໆລໆ. 

ຈຳກ ຜູ້ໃຫຍ່ ເຮົຳປະຕິບັດຄືຄອມພິວເຕີ້, ປະມວນຂ�້ມູນ, ຈັດລຽງຂ�້ມູນ, 
ສັ່ງຊຳຄວຳມເປັນໄປໄດ້, ເວົ້ຳແບບມີເຫດຜົນ ແລະ ສະເໜີຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນ 
ທີ່ບ�່ເປັນກຳນຕັດສິນ.

ເມື່ອເຮົຳຢູ່ໃນໄວຂອງ ເດັກທ�ຳມະຊຳດ ພວກເຮົຳມັກຍ້ີມຫົວ, ມ່ວນ, 
ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຢຳກຮູ້ຢຳກເຫັນ ແລະ ສະແດງອຳລົມໃຈຮ້ຳຍ, ເສົ້ຳ 
ແລະ ຢ້ຳນຢ່ຳງອິດສະຫຼະໂດຍບ�່ໄດ້ຮິ່ນຕອງ. ໃນເດັກປັບຕົວ 
ເຮົຳສະແດງພຶດຕິກ�ຳຕ�່ຕ້ຳນ ຫຼື ທ�ຳຕຳມ. 

ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບຳຍກ່ອນໜ້ຳນີ້ແລ້ວ ພື້ນຖຳນຂອງກຳນພັດທະນຳທັກສະທຳງສັງຄົມນອນຢູ່ໃນຄວຳມ     
ສຳມຳດຂອງບຸກຄົນທ່ີຈະເຂົ້ຳໃຈກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງຫັນປ່ຽນພຶດຕິກ�ຳຂອງຕົນຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ. ໃນບົດນີ້ 
ເຮົຳຈະເນັນໜັກ 3 ເຄື່ອງມືສ�ຳລັບກຳນວິເຄຳະຕົນເອງ: ແຜນວຳດຕົວຕົນ, ກຳນຮັບຮູ້ ແລະ ຈຸດຢືນຂອງ 
ຊີວິດ. ຄ�ຳອະທິບຳຍຫຍ�້ຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງມືມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

ແຜນວຳດຕົວຕົນ

ແຜນວຳດຕົວຕົນແມ່ນແຜນວຳດສະແດງຄວຳມສ�ຳພັນໃຫ້ເຫັນທ່ຳທຳງທ່ີຄົນໆໜຶ່ງສະແດງອອກທຳງນອກ 
ຢ່ຳງຫ້ຳວຫັນ ແລະ ທ່ີສ�ຳພັນກັບຄົນອ່ືນ. ເປັນສ່ິງທ່ີສະແດງບຸກຄະລິກທັງໝົດຂອງຄົນໆໜຶງ່. ເປັນກຳນແຕ້ມ
ເພື່ອສະໜອງຄ�ຳຄິດເຫັນໃຫ້ຄົນໆ ໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄວຳມຄິດຂອງຄົນອື່ນທ່ີມີກັບລຳວ. ແຜນວຳດແມນ່ອງີໃສ່
ສົມມຸດຖຳນທ່ີບອກວຳ່ທ່ຳທ່ີທ່ີສະແດງອອກຂອງຄົນໆ ນ້ັນຈະມີຄວຳມສະຖຽນ. ຕົວຢ່ຳງ ຖ້ຳຄົນໜຶ່ງຄົນເລ່ີມ 
ສະແດງທ່ຳທຳງໃນລັກສະນະແບບເດັກທ�ຳມະຊຳດທ່ຳທຳງທີ່ສະແດງອອກໃນດ້ຳນອື່ນຈະລົດໜ້ອຍລົງ.

ກຳນເອົຳໃຈໃສ່

ນິຍາມຂອງການເອົາໃຈໃສ່: ກຳນເອົຳໃຈໃສ່ໄດ້ນິຍຳມໄວ້ເປັນຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງຂອງກຳນຮັບຮູ້.

ກໍາລັງໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການຍອມຮັບ: ມະນຸດເຮົຳມີຄວຳມປຳດຖະໜຳທ່ີຫຼຳກຫຼຳຍ. 
ທຳງກຳຍຍະພຳບໄດ້ຮັບກຳນສະໜອງໂດຍ ອຳຫຳນກຳນກິນ, ນ�້ຳ ໆລໆ. ຄວຳມປຳດຖະໜຳທຳງ 
ກຳຍຍະພຳບອຳດແມ່ນກ�ຳລັງໃຈ ຫຼື ສິ່ງທ່ີເປັນກ�ຳລັງໃຈ. ຄວຳມປຳດຖະໜຳທຳງກຳຍຍະພຳບ ດັ່ງກ່ຳວ 
ແມ່ນຄວຳມຕ້ອງກຳນກະຕຸ້ນທຳງກຳຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ໃນໄວເດັກພວກເຮົຳຕ້ອງກຳນກຳນສ�ຳຜັດທຳງກຳຍ. 
ເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມຳຖືກປ່ຽນແທນໂດຍຮູບກຳນອື່ນຂອງກຳນຈື່ຈ�ຳເຊິ່ງເອີ້ນວ່ຳ ຄວຳມປຳດຖະໜຳກຳນຈື່ຈ�ຳ. 
ກຳນເອົຳໃຈໃສ່ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດກ�ຳລັງໃຈ ແລະ ກຳນຍອມຮັບ.
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ຊະນິດຂອງກຳນເອົຳໃຈໃສ່: ກຳນເອົຳໃຈໃສ່ມີຫຼຳຍປະເພດ.
• ທຳງວຳຈຳ ແລະ ບ�່ແມ່ນທຳງວຳຈຳ
• ທຳງບວກ ແລະ ທຳງລົບ
• ມີເງ່ືອນໄຂ ແລະ ບ�່ມີເງ່ືອນໄຂ

ກຳນປະຕິສ�ຳພັນໃດກ�ຕຳມ ແມ່ນກຳນແລກປ່ຽນກຳນຮັບຮູ້ ບ�່ມີກຳນສື່ສຳນໃດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍບ�່ມີຄວຳມ 
ຮບັຮູທ່ີ້ບ�ແ່ມ່ນວຳຈຳ. ຄວຳມຮບັຮູທ້ຳງບວກເຮດັໃຫ້ຮູສຶ້ກດີກັບຄົນອ່ືນ ແລະ ຕົນເອງ, ໃນຂະນະທ່ີຄວຳມ    
ຮັບຮູ້ທຳງລົບເຮັດໃຫ້ບ�່ຮູ້ສຶກດີກັບຕົນເອງ ຄົນອື່ນ ຫຼື ທັງສອງຢ່ຳງ. ແຕ່ກຳນຮັບຮູ້ທຳງລົບແມ່ນດີກວ່ຳບ�່ 
ຮັບຮູ້ຫຍັງເລີຍ.

ກຳນຮັບຮູ້ທ່ີມີເງ່ືອນໄຂແມ່ນເພື່ອສ່ິງທ່ີຄົນໆໜ່ຶງກະທ�ຳ (ເພື່ອ “ກຳນກະທ�ຳ”) ໃນທຳງກົງກັນຂ້ຳມກຳນຮັບຮູ້ 
ທີ່ບ�່ມີເງ່ືອນໄຂແມ່ນເພື່ອສິ່ງທີ່ຄົນໆ ໜຶ່ງເປັນ (“ກຳນເປັນຢູ່”). ອຳດມີທັງເງື່ອນໄຂທຳງບວກ (ຕົວຢ່ຳງ 
“ຜ້ຳຖັກແຊ່ວນີ້ງຳມດີ”) ຫຼື ເງື່ອນໄຂທຳງລົບ (ຕົວຢ່ຳງ “ຂ້ອຍບ�່ມັກວິທີກຳນທ່ີເຈົ້ຳແຊ່ວ”) ຫຼື ຄວຳມບ�່ມີ 
ເງື່ອນໄຂທຳງບວກ (ຕົວຢ່ຳງ “ເຈົ້ຳເກັ່ງແທ້”) ຫຼື ຄວຳມບ�່ມີເງ່ືອນໄຂທຳງລົບ (ຕົວຢ່ຳງ “ຂ້ອຍຊັງເຈົ້ຳ”).

ກຳນເອົຳໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມພຶດຕິກ�ຳ, ບ�່ວ່ຳຈະທຳງລົບ ຫຼື ທຳງບວກ.

ແບບແຜນຊີວິດ

ຂຶ້ນກັບປະສົບກຳນ ແລະ ຂ�້ຄວຳມທ່ີເດັກນ້ອຍຄົນໜ່ຶງໄດ້ຮັບ ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ປະເຊີນ 
ໜ້ຳກັບໜຶ່ງໃນສີ່ຕ�ຳແໜ່ງຊີວິດ ທ່ີເອີ້ນວ່ຳຕ�ຳແໜ່ງຊີວິດພື້ນຖຳນ. ຕ�ຳແໜ່ງຊີວິດເປັນຄວຳມຮັບຮູ້ທຳງ 
ຈິດຕະສຳດ ໂດຍບ�່ກ່ຽວກັບຕົນເອງ, ຄົນອື່ນ ຫຼື ຊີວິດຂອງຄົນ. ສິ່ງນີ້ຍັງເປັນກຳນກ�ຳນົດທັດສະນະຄະຕິ 
ແລະ ມຸມມອງຂອງຄົນອີກດ້ວຍ.

• ຂ້ອຍດີ ເຈົ້ຳດີ: ທຸກໆ ຄົນເກີດມຳໃນຕ�ຳແໜ່ງນີ້ ເຊິ່ງໜ້ຳຈະເປັນຕ�ຳແໜງທີ່ດີຫຼຳຍ. ຄົນໃນຕ�ຳແໜ່ງ
ນີ້ເປັນຄົນເບິ່ງໂລກຕຳມຄວຳມເປັນຈິງ, ບ�່ຫວ່ັນໄຫວກັບຄວຳມຜິດພຳດຂອງຕົນເຖິງບຳງເທື່ອ 
ເຂົຳອຳດຈະລົ້ມ ແຕ່ກ�ລຸກຂຶ້ນ ແລະ ສືບຕ�່ດ�ຳເນີນຊີວິດຂອງເຂົຳເຈົ້ຳໄດ້. ພື້ນຖຳນກຳນປະຕິບັດ 
ຂອງເຂົຳແມ່ນ “ດ�ຳເນີນຕ�່ໄປ”.

• ຂ້ອຍດີ ເຈົ້ຳບ�່ດີ: ຄົນໃນຕ�ຳແໜ່ງນີ້ຮູ້ສຶກວ່ຳຕົນເອງເປັນເຫຍື່ອຂອງສະພຳບກຳນອ້ອມຂ້ຳງຍິ່ງໄປ 
ກວຳ່ນ້ັນແມ່ນຄວຳມຮູສຶ້ກໃຈຮຳ້ຍ. ເຂົຳເປັນຄົນມັກໂທດສ່ິງອ່ືນ ຄົນປະເພດນ້ີຮບັຮູພ້ຽງແຕ່ຮບູແບບ 
ມີເງ່ືອນໄຂຄືກັບເດັກນ້ອຍ. ພື້ນຖຳນກຳນປະຕິບັດຂອງເຂົຳແມ່ນ “ປະຖີ້ມ”.

• ຂ້ອຍບ�່ດີ ເຈົ້ຳດີ: ຄົນທ່ີຢູ່ຕ�ຳແໜ່ງນ້ີຮູ້ສຶກຖືກຄຸກຄຳມ ແລະ ບ�່ມີອ�ຳນຳດໃດໆ ເມື່ອເຂົຳປຽບທຽບຕົນ
ເອງກັບຄົນອື່ນ. ເຂົຳເຈົ້ຳຮູ້ສຶກໜ້ຳອຳຍ ແລະ ເກັບຕົວງຽບ ແລະ ສ່ວນຫຼຳຍ ຈະເບິ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້ຳຍ 
ໂດຍສະເພຳະຮູ້ສຶກໂສກເສົ້ຳ. ພື້ນຖຳນກຳນປະຕິບັດຂອງເຂົຳແມ່ນ “ໜີອອກ ໄປຈຳກ”.

• ຂ້ອຍບ�່ດີ ເຈົ້ຳບ�່ດີ: ຕ�ຳແໜ່ງທ່ີເລັກນ້ອຍ ຄົນທ່ີຢູ່ໃນຕ�ຳແໜ່ງນີ້ບ�່ໃສ່ໃຈໃນກຳນດ�ຳລົງຊີວິດ 
ເປັນຕ�ຳແໜ່ງທ່ີບ�່ມີຫວັງ ພ�່ແມ່ບ�່ເຄີຍຍິນດີກັບເຂົຳເຈົ້ຳ. ພື້ນຖຳນກຳນປະຕິບັດຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ ແມ່ນ 
“ບ�່ໄປຮອດໃສ”.
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ເສັ້ນສະແດງຊີວິດ ແລະ ແບບສອບຖຳມ 
ກ່ຽວກັບແບບແຜນຂອງຊີວິດ

ແບບສອບຖຳມນີ້ພັດທະນຳຂຶ້ນເພ່ືອທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກ�ຳ ແລະ ແບບແຜນຊີວິດ ເຊິ່ງເປັນ 
ເຄື່ອງໝຳຍສະແດງກຳນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຂອງທັກສະ. ກະລຸນຳບອກວ່ຳປະໂຫຍກໃດເປັນ
ປະໂຫຍກທ່ີເໝຳະສົມທ່ີສຸດໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນດີທ່ີສຸດຖ້ຳທ່ຳນເປີດຮັບເອົຳຄວຳມເປັນຈິງຂອງ 
ຕົນເອງ. ກະລຸນຳໃຊ້ຕົວເລກດັ່ງລຸ່ມນີ້ເພື່ອພັນລະນຳຕົນເອງ.

4 = ປະໂຫຍກນີ້ຖືກທ່ີສຸດ
3 = ປະໂຫຍກນີ້ຖືກຫຼຳຍ
2 = ປະໂຫຍກນີ້ຖືກສະເພຳະບຳງດ້ຳນ
1 = ປະໂຫຍກນີ້ອຳດຈະບ�່ຖືກທັງໝົດ
0 = ປະໂຫຍກນີ້ບ�່ຖືກເລີຍ

1 ຂ້ອຍເຫັນວ່ຳມັນງ່ຳຍທ່ີຈະຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງຂ້ອຍ.
2 ຂ້ອຍເຫັນໃຈຄົນທ່ີມຳຫຳຂ້ອຍກ່ຽວກັບບັນຫຳຂອງເຂົຳ.
3 ວິທີກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳຂອງຂ້ອຍຈະອີງໃສ່ເຫດຜົນຫຼຳຍກວ່ຳຄວຳມຮູ້ສຶກ.
4 ຂ້ອຍເຫັນວ່ຳຕົນເອງເປັນຄົນທ່ີເຮັດໂດຍບ�່ຄິດຕຶກຕອງດີໆ.
5 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເຂີນອຳຍຫຼຳຍກວ່ຳທ່ີຄວນຈະເປັນ.
6 ຂ້ອຍຄິດວ່ຳກຳນເຄົຳລົບຂະນົບທ�ຳທຽມປະເພນີເປັນສິ່ງສ�ຳຄັນ. 
7 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼຳຍໃນກຳນພິຈຳລະນຳຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຄົນອື່ນ.
8 ເວລຳປະເຊີນໜ້ຳກັບຄວຳມຜິດປົກກະຕິ ຂ້ອຍມີສະຕິ ແລະ ຮັກສຳວຽກງຳນ.
9 ຂ້ອຍມັກຈະສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄວເທົ່ຳທ່ີຈະໄວໄດ້.

10 ຂ້ອຍມັກຈະເຫັນດີກັບຄົນອື່ນແທນທ່ີຈະຖົກຖຽງແບບບ�່ສິ້ນສຸດ.
11 ຂ້ອຍໃຈຮ້ຳຍເວລຳທ່ີມີຄົນທ້ຳທຳຍວິທີຄິດ ຫຼື ພຶດຕິກ�ຳທ່ີຍອມຮັບກັນດີແລ້ວ.
12 ຂ້ອຍເປັນຄົນທ່ີມັກໃຫ້ອະໄພ.
13 ເວລຳຂ້ອຍເຮັດຫຍັງກ�ຕຳມ ຂ້ອຍມັກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບທ່ີສຸດ.
14 ຂ້ອຍເປັນຄົນມັກມ່ວນຊື່ນເຮຮຳ.
15 ຂ້ອຍມັກພະຍຳຍຳມຫຳຄວຳມຄຳດຫວັງຂອງຄົນອື່ນທ່ີມີຕ�່ຂ້ອຍ ເພື່ອປະຕິບັດ 

ຕຳມຢ່ຳງຖືກຕ້ອງ.
16 ຂ້ອຍໃຊ້ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳໃນສະຖຳນະກຳນຄັບຂັນ ຍ້ອນຈຳກປະສົບກຳນ

ຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຮູ້ວ່ຳເຮັດແນວໃດໃນສະພຳບກຳນດັ່ງກ່ຳວ.
17 ຂ້ອຍເຊື່ອໝ້ັນຢ່ຳງແຮງກ້ຳວ່ຳຄົນທຸກຄົນເປັນຄົນດີໂດຍພື້ນຖຳນ.
18 ຂ້ອຍວິເຄຳະຫຳຄວຳມຈິງກ່ອນກຳນຕັດສິນໃຈ.
19 ຂ້ອຍມີຄວຳມສົນໃຈ ແລະ ກິດຈະກ�ຳຍຳມຫວ່ຳງຫຼຳຍກວ່ຳຄົນອື່ນ.
20 ຂ້ອຍເຊື່ອວ່ຳ ໃນທ່ີສຸດແລ້ວ ເຮົຳຄວນທ�ຳຕຳມອ�ຳນຳດກຳນຈັດຕັ້ງ. 
21 ຂ້ອຍເຊື່ອວ່ຳສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈຳກກຳນລົງໂທດທ່ີຮຸນແຮງຂຶ້ນ 

ຈຳກກຳນກະທ�ຳທ່ີລະເມີດຕ່ຳງໆ.
22 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈທ່ີໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນພັດທະນຳຄວຳມອຳດສຳມຳດ ແລະ

ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຫຼຳຍກວ່ຳເກົ່ຳ.
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23 ຮູ້ສຶກວ່ຳຂ້ອຍໄດ້ພັດທະນຳຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຄິດ ແລະ ປະຕິບັດ 
ຢ່ຳງອິດສະຫຼະ ຫຼຳຍກວ່ຳຕອ້ງເຮັດຕຳມມຸມມອງຂອງຄົນອື່ນ.

24 ຂ້ອຍມີຈິນຕະນຳກຳນ ແລະ ມີຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນດີໆ ຫຼຳຍຢ່ຳງ.
25 ເບິ່ງຄືວ່ຳຂ້ອຍສົງສຳນຕົນເອງຫຼຳຍກວ່ຳຄົນອື່ນ.
26 ຂ້ອຍມີຄວຳມຄິດທ່ີຊັດເຈນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືກ ແລະ ສິ່ງທ່ີຜິດ.
27 ຂ້ອຍມັກຢູ່ໃນໜ້ຳທ່ີປອບໃຈຄົນອື່ນຢູ່ສະເໝີ. 
28 ຂ້ອຍຕັ້ງສະຕິສະເໝີເວລຳທ່ີຄົນອື່ນຕື່ນເຕັ້ນ ຫຼື ເສີຍຊຳ.
29 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເປັນທ�ຳມະຊຳດ ແລະ ບ�່ລັງເລ. 
30 ຂ້ອຍພະຍຳຍຳມບ�ສ່ະແດງຄວຳມຮູສຶ້ກເຖິງຈະຮູສຶ້ກເຈບັປວດຂ້ຳງໃນກ�ຕຳມ.
31 ຂ້ອຍບ�່ມັກສະແດງຄວຳມອ່ອນແອໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ເຫັນ. 
32 ຄົນອື່ນມັກຖຳມຫຳຄ�ຳແນະນ�ຳຈຳກຂ້ອຍ. 
33 ເປົ້ຳໝຳຍຂອງຂ້ອຍແມ່ນເປັນຄົນຮູບປະທ�ຳ.
34 ຂ້ອຍເປັນຄົນຢຳກຮູ້ຢຳກເຫັນ ແລະ ມັກລອງສິ່ງໃໝ່ໆ.
35 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່ຳມັນຍຳກທ່ີຈະຂ�ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງກຳນ. 
36 ເມື່ອຂ້ອຍຕັດສິນໃຈແລ້ວຂ້ອຍບ�່ມັກປ່ຽນ.
37 ເວລຳທ່ີຂ້ອຍເຫັນວ່ຳໃຜບຳງຄົນມີຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກໃນກຳນເຮັດວຽກ

ຂ້ອຍຍິນດີທ່ີຈະຊ່ວຍຮັບວຽກເຂົຳໃຫ້ເບົຳຂຶ້ນ.
38 ເວລຳໃດທ່ີຂ້ອຍເຮັດວຽກ ຂ້ອຍຈະເຮັດຢ່ຳງລະອຽດພິຖິພິຖັນ.
39 ຂ້ອຍເປັນຄົນກົງໄປກົງມຳ ແລະ ເວົ້ຳໃນສິ່ງທີ່ຄິດ ແລະ ຮູ້ສຶກ. 
40 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່ຳບ�່ສຳມຳດຮັບມືດ້ວຍຕົວເອງໃນຫຼຳຍໆ ສະຖຳນະກຳນ. 
41 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຕົກໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ເຫັນວ່ຳຄົນໂງ່ສ�່ຳໃດ. 
42 ຂ້ອຍດີໃຈທ່ີໄດ້ຊ່ວຍຄົນອື່ນອອກຈຳກສະພຳບຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກ.
43 ຂ້ອຍມີຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນອະທິບຳຍໄດ້ຢ່ຳງຈະແຈ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. 
44 ຂ້ອຍບ�່ເຂົ້ຳໃຈວ່ຳເປັນຫຍັງຫຼຳຍໆຄົນເຄັ່ງຄຽດກັບຊີວິດ.
45 ຂ້ອຍພະຍຳຍຳມສະເໝີທ່ີຈະເຮັດຕຳມຄວຳມຄຳດຫວັງຂອງຄົນອື່ນ.
46 ຂ້ອຍເຮັດວຽກປະຈ�ຳວັນແບບຊ�້ຳເກ່ົຳ ຫຼຳຍກວ່ຳທ່ີຈະເຮັດແບບໃໝ່ ຫຼື ສ້ຳງສັນ.
47 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່ຳຄົນອື່ນໆເອົຳປຽບຂ້ອຍ.
48 ເວລຳມີກຳນປຶກສຳຫຳລື ຄ�ຳເຫັນຂອງຂ້ອຍມັກຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຕົ້ນໆ. 
49 ຄວຳມອົດທົນ ບ�່ແມ່ນຈຸດແຂງຂອງຂ້ອຍ. 
50 ຖ້ຳມີໃຜໃຈຮ້ຳຍໃສ່ຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈະພະຍຳຍຳມປະນີປະນອມນ�ຳ. 
51 ຂ້ອຍເບິ່ງວ່ຳຂ້ອຍເປັນຄົນມີຄວຳມໝ້ັນໃຈ.
52 ຂ້ອຍສຳມຳດແກ້ໄຂບັນຫຳ/ເຮັດວຽກໄດ້ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ.
53 ຂ້ອຍບັນລະຍຳຍຕົນເອງວ່ຳເປັນມະນຸດຜູ້ທ່ີເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ.
54 ຂ້ອຍຮູ້ວ່ຳຂ້ອຍມີຄຸນນະພຳບ ແລະ ທັກສະຫຼຳຍຢ່ຳງ. 
55 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສະບຳຍກັບຕົນເອງ.
56 ຂ້ອຍມີຄວຳມໝ້ັນໃຈໜ້ອຍດຽວ.
57 ຂ້ອຍບ�່ໄດ້ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດຫຍັງຫຼຳຍໃນຊີວິດພ�ທ່ີຈະພູມໃຈ. 
58 ບຳງເທື່ອຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່ຳຂ້ອຍບ�່ດີພ�. 
59 ບຳງເທື່ອຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່ຳຂ້ອຍບ�່ມີປະໂຫຍດ.
60 ໃນຫຼຳຍໆສະຖຳນະກຳນ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດ້ອຍກວ່ຳຜູ້ອື່ນ.
61 ຂ້ອຍເຂົ້ຳກັບທຸກຄົນໄດ້ດີ. 
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62 ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສະບຳຍໃຈເປັນພິເສດກັບຄົນທ່ີມີມຸມມອງທ່ີແຕກຕ່ຳງຈຳກຂ້ອຍ.
63 ຂ້ອຍຖືວ່ຳຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວຳມຄິດຂອງຄົນອື່ນເປັນເລື່ອງທ່ີສ�ຳຄັນ. 
64 ຂ້ອຍເຊື່ອວ່ຳເປັນສິ່ງທີ່ຄຸ້ມຄ່ຳທ່ີເປີດໃຈ ແລະ ຊື່ສັດກັບຄົນອື່ນ.  
65 ຂ້ອຍເຊື່ອວ່ຳມະນຸດຕ້ອງນ�ຳພຳ ແລະ ຄວບຄຸມຕົນເອງເພື່ອພັດທະນຳໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
66 ຂ້ອຍສັງເກດວ່ຳໃນສະຖຳນະກຳນທ່ີມີຄວຳມຂັດແຍ່ງ ຂ້ອຍມັກເປັນຜູ້ຖືກ 

ຕ້ອງສະເໝີ.
67 ຖ້ຳຂ້ອຍຊື່ສັດຕ�່ຕົນເອງ ຂ້ອຍເຫັນວ່ຳຂ້ອຍວິພຳກວິຈຳນຄົນອື່ນ ຫຼຳຍກວ່ຳ   

ຍ້ອງຍ�ເຂົຳເຈົ້ຳ. 
68 ຂ້ອຍເຫັນຈຸດບົກຜ່ອງຂອງຄົນອື່ນໄວ.
69 ປະສົບກຳນຂອງຂ້ອຍແມ່ນຖ້ຳຂ້ອຍໃຫ້ຄືບ ເຂົຳຢຳກໄດ້ສອກ. 
70 ຂ້ອຍເຊື່ອວ່ຳ ມະນຸດຕ້ອງກຳນກຳນຊ່ວຍເຫຼືອ ນ�ຳພຳທ່ີເຂັ້ມແຂງ. 
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ເສັ້ນສະແດງຊີວິດ: 
ຂ�້ມູນດ້ຳນບຸກຂະລິກພຳຍນອກຂອງທ່ຳນ

CP NP A NC AC
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50

ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ

ຕ�ຳແໜ່ງຊີວິດ:
ທ່ຳນພ�ໃຈກັບຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຫຼຳຍເທົ່ຳໃດ

ຂ້ອຍດີ ຂ້ອຍບ�່ດີ ເຈົ້ຳດີ ເຈົ້ຳບ�່ດີ
51 56 61 66
52 57 62 67
53 58 63 68
54 59 64 69
55 60 65 70

ລວມ ລວມ ລວມ ລວມ
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ຫຼັງຈຳກລົງຂ�້ມູນໃສ່ແບບຟອມເສັ້ນສະແດງຊີວິດ ແລະ ຕ�ຳແໜ່ງຊີວິດແລ້ວບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມເອົຳ
ຄະແນນທ່ີໄດ້ມຳໃສ່ຕຳຕະລຳງຂ້ຳງເທິງນີ້. 

ອະທິບຳຍວ່ຳ ເສັ້ນສະແດງຊີວິດສະແດງຄະແນນບຸກຂະລິກກະພຳບຂອງຄົນ:

CP= ຜູ້ປົກຄອງວິຈຳນ
NP = ຜູ້ປົກຄອງຊຸກຍູ້
A = ຜູ້ໃຫຍ່
NC = ເດັກທ�ຳມະຊຳດ
AC = ເດັກປັບຕົວ

ຄະແນນສູງສຸດທ່ີຈະໄດ້ສ�ຳລັບແຕ່ລະຢ່ຳງແມ່ນ 40 ຄະແນນ
(ຄະແນນສ�ຳລັບແຕ່ລະປະໂຫຍກ - 4 x ຈ�ຳນວນຄ�ຳຖຳມ - 10). ຄະແນນຍິ່ງສູງ ຄວຳມມີອັດຕຳຍິ່ງສູງ.

ອະທິບຳຍວ່ຳຕ�ຳແໜ່ງຂອງຊີວິດ ສະແດງອອກເຖິງຄວຳມພ�ໃຈຕ�່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນ. ຄະແນນສູງ 
ສຸດສຳມຳດໄດ້ 20 ຄະແນນ (ຄະແນນສ�ຳລັບແຕ່ລະປະໂຫຍກ - 4 x ຈ�ຳນວນຄ�ຳຖຳມ - 5).
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ
ທີມງຳນ ແລະ ກຳນສ້ຳງທີມງຳນ
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ
ທີມງຳນ ແລະ ກຳນສ້ຳງທີມງຳນ

ກິດຈະກ�ຳ “ຕ�່ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ” 

ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ກຳນສົນທະນຳ “ຕ�່ຮູບສິ່ຫຼ່ຽມ” ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ 
ເຂົ້ຳຮ່ວມເຂົ້ຳໃຈ ແລະ ຄົ້ນພົບຂະບວນກຳນທ່ີສ�ຳຄັນຂອງກຳນສ້ຳງທີມງຳນ.

ເວລຳ 120 ນຳທີ
ອຸບປະກອນ ແລະ 
ເຄື່ອງມືຊ່ວຍກຳນຝຶກ

• ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ ແລະ ສະກັອດເຈ້ຍ
• ເຈ້ຍແຂງ ແລະ ມີດຕັດສ�ຳລັບເຮັດຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ
• ຊອງໃສ່ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມພຽງພ�ສ�ຳລັບຜູ້ເຂ້ົຳຮ່ວມທຸກຄົນ
• ຊຸດ “ຂ�້ແນະນ�ຳຜູ້ສັງເກດ” ສ�ຳລັບກຸ່ມນ້ອຍ (ຖ້ຳຈ�ຳເປັນ)
• ແຜ່ນສຳຍພຳເວີພ້ອຍ, ເຄື່ອງສຳຍ LCD ແລະ ຄອມພິວເຕີ້

ວິທີກຳນຮຽນຮູ້ ບັນຍຳຍສັ້ນ, ບົດຝຶກຫັດກຸ່ມ, ກຳນຖຳມ-ຕອບ ແລະ ສັງລວມ

ກຳນກະກຽມ ວິທີກຳນເຮັດຕ�່ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ 

• ຊຸດໜຶງ່ມີຫ້ຳຊອງທ່ີມີເຈຍ້ແຂງທ່ີຕັດເປັນຊົງຕ່ຳງໆ ເຊ່ິງຖ້ຳຕ�ກັ່ນ
ຈະກຳຍເປນັຮູບສ່ີຫຼ່ຽມສົມບູນຫ້ຳອັນທ�່ໆກັນ.

• ແຕ່ລະກຸ່ມທ່ີມີສະມຳຊິກຫ້ຳຄົນ ຄວນໄດ້ໜຶ່ງຊຸດ.
ກະລຸນຳເບິ່ງຮູບໃນໜ້ຳທີ 51 ສ�ຳລັບກຳນກະກຽມຮູບຊົງຕ່ຳງໆ.

• ເວລຳກຽມຊຸດໜ່ຶງ ໃຫ້ຕັດເຈ້ຍແຂງເປັນສີ່ຫຼ່ຽມຈະຕຸລັດ ຫ້ຳອັນເທ່ົຳກັນ 
ປະມຳນຂ້ຳງລະຫົກນິ້ວ. ເອົຳເຈ້ຍສີ່ຫຼ່ຽມມຳຈັດລຽງເປັນແຖວ ແລະ 
ໝຳຍຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໂດຍໃຊ້ສ�ດ�ຳຂຽນ a, b, c ໆລໆ ໃສ່ບຳງໆ 
ເພື່ອລຶບໄດ້.

 
• ເສັ້ນທ່ີໝຳຍ ເວລຳຕັດອອກແລ້ວ ສ່ວນທ່ີໝຳຍ “a” ຕ້ອງເທົ່ຳກັນ, 

ສ່ວນທ່ີໝຳຍ “b” ຕ້ອງເທົ່ຳກັນ. ເມື່ອໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນທ່ີມີ 
ຄວຳມຍຳວສຳມນິ້ວ ກຳນຕ�່ກັນມີຫຼຳຍຮູບແບບ ອຳດຕ�່ໄດ້ ໜຶ່ງ ຫຼື 
ສອງອັນ ແຕ່ມີຄວຳມເປັນໄປໄດ້ແບບດຽວເທົ່ຳນັ້ນ ທີ່ເຂົຳເຈົ້ຳ 
ຈະສຳມຳດຕ�່ເປັນແບບ 15 x 15 ຊມ ຫ້ຳອັນ.

• ຫຼັງຈຳກແຕ້ມເສັ້ນໃສ່ສີ່ຫຼ່ຽມ ຫົກຄູນຫົກນິ້ວ ແລະ ໝຳຍເຄື່ອງ 
ໝຳຍໃສ່ແລ້ວ ໃຫ້ຕັດຕຳມຮອຍຂີດເພື່ອເປັນພຳກສ່ວນຂອງ 
ຕົວຕ�່ເພື່ອປະກອບ. 

• ເຮັດເຄື່ອງໝຳຍ A, B, C, D ແລະ E ໃສ່ໜ້ຳຊອງ ແລ້ວແຈກຢຳຍຊ້ິນ
ສ່ວນຂອງເຈ້ຍແຂງໃນຊອງຈົດໝຳຍຫ້ຳຊອງດັ່ງລຸ່ມນີ້:



47

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ Soft Skills

ຊອງຈົດໝຳຍ A ມີຊິ້ນສ່ວນ  i, h, e
  B ມີຊິ້ນສ່ວນ a, a, a, c
  C ມີຊິ້ນສ່ວນ a, j
  D ມີຊິ້ນສ່ວນ d, f
  E ມີຊິ້ນສ່ວນ g, b, f, c 

• ລືບເຄື່ອງໝຳຍສ�ດ�ຳທ່ີຂຽນໄວ້ແຕ່ລະຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຂຽນໃສ່ 
ໜັງສືໃສ່ຊອງແທນ. ມັນຈະເຮັດໃຫ້ງ່ຳຍໃນກຳນເອົຳຊິ້ນສ່ວນ 
ເຂົ້ຳຊອງຄືນ ເພື່ອໃຊ້ພຳຍຫຼັງເຮັດວຽກແລ້ວ.

ກິດຈະກ�ຳ 1 ເວລຳ (45 ນຳທີ)
ຂັ້ນຕອນ 1.1 ຈັດຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມອອກເປັນຫ້ຳກຸ່ມໂດຍວິທີ “ຈັບສະຫຼຳກຕົວເລກ” 

ຂຶ້ນກັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ ຫຼື ເສດຫ້າ ອາດເປັນອີກກຸ່ມ 
ໜຶ່ງໄດ້ເຊິ່ງກຸ່ນນີ້ສາມາດ (1) ເປັນຜູ້ສັງເກດການກຸ່ມ 
(ມອບເອກະສານຜູ້ສັງເກດການໃຫ້), (2) ລວມເປັນກຸ່ມນ້ອຍທ່ີມີ ສາມ ຫຼື 
ສີ່ສະມາຊິກ (ຈະຕ້ອງເອົາຊິ້ນສ່ວນອອກໃຫ້ຖືກກັບຈໍານວນສີ່ຫຼ່ຽມທ່ີຕ້ອງການ 
ຫຼື (3) ແບ່ງໃສ່ກຸ່ມອື່ນໆໃຫ້ເປັນຫົກຄົນຕໍ່ກຸ່ມ (ຕ້ອງໃຫ້ຈໍານວນສິ້ນສ່ວນເພີ່ມ 
ແລະ ແຈກຢາຍເປັນ 3 ອັນຕໍ່ ຄົນ).

ຂັ້ນຕອນ 1.2 ບອກໃຫ້ກຸ່ມບ�່ຟ້ຳວເລີ່ມຈົນກວ່ຳຈະໄດ້ອ່ຳນວິທີປະຕິບັດກ່ອນ

ຂັ້ນຕອນ  1.3 ອ່ຳນວິທີປະຕິບັດລຸ່ມນີ້ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນ:
• ແຕ່ລະຊອງຈະມີຊິ້ນສ່ວນຫ້ຳຊຸດ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມມີຊິ້ນສ່ວນພຽງພ�ທ່ີ 

ຈະສ້ຳງສ່ີຫຼ່ຽມຫ້ຳອັນທ່ີຄືກັນໝົດ.
• ກິນຈະກ�ຳຈະສິ້ນສຸດເມື່ອສະມຳຊິກທຸກຄົນມີສີ່ຫຼ່ຽມຂະໜຳດດຽວກັນ.
• ມີຂ�້ກ�ຳນົດໃນກຳນເຮັດກິດຈະກ�ຳຄື:

-   ຫ້ຳມບ�່ໃຫ້ສະມຳຊິກແຕ່ລະຄົນເວ້ົຳ.
-   ຫ້ຳມບ�່ໃຫ້ສະມຳຊິກຖຳມກັນ ຫຼື ສົ່ງສັນຍຳນເພື່ອສົ່ງມອບ 
ຊິ້ນສ່ວນໃຫ້ກັນ.
-   ຫ້ຳມບ�່ໃຫ້ເອົຳຊິ້ນສ່ວນຈຳກສະມຳຊິກຄົນອື່ນໆ.
-   ຫ້ຳມບ�່ໃຫ້ຊ່ວຍຕ�່ຊິ້ນສ່ວນຂອງສະມຳຊິກອື່ນໆ.
-   ສະມຳຊິກອຳດເອົຳຊິ້ນສ່ວນໃຫ້ກັນໄດ້ ແຕ່ບ�່ແມ່ນຕ�່ໃຫ້ກັນ 
ພຽງແຕ່ຍ່ືນໃຫ້ກັນເທ່ົຳນັ້ນ.

ທ່ານອາດຈະກຽມຫົວຂໍ້ນີ້ເປັນບົດສະເໜີພາວເວີພ້ອຍກໍໄດ້.

ກິດຈະກ�ຳ 2 ເວລຳ (30 ນຳທີ)
ຂັ້ນຕອນ 2.1 ນ�ຳພຳສົນທະນຳຖຳມ-ຕອບໂດຍໃຊ້ຄ�ຳຖຳມລຸ່ມນີ້.

• ທ່ຳນຮູ້ສິກແນວໃດໃນເວລຳເຮັດກິດຈະກ�ຳ? ເປັນຫຍັງ?
• ມີຈັກຄົນທ່ີຮູ້ສຶກສັບສົນ? ເປັນຫຍັງ? ທ່ຳນແກ້ໄຂຄວຳມ 

ທ້ຳທຳຍໃນກຳນສ່ືສຳນແນວໃດ?
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• ມີຈຸດສ�ຳຄັນຈຸດໃດທ່ີທີມງຳນເລີ່ມປະສຳນງຳນຈິງຈັງ? 
ແມ່ນອັນໃດເປັນສຳຍເຫດດັ່ງກ່ຳວ?

• ວິທີດຽວທີ່ຈະເຮັດກິດຈະກ�ຳນີ້ໃຫ້ສ�ຳເລັດແມ່ນວິທີໃດ?
ເຈົ້ຳຕ້ອງມອບບຳງຊິ້ນສ່ວນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ເປັນຫຍັງສິ່ງນີ້ຈິ່ງສ�ຳຄັນ?

• ມີຫຼັກເກນໃດແດ່ທ່ີທີມສຳມຳດປະສຳນງຳນສ�ຳເລັດ?

ກິດຈະກ�ຳ 3 ເວລຳ (15 ນຳທີ)
ຂັ້ນຕອນ 3.1 ນ�ຳສະເໜີກ່ຽວກັບກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂົ້ຳໃຈທີມງຳນ ແລະ ກຳນສ້ຳງທີມ

ກິດຈະກ�ຳ 4 ເວລຳ 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 4.1 ໃຫ້ເວລຳຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຖຳມຄ�ຳຖຳມ ຫຼື ມີຄ�ຳເຫັນກ່ຽວກັບກຳນສ້ຳງທີມ.

ຂັ້ນຕອນ 4.2 ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກກຳນຖຳມ-ຕອບ (Q&A) 

ຂັ້ນຕອນ 4.3 ສະຫຼຸບໂດຍກຳນກ່ຳວຄ�ຳຂອບໃຈທຸກໆຄົນ 

ຄ�ຳແນະນ�ຳສ�ຳລັບຜູ້ສັງເກດກຳນ

ວຽກຂອງທ່ຳນສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຜູ້ສັງເກດກຳນອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຜູ້ຕັດສິນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ຳຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມສັງເກດ
ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບລຸ່ມນີ້ໃນເວລຳເຮັດກິດຈະກ�ຳ. 

• ຫ້ຳມບ�່ໃຫ້ເວ້ົຳ ຫຼື ຊີ້ມື.
• ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມອຳດຈະເອົຳຊິ້ນສ່ວນໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ແຕ່ບ�່ໃຫ້ເອົຳມຳຈຳກສະມຳຊິກອື່ນ.
• ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມບ�່ສຳມຳດຖິ້ມຊິ້ນສ່ວນໃສ່ກຳງວົງເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນເກັບເອົຳ. ເຂົຳຕ້ອງໄດ້ເອົຳຊິ້ນສ່ວນ 

ດັ່ງກ່ຳວໃຫ້ເທ່ືອລະຄົນ.
• ບ�່ໃຫ້ຕ�່ຮູບຕ�່ໜ້ຳສະມະຊິກຄົນອື່ນໆ.
• ອະນຸຍຳດໃຫ້ສະມຳຊິກຄົນໃດຄົນໜຶ່ງມອບຊິ້ນສ່ວນທັງໝົດໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່ຳໄດ້ຕ�່ເປັນ 

ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມແລ້ວກ�ຕຳມ.

ກຳນສັງເກດ: ໃນຖຳນະຜູ້ສັງເກດກຳນໃຫ້ບັນທຶກສ່ິງທ່ີສັງເກດລຸ່ມນ້ີໃສ່ເຈຍ້ ເຊ່ິງທ່ຳນສຳມຳດບັນທຶກລຳຍຊ່ື 
ບຸກຄົນໃນກຸ່ມຂອງຕົນທ່ີກ�ຳນົດຄ�ຳຖຳມໃຫ້ໄດ້. ບ�່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້້ຳຮ່ວມເຫັນຄ�ຳຖຳມນີ້. 

• ໃຜເປັນຜູ້ເສຍສະຫຼະຊິ້ນສ່ວນຕົວຕ�່?
• ມີໃຜແດ່ທ່ີຕ�່ສ�ຳເລັດແຕ່ບ�່ປະສົງທີ່ຈະເອົຳຊິ້ນສ່ວນໃຫ້ຄົນອື່ນໆ?
• ມີຈັກຄົນທ່ີເຂົ້ຳຮ່ວມກຳນຄິດແກ້ໄຂກຳນຕ�່ພຳບດັ່ງກ່ຳວ?
• ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ມີໃຜແດ່ທ່ີຮູ້ສຶກຫງຸດຫງິດ ຫຼື ເຄັ່ງຕຶງ -- ໃຜທ່ີກ�ຳລັງເສຍສະມຳທິ?
• ໃນເວລຳທ່ີມີຈຸດປ່ຽນເວລຳໃດທ່ີກຸ່ມເລີ່ມປະສຳນງຳນກັນດີ?
• ມີໃຜແດ່ທ່ີ “ຄິດຖອຍ” ເມື່ອບ�່ສຳມຳດຕ�່ສີ່ຫຼ່ຽມຂອງຕົນໄດ້?
• ມີໃຜແດ່ທ່ີພະຍຳຍຳມເຮັດຜິດກົດກະຕິກຳ ໂດຍກຳນລົມກັນ ຫຼື ໃຊ້ນ້ິວມືຊີ້ເພື່ອຊ່ວຍສະມຳຊິກ 

ໃນກຳນຕ�່ພຳບ?
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ບົດອ່ຳນ

ທີມງຳນ ແລະ ກຳນສ້ຳງທີມ
ທີມງຳນແມ່ນຄວຳມສ�ຳພັນລະຫວຳ່ງບຸກຄົນທ່ີສ້ຳງຂ້ຶນເພ່ືອບັນລຸເປ້ົຳໝຳຍທ່ີໄດ້ກ�ຳນົດໄວ.້ ດ່ັງນ້ັນ ປະສິດ-
ທິພຳບຂອງທີມຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີຄວຳມສຳມຳດລະຫວຳ່ງບຸກຄົນໃນບັນດຳສະມຳຊິກຂອງທີມ. ຄວຳມສຳມຳດ
ໃນກຳນຜະລິດຜົນງຳນຂອງທີມບ�່ພຽງແຕ່ພຳລະບົດບຳດທຳງດ້ຳນວິຊຳກຳນຂອງສະມຳຊິກໃນທີມ ແລະ 
ຄວຳມສຳມຳດເຮັດວຽກເທ່ົຳນັ້ນ ແຕ່ກຸ່ມຍ່ອຍທ່ີມີຄົນທ່ີກະຕືລືລົ້ນຍັງເປັນຄວຳມລັບຂອງຄວຳມສ�ຳເລັດ 
ຂອງທີມ.

ທີມແມ່ນກຸ່ມຄົນສອງ ຫຼື ຫຼຳຍຄົນ ເຊິ່ງລວມມີພຳວະຜູ້ນ�ຳ, ກຳນເຮັດວຽກແບບສະແດງຄອນເສີດ, 
ເຂ້ົຳຮວ່ມໂດຍຮູຈ້ກັພຳລະບົດບຳດ ແລະ ໜຳ້ທ່ີຂອງຕົນທ່ີແນນອນ, ມຸ່ງສູ່ກຳນເຮດັວຽກທ່ີຮວ່ມຮບັຜິດຊອບ 
ໃຫ້ສ�ຳເລັດ. “ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ”, “ໜ້ຳວຽກ” ແລະ “ບົດບຳດ” ຈຶ່ງແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກຂອງ “ທີມງຳນ”. 
ແນວຄວຳມຄິດດັ່ງກ່ຳວ ແລະ ອື່ນໆອີກ ຕ້ອງໄດ້ທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈແຈ້ງ ແລະ ປະຕິບັດ ຢ່ຳງມີປະສິດທິຜົນ 
ເພື່ອໃຫ້ທີມງຳນເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບໃຊ້ອົງກອນ.

ມະນຸດເກີດມຳພ້ອມກັບສັນຊຳດຕະຍຳນເອົຳຕົວລອດທ່ີເຂັ້ມແຂງ. ກຳນຢູ່ລອດໃນທຳງກຳຍະພຳບນອນ
ຢູ່ໃນຮູບແບບຄວຳມສະດວກສະບຳຍສ່ວນຕົວ, ອິດສະຫຼະພຳບຈຳກຄວຳມເຈັບປວດ ແລະ ພະຍຳດ ແລະ 
ແນ່ນອນແມ່ນກຳນຫຼີກລ່ຽງຈຳກຄວຳມຕຳຍ. ຈິດຕະວິທະຍຳຂອງກຳນຢູ່ລອດອຳດໝຳຍເຖິງກຳນເຄົຳລົບ 
ຄົນອື່ນ, ຍອມຮັບ ແລະ ກຳນນັບຖືຕົນເອງ. ສິ່ງກະຕຸ້ນເຫຼົ່ຳນີ້ອຳດເບິ່ງຄືກັນກັບຄວຳມສຳມຳດຂອງຄົນເຮົຳ 
ໃນກຳນແຂ່ງຂັນ ແລະ ເອົຳຊະນະ, ຫຼີກລ່ຽງຈຳກອັນຕະລຳຍ ແລະ ສ້ຳງລະບົບສັງຄົມ ເພື່ອຮັກສຳ 
ຄວຳມປອດໄພສ່ວນຕົວ, ຄວຳມສະຫງົບສຸກ ແລະ ສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແຕ່ໜ້ອຍທ່ີສຸດທ່ີຈະກຳຍ 
ເປັນກຳນເຮັດໃຫ້ຍືນຍົງຢ່ຳງເທົ່ຳທຽມກັນ.

ກຳນເຮັດວຽກເປັນທີມຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕື່ມ: ກຳນຮຽນຮູ້ກຳນເຮັດວຽກເປັນທີມ ບ�່ໝຳຍຄວຳມວ່ຳເປັນກຳນ 
ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່. ເຖິງແມ່ນວ່ຳເຮົຳຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີກຳນນ�ຳໃຊ້ທັກສະໃໝ່ໃນສະພຳບກຳນເຮັດວຽກ 
ເປັນທີມ. ດັ່ງນ້ີແລ້ວ ແທນທ່ີຈະເປັນກຳນຢ້ຳນກົວທີມງຳນແມ່ນເຄື່ອງມືເພື່ອຮັກສຳຄວຳມເປັນບຸກຄົນ 
ແລະ ກຳນຢູ່ລອດຂອງຄົນ. ແຕ່ໂຊກບ�່ດີເທ່ົຳໃດ ໃນຫຼຳຍໆ ກ�ລະນີ ຂະບວນກຳນຮຽນຮູ້ແບບປົກກະຕິຂອງ
ຄົນເຮົຳບ�່ໄດ້ຮອງຮັບທັດສະນະຄະຕິດັ່ງກ່ຳວ. ດັ່ງນັ້ນ ກຳນຮຽນຮູ້ຕ້ອງເປັນແບບປັບທັດສະນະຄະຕິ ຫຼື 
ແບບກະຕຸ້ນ ແທນກຳນໃຫ້ຄວຳມຮູ້ ຫຼື ທັກສະ. ສ່ວນໃຫຍ່ກຳນຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະທ�ຳອິດຂອງຊີວິດ 
ແມ່ນຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ກຳນສຶກສຳໃນລະບົບ. ແຕ່ທັງສອງຢ່ຳງ ແມ່ນບ�່ສຳມຳດເຮັດໃຫ້ເຮົຳເປັນຜູ້ເຮັດ 
ວຽກໃນທີມງຳນທ່ີດີໄດ້.

ວຽກຂອງອງົກອນສວ່ນຫຳຼຍແມນ່ສ�ຳເລດັໄດໂ້ດຍທມີງຳນ: ອົງກອນຕ່ຳງໆ ໃຊ້ທີມງຳນສ�ຳລັບພຳລະກິດ 
ສະເພຳະ ແລະ ຜູ້ນ�ຳພຳທ່ີເກັ່ງສຳມຳດສ້ຳງຄົນໃຫ້ເຮັດວຽກເປັນທີມງຳນໄດ້ດີ. ທີມງຳນສ້ຳງຂຶ້ນຈຳກກຸ່ມ 
ຄົນທ່ີມີພອນສະຫວັນ, ພະລັງ ແລະ ຄວຳມຄິດລິເລີ່ມຂອງຄົນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ຳນີ້ ສຳມຳດສ�ຳເລັດ 
ວຽກທ່ີຍຳກເກີນກວ່ຳຄົນດຽວຈະເຮັດໃຫ້ສ�ຳເລັດໄດ້. ກຳນເຮັດວຽກເປັນທີມງຳນທ່ີສ້ຳງສັນມີຄວຳມສ�ຳຄັນ
ສ�ຳລັບອົງກອນທຸກໆ ອົງກອນ ບ�່ພຽງແຕ່ສຳມຳດຊ່ວຍບັນລຸຈຸດປະສົງເທົ່ຳນັ້ນ ແຕ່ມັນເປັນກ້ອນກ�ຳລັງ 
ທີ່ພັດທະນຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ຊັບພະຍຳກອນມະນຸດໂດຍລວມ.

ທີມງຳນທ່ີເຮັດວຽກລ່ຽນໄຫຼ ແລະ ສຳມັກຄີກັນດີ ບ�່ໄດ້ໝຳຍຄວຳມວ່ຳເປັນສ່ວນປະກອບໃນກຳນສ້ຳງ 
ນະວັດຕະກ�ຳ ຫຼື ປະສິດທິພຳບຂອງອົງກອນ ເຊິ່ງເຫດຜົນຕ່ຳງໆ ລຸ່ມນ້ີອຳດເປັນຕົວຊີ້ວັດທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ 
ກ່ຽວກັບຄວຳມອັນຕະລຳຍຂອງໜ້ຳທ່ີຂອງທີມງຳນ:
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• ຄວຳມອັນຕະລຳຍຂອງກຳນເຮດັວຽກເປັນທີມແມ່ນ “ຄວຳມຄດິຮວ່ມ” ຄືສະຖຳນະກຳນທ່ີອຸດົມກຳນ
ຂອງທີມງຳນທ່ີກີດກັນຄວຳມສຳມຳດຂອງສະມຳຊິກໃນກຳນຄິດ ແລະ ປະຕິບັດຢ່ຳງສົມເຫດ 
ສົມຜົນ ໂດຍສະເພຳະເວລຳທ່ີທີມງຳນຖືກກົດດັນ.

• ສິ່ງທີ່ອັນຕະລຳຍອີກຢ່ຳງໜຶ່ງແມ່ນບຸກຄົນອຳດຖືກຫຼອມເຂົ້ຳເປັນອັນດຽວກັບທີມ ເຊິ່ງເປັນກຳນ 
ລະເມີດສິດທິຂອງບຸກຄົນກ່ຽວກັບຄວຳມຄິດເຫັນວ່ຳອັນໃດຜິດ ອັນໃດຖືກ ຕົວຢ່ຳງ ສະມຳຊິກ 
ທີມງຳນບ�ລິຫຳນ ອຳດຮ່ວມຕັດສິນໃຈເປີດໂປແກມທັງທ່ີຮູ້ວ່ຳມັນສ່ຽງພຽງເພຳະບ�່ຢຳກທ�ຳລຳຍ 
ຄວຳມເປັນທີມງຳນດຽວກັນ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງທີມທີ່ມີຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນ ແລະ ປະສິດທິພຳບ

ທີມທີ່ມີໂຄງສ້ຳງທີ່ສ້ຳງສັນ ທ່ີປະກອບສ່ວນເຂົ້ຳໃນ ກຳນເຮັດວຽກຂອງອົງກອນມີຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳມຳດ 
ຮັບຮູ້ໄດ້ດ່ັງລຸ່ມນີ້:

ກຳນນ�ຳພຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ: ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳບ�່ພຽງແຕ່ມີວິທີກຳນ, ທັກສະ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດຂອງ 
ຜູ້ນ�ຳ ແຕ່ມັນຍັງມີລະບົບ ແລະ ຂະບວນກຳນຜ່ຳນຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳທ່ີຕັ້ງໝັ້ນໃນອົງກອນ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ 
ໂດຍຜູ້ຕຳມ. ບຳງຕົວຢ່ຳງຂອງລະບົບກົນໄກໃນລະດັບສະຖຳບັນອຳດຈະເປັນຄຸນຄ່ຳຂອງ ອົງກອນ ແລະ 
ລະບົບທ່ີສ້ຳງເພື່ອຂະບວນກຳນເຮັດວຽກຂອງອົງກອນເຊັ່ນ ກຳນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ກັນຂອງ 
ຜູ້ນ�ຳ-ຜູ້ຕຳມ, ກຳນສ້ຳງແຮງບັນດຳນໃຈ, ກຳນສື່ສຳນ, ກຳນໂນ້ມນ້ຳວ, ກຳນຕັດສິນໃຈ, ກຳນຕັ້ງເປົ້ຳໝຳຍ, 
ກຳນຄວບຄຸມ, ກຳນບ�ລິຫຳນປະສິດທິພຳບ.

ຜູ້ນ�ຳບ�່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງແມ່ນບຸກຄົນທ່ີມີແນວຄິດສ້ຳງສັນ ແຕ່ສິ່ງສ�ຳຄັນແມ່ນລຳວຕ້ອງເຄົຳລົບ ແລະ ເຂົ້ຳໃຈ 
ຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນ ແລະ ຖືເອົຳກຳນຮ້ອງຂ� ແລະ ເອົຳໃຈໃສ່ຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນຂອງທີມງຳນ ຂອງຕົນເປັນ 
ວຽກຫຼັກ. ລຳວຕ້ອງກະຈຳຍອ�ຳນຳດອັນສົມຄວນໃຫ້ສະມຳຊິກ, ສົ່ງເສີມຄວຳມຄິດລິເລີ່ມ ແລະ ສະໜອງ 
ຄວຳມຮູ້ສຶກປອດໄພໃຫ້ທີມຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນໃຫ້ມີວິທີກຳນໃໝ່ໆ ທ່ີອຳດຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ຫຼື ບ�່ໄດ້ຜົນ 
ກ�ຕຳມ. ຜູ້ນ�ຳອຳດຈະຊ່ວຍທີມງຳນດ້ວຍລະບົບກຳນໃຫ້ກ�ຳລັງໃຈ ໂດຍໃຫ້ຄົນໜຸ່ມ ຫຼື ຜູ້ບ�່ມີປະສົບກຳນ 
(ຜູ້ສືບທອດ) ຮ່ວມທີມກັບຜູ້ລິເລີ່ມອຳວຸໂສ (ທ່ີປຶກສຳ) ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີກຳນ. ກຳນສ້ຳງແບບຢ່ຳງພຳຍໃຕ້ 
ຂອບເຂດຈ�ຳກັດເບ່ິງຄືວຳ່ມີບົດບຳດຫັຼກໃນຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນ. ກຳນນ�ຳພຳແບບມີສ່ວນຮວ່ມໝຳຍຄວຳມວຳ່ 
ກຳນສ້ຳງສະພຳບເພິ່ງພຳອຳໄສເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍກຳນມອບສິດ, ໃຫ້ອິດສະຫຼະພຳບ ແລະ ບ�ລິກຳນ 
ຜູ້ອື່ນ. ສະພຳບແວດລ້ອມຈະເປັນແບບບ�່ເປັນທຳງກຳນເກີນໄປ, ສະບຳຍໆ, ຜ່ອນຄຳຍ. ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ
ປັບປ່ຽນໄປແຕ່ລະໄລຍະເວລຳຂຶ້ນກັບສະຖຳນະກຳນ ແລະ ບ�່ຄ່ອຍມີກຳນຊ່ວງຊິງອ�ຳນຳດໃນກຳນ 
ເຮັດວຽກເປັນທີມ.

ຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ: ກຳນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງປະກອບກັບກຳນນ�ຳພຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິ່ງລວມມີກຳນ 
ສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມທ່ີສະມຳຊິກທຸກຄົນຮູ້ສຶກມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນຖຳນະຜູ້ນ�ຳ ເພື່ອຜົນກຳນດ�ຳເນີນ 
ງຳນຂອງໜ່ວຍງຳນ.

ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ: ສະມຳຊິກທຸກໆ ຄົນຮູ້ສຶກມີເປົ້ຳໝຳຍຮ່ວມກ່ຽວກັບເຫດຜົນຂອງກຳນເປັນທີມ 
ງຳນດຽວກັນ ແລະ ໜ້ຳທ່ີທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ. ທີມງຳນທັງໝົດຕ້ອງເຂົ້ຳໃຈໜ້ຳວຽກ ຫຼື
ຈຸດປະສົງຂອງທີມ ເຊິ່ງບຳງຄັ້ງອຳດຈະມີກຳນປຶກສຳຫຳລືກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງບຳງອັນ ຈົນກວ່ຳຈະຮ່ຳງຂຶ້ນ 
ເປັນອັນທ່ີທຸກຄົນໃນທີມຈະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນເຮັດ.
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ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ Soft Skills

ກຳນສື່ສຳນທີ່ດີ: ມັນຕ້ອງມີບັນຍຳກຳດຂອງຄວຳມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ກຳນສື່ສຳນທ່ີກົງໄປກົງມຳມີກຳນ 
ປຶກສຳຫຳລືທ່ີຫຼຳກຫຼຳຍໃນທີມເຊິ່ງເກືອບວ່ຳທຸກຄົນມີກຳນປະກອບສ່ວນ ແຕ່ມີປະເດັນຢູ່ທ່ີໜ້ຳວຽກ.
ຖ້ຳກຳນສົນທະນຳອອກນອກປະເດັນຈະຕ້ອງມີຜູ້ດຶງເຂົ້ຳມຳຫຳວຽກຄືນ. ກຳນປະຕິສ�ຳພັນ ໜ້ຳ ຕ�່ ໜ້ຳ 
ມີຜົນຫຼຳຍຕ�່ກັບຂັວນກ�ຳລັງໃຈ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ເພື່ອໃຫ້ກຳນປະຕິສ�ຳພັນ ໜ້ຳ ຕ�່ ໜ້ຳ ມີຄວຳມໝຳຍ 
ຂະໜຳດຂອງທີມຕ້ອງນ້ອຍ ເຊິ່ງພິຈຳລະນຳຈຳກຄວຳມຄິດທ່ີວ່ຳກຳນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ 
ຂອງສະມຳຊິກຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕຳມກຳນຫຼຸດລົງຂອງຈ�ຳນວນສະມຳຊິກໃນທີມ.

ເນັ້ນໜັກທີ່ອະນຳຄົດ: ທີມທ່ີສ້ຳງສັນ ແລະ ມີປະສິດທິພຳບຈະບ�່ຄິດພຽງແຕ່ແຕ່ປະຈຸບັນ ແຕ່ຈະຄິດ 
ກ່ຽວກັບອົງກອນໃນອະນຳຄົດ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນເຂົຳເຈົ້ຳເບິ່ງກຳນປ່ຽນແປງເປັນໂອກຳດທ່ີຈະພັດທະນຳ. 
ກຳນຕອບສະໜອງໄວຕ�່ສະພຳບແວດລ້ອມ ແລະ ກ�ຳນົດ ແລະ ຍຳດຊິງໂອກຳດແມ່ນຄຸນລັກສະນະ 
ສ�ຳຄັນຂອງທີມທ່ີສ້ຳງສັນ ແລະ ມີປະສິດທິພຳບ.

ເນັ້ນໜັກໜ້ຳວຽກ: ໜ້ຳວຽກລວມມີພຳລະກິດ, ຍຸດທະສຳດ ແລະ ໂຄງກຳນ ໆ ລໆ ຂອງອົງກອນໃນວິທີທຳງ 
ທີ່ສ້ຳງທີມໃຫ້ເຊື່ອໝ້ັນກັນ. ທີມງຳນຈະບ�່ສຳມຳດຄົງຢູ່ໄດ້ໂດຍປຳດສະຈຳກໜ້ຳວຽກທ່ີກ�ຳນົດແນ່ນອນ 
ຈະແຈ້ງ ແລະ ສະມຳຊິກຂອງທີມເຂົ້ຳໃຈເປັນອັນດຽວກັນ ເຊິ່ງລວມມີຄຸນນະພຳບທ່ີຄຳດຫວັງໄວ້, 
ປະລິມຳນ, ເວລຳ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນທ່ີມີເຊັ່ນ ກຳນເງິນ, ບຸກຄະລຳກອນ ໆລໆ. ກຳນເນັ້ນໜັກທ່ີໜ້ຳ  
ວຽກແມ່ນກຳນປະຕິບັດງຳນທ່ີເນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກຳນແບ່ງປັນຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ໃນກຳນປະຕິບັດງຳນ 
ເຊິ່ງທີມຕ້ອງຕື່ນຕົວຕ�່ກຳນປະຕິບັດໜ້ຳວຽກຂອງຕົນເອງສະເໝີ.

ໂຄງສ້ຳງ, ໜ້ຳທີ່ ແລະ ລະບຽບ: ໜ້ຳວຽກຂອງທີມມີວຽກປະຈ�ຳວັນ ຫຼື ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈ�ຳ ແລະ 
ວຽກທ່ີບ�່ປະຈ�ຳ ແລະ ວຽກເລັ່ງດ່ວນ ຫຼື ວຽກສຸກເສີນ. ເຊິ່ງມີເຫດຜົນທ່ີຄວນຈະພັດທະນຳໂຄງສ້ຳງແບບໃດ
ໜຶງ່ເຊ່ິງບ�ຈ່�ຳເປັນຕ້ອງຮດັກຸມເພ່ືອເຮດັວຽກທັງສອງແບບ. ດ່ັງນ້ັນກຳນແບ່ງວຽກ, ຈດັສະເພຳະດ້ຳນ ແລະ 
ກຳນແບ່ງຂອບເຂດຄວຳມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍຮັບປະກັນໜ້ຳວຽກທ່ີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສ�ຳເລັດ. ກົດລະບຽບ        
ບຳງອັນແມ່ນໃຊ້ໄດ້ດີເພື່ອບ�່ໃຫ້ເກີດຂ�້ຂັດແຍ່ງໂດຍບ�່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ບຳງໜ້ຳວຽກທ່ີເຮັດເປັນປະຈ�ຳຄວນ 
ວຳງເປັນວຽກໄວ້ເພື່ອບ�່ໃຫ້ສະມຳຊິກ “ສ້ຳງວິທີຄືນໃໝ່”. ກຳນແບ່ງພຳລະບົດບຳດອຳດຊ່ວຍໃຫ້ທີມ       
ສະແດງບົດບຳດດີເພື່ອປະສິດທິພຳບຂອງວຽກທ່ີອອກມຳດີ.

ເຖິງແນວໃດກ�ຕຳມ ບົດບຳດຂອງສະມຳຊິກໃນທີມບ�່ພຽງແຕ່ກ�ຳນົດ ເພື່ອກຳນເຮັດວຽກປະຈ�ຳວັນເທ່ົຳນັ້ນ 
ພຽງແຕ່ເປັນພຳກສ່ວນພື້ນຖຳນຂອງບົດບຳດຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ. ບົດບຳດບຳງຢ່ຳງບ�່ແນ່ນອນ ຂຶ້ນກັບສະພຳບ 
ກຳນເຮັດວຽກຕົວຈິງ.ດັ່ງນັ້ນ ກຳນສັບປ່ຽນບົດບຳດໃນທີມຈະຊ່ວຍໃຫ້ພັດທະນຳຄວຳມເຂັ້ມແຂງຂອງທີມ.

ສ�ຳລັບທີມທ່ີມີປະສິດທິພຳບ ວຽກຕ້ອງຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນທ່ີຍອມຮັບ. ຄວຳມຮັບຜິດຊອບລະດັບບກຸຄົນ 
ເປັນປັດໄຈສ�ຳຄັນຂອງຄວຳມຈະແຈງ້ຂອງບົດບຳດເຊ່ິງມັນຈະປະກົດອອກມຳໃນເວລຳປະເມີນປະສິດທິພຳບ 
ຂອງສະມຳຊິກແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອ (1) ແຈ້ງໃຫ້ທີມວ່ຳສະມຳຊິກຄົນໃດທ່ີຕ້ອງກຳນຄວຳມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ 
ຫຼື ກຳນໃຫ້ກ�ຳລັງໃຈເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ສ�ຳເລັດ ແລະ (2) ເພື່ອໃຫ້ສະມຳຊິກຮັບຮູ້ ແລະ ລະບຸກຳນປະກອບ
ສ່ວນກ�ຳລັງແຮງຂອງພວກເຂົຳໄດ້.

ຄຸນຄ່ຳຮ່ວມກັນ: ທີມເຮັດວຽກໄດ້ດີເມື່ອມີອຸດົມກຳນຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງອຸດົມກຳນປະກອບດ້ວຍຄຸນຄ່ຳທ່ີ 
ເຊື່ອມຕ�່ກັນ. ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ໃນເວລຳທ່ີສະມຳຊິກແບ່ງປັນຄຸນຄ່ຳໃດໜຶ່ງ ທີມງຳນໄດ້ຮັບກຳນເສີມສ້ຳງ 
ແລະ ສະມຳຊິກທຸກຄົນເລີ່ມມີຈິດໃຈຮ່ວມໃນວຽກງຳນຂອງທີມ. ອຸດົມກຳນບຳງດ້ຳນຊ່ວຍໃຫ້ທີມເຮດັວຽກ 
ຮວ່ມກັນຢ່ຳງສ້ຳງສັນເຊ່ັນ: ຄວຳມຢຳກຮູຢ້ຳກເຫັນ, ຄວຳມຮູສຶ້ກ, ຄວຳມເປັນຜູ້ປະກອບກຳນ, ຄວຳມ 
ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ, ຄວຳມມີອິດສະຫຼະພຳບ, ກຳນຍິດຖືຄວຳມເປັນຈິງ, ກຳນທົດລອງ, ຄວຳມບ�່ຢຸດຢັ້ງທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້ຳໝຳຍ ເຊິ່ງຄຸນຄ່ຳຕ່ຳງໆ ເຫຼົ່ຳນີ້ ສອດຄ່ອງກັບລະບົບຄຸນຄ່ຳອຸດົມກຳນຂອງຄວຳມ 
ສະເໝີພຳບ.
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ພອນສະຫວັນທີ່ສ້ຳງສັນ, ທັກສະ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນ: ຍ້ອນວ່ຳທີມງຳນສ່ວນຫຼຳຍສະແຫວງຫຳ
ໜ້ຳວຽກທ່ີໃຫຍ່ກວ່ຳຄົນດຽວເຮັດໄດ້ເຊ່ິງເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງທ່ີທີມງຳນຕ້ອງມີຫຼຳກຫຼຳຍຄວຳມຊ່ຽວຊຳນ, 
ທັກສະ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ກຳນເຂົ້ຳເຖິງຊັບພະຍຳກອນອື່ນໆ ອີກເຊັ່ນ ເງິນ, ອຸປະກອນ, ທັກສະ 
ທຳງເຕັກນິກວິຊຳກຳນ, ອ�ຳນຳດກຳນຕັດສິນໃຈ ແລະ ອື່ນໆ.

ພອນສະຫວັນໝຳຍເຖິງຄຸນລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນຂອງສະມຳຊິກແຕ່ລະຄົນ ທີ່ຊ່ວຍທ�ຳລຳຍສິ່ງກີດຂວຳງ 
ຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດກຳນນ�ຳໃຊ້ພອນສະຫວັນ ແລະ ທັກສະແບບສ້ຳງສັນ.

ທັກສະໃນກຳນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕ້ອງກຳນບ�ລິບົດກຳນເຮັດວຽກແບບພິເສດ ເຊິ່ງທີມງຳນຈະເຮັດໜ້ຳທ່ີ 
ໄດ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ ຖ້ຳສະມຳຊິກມີ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ທັກສະກຳນເຮັດວຽກແບບຄູ່ຮ່ວມງຳນ. ກຳນເອົຳ   
ສະມຳຊິກທ່ີບ�່ມີທັກສະສັງຄົມເຂົ້ຳທີມ ແລະ ບອກໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ບ�່ອຳດຮັປະກັນວ່ຳເຂົຳເຈົ້ຳຕ້ອງ 
ກຳນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີມ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈຶ່ງຂຳດຄວຳມຊ�ຳນຳນງຳນທຳງດ້ຳນທັກສະສັງຄົມເພື່ອ 
ກຳນເຮັດວຽກດັ່ງກ່ຳວ. ສະມຳຊິກຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນຄວຳມຊ່ວຍເຫຼືອໃນກຳນສ້ຳງທັກສະສັງຄົມເພື່ອກຳນ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ ແລະ ໄດ້ຮັບກຳນຊຸກຍູ້ໃຫ້ນ�ຳໃຊ້ທັກສະດັ່ງກ່ຳວ. ທັກສະຕ່ຳງໆ  
ຂອງກຸ່ມນ້ອຍແມ່ນມີສ່ວນຕ�່ປະສິດທິພຳບຂອງທີມງຳນ.

ຄວຳມອົດທົນ ຫຼື ຄວຳມຂັດແຍ້ງ: ທີມງຳນຮູ້ສຶກສະບຳຍໃຈ ຖ້ຳມີຜູ້ບ�່ເຫັນດີ ແລະ ບ�່ສະແດງອຳກຳນ ທ່ີຈ�ຳ
ເປັນເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຂ�້ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ມີແຕ່ໃຊ້ວຳຈຳອ່ອນຫວຳນ ແລະ ນຸ້ມນວນໃສ່ກັນ. ຄວຳມເຫັນທ່ີ 
ຕ່ຳງກັນຈະບ�່ຖືກຍົກເລີກ ຫຼື ທັບຖົມກ່ອນກຳນປະຕິບັດວຽກຂອງທີມ. ເຫດຜົນຕ່ຳງໆ ຈະຕ້ອງພິຈຳລະນຳ 
ໃຫ້ດີ ແລະ ທີມງຳນຕ້ອງຫຳວິທີແກ້ໄຂແທນກຳນຕ�່ຕ້ຳນຂອງຝ່ຳຍຂັດຄ້ຳນ.

ກຳນຕດັສນິໃຈອງີໃສມ່ະຕທິີເ່ປນັເອກະພຳບ: ກຳນຕັດສິນໃຈສ່ວນໃຫຍ່ອີງໃສ່ມະຕິທ່ີເປັນເອກະພຳບ      
ເຊິ່ງມີຄວຳມຊັດເຈນວ່ຳທຸກຄົນເຫັນດີໂດຍລວມ ແລະ ປະຕິບັດຕຳມ. ແຕ່ວ່ຳຈະມີຄວຳມເປັນໄປໄດ້       
ເລັກນ້ອຍທ່ີມີຄົນຄັດຄ້ຳນຈະເກັບກຳນຄັດຄ້ຳນໄວ້ສ່ວນຕົວ ແລະ ຈະເຫັນແຈ້ງເວລຳລົງປະຊຳມັດຕິ.    
ກຳນໃຫ້ຄະແນນຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນເປັນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ເພຳະທີມງຳນອຳດບ�່ຍອມຮັບສຽງສ່ວນຫຼຳຍເປັນ 
ພື້ນຖຳນກຳນປະຕິບັດ.

ກຳນຕ�ຳໜິແບບສ້ຳງສັນ: ກຳນຕ�ຳໜິເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ຍອມຮັບກັນໄດ້ ເຊິ່ງມີແນວຄິດສ່ວນຕົວ 
ເຂົ້ຳມຳພົວພັນໜ້ອຍທ່ີສຸດ, ທັງແບບເປີດ ແລະ ແບບປິດ. ກຳນຕ�ຳໜິຕິຊົມມີລົດຊຳດຂອງກຳນສ້ຳງສັນ  
ເຊິ່ງມຸ່ງເນັ້ນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳທ່ີທີມງຳນກ�ຳລັງປະເຊີນຢູ່ ແລະ ສິ່ງກີດຂວຳງກຳນເຮັດວຽກໃຫ້ລຸລ່ວງ.

ເຄົຳລົບຄວຳມຮູ້ສຶກຂອງກັນ ແລະ ກັນ: ທຸກຄົນສຳມຳດສະແດງຄວຳມຮູ້ສຶກລວມທັງຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນ 
ກ່ຽວກັບບັນຫຳ ແລະ ກຳນປະຕິບັດວຽກຂອງທີມ. ມີຄວຳມລະມັດລະວງັ, ມີຄວຳມ “ຕ້ືນເລິກ ໜຳບຳງ”. 
ທຸກຄົນສ�ຳພັດ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ໄວກ່ຽວກັບຄວຳມຮູ້ສຶກຂອງແຕ່ລະຄົນໃນເວລຳສົນທະນຳກັນ.

ກຳນເພິ່ງພຳອຳໄສກັນໃນທຳງທີ່ດີ: ກຳນເພິ່ງພຳອຳໄສກັນໃນທຳງທີ່ດີ ແມ່ນມຸມມອງທ່ີວ່ຳປະສິດທິພຳບ 
ຂອງທີມງຳນມີຜົນຈຳກສະມຳຊິກໝົດທຸກຄົນ ໂດຍທ່ີແຕ່ລະຄົນກ່ຽວພັນກັນໃນຮູບແບບທ່ີບ�່ມີໃຜສ�ຳເລັດ 
ໄດ້ໂດຍປຳດສະຈຳກຄວຳມສ�ຳເລັດຂອງຄົນອື່ນໃນທີມ. ເປັນຄວຳມເຊື່ອທ່ີບອກວ່ຳຄົນດຽວບ�່ສຳມຳດ 
ເຮັດສ�ຳເລັດໄດ້ ຖ້ຳບ�່ມີໃຜເຮັດນ�ຳ “ທ່ຳນຈະຈົມ ຫຼື ລອຍໄປພ້ອມກັນ”. ກຳນເພິ່ງພຳອຳໄສກັນໃນທຳງທີ່ດີ 
ສົ່ງເສີມກຳນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມສູງສຸດ, ແບ່ງປັນຊົມໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນ, 
ສະໜັບສະໜູນກັນ ແລະ ຍິນດີກັບຄວຳມສ�ຳເລັດຮ່ວມກັນ.
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ກຳນເພິ່ງພຳອຳໄສໃນທຳງທີ່ດີອຳດລວມມີກຳນເພິ່ງພຳອຳໄສກັນທຳງດ້ຳນເປົ້ຳໝຳຍທ່ີດີ, ກຳນເພິ່ງພຳ 
ອຳໄສກັນ ທຳງດ້ຳນລຳງວັນທ່ີດີສ�ຳລັບທີມທ່ີປະສົບຜົນສ�ຳເລັດ, ກຳນເພິ່ງພຳອຳໄສກັນທຳງດ້ຳນພຳລະ 
ບົດບຳດທ່ີດີ ໂດຍທ່ີສະມຳຊິກຂອງທີມ ໄດ້ຮັບມອບໝຳຍໜ້ຳວຽກທ່ີເຊື່ອມຕ�່ ແລະ ສົ່ງເສີມກັນ, ກຳນເພິ່ງ
ພຳອຳໄສກັນທຳງດ້ຳນໜ້ຳວຽກທ່ີດີ ແມ່ນກຳນແບ່ງໜ້ຳວຽກທ່ີສະມຳຊິກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສ�ຳເລັດເພື່ອໃຫ້     
ສຳມຳດສືບຕ�່ໜ້ຳວຽກຂອງສະມຳຊິກຄົນຕ�່ໄປ, ກຳນເພິ່ງພຳອຳໄສກັນທຳງດ້ຳນຊັບພະຍຳກອນທ່ີດີ ໂດຍ
ສະມຳຊິກແຕ່ລະຄົນມີພຳກສ່ວນຂອງຊັບພະຍຳກອນ (ຂ�້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນ) ທີ່ຈ�ຳເປັນຕ�່ກຳນເຮັດວຽກ 
ໃຫ້ສ�ຳເລັດ.

ຂະບວນກຳນເຮັດວຽກຂອງກຸ່ມ: ທີມງຳນທ່ີທົບທວນຄືນຂະບວນກຳນເຮັດວຽກພຳຍໃນ ແທນທ່ີຈະເນັ້ນ 
ໜັກກຳນບັນລຸເປ້ົຳໝຳຍຢ່ຳງດຽວ ຈະມີປະສິດທິພຳບຫຼຳຍກວ່ຳໃນໄລຍະຍຳວ. ດັ່ງນັ້ນ ທີມທ່ີທົບທວນຄືນ
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະກ່ຽວກັບກຳນສື່ສຳນ, ຄວຳມປອງດອງ ຫຼື ຂັດແຍ່ງ, ກຳນນ�ຳພຳ ແລະ ກຳນຄົບຄ້ຳ 
ສະມຳຄົມ, ແລະ ຄຸນຄ່ຳ ແລະ ກຳນສ້ຳງບັນທັດຖຳນ ຈະເຫັນໄດ້ວ່ຳເປັນທີມທ່ີເຂັ້ມແຂງ ແລະ 
ມີພະລັງສະເໝີ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທີມເຮັດໜ້ຳທ່ີຢ່ຳງສ້ຳງສັນ ຂະບວນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳ ແລະ ກຳນຕັດສິນໃຈ 
ກ�ຕ້ອງທົບທວນຄືນເປັນແຕ່ລະໄລຍະເຊັ່ນກັນ.

ວິວັດທະນຳກຳນຂອງທີມ

ກຳນສ້ຳງທີມງຳນທ່ີມີປະສິດທິພຳບສູງແມ່ນຂະບວນກຳນພັດທະນຳທຳງວວິດັທະນຳກຳນ. ໜວ່ຍງຳນຕ້ອງ 
ຜ່ຳນຫຼຳຍໆ ໄລຍະຂອງກຳນເຕີບໂຕ ແລະ ກຳນປ່ຽນແປງເພື່ອໃຫ້ກຳຍເປັນທີມງຳນທ່ີມີປະສິດທິພຳບສູງ. 
ໃນຂະນະທີ່ທີມງຳນພັດທະນຳປະສິດທິພຳບຂອງຕົນ ຄຸນລັກສະນະທີ່ສະແດງອອກ ແລະ ວິທີກຳນເຮັດ 
ວຽກກ�ປັບປ່ຽນໄປນ�ຳເຊັ່ນກັນ. ເຖິງວ່ຳທີມງຳນບ�່ໄດ້ຕັ້ງໃຈປັບປຸງວິທີກຳນປະຕິບັດ ແລະ ປະສິດທິພຳບ    
ມັນສຳມຳດເຫັນໄດ້ຄວຳມແຕກຕ່ຳງຫຼຳຍຢ່ຳງ ແຕ່ຖ້ຳມີກຳນເອົຳໃຈໃສ່ຈິງຈັງກ່ຽວກັບສິ່ງດັ່ງກ່ຳວຜູ້ສັງເກດ
ອຳດບັນທຶກລົງວ່ຳມີຄຸນລັກສະນຳຄ້ຳຍກັນ ເຊິ່ງອຳດຈະສະແດງອອກ ໂດຍອີງໃສ່ແຕ່ລະບຳດກ້ຳວຂອງ 
ກຳນພັດທະນຳ. ກ່ອນທ່ີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພຳບຂອງກຳນເຮັດວຽກເປັນທີມສ່ວນຫຼຳຍທີມຈະ 
ຜ່ຳນຫຼຳຍໆ ຂັ້ນຂອງກຳນພັດທະນຳເຊິ່ງຈະມີກຳນສະແດງອອກ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະດັັ່ງກ່ຳວ 
ຈະປະກົດອອກມຳເອງ.

ນັກຄົ້ນຄວ້ຳຫຼຳຍໆ ຄົນໄດ້ສັງເກດບຳງຮູບແບບອ້ອມຂ້ຳງແຕ່ລະຂັ້ນທ່ີອະທິບຳຍລັກສະນະກຳນປ່ຽນແປງ
ຂອງກຳນຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງຄົນ. ໃນບັນດຳຮູບກຳນຕ່ຳງໆ ໄດ້ມີສອງຮູບກຳນອະທິບຳຍໄວ້ລຸ່ມນີ້:

ຮູບກຳນທີໜຶ່ງ - ສຳມໄລຍະຂອງກຳນພັດທະນຳທີມ

ຮູບກຳນນີ້ເຮົຳຈະເຫັນຄວຳມກ້ຳວໜ້ຳຂອງກຳນສ້ຳງທີມໃນສຳມໄລຍະ: ແຕ່ລະກຸ່ມບ�່ຄືກັນເຊິ່ງອຳດຈະ 
ຜ່ຳນແຕ່ລະໄລຍະຕ່ຳງກັນ ແລະ ສະແດງຮູບກຳນບ�່ຄືກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໄລຍະທີ 1 - ກຳນຮ່ວມກັນຂອງບຸກຄົນ: ເມື່ອຄົນຖືກມອບໝຳຍໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເຂົຳເຈົ້ຳເລີ່ມ 
ສ້ຳງເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງໄລຍະນີ້ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນມີໂອກຳດສ້ຳງຕົວຕົນພຳຍໃນໜ່ວຍງຳນ. 
ທີມທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະທີ 1 ຈະແມ່ນແຕ່ລະຄົນເປັນສູນກຳງ ມີເປົ້ຳໝຳຍສະເພຳະຂອງແຕ່ລະຄົນຫຳຼຍກວຳ່ 
ເປ້ົຳໝຳຍກຸ່ມ, ບ�ແ່ບ່ງຄວຳມຮບັຜິດຊອບ, ຫີຼກລ່ຽງກຳນປ່ຽນແປງ ແລະ ຕ້ອງລະງັບຂ�ຂັ້ດແຍ່ງ. ສະມຳຊິກ 
ເລີ່ມກ�ຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ, ກ�ຳນົດທັກສະຂອງສະມຳຊິກຄົນອື່ນໆ ແລະ 
ພັດທະນຳບັນທັດຖຳນສ�ຳລັບເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
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ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ Soft Skills

ໄລຍະທີ 2 - ກຸ່ມ: ໃນກຳນພັດທະນຳໄລຍະສອງໜ່ວຍເຮັດວຽກເລີ່ມປະກອບເປັນກຸ່ມເຊິ່ງສະມຳຊິກ 
ພັດທະນຳຕົວຕົນຂອງກຸ່ມ, ກ�ຳນົດບົດບຳດ, ກ�ຳນົດຈຸດປະສົງຈະແຈ້ງ ແລະ ສ້ຳງແບບແຜນໃນກຳນ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕຳມ ກຸ່ມຍັງເປັນແບບລວມສູນຜູ້ນ�ຳພຳເຊິ່ງຜູ້ນ�ຳກຸ່ມສະໜອງ 
ຈຸດປະສົງ, ກ�ຳນົດໜ້ຳວຽກ, ທົບທວນປະສິດທິພຳບ ແລະ ເປັນສູນລວມຂອງກຳນສື່ສຳນ.

ໄລຍະທີ 3 - ທີມທີ່ເຮັດວຽກ: ໄລຍະສຸດທ້ຳຍ ແລະ ຍຳກທ່ີຈະຮອດໄລຍະນີ້ ແມ່ນທີມທ່ີເຮັດວຽກມີ 
ປະສິດທິພຳບສູງທີ່ສຳມຳດສຸມກ�ຳລັງ ແລະ ຜົນຕອບແທນໄດ້. ທີມມີຈຸດປະສົງເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງສະມຳຊິກ 
ບ�່ພຽງແຕ່ເຂົ້ຳໃຈ ແຕ່ມີຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ໃນກຳນນ�ຳໃຊ້ຈຸດປະສົງເປັນທິດທຳງໃນກຳນປະຕິດບັດ ແລະ 
ກຳນຕັດສິນໃຈ.

ຮູບກຳນທີສອງ - ສີ່ຂັ້ນຕອນຂອງກຳນພັດທະນຳທີມ

ຮູບກຳນນີ້ເບິ່ງກຳນພັດທະນຳທີມສ່ີຂັ້ນຕອນ ແລະ ຜູ້ບ�ລິຫຳນຫຼຳຍຄົນເຫັນວ່ຳວິທີນີ້ມີປະໂຫຍດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1 - ທີມທີ່ຍັງບ�່ພັດທະນຳ: ກຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ສະແດງຄຸນລັກສະນະຂອງຂັ້ນຕອນນີ້ ເຊິ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່ຳວ 
ພຽງແຕ່ຈັບເອົຳຄົນມຳຢູ່ຮ່ວມກັນເພ່ືອເຮັດວຽກໃຫ້ສ�ຳເລັດໂດຍມີເວລຳພິຈຳລະນຳວິທີກຳນເຮດັວຽກຮວ່ມ 
ກັນໜອ້ຍທ່ີສຸດ. ຂ້ັນຕອນທ່ີບ�ໄ່ດ້ຈດັກຳນເລ່ືອງຄວຳມຮູສຶ້ກຍ້ອນເຫັນວຳ່ຊີວດິກ�ຢູ່ສ່ວນຊີວິດ ແລະ ວຽກ 
ກ�ຢູ່ສ່ວນວຽກ. ຄົນເຫັນດີນ�ຳກັນຍ້ອນເປັນວິທີທີ່ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະເໝີມຳ ແລະ ບຳງຄັ້ງບ�່ກ້ຳທ່ີຈະ 
ສະເໜີກຳນປ່ຽນແປງ. ຄວຳມຄິດກຳນປ່ຽນແປງໃນທຳງສ້ຳງສັນຍັງບ�່ໄດ້ກຳນຕອບຮັບ ແລະ ຄົນຮຽນຮູ້ວ່ຳ 
ມັນປອດໄພກວ່ຳທ່ີຈະ “ສັ່ນເຮືອ” ໂດຍກຳນສະເໜີສິ່ງທ່ີບ�່ຕ້ອງກຳນ. ກຳນນ�ຳພຳບ�່ຄ່ອຍມີຄວຳມທ້ຳທຳຍ. 
ກຳນສະແດງຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ຕ�່ຄົນ ແລະ ມຸມມອງຂອງເຂົຳມີພຽງເລັກນ້ອຍ ເຊິ່ງສະແດງອອກໂດຍ 
ມີແຕ່ຄົນເວ້ົຳ ແຕ່ໜ້ອຍຄົນຟັງ. ກຳນປະຊຸມມີແຕ່ຜູ້ໃຫ້ຄ�ຳເຫັນຂອງຕົນເອງໂດຍບ�່ຟັງສິ່ງທ່ີຄົນອື່ນໄດ້ເວົ້ຳ
ກ່ອນໜ້ຳ ຫຼື ພຳຍຫຼັງ. ຈຸດດ້ອຍສ່ວນຕົວຖືກປິດບັງເຊື່ອງຊ້ອນຍ້ອນກຸ່ມບ�່ມີທັກສະທີ່ຈະສົ່ງເສີມ ຫຼື 
ແກ້ໄຂໃຫ້. ຄວຳມຜິດພຳດຖືກເຊ່ືອງໄວ້ຍ້ອນເຫັນວ່ຳເປັນຄວຳມລົ້ມເຫຼວ ແລະ ເປັນກຳນໃຊ້ຄວຳມຜິດ 
ພຳດ ເພື່ອຈັບຜິດກັນແທນທ່ີຈະເປັນໂອກຳດຂອງກຳນຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນຳ. ກຳນແລກປ່ຽນຄວຳມ     
ເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີຕ້ອງເຮັດລະຫວ່ຳງຜູ້ນ�ຳກຸ່ມ ແລະ ສະມຳຊິກແມ່ນມີໜ້ອຍ ເມື່ອຕ້ອງກຳນຄວຳມ 
ຊັດເຈນ ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄ�ຳແນະນ�ຳມຳຈຳກຂັ້ນເທິງ ຫຼຳຍກວ່ຳຈຳກທີມງຳນທ່ີໄດ້ແລກປ່ຽນກຳນກ�ຳນົດວຽກ 
ໃນແຜນງຳນ. ຄວຳມກັງວົນຈຳກພຳຍນອກເກີດຂຶ້ນຈຳກກຳນປ້ອງກັນຕົວ, ລະບົບກຳນເຮັດວຽກແບບເປັນ 
ທຳງກຳນເກີດຂຶ້ນ ທັງວຽກເອກະສຳນ ແລະ ລະບຽບກຳນ. ຄົນຈະຈ�ຳກັດກຳນເຮັດວຽກສະເພຳະແຕ່ 
ໜ້ຳວຽກຂອງຕົນ ແລະ ມີພຽງ ຫົວໜ້ຳເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ.

ໃນບຳງຄ້ັງ ທີມທ່ີມີປະສິດທິພຳບຈະນອນໃນຮູບແບບນີ້ ແຕ່ມັນໄດ້ຮັບຜົນດີຍ້ອນຫົວໜ້ຳມີຄວຳມ 
ສຳມຳດ, ມີກ�ຳລັງ ແລະ ມີເວລຳພ�ທ່ີຈະຕັດສິນທຸກບັນຫຳ. ມັນບ�່ແມ່ນກຳນເຮັດວຽກເປັນທີມຢ່ຳງແທ້ຈິງ  
ຍ້ອນມັນບ�່ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດທ່ຳແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງທີມ. ບຳງຄັ້ງ ຂັ້ນຕອນນີ້ເອີ້ນວ່ຳຂັ້ນຕອນ “ລຳຊຳ ກັບ 
ຂຸນນຳງ” ຍ້ອນວ່ຳ ທີມຄ້ຳຍກັບວ່ຳເປັນ “ຂຸນນຳງ” ທີ່ບ�່ກ້ຳທ້ຳທຳຍຄ�ຳສັ່ງຂອງ “ພະລຳຊຳ”.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ທີມທົດສອບ: ທີມຕັດສິນວ່ຳຕ້ອງກຳນ ກຳນທົບທວນຄືນຢ່ຳງຈິງຈັງກ່ຽວກັບວິທີກຳນ 
ປະຕິບັດງຳນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກ�ຳທີ່ຈະພັດທະນຳປະສິດທິພຳບຂອງໜ້ຳວຽກ. ທີມຕ້ອງກຳນທ່ີຈະທົດລອງ 
ເພື່ອລ່ອງເຮືອບ່ອນທ່ີຍັງບ�່ທັນໄດ້ໄປສ�ຳລັບເຂົຳ ແລະ ປະເຊີນໜ້ຳກັບໂອກຳດ ແລະ ຄວຳມອັນຕະລຳຍ 
ຢູ່ພຳຍໜ້ຳ. ຖົກຖຽງບັນຫຳແບບເປີດກວ້ຳງ  ແລະ ມີທຳງເລືອກທ່ີຫຼຳຍຂຶ້ນກ່ອນກຳນຕດັສນິໃຈ. ຖຳ້ຈ�ຳເປນັ 
ຄຸນຄ່ຳ ແລະ ຄວຳມເຊ່ືອທ່ີຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນຕັດສິນໃຈຈະຕ້ອງໄດ້ອະທິບຳຍ ເຊ່ິງອຳດນ�ຳໄປສູ່ຄວຳມຮູ້ສຶກບ�່
ປອດໄພ ແລະ ມີຄວຳມສ່ຽງສູງ. ເປີດປະເດັນບັນຫຳທ່ີມີຄວຳມສ່ຽງຫຼຳຍກວ່ຳຫົວຂ�້ທ່ີເກືອດຫ້ຳມກ�ໄດ້ຮັບ
ກຳນພິຈຳລະນຳ ແລະ ຫຼຳຍຄັ້ງທີ່ວິທີກຳນຈັດກຳນກັບທີມກຳຍເປັນປະເດັນທ່ີຕ້ອງກວດສອບ. ບັນຫຳ 
ສ່ວນຕົວໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມຳ, ຄວຳມຮູ້ສຶກເລີ່ມໄດ້ຮັບກຳນພິຈຳລະນຳ ແລະ ຄວຳມບ�ມ່ກັສວ່ນຕວົເລີມ່ໄດ້ 
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ຮບັກຳນແກໄ້ຂ. ຄນົເລີມ່ເວົຳ້ສິງ່ທີເ່ຂຳົຕອ້ງໄດຕິ້ດຕຳມຕະຫຼອດປີ ເຊິ່ງສຳມຳດນ�ຳໄປສູ່ຄວຳມບ�່ພ�ໃຈ 
ລະຫວ່ຳງສະມຳຊິກໃນທີມ ແຕ່ເຂົຳຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນວ່ຳເມື່ອຄວຳມເສຍຫຳຍໄດ້ຮັບກຳນກວດສອບ 
ທີມງຳນມີຄວຳມເຂັ້ມແຂງຫຼຳຍຂຶ້ນ. ກຸ່ມເລີ່ມຫັນມຳເບິ່ງພຳຍໃນຫຼຳຍຂຶ້ນ ແລະ ບຳງຄັ້ງກ�ປະຕິເສດບຸກຄົນ 
ຫຼື ກຸ່ມອື່ນ. ໄລຍະນີ້ແມ່ນໄລຍະຊົ່ວຄຳວ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນທີມມີຄວຳມສົນໃຈ ແລະ ຕິດພັນຢູ່ກັບ 
ບັນຫຳຂອງຕົນເອງ ແລະ ເຮັດວຽກສະເພຳະແຕ່ຂອບເຂດວຽກໃໝ່ຂອງຕົນ ແລະ ເຫັນເປັນສິ່ງສ�ຳຄັນ 
ທີ່ສຸດທ່ີຕ້ອງເຮັດ. ສະແດງອອກເຖິງຄວຳມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບມຸມມອງ ແລະ ບັນຫຳຂອງເພື່ອນຮ່ວມງຳນ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດກຳນຟັງຫຼຳຍຂຶ້ນ ແລະ ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນເລີ່ມຟັງກັນເປັນເທ່ືອທ�ຳອິດ ໝຳຍຄວຳມວ່ຳຄົນເລີ່ມ 
ເຂົ້ຳໃຈສະມຳຊິກໃນທີມງຳນຫຼຳຍຂຶ້ນ. ກຳນປະຊຸມສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນກຳນຟັງຄິດ ແລະ ເວົ້ຳໜ້ອຍລົງ. 
ໃນຂັ້ນນີ້ ທີ່ອຳດຈະເກີດຄວຳມອຶດອັດ ແຕ່ຍັງມີຄວຳມຄ່ອງຕົວ ແລະ ຕື່ນຕົວຫຼຳຍຂຶ້ນ. ຜູ້ສັງເກດສຳມຳດ 
ເຫັນຫຼຳຍສິ່ງທີ່ກ�່ຕົວຂຶ້ນ ແລະ ຄົນທ່ີຢູ່ຊື່ໆ ເປັນປີເລີ່ມປະກອບສ່ວນ. ເຖິງຢ່ຳງໃດກ�ຕຳມທີມອຳດຈະ 
ເປີດກວ້ຳງຫຼຳຍຂ້ຶນ ແລະ ມີທ່ຳອ່ຽງທ່ີດີຂຶ້ນ ມັນຍັງຂຳດຄວຳມອຳດສຳມຳດທ່ີຈະເຮັດວຽກໃນທຳງ 
ເສດຖະກິດ, ສຳມັກຄີ ແລະ ເປັນລະບົບ ມັນພຽງແຕ່ແກ້ບັນຫຳລະຫວ່ຳງບຸກຄົນເທ່ົຳນັ້ນແຕ່ຍັງບ�່ໄດ້ເຫັນ 
ກຳນນ�ຳໃຊ້ກຳນຮຽນຮູ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດເທ່ືອ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3 - ທີມເຂັ້ມແຂງ: ຫຼັງຈຳກທ່ີທີມໄດ້ເບິ່ງບັນຫຳລະຫວ່ຳງບຸກຄົນໃນຂັ້ນທີ 2 ແລະ ເລີ່ມ 
ແກ້ໄຂໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວຳມໝ້ັນໃຈ ເປີດກວ້ຳງຕ�່ວິທີກຳນ ແລະ ເຊື່ອໝ້ັນທ່ີຈະກວດແກ້ວິທີກຳນຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ກຳນຕັດສິນໃຈທ່ີຈະປັບໃຊ້ວິທີກຳນທ່ີເປັນລະບົບສົ່ງຜົນໃຫ້ມີວິທີກຳນ 
ເຮັດວຽກທ່ີຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນລະບຽບຫຼຳຍຂຶ້ນ. ລະບຽບ ແລະ ຂະບວນກຳນທ່ີສະເໜີໃນຂັ້ນ ຕອນທີ 1 
ເລີ່ມປຳກົດຕົວຂຶ້ນອີກ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ບ�່ແມ່ນຄ�ຳສັ່ງຈຳກຂັ້ນເທິງ ຫຼື ປະຫວັດທ່ີເຄີຍເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງທ່ີຕ້ອງສັງເກດ: 
ມັນແມ່ນລະບຽບທ່ີເຫັນດີປະຕິບັດໃນທີມທ່ີທຸກຄົນມີສ່ວນໃນກຳນກ�ຳນົດ ແລະ ທຸກຄົນພ້ອມເຮັດຕຳມ. 
ເຖິງຄວຳມສ�ຳພັນທ່ີດີຂຶ້ນໄດ້ສ້ຳງໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ທີມຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວວ່ຳລະບຽບພື້ນຖຳນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ສ�ຳຄັນ 
ເຊິ່ງຫຼັກຖຳນຈະແຈ້ງທີ່ສຸດແມ່ນວິທີຮັບຮອງກຳນຕັດສິນໃຈໂດຍ:

• ອະທິບຳຍລະອຽດກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງໜ້ຳວຽກ ຫຼື ກິດຈະກ�ຳ;
• ສ້ຳງຈຸດມຸ່ງໝຳຍທ່ີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສ�ຳເລັດ;
• ຮວບຮວມຂ�້ມູນທ່ີຈ�ຳເປັນ;
• ພິຈຳລະນຳທຳງເລືອກທ່ີເປີດກວ້ຳງໃຫ້ທີມ;
• ວຳງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສ�ຳເລັດ;
• ທົບທວນຄືນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໃຊ້ເປັນພື້ນຖຳນເພື່ອປັບປຸງກຳນປະຕິບັດງຳນໃນອະນຳຄົດ;

ຄວຳມສ�ຳພັນໄດ້ຮັບກຳນປັບປຸງ ແລະ ຂະບວນກຳນທ່ີເປັນປະສົບກຳນໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ແຕ່ວ່ຳເປັນກຳນ 
ໃຊ້ເພື່ອສ້ຳງລະບຽບພື້ນຖຳນ ແລະ ຂະບວນກຳນເຮັດວຽກທ່ີທີມງຳນຈະນ�ຳໃຊ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 4 - ທີມສົມບູນ: ຫຼັງຈຳກກຳນເຮັດວຽກໃນຂັ້ນຕອນທີ 3 ທ່ີເປັນພື້ນຖຳນຂອງທີມສົມບູນ 
ກຳນເປີດກວ້ຳງ, ຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ ແລະ ຄວຳມສ�ຳພັນທ່ີດີໃນຂັ້ນຕອນທີ 2 ແລະ ວິທີກຳນທ່ີເປັນລະບົບ 
ໃນຂັ້ນຕອນທີ 3 ສຳມຳດມຳໃຊ້ເພ່ືອສ້ຳທີມທ່ີມີຄວຳມສົມບູນ. ກຳນຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍຳວເປັນກຸນແຈສ�ຳຄັນ 
ໂດຍມີກຳນນ�ຳໃຊ້ຫຼຳກຫຼຳຍຂະບວນກຳນເພື່ອຄວຳມຕ້ອງກຳນທ່ີແຕກຕ່ຳງກັນ. ຄນົບ�ສ່ນົໃຈທີຈ່ະປ້ອງກນັ 
ຈດຸຢືນຂອງຕົນ. ກຳນຕັດສິນໃຈອີງໃສ່ສະພຳບບ�ແ່ມ່ນລະບຽບກຳນເຊ່ິງກຸ່ມເອງຮັບຮູ້ຮູບແບບຄວຳມເປັນ 
ຜູ້ນ�ຳທ່ີຈ�ຳເປັນ ແລະ ຜູ້ນ�ຳເອງຮັບຮູ້ຄວຳມຈ�ຳເປັນທ່ີຕ້ອງລວມເອົຳທີມຕຳມແຕ່ລະວດັຖປຸະສົງ. ຫຳຼຍຄັງ້ 
ໄດ້ປະຖ້ິມກຳນບ�ລິຫຳນຕຳມລ�ຳດັບຂ້ັນທຳງກຳນເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດບຳງຢ່ຳງທ່ີທີມງຳນເຫັນວ່ຳເໝຳະສົມ
ກວ່ຳ. ພະລັງງຳນຂອງທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້ເພື່ອທີມ ເພຳະຄວຳມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ�ຳເລັດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄົງຢູ່. 
ມີຄວຳມ ພຳກພູມໃຈໃນທີມ ແລະ ຜົນສ�ຳເລັດຂອງທີມ ແຕ່ສິ່ງນີ້ບ�່ໄດ້ກີດຂວຳງຄວຳມຄິດລິເລີ່ມ ແລະ 
ຄວຳມ ສ�ຳເລັດຂອງບຸກຄົນ ຍ້ອນວ່ຳທຸກຄົນເຂົ້ຳໃຈດີວ່ຳບ�່ພຽງແຕ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອົງກອນໃຫຍ່ 
ແຕ່ອົງກອນຍັງ ເປັນອົງກອນທ່ີມີຄຸນນະທ�ຳ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕ�່ສັງຄົມ. ເລີ່ມທ່ີຈະເຂົ້ຳໃຈວ່ຳເປັນສ່
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ວນໜຶ່ງຂອງ ໂລກໃບໃຫຍ່ ແລະ ສຳມຳດຊ່ວຍຄົນ ອື່ນໆ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໃຫ້ຄວຳມສ�ຳຄັນຕ�່ກຳນພັດທະນຳ 
ຍ້ອນທຸກຄົນ ຮູ້ວ່ຳຄວຳມສ�ຳເລັດທ່ີຕ�່ເນື່ອງຂຶ້ນກັບກຳນພັດທະນຳທ່ີຕ�່ເນື່ອງ. ຄວຳມເຊື່ອໝ້ັນ, 
ກຳນເປີດກວ້ຳງ, ຄວຳມຊື່ ສັດ, ກຳນຮ່ວມມື ແລະ ກຳນປະເຊີນໜ້ຳກັນ ແລະ ກຳນທົບທວນຄືນຜົນໄດ້ຮັບ
ເປັນປະຈ�ຳໄດ້ກຳຍມຳເປັນວິຖີຊີວິດ. ຄວຳມຢຳກອັນແຮງກ້ຳທ່ີຈະພັດທະນຳ ໝຳຍຄວຳມເຖິງຄວຳມຍິນດີ
ຕ້ອນຮັບກຳນຊ່ວຍເຫືຼອຈຳກພຳຍນອກ. ທີມບ�ພ່ຽງແຕ່ໄດ້ຮບັຄວຳມຊ່ືນຊົມຍິນດີ ແຕ່ຍັງເປັນແບບຢ່ຳງ     
ພອ້ມທງັຍນິດທີີຈ່ະໃຫຄ້ວຳມຊ່ວຍເຫຼືອທີມທ່ີສົມບູນໜ້ອຍກວ່ຳ. ນອກຈຳກນີ້ແລ້ວທີມແມ່ນສະຖຳນທ່ີ 
ທີ່ໄດ້ຮັບຄວຳມສຸກ ແລະ ລຳງວັນຕອບແທນ.

ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບກຳນພັດທະນຳທີມງຳນ

ເພ່ີມເຕີມຈຳກອົງປະກອບທ່ີສ�ຳຄັນທີມທ່ີມີປະສິດທິພຳບຕ້ອງມີຄວຳມສຳມັກຄີເພ່ືອຮກັສຳຄວຳມ ເຊ່ືອໝ້ັນ 
ລະຫວ່ຳງສະມຳຊິກຂອງທີມ ແລະ ເພື່ອສ້ຳງໃຫ້ມີບັນທັດຖຳນໃນກຳນສົ່ງເສີມຄວຳມມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ຄວຳມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກຳນດັ່ງກ່ຽວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວຳມເອົຳໃຈໃສ່ພິເສດ. ຄວຳມສຳມັກຄີເປັນເງ່ືອນໄຂ 
ໃຫ້ສະມຳຊິກຢຳກຢູ່ໃນທີມ ຫຼຳຍກວ່ຳເຮັດໃຫ້ສະມຳຊິກອອກຈຳກທີມ. ມັນແມ່ນກຳນສະຫຼຸບລວມປັດໄຈ
ທີ່ມີອິດທິພົນຕ�່ສະມຳຊິກໃຫ້ຢູ່ໃນທີມ. ຄວຳມເປັນນ�້ຳໜ່ຶງໃຈດຽວກັນກ�ຳນົດໂດຍກຳນປະເມີນສະມຳຊິກ 
ໃນທີມງຳນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທ່ີປຳດຖະໜຳ ຫຼື ບ�່ພຶງປຳດຖະໜຳຂອງກຳນເປັນສະມຳຊິກ. ທີມທ່ີມີຄວຳມ
ສຳມັກຄີແໜ້ນໜຳແມ່ນຕົ້ນກ�ຳເນີດຄວຳມຮູ້ສຶກປອດໄພຂອງສະມຳຊິກ ໃນທີມມັນແມ່ນກຳນຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວຳມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ເພີ່ມຄວຳມນັບຖືຕົນເອງ. ມີຫຼຳຍວິທີທ່ີສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມສຳມັກຄີປອງດອງກັນໄດ້:

1. ສ້ຳງໂຄງຮ່ຳງກຳນຮ່ວມມືລະຫວ່ຳງສະມຳຊິກ: ໜຶ່ງໃນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳມຳດຄຳດຄະເນໄດ້ຂອງ 
ກຳນປະຕິສ�ຳພັນຮ່ວມມືກັນຄື ສະມຳຊິກຮັກແພງ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ໃຫ້ຄຸນຄ່ຳກັບກຳນເປັນ
ສະມຳຊິກຂອງທີມງຳນ.

2. ກຳນສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນສ່ວນຕົວຂອງທີມງຳນ: ເພື່ອໃຫ້ທີມມີຄວຳມສຳມັກຄີປອງດອງ      
ຕ້ອງສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນຮ່ວມຂອງສະມຳຊິກ, ອິດທິພົນຮ່ວມ, ແລະ ຄວຳມມັກທ່ີກົງກັນ 
ຂອງສະມຳຊິກໃຫ້ໄດ້.

3. ຮັກສຳຄວຳມໄວ້ວຳງໃຈລະຫວ່ຳງສະມຳຊິກ: ຖ້ຳປຳສະຈຳກຄວຳມໄວ້ວຳງໃຈຕ�່ກັນທີມຈະບ�່ມີ 
ຄວຳມສຳມັກຄີປອງດອງໄດ້.

4. ສົ່ງເສີມແນວທຳງທີ່ສະໜັບສະໜູນກຳນສະແດງອອກຄວຳມເປັນຕົນເອງ, ຄວຳມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ 
ພຶດຕິກ�ຳທີ່ໜ້ຳເຊື່ອຖື, ແລະ ຄວຳມຮັກ ຄວຳມຫ່ວງໃຍລະຫວ່ຳງສະມຳຊິກ: ສ�ຳລັບທີມ ທີ່ຕ້ອງກຳນ 
ຄວຳມສຳມັກຄີສະມຳຊິກຕ້ອງເຂົ້ຳໃຈວິທີກຳນປະຕິບັດຕຳມແນວທຳງພຳຍໃນທີມ.
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ
ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ
“ເກມສ້ຳງອຳຄຳນ”

ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�ຳກຳນສ້ຳງອຳຄຳນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົຳຮ່ວມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂະບວນ 
ກຳນຂອງຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ ແລະ ລັກສະນະຕ່ຳງໆ ຂອງຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ.

ເວລຳ 90 ນຳທີ
ອຸປະກອນ • ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ

• ກ້ອນສ�ຳລັບສ້ຳງຕຶກ ແລະ ຜ້ຳປິດຕຳສ�ຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມ
• ແຜ່ນສຳຍ, ເຄື່ອງສຳຍ ແລະ ຄອມພິວເຕີ້.

ວິທີກຳນຮຽນຮູ້ ກິດຈະກ�ຳກຸ່ມ, ກຳນຖຳມຕອບ, ບັນລະຍຳຍສັ້ນ

ກິດຈະກ�ຳ 1 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 1.1 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກແບ່ງກຸ່ມ ທີມລະ 4-6 ຄົນ. 

• ສອງຄົນໃຫ້ເປັນ “ຜູ້ຈັດກຳນ”
• ໜຶ່ງຄົນເປັນ “ກ�ຳມະກອນ”
• ອີກໜ່ຶງຄົນ ເປັນ “ຜູ້ຮັກສຳເວລຳ” ສ�ຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມ. 

ທີ່ເຫຼືອແມ່ນຜູ້ສັງເກດກຳນ.

ຂັ້ນຕອນ 1.2 ໃຫ້ເວລຳແຕ່ລະທີມຫ້ຳນຳທີເພື່ອຕົກລົງກັນວ່ຳໃຜຈະເປັນຜູ້ຈັດກຳນ, 
ກ�ຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ຮັກສຳເວລຳ.

ຂັ້ນຕອນ 1.3 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ເອີ້ນເອົຳຜູ້ຈັດກຳນຂອງທຸກທີມ ແລະ 
ອະທິບຳຍໜ້ຳວຽກ ກ່ຽວກັບກຳນສ້ຳງອຳຄຳນໃຫ້ສູງທ່ີສຸດເທ່ົຳທ່ີຈະເຮັດ 
ໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ ກ້ອນທ່ີກຽມເອົຳໄວ້ໃຫ້.

ຂັ້ນຕອນ 1.4 ຜູ້ຈັດກຳນອຳດຕ້ອງກຳນຕັ້ງເປົ້ຳໝຳຍສ�ຳລັບທີມຂອງໃຜລຳວ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້
ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກຮູ້ເພື່ອຂຽນໃສ່ເທິງເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ໄວ້.
ເມື່ອຜູ້ຈັດກຳນຕັດສິນກ�ຳນົດຄວຳມສູງຂອງຕຶກແລ້ວເຂົຳຈະກັບໄປທີມຂອງ 
ຕົນເອງ ແລະ ແຈ້ງເປົ້ຳໝຳຍທັງໝົດ ໂດຍຈະບ�່ມີກຳນປ່ຽນແປງໃດໆ.

ຂັ້ນຕອນ 1.5 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກແນະນ�ຳວ່ຳ ມີແຕ່ກ�ຳມະກອນຄົນດຽວເທົ່ຳນັ້ນ 
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍຳດໃຫ້ສ້ຳງອຳຄຳນ ດັ່ງນັ້ນ ບ�່ມີໃຜໃນກຸ່ມ 
ສຳມຳດແຕະຕ້ອງກ້ອນນັ້ນໄດ້.

ຂັ້ນຕອນ 1.6 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກປະກຳດໃຫ້ຮູ້ວ່ຳ ກ�ຳມະກອນຕ້ອງໄດ້ປິດຕຳ ແລະ 
ປະກຳດຕື່ມອີກວ່ຳ ກ�ຳມະກອນສ້ຳງຕຶກໄດ້ພຽງແຕ່ ໃຊ້ມືຊ້ຳຍຂ້ຳງດຽວ. 
(ໝຳຍເຫດ: ຖ້ຳກ�ຳມະກອນແຮງຊ້ຳຍ, ລຳວຕ້ອງໃຊ້ມືຂວຳສ້ຳງຕຶກ)

ຂັ້ນຕອນ 1.7 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກແຈ້ງວ່ຳ ມີແຕ່ຜູ້ຈັດກຳນເທ່ົຳນັ້ນທ່ີສຳມຳດແນະນ�ຳ 
ກ�ຳມະກອນໄດ້ໃນລະຫວ່ຳງກຳນສ້ຳງອຳຄຳນ. 
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ຂັ້ນຕອນ 1.8 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ປະກຳດໃຫ້ແຕ່ລະທີມທ່ີສ�ຳເລັດວຽກ ຈະໄດ້ 10 
ຄະແນນຕ�່ໜ່ຶງກ້ອນ. ແຕ່ຖ້ຳບ�່ສ�ຳເລັດ ຫຼື ບ�່ໄດ້ຕຳມເປົ້ຳໝຳຍທ່ີຕັ້ງໄວ້ 
ຈະບ�່ໄດ້ຄະແນນ. ທີມອື່ນໆ ຈະໄດ້ຄະແນນເພີ່ມ 5 ຄະແນນຕ�່ກ້ອນ 
ສ�ຳລັບສ້ຳງຕຶກ.

ຂັ້ນຕອນ 1.9 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກເອົຳກ້ອນສ�ຳລັບສ້ຳງຕຶກໃຫ້ແຕ່ລະທີມ ແລະ 
ໃຫ້ເວລຳກຳນສ້ຳງຕຶກທັງໝົດ 15 ນຳທີ. 

ກິດຈະກ�ຳ 2 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 2.1 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ເລີ່ມຖຳມຄ�ຳຖຳມລຸ່ມນີ້: 

• ເຈົ້ຳເຮັດສ�ຳເລັດຕຳມເປົ້ຳໝຳຍບ�່?
• ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່ໃນລະຫວ່ຳງກິດຈະກ�ຳ?

-   ຜູ້ຈັດກຳນສື່ສຳນກັບກ�ຳມະກອນແນວໃດ ລະຫວ່ຳງ ກຳນປະຕິບັດ 
ກິດຈະກ�ຳ.
-   ມີຜູ້ຈັດກຳນໜ່ຶງຮຸນແຮງກວ່ຳຜູ້ຈັດກຳນອື່ນບ�່?
-   ມີອົງປະກອບຂອງຄວຳມໄວ້ວຳງໃຈຜູ້ຈັດກຳນໜ່ຶງ 
ຫຼຳຍກວ່ຳໃນຜູ້ຈັດກຳນອື່ນບ�່? 
-   ເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອກ�ຳມະກອນມີຫຼຳຍຂ�້ຈ�ຳກັດ? 

• ທ່ຳນມີປະສົບກຳນຄ້ຳຍກັນໃນວຽກປະຈ�ຳວັນຂອງທ່ຳນບ�່?
• ເຮົຳສຳມຳດຮຽນຮູ້ຫຍັງຈຳກຂະບວນກຳນຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ 

ຈຳກກິດຈະກ�ຳດັ່ງກ່ຳວ? 

ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກອາດເລີ່ມຕັ້ງຄໍາຖາມຈາກປະສົບການຂອງ 
ກໍາມະກອນກ່ອນ ແລະ ຈຶ່ງຖາມຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ສັງເກດການອື່ນໆ. 

ກິດຈະກ�ຳທີ 3 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 3.1 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກນ�ຳພຳກຳນສົນທະນຳຫົວຂ�້ລຸ່ມນີ້:

• ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ
• ທັກສະ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ
• ຮູບແບບຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ

ຂັ້ນຕອນ 3.2 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກນ�ຳພຳ ຖຳມ-ຕອບ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມ 
ສຳມຳດຕັ້ງຄ�ຳຖຳມ ແລະ ເສີມຄວຳມຄິດເຫັນໄດ້ ຫຼັງກຳນນ�ຳສະເໜີ.

ຂັ້ໜຕອນ 3.3 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກປິດກິດຈະກ�ຳ ໂດຍກ່ຳວຄ�ຳຂອບໃຈ ກັບຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມ.

 

ແຜ່ນສັງເກດກຳນສ�ຳລັບຜູ້ສັງເກດກຳນ

• ໃນຜູ້ຈັດກຳນສອງຄົນ ໃຜເປັນຜູ້ນ�ຳພຳ ແນະນ�ຳກ�ຳມະກອນ? 
• ຜູ້ຈັດກຳນຄົນໃດສະແດງອອກເຖິງຄວຳມມຸ່ງໝັ້ນ? 
• ກ�ຳມະກອນຟັງຜູ້ຈັດກຳນບ�່? 
• ກ�ຳມະກອນເອົຳໃຈໃສ່ກຳນແນະນ�ຳຂອງຜູ້ຈັດກຳນໃດໜ່ຶງເປັນພິເສດບ�່? 
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ບົດອ່ຳນ

ທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ
ກຳນພັດທະນຳຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ 

ກ�ຳນົດນິຍຳມຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ

ອີງໃສ່ທ່ຳນ ຈອດ ອຳ ເທີຣີ (George R. Terry) “ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳແມ່ນກິດຈະກ�ຳທ່ີມີອິດທິພົນຕ�່ຄົນ    
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວຳມມຸ່ງໝັ້ນຕ�່ຈຸດປະສົງຂອງກຸ່ມ”. ໂຣເບີດ ແທນເນບອມ (Robert Tannebaum) ໄອວິງ 
ອຳ ເວັສເລີ (Irving R. Weschler) ແລະ ເຟຣດ ມຳຊຳລິກ (Fred Massarik) ໃຫ້ນິຍຳມ 
ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳວ່ຳ “ກຳນມີອິດທິພົນຂອງບຸກຄົນທ່ີປະຕິບັດພຳຍໃນສະຖຳນະກຳນໃດໜ່ຶງ ແລະ ກ�ຳນົດ 
ໂດຍຜ່ຳນຂະບວນກຳນສື່ສຳນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້ຳໝຳຍພິເສດໃດໜ່ຶງ ຫຼື ຫຼຳຍເປົ້ຳໝຳຍ”. ເຮໂລດ ຄູນ 
(Harold Koontz) ແລະ ຊີລິວ ໂອເນລ (Cyril O’Donnell) ເວົ້ຳວ່ຳ “ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳແມ່ນກຳນມີອິດທິພົນ 
ຄວບຄຸມຄົນໃຫ້ເຮັດຕຳມເພື່ອຄວຳມສ�ຳເລັດຮ່ວມກັນ”. ໃນສະຖຳນະກຳນໃດໜ່ຶງທ່ີຄນົໜຶງ່ຄນົພະຍຳຍຳມ
ມອີດິທິພນົຕ�ພ່ດຶຕກິ�ຳຂອງຄນົ ຫຼ ືກຸມ່ຄົນອືນ່, ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳຈະກ�ຕົ່ວຂຶນ້. ດັ່ງນັ້ນ ທຸກໆ ຄົນລອງສ�ຳຜັດ 
ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳເວລຳໃດໜ່ຶງ ບ�່ວ່ຳຈະເປັນກິດຈະກ�ຳກ່ຽວກັບທຸລະກິດ, ສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳ, ໂຮງໝ�, 
ອົງກຳນທຳງກຳນເມືອງ ຫຼື ຄອບຄົວ. ເວລຳໃດທ່ີບຸກຄົນໃດໜ່ຶງພະຍຳຍຳມທ່ີຈະມີອິດທິພົນຕ�່ພຶດຕິກ�ຳຂອງ
ຄົນອື່ນ ຄົນນັ້ນມີທ່ຳອ່ຽງເປັນຜູ້ນ�ຳ ແລະ ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບ  ອິດທິພົນມີທ່ຳອ່ຽງເປັນຜູ້ຕຳມບ�່ວ່ຳຄົນນັ້ນ 
ຈະເປັນຫົວໜ້ຳ, ເພື່ອນຮ່ວມງຳນ, ລູກທີມ, ເພື່ອນ ຫຼື ຍຳດຕິພີ່ນ້ອງກ�ຕຳມ.

ຮູບແບບຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ

ຮູບແບບຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ ອຳດຈັດເປັນໝວດຕຳມພຶດຕິກ�ຳຂອງຜູ້ນ�ຳ: 

ຜູ້ນ�ຳແບບຜະເດັດກຳນ: ຜູ້ທ່ີກ�ຳນົດຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕົນເອງໂດຍບ�່ໃສ່ໃຈຄວຳມຈ�ຳເປັນ, ຄວຳມ 
ຄິດເຫັນ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງສະມຳຊິກ. ຜູ້ນ�ຳແບບນີ້ສົນໃຈພຽງແຕ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສ�ຳເລັດຫຼຳຍກວ່ຳ 
ທີ່ຈະຄິດນ�ຳທີມງຳນ.

ຜູ້ນ�ຳແບບປ່ອຍວຳງ: ຜູ້ທ່ີຄິດໜ້ອຍກ່ຽວກັບວຽກ ຫຼື ບ�່ສົນເລີຍ ແຕ່ສົນໃຈແຕ່ຄົນອື່ນໆ ໃນທີມ ແລະ ປ່ອຍ 
ໃຫ້ທີມງຳນເຮັດວຽກຕຳມໃຈ. 

ຜູ້ນ�ຳແບບປະຊຳທິປະໄຕ: ຜູ້ທ່ີເປັນຫ່ວງທັງວຽກ ທັງຄົນເທ່ົຳໆກັນ. ໃນຮູບແບບປະຊຳທິປະໄຕສູງສຸດ      
ໜ້ຳທີ່ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳໄດ້ແລກປ່ຽນກັນລະຫວ່ຳງສະມຳຊິກຂອງກຸ່ມ. 

ຄົນຜູ້ດຽວ ໃນສະຖານະການຕ່າງກັນ ແລະ/ຫຼື ຢູ່ໃນກຸ່ມຕ່າງກັນ ຈະສະແດງພຶດຕິກໍາບໍ່ຄືກັນ.

ທັກສະຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ

ຜູ້ນ�ຳໃຊ້ທັກສະສຳມປະເພດ - ເຕັກນິກ, ຄົນ ແລະ ແນວຄວຳມຄິດ ເຖິງວ່ຳສຳມຢ່ຳງນີ້ກ່ຽວພັນກັນ ໃນກຳນ 
ປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຮົຳສຳມຳດພິຈຳລະນຳແຕ່ລະຢ່ຳງຕ່ຳງຫຳກໄດ້.

ທັກສະທຳງເຕັກນິກ ໝຳຍເຖິງຄວຳມຮູ້ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນແຕ່ລະດ້ຳນຂອງເຕັກນິກວິຊຳກຳນ. 
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ຕົວຢ່ຳງ ທັກສະຂອງນັກບັນຊີ, ວິສະວະກອນ, ນັກພິມ ໆລໆ. ທັກສະເຫຼົ່ຳນີ້ຈ�ຳແນກປະສິດທິພຳບ 
ຂອງວຽກໃນລະດັບປະຕິບັດກຳນ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ພະນັກງຳນກ້ຳວເຂົ້ຳສູ່ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງຄວຳມ 
ເປັນຜູ້ນ�ຳນັ້ນ ທັກສະທຳງວິຊຳກຳນມີຄວຳມສ�ຳຄັນໜ້ອຍລົງ. ເຂົຳຂ້ຶນກັບເຕັກນິກຂອງຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊຳ 
ຫຼຳຍຂຶ້ນ ແລະ ໃນຫຼຳຍໆ ກ�ລະນີເຂົຳບ�່ເຄີຍເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຕັກນິກວິຊຳກຳນທ່ີເຂົຳເບິ່ງແຍງຄວບຄຸມ. 

ທັກສະກ່ຽວກັບຄົນ ແມ່ນຄວຳມສຳມຳດເຮັດວຽກກັບຄົນຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ ແລະ ສ້ຳງທີມງຳນ. ບ�່ມີຜູ້ນ�ຳ 
ໃນອົງກອນໃດໜີພົ້ນຈຳທັກສະກ່ຽວກັບຄົນ ເຊິ່ງເປັນພຳກສ່ວນຫຼັກຂອງພຶດຕິກ�ຳຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ.

ທັກສະທຳງຄວຳມຄິດ ແມ່ນຄວຳມສຳມຳດກ່ຽວກັບກຳນຄິດໃນແງ່ຂອງຕົວຢ່ຳງ, ໂຄງສ້ຳງ, ແລະ ຄວຳມ 
ສ�ຳພັນກັນໂດຍລວມເຊັ່ນ ແຜນຍຸດທະສຳດໄລຍະຍຳວ. ມັນມີຄວຳມສ�ຳຄັນຫຼຳຍຂຶ້ນໃນວຽກງຳນກ່ຽວກັບ 
ກຳນບ�ລິຫຳນຈັດກຳນ. ທັກສະທຳງຄວຳມຄິດກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວຳມຄິດເຫັນຕ່ຳງໆ ໃນຂະນະທີ່ທັກສະກ່ຽວ
ກັບຄົນເວ້ົຳເຖິງຄົນ ແລະ ທັກສະທຳງເຕັກນິກເວ້ົຳເຖິງສິ່ງຂອງ.

ຄຸນລັກສະນະຂອງຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ

ຄົນຄຳດຫວັງຫຍັງຈຳກຜູ້ນ�ຳທ່ີດີ? ນີ້ແມ່ນເນື້ອໃນຂອງຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງກຳນໃນຜູ້ນ�ຳທ່ີດີ.

ກຳນຍອມຮັບ: ກຸ່ມພິຈຳລະນຳຜູ້ນ�ຳທ່ີພວກເຂົຳເປັນຄົນເລືອກດ້ວຍເອງ ເຖິງຈະເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບມອບໝຳຍ 
ຈຳກທຳງກຳນກ�ຕຳມ.

ທັກສະທຳງຄວຳມຄິດ ແລະ ຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນ: ເປັນຄົນທ່ີມີຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນ ແລະ ເປັນຕົ້ນແບບ 
ສຳມຳດສ້ຳງຕົ້ນແບບ ແລະ ພັດທະນຳຄວຳມຄິດໃໝ່ໆ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງຳນ. ມັນມີຫຼຳຍກວ່ຳກຳນແກ້ໄຂ 
ບັນຫຳແຕ່ເປັນກຳນຄິດແບບມະໂນພຳບເພື່ອສ້ຳງຄວຳມຄິດເຫັນ ແລະ ເບິ່ງໄປຂ້ຳງໜ້ຳເພື່ອວຳງແຜນກຳນ 
ປ່ຽນແປງກ່ອນເຫດກຳນ. ເປັນຕົວແທນຂອງຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນເບິ່ງເຫັນບັນຫຳ ໃນທຸກໆ ດ້ຳນທັງ 
ປະຈຸບັນ ແລະ ອຳນຳຄົດ.

ຄວຳມໝັ້ນໃຈ - ບຸກຄົນ ແລະ ລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ: ຄົນຕ້ອງກຳນຮູ້ສຶກປອດໄພເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແນວນີ້ ຜູ້ນ�ຳ 
ບ�່ພຽງແຕ່ສ້ຳງຄວຳມໝ້ັນໃຈ ແຕ່ມີຄວຳມໝ້ັນໃຈໃນຄວຳມສຳມຳດຢູ່ພຳຍໃນຕົນເອງອີກດ້ວຍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດ 
ໃຫ້ສະແດງອອກເຖິງຄວຳມສຳມຳດແຕ່ບ�ຄ່ວນໃຫ້ເກີດກຳນເອ່ືອຍອີງຜູ້ນ�ຳ. ຜູ້ນ�ຳຄວນຄ�ຳນຶງເຖິງອັນຕະລຳຍ 
ດັ່ງກ່ຳວ ແລະ ອອກຈຳກຫົນທຳງດັ່ງກ່ຳວ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຂົຳເຈົ້ຳຮັກສຳຄວຳມເປັນຕົວເອງ ແລະ ຄວຳມ 
ປຳດຖະໜຳຂອງຕົນ.

ກຳນມອບວຽກ: ສຳມຳດມອບວຽກ ແລະ ເຂົ້ຳໃຈວິທີກຳນມອບວຽກເປັນຢ່ຳງດີ ດັ່ງຄ�ຳເວົ້ຳທ່ີໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ 
ເຊັ່ນ ກຳນຈັດກຳນແມ່ນ “ກຳນເຮັດວຽກໃຫ້ສ�ຳເລັດຜ່ຳນຄົນອື່ນ” ເຊິ່ງຕ້ອງມີກຳນມອບໝຳຍໜ້ຳທ່ີ 
ຮັບຜິດຊອບ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕຳມ ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນທຸກລ�ຳດັບຂັ້ນຂອງກຳນບ�ລິຫຳນຈັດກຳນອຳດພິຈຳລະນຳ 
ໃນຂອບເຂດກຳນມອບໝຳຍໜ້ຳວຽກ ວ່ຳເຂົຳປ່ອຍປະ, ຍຶດຖື ຫຼື ມອບໝຳຍວຽກກັນແທ້.

ຄວຳມເຊື່ອຖື ແລະ ຄວຳມຈິງໃຈຢ່ຳງແຮງກ້ຳ: ສະແດງຄວຳມຈິງໃຈ ແລະ ຄວຳມໄວ້ວຳງໃຈ - ທ່ຳອ່ຽງ     
ທີ່ຈະຍຶດຖືຄວຳມເຊື່ອໝ້ັນພຳຍໃຕ້ຂອບເຂດທ່ີມີເຫດຜົນແທນທ່ີຈະປ່ຽນໃຈທຸກໆ ຄັ້ງທ່ີຄ່ຳນິຍົມປ່ຽນໄປ  
ພ້ອມທັງກຳນກຽມພ້ອມທ່ີຈະຮັບຜິດຊອບໃນກຳນກະທ�ຳແທນທ່ີຈະ “ຖິ້ມໂທດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ”.

ກຳນໂນ້ມນ້ຳວຈິດໃຈຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ: ສຳມຳດໂນ້ມນ້ຳວຈິດໃຈໃຫ້ເຮັດຕຳມທ່ີຕ້ອງກຳນ ເຊິ່ງລວມມີ 
ອ�ຳນຳດໃນກຳນໃຊ້ຄ�ຳເວ້ົຳ, ກຳນຍອມຮັບສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ທ່ີຕ້ອງກຳນ 
ໂນ້ມນ້ຳວ.
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ກຳນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ: ພ້ອມທ່ີຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຂົ້ຳໃຈເວລຳມີຄົນຂ�ໃຫ້ຊ່ວຍ. ອຳດຈະ 
ຫຼີກລ່ຽງຄວຳມຮູ້ສຶກວ່ຳບ�່ເຄີຍມີເວລຳຊ່ວຍ ຫຼື ຮັບຟັງບັນຫຳ; ເມື່ອຜູ້ບັງຄັບບັນຊຳຢູ່ພຳຍໃຕ້ຄວຳມກົດດັນ 
ແລະ ບ�່ສຳມຳດສະຫຼະເວລຳໄດ້ໃນຂະນະນັ້ນ, ບ�່ມີຄວຳມຜິດຫຍັງ ຖ້ຳບອກວ່ຳຈະກັບຄືນມຳຫຳໃຫ້ໄວທ່ີ 
ສຸດເທ່ົຳທ່ີຈະໄວໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ດັ່ງທ່ີເວົ້ຳ.

ອຳລມົຈດິທີທຸ່ນ່ທຽ່ງ: ບັນຫຳ ແລະ ເລ່ືອງສ່ວນຕົວຄວນເອົຳອອກຈຳກຄວຳມສ�ຳພັນກັບກຸ່ມ ແລະ ສະມຳຊິກ
ໂດຍວທີິສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວຳມເຂ້ົຳໃຈທ່ີສອດຄ່ອງ. ກຳນຂຳດອຳລົມຈິດທ່ີດຸ່ນດ່ຽງເຮດັໃຫ້ເກີດຄວຳມ   
ເຄັ່ງຕຶງພຳຍໃນກຸ່ມ ເວລຳທ່ີຜູ້ນ�ຳບ�່ພ�ໃຈ ແລະ ຫງຸດຫງິດມື້ໜ່ຶງ ແລະ ດີໃຈ ແລະ ເຫັນພ້ອມທຸກອັນ 
ອີກມື້ໜ່ຶງ. 

ກຳນເອົຳໃຈໃສ່: ສະແດງຄວຳມເຄົຳລົບພະນັກງຳນທັງໃນນຳມບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມທັງຮູ້ສຶກໄວ ແລະ ເຂົ້ຳໃຈ 
ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ.

ເປັນແບບຢ່ຳງທີ່ດີ: ເຕີມເຕັມຄ�ຳເວ້ົຳດ້ວຍກຳນປະຕິບັດເປັນແບບຢ່ຳງທີຖືກຕ້ອງເໝຳະສົມ ດັ່ງຄ�ຳເວົ້ຳ 
ທີ່ວ່ຳ “ບ�່ຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທ່ີຂ້ອຍເຮັດ, ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເວ້ົຳ” ເຊິ່ງບ�່ໄດ້ຜົນໃນຄວຳມສ�ຳພັນກ່ຽວກັບ 
ວຽກງຳນຂອງຄົນ.

ມີຄວຳມຍຸດຕິທ�ຳ: ເປັນຄົນຍຸດຕິທ�ຳ ແລະ ຊື່ສັດຕະຫຼອດເວລຳ ແລະ ບ�່ເປັນຄົນເລືອກທ່ີຮັກ ມັກທ່ີຊັງ 
ມີຄວຳມສຳມຳດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນ ບ�່ຢ້ຳນທ່ີຈະໜັກແໜ້ນ ເພຳະເປັນຄົນຍຸດຕິທ�ຳໂດຍສ�ຳນຶກສະເໝີວ່ຳ 
ຄວຳມໝ້ັນຄົງໜັກແໜ້ນຈະຍອມຮັບໄດ້ ຖ້ຳມີຄວຳມຍຸດຕິທ�ຳ. 

ເປັນຜູ້ສ້ຳງສະພຳບແວດລ້ອມໃນກຳນເຮັດວຽກ: ຮັບປະກັນໃຫ້ສະພຳບແວດລ້ອມກຳນເຮັດວຽກມີຄວຳມ 
ຂັດແຍ່ງ ຫຼື ຄວຳມສັບສົນໜ້ອຍທ່ີສຸດ. ຄວຳມຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວຳມສັບສົນຫຼຳຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ຄວຳມຢ້ຳນກົວ ແລະ ຄວຳມວິຕົກກັງວົນພຳຍໃນສະມຳຊິກກຸ່ມສົ່ງຜົນເຖິງປະສິດທິພຳບກຳນເຮັດວຽກ.

ຄວຳມນັບຖືຕົນເອງສູງ: ຜູ້ນ�ຳທ່ີສະຫຼຳດມີຄວຳມພ�ໃຈໃນຄວຳມຖືກຕ້ອງຂອງຕົນໂດຍບ�່ຕ້ອງກຳນ
ກຳນ ພິສູດໃດໆ.

ທັກສະກຳນຫຼິ້ນບົດບຳດໃນຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ ແລະ ກຳນເປັນສະມຳຊິກ: ມັນສ�ຳຄັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບກຳນ 
ຍອມຮັບເປັນຄົນໜ່ຶງໃນກຸ່ມ ແຕ່ກ�ມີຄວຳມສ�ຳຄັນເທ່ົຳທຽມກັນທ່ີບ�່ລົງເລິກເກີນໄປຈົນເຮັດໃຫ້ຄວຳມເປັນ 
ຜູ້ນ�ຳເສຍຫຳຍ. ຜູ້ນ�ຳບຳງຄົນພະຍຳຍຳມຢ່ຳງໜັກທ່ີຈະເປັນ “ໜຶ່ງໃນກຸ່ມ” ໂດຍສະເພຳະກຳນພົບປະກັນ 
ນອກໂມງວຽກ ເຊິ່ງເຂົຳໄດ້ຂ້ຳມເສ້ັນ (ທີ່ເປັນຄວຳມຈິງ) ລະຫວ່ຳງ ຜູ້ນ�ຳ ແລະ ຜູ້ທ່ີເຂົຳນ�ຳພຳ. ຫຼຳຍຄົນບ�່ຮູ້
ວ່ຳມີເສັ້ນແດນນີ້ຢູ່ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເຄົຳລົບເສັ້ນແດນດັ່ງກ່ຳວ.

ມີແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເປັນຜູ້ສ້ຳງແຮງຈູງໃຈ: ສຳມຳດສ້ຳງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຕົນເອງ ກ່ອນສ້ຳງໃຫ້ຄົນອື່ນ ໂດຍ 
ສະແດງແຮງກະຕຸ້ນທ່ີຈະຮບັຜິດຊອບ ແລະ ມຸ່ງໝ້ັນສູ່ສ່ິງທ່ີດີກວຳ່ ເຊ່ິງລວມເອົຳຈິດວນິຍຳນຂອງຜູ້ເຜີຍແຜ່ 
ລົນນະລົງຕຳອຸດົມຄະຕິຂອງຕົນ ລວມທັງຄວຳມທະເຍີທະຍຳນສ່ວນຕົວທີ່ບ�ລິສຸດ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ອັນດູດດື່ມທ່ີຈະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ.

ເປີດໃຈກວ້ຳງ: ເຂົ້ຳເຈົ້ຳສ�ຳນຶກ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງແນວຄິດທ່ີຫຼຳກຫຼຳຍນັ້ນມຳຈຳກສະມຳຊິກໃນກຸ່ມ. ມີຫຼຳຍ
ກຳນສຶກສຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ຳຜູ້ນ�ຳບ�່ໄດ້ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມແຜນກຳນທຸກຢ່ຳງ ແຕ່ຄວຳມເປັນຈິງສ�ຳລັບຜູ້ນ�ຳ 
ທີ່ດີຫຼຳຍຄົນ ຄວຳມຄິດສ່ວນໃຫຍ່ເກີດມຳຈຳກພຳຍໃນກຸ່ມຂອງເຂົຳ. ຜູ້ນ�ຳບຳງຄົນຮູ້ສຶກເສຍໜ້ຳ ຖ້ຳຮັບ 
ເອົຳຄ�ຳແນະນ�ຳຂອງຜູ້ໃຕ້ບັງຂັບບັນຊຳ. ຜູ້ນ�ຳທ່ີມີປະສົບກຳນຈະຮູ້ຄຸນຄ່ຳຂອງກຳນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຮູ້ສຶກມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປົ້ຳໝຳຍກ�ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວຳມຄິດ ແລະ ກຳນປະກອບສ່ວນຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ. 



65

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ Soft Skills

ໃນບຳງກ�ລະນີ ຜູ້ນ�ຳທ່ີປະສົບຜົນສ�ຳເລັດຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມຳຊິກສະແດງອອກ ກ່ຽວກັບວິທີກຳນດ�ຳເນີນງຳນ 
ທີ່ເຂົຳຄິດໄວ້ໃນໃຈແລ້ວ.

ມີຄວຳມມຸ່ງໝັ້ນສ່ວນຕົວ: ເພື່ອກຳນເປັນຜູ້ນ�ຳຄົນໜ່ຶງບ�່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງເປັນຄົນທ່ີສະຫຼຳດລ�້ຳເລີດແຕ່ຕ້ອງມີ
ຄວຳມມຸ່ງໝັ້ນສ່ວນຕົວຢ່ຳງລ�້ຳເລີດຫຼຳຍກວ່ຳ.

ຄວຳມຮັບຜິດຊອບ: ເຮັດຕົນເອງເປັນຄືກັນຊົນລະຫວ່ຳງພະນັກງຳນ ແລະ ຄະນະບ�ລິຫຳນ ແຕ່ບ�່ເປັນກຳນ
ສົ່ງຕ�່ຄວຳມກົດດັນໃຫ້ຄົນທ່ີເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ. ມັນໝຳຍເຖິງກຳນຮັບເອົຳຄວຳມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວ 
ສ�ຳລັບທິດທຳງ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ີຕ້ອງກຳນ ອຳດບ�່ແມ່ນຄວຳມຕ້ອງກຳນສ່ວນຕົວ ຫຼື ທຳງເລືອກທ່ີຕ້ອງກຳນ. 
ຜູ້ນ�ຳຈະບ�່ກ່ຳວວ່ຳ “ຂັ້ນເທິງສັ່ງໃຫ້ເຮັດ” ເພຳະວ່ຳເປັນກຳນປັດຄວຳມຮັບຜິດຊອບອອກຈຳກຕົນເອງ.

ກຳນຕັດສິນບັນຫຳ ແລະ ກຳນຕັດສິນໃຈທີ່ມີເຫດຜົນໜັກແໜ້ນ: ເປັນຄົນທ່ີຕັດສິນໃຈສູງໃນເວລຳທ່ີ 
ເໝຳະສົມ ຫຼີກລ່ຽງກຳນເລື່ອນເວລຳກ່ຽວກັບບັນຫຳທ່ີບ�່ດີ ພະຍຳຍຳມຄຳດກຳນເຖິງຜົນກະທົບທ່ີອຳດ 
ເກີດຈຳກກຳນຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄ�ຳນຶງເຖິງກຳນກະທ�ຳທ່ີອຳດເກີດຂຶ້ນຂອງຄົນອື່ນໆ. ມີຂະບວນກຳນຄິດ 
ທີ່ຊັດເຈນໃນກຳນຄິດຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີບຸກຄະລິກທ່ີເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງເປັນອົງປະກອບທ່ີຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບ 
ຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳແບບປະຊຳທິປະໄຕ. ກຳນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກຳນໃຊ້ອ�ຳນຳດທຳງສັງຄົມທ່ີຖືກຕ້ອງນັ້ນ 
ມີຄວຳມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຍຳກກວ່ຳ.

ສິ່ງສ�ຳຄັນທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ແມ່ນ ບົດບຳດຂອງຜູ້ນ�ຳມີຄວຳມສ�ຳຄັນຫຼຳຍໃນກຳນບັນລຸເປົ້ຳໝຳຍຄວຳມສ�ຳເລັດ 
ຮ່ວມກັນ. ຜູ້ນ�ຳຕ້ອງສ້ຳງຄວຳມຕ່ືນຕົວໃຫ້ສະມຳຊິກ ແລະ ກະຕຸ້ນ ລວມທັງໂນ້ມນ້ຳວໃຫ້ຄົນຮູ້ວ່ຳເຂົຳ 
ສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມປ່ຽນແປງໄດ້. 

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ສິ່ງສ�ຳຄັນທ່ີພົ້ນເດັ່ນແມ່ນທຸກຄົນສຳມຳດພັດທະນຳຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນເປັນຜູ້ນ�ຳ 
ພຽງແຕ່ເຂົຳເຈົ້ຳຕ້ອງເຂົ້ຳໃຈຂ�້ຈ�ຳກັດ ແລະ ທ່ຳແຮງຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງບ�່ຄວນບັງຄັບຕົນເອງໃຫ້ 
ສວມບົດບຳດທ່ີຮູ້ສຶກອຶດອັດ ແລະ ບ�່ສະບຳຍໃຈ.

ທັກສະຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳສຳມຳດຮຽນຮູ້ໄດ້. ຄວຳມສ�ຳເລັດຂອງຄົນທ່ີເປັນຜູ້ນ�ຳ/ຫົວໜ້ຳໜ່ວຍງຳນຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີກຳນປະສົມປະສຳນຄວຳມສຳມຳດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຫຼັກກຳນຂອງຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ 
ເປັນປະຈ�ຳ. ກຳນສຶກສຳໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ຳຜູ້ນ�ຳທ່ີດີທ່ີສຸດ ເຖິງຈະມີຄວຳມແຕກຕ່ຳງທຳງດ້ຳນ 
ບຸກຄະລິກກະພຳບ ກຳນປະຕິບັດຕຳມຫຼັກກຳນທ່ີແນ່ນອນທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ເຂົຳເຈົ້ຳສຳມຳດຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງ 
ຈຸດສູງສຸດໄດ້.

ບົດອ່ານກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົາໃຈຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ໄດ້ປັບປ່ຽນຈາກສື່ການຮຽນການສອນຂອງ ເປມ ຊັດດາ (Prem Chadha), 
Society for Participatory Research in Asia (PRIA).
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ 
ກຳນຕັດສິນໃຈ
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບກຳນຕັດສິນໃຈ
“ແບບຝຶກຫັດກຳນວຳງແຜນໂຄງກຳນ”

ຈຸດປະສົງ ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ກຳນສົນທະນຳປຶກສຳຫຳລືກ່ຽວກັບ ແບບຝຶກຫັດກຳນ 
ວຳງແຜນໂຄງກຳນ ແລະ ກຳນສົນທະນຳປຶກສຳຫຳລືຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົຳຮ່ວມ 
ເຂົ້ຳໃຈ ແລະ ຊອກຮູ້ຂະບວນກຳນທ່ີສ�ຳຄັນໃນກຳນຕັດສິນໃຈໃນບ�ລິບົດ 
ຂອງອົງກອນ.

ເວລຳ 120 ນຳທີ
ອຸປະກອນ ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ ແລະ ເອກະສຳນກິດຈະກ�ຳ

ກຳນວຳງແຜນໂຄງກຳນສ�ຳລັບຜູ້ເຂ້ົຳຮ່ວມໝົດທຸກຄົນ 
ແຜ່ນພຳບ, ເຄື່ອງສຳຍພຳບ LCD ແລະ ຄອມພິວເຕີ້

ວິທີກຳນຮຽນ ກຳນບັນຍຳຍສັ້ນ, ແບບຝຶກຫັດດ່ຽວ ແລະ ກຸ່ມ ແລະ ກຳນຖຳມ-ຕອບ

ກິດຈະກ�ຳ 1 60 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 1.1 ບອກວ່ຳ ແບບຝຶກຫັດກຳນວຳງແຜນໂຄງກຳນ ເປັນແບບຝຶກຫັດສ�ຳລັບກຸ່ມ 

ແລະ ສ�ຳລັບບຸກຄົນ.

ຂັ້ນຕອນ 1.2 ແບບກຸ່ມໃຫຍ່ເປັນທີມລະປະມຳນ 3-4 ຄົນ (ຈ�ຳນວນຄົນໃນທີມອຳດຂຶ້ນກັບ 
ຈ�ຳນວນທັງໝົດຂອງຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມ).

ຂັ້ນຕອນ 1.3 ແຈກຢຳຍ ເອກະສຳນ 1 ແລະ ເອກະສຳນ 2 ກ່ຽວກັບ ແບບຝຶກຫັດ
ກຳນວຳງແຜນໂຄງກຳນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມແຕ່ລະຄົນ ແລະ ອ່ຳນສະຖຳນະກຳນ 
ແລະ ໜ້ຳວຽກທ່ີອະທິບຳຍໃນ ເອກະສຳນ 1.

ຂັ້ນຕອນ 1.4 ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມເຮັດແບບຝຶກຫັດຂອງໃຜລຳວ ກ່ອນເຮັດຮ່ວມກັບ 
ທີມຂອງຕົນ (ອີງໃສ່ ເອກະສຳນ 1) ໃຫ້ເວລຳ 15 ນຳທີ ໃນກຳນເຮັດກິດຈະກ�ຳ 
ສະເພຳະບຸກຄົນນີ້. ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງຈັດລ�ຳດັບກິດຈະກ�ຳ 
ກຳນບ�ລິຫຳນໃນຖັນ ຂັ້ນທີ 1 ຂອງ ເອກະສຳນທີ 2.

ຂັ້ນຕອນ 1.5 ໃນກຳນຈັດລ�ຳດັບໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມເຮັດວຽກໃນກຸ່ມຂອງຕົນເອງ ແລະ
ລົງຄ�ຳເຫັນ ກ່ຽວກັບລ�ຳດັບຂອງກິດຈະກ�ຳກຳນບ�ລິຫຳນຂອງທີມໃນຖັນ
ບຳດ ກ້ຳວທີ 2 ຂອງ ເອກະສຳນທີ 2. ໃຫ້ເວລຳ 30 ນຳທີໃນກຳນປະຕິບັດ. 

ຂັ້ນຕອນ 1.6 ເຕືອນຄວຳມຈ�ຳຂອງຜູ້ຂົ້ຳຮ່ວມວ່ຳ ກຳນຈັດລຽງໃນຖັນ ບຳດກ້ຳວທີ 2 
ຕ້ອງຄືກັນໝົດທຸກຄົນໃນທີມ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງເຫັນດີນ�ຳກັນ.

ຂັ້ນຕອນ 1.7 ເວລຳເຮັດ ບຳດກ້ຳວທີ 2 ແລກປ່ຽນ ເອກະສຳນກຳນຈັດລຽງລ�ຳດັບ 
ຂອງຊ່ຽວຊຳນກຳນວຳງແຜນໂຄງກຳນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມເອົຳລ�ຳດັບ 
ດັ່ງກ່ຳວໄປໃສ່ຖັນ ບຳດກ້ຳວທີ 3 ຂອງ ເອກະສຳນທີ 2
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ຂັ້ນຕອນ 1.8 ໃນເວລຳເຮັດ ບຳດກ້ຳວທີ 3 ບອກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຄິດໄລ່ຄວຳມແຕກຕ່ຳງ 
ລະຫວ່ຳງຖັນທີ 1 (ກຳນຈັດລ�ຳດັບຂອງບຸກຄົນ) ແລະ ຖັນທີ 3 (ກຳນຈັດ 
ລ�ຳດັບຂອງຊ່ຽວຊຳນ) ຂອງແຕ່ລະກິດຈະກ�ຳກຳນບ�ລິຫຳນ (ແຖວ) ແລະ 
ຂຽນຄວຳມແຕກຕ່ຳງໃສ່ຖັນ ບຳດກ້ຳວທີ 4 ຂອງ ເອກະສຳນທີ 2.
ຕົວຢ່ຳງ ຖ້ຳຜູ້ເຂ້ົຳຮ່ວມຈັດລ�ຳດັບກິດຈະກ�ຳ 1 (ຫຳຄົນທ່ີຄຸນສົມບັດເໝຳະ 
ສົມກັບຕ�ຳແໜ່ງ) ໄດ້ 3 ຄະແນນ ແລະ ກຳນຈັດລຽງຂອງຊ່ຽວຊຳນໄດ້ 12 
ຄະແນນ, ຄວຳມແຕກຕ່ຳງກັນ (1-3) ແມ່ນ 9.

ຂັ້ນຕອນ 1.9 ເວລຳເຮັດ ບຳດກ້ຳວທີ 4 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຄິດໄລ່ ຄວຳມແຕກຕ່ຳງລະຫວ່ຳງ 
ຖັນທີ 2 (ກຳນຈັດລ�ຳດັບຂອງທີມ) ແລະ ຖັນທີ 3 (ກຳນຈັດລ�ຳດັບຂອງ 
ຜູ້ຊ່ຽວຊຳນ)  ສ�ຳລັບແຕ່ລະກິດຈະກ�ຳກຳນບ�ລິຫຳນ (ແຖວ) ແລະ  ຂຽນຄວຳມ 
ແຕກຕ່ຳງໃສ່ຖັນ ບຳດກ້ຳວທີ 5 ຂອງ ເອກະສຳນທີ 2. 
ຕົວຢ່ຳງ ຖ້ຳທີມໄດ້ຮັບຄະແນນກິດຈະກ�ຳກຳນບ�ລິຫຳນ 1 (ຫຳຄົນທ່ີ 
ຄຸນສົມບັດເໝຳະສົມກັບຕ�ຳແໜ່ງ) ໄດ້ 8 ຄະແນນ ແລະ ກຳນຈັດລຽງຂອງ   
ຜູ້ຊ່ຽວຊຳນແມ່ນ 12, ຄວຳມແຕກຕ່ຳງ (2-3) ແມ່ນ 4.

ຂັ້ນຕອນ 1.10 ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມລວມຕົວເລກຂອງຖັນ ຂັ້ນຕອນທີ 4 ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ 5.
ໃຫ້ແຕ່ລະທີມຄິດໄລ່ຄ່ຳສະເລ່ຍສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍກຳນລວມຄະແນນທັງໝົດ
ຂອງຄະແນນສ່ວນຕົວ (ໄດ້ຈຳກ ຂັ້ນຕອນທີ 4) ຂອງສະມຳຊິກແຕ່ລະຄົນ 
ໃນທີມ. ໃຫ້ສະມຳຊິກແຕ່ລະຄົນໃນທີມຂຽນຂຽນຄ່ຳສະເລ່ຍສ່ວນ ບຸກຄົນ 
ໃສ່ເລກທ່ີຂອງທີມທ່ີເໝຳະສົມໃນ ເອກະສຳນທີ 2.

ຂັ້ນຕອນ 1.11 ໃຫ້ແຕ່ລະທີມໃສ່ຄະແນນຂອງທີມ (ໄດ້ຈຳກບຳດກ້ຳວທີ 5) ໃສ່ເລກທ່ີ 
ຂອງທີມທ່ີເໝຳະສົມໃນ ເອກະສຳນທີ 2.

ຂັ້ນຕອນ 1.12 ໃຫ້ແຕ່ລະທີມຄິດໄລ່ຄວຳມແຕກຕ່ຳງຂອງຄະແນນລະຫວ່ຳງທີມ ແລະ 
ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງບຸກຄົນ. ຖ້ຳຄະແນນຂອງທີມໜ້ອຍກວ່ຳຄະແນນ 
ສະເລ່ຍຂອງບຸກຄົນ ສະແດງວ່ຳເປັນຜົນດີຂອງທີມ. ຖ້ຳຄະແນນຂອງທີມ 
ສູງກວ່ຳຄະແນນສະເລ່ຍຂອງບຸກຄົນ ແປວ່ຳທີມເສຍຜົນປະໂຫຍດ.

ໃຫ້ແຕ່ລະທີມ ແລກປ່ຽນກັນວ່ຳ ໃຜໄດ້ຄະແນນໜ້ອຍທ່ີສຸດ ແລະ ອະທິບຳຍ 
ວ່ຳຄະແນນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຄະແນນທ່ີດີທ່ີສຸດ.

ຖຳມທີມທ່ີຄະແນນສ່ວນຕົວ ໜ້ອຍກວ່ຳຄະແນນຂອງທີມ. 
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ກິດຈະກ�ຳ 2 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 2.1 ນ�ຳພຳສົນທະນຳຖຳມ-ຕອບດ້ວຍຄ�ຳຖຳມລຸ່ມນີ້:

• ກຳນຕັດສິນໃຈຜູ້ດຽວງ່ຳຍສ�່ຳໃດ ແລະ ເປັນທີມເດງ່ຳຍສ�່ຳໃດ?
• ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໄດ້ດີທ່ີສຸດໃນທີມ?
• ທ່ຳນລົງມະຕິກຳນຕັດສິນເປັນເອກະພຳບກັນແນວໃດໃນທີມ?
• ທ່ຳນຈັດກຳນກັບຄວຳມແຕກຕ່ຳງທຳງຄວຳມຄິດໃນກຳນຕັດສິນໃຈ 

ແນວໃດ?
• ສິ່ງທ້ຳທຳຍມີອັນໃດແດ່? 
• ມີບົດຮຽນກ່ຽວກັບກຳນຕັດສິນໃຈຫຍັງແດ່ທ່ີສຳມຳດຖອດຖອນໄດ້ 

ຈຳກປະສົບກຳນຄ້ັງນີ້?

ກິດຈະກ�ຳ 3 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 3.1 ນ�ຳສະເໜີໂດຍເນັ້ນໜັກຄຸນລັກສະນະທີ່ຫຼຳກຫຼຳຍ ແລະ ຂະບວນກຳນ 

ຂອງກຳນຕັດສິນໃຈ.

ຂັ້ນຕອນ 3.2 ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກພຳກກຳນຖຳມ-ຕອບ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຖຳມ 
ຄ�ຳຖຳມ ແລະ ເພີ່ມຄ�ຳຄິດເຫັນຫຼັງກຳນນ�ຳສະເໜີ. 

ຂັ້ນຕອນ 3.3 ປິດກຳນສົນທະນຳໂດຍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມທຸກຄົນ.
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ແບບຝຶກຫັດກຳນວຳງແຜນໂຄງກຳນ
ເອກະສຳນທີ 1

1. ສະຖຳນະກຳນ

ອົງກອນຂອງທ່ຳນໄດ້ມອບໝຳຍໃຫ້ທ່ຳນເຮັດວຽກກັບທີມທ່ີຫຳກ�່ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ເພື່ອຮັບເໝົຳໂຄງກຳນ ກຳນ 
ສຶກສຳນອກໂຮງຮຽນ. ທີມງຳນທັງໝົດຂອງທ່ຳນໄດ້ຮັບມອບໝຳຍຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອ�ຳນຳດ     
ໃນກຳນອອກແບບແຜນກຳນເພື່ອບ�ລິຫຳນໂຄງກຳນ ແລະ ຫຼັງຈຳກທ່ີຄະນະບ�ລິຫຳນສູງສຸດກວດແກ້ 
ທົບທວນ ແລະ ພິຈຳລະນຳຮັບຮອງແລ້ວທີມຂອງທ່ຳນຕ້ອງເປັນຜູ້ປະຕິບັດ.

ທີມຂອງທ່ຳນໄດ້ຮັບກຳນສ້ຳງຂ້ຶນຢ່ຳງຕ້ັງໃຈປະກອບດ້ວຍຄົນທ່ີມີປະສົບກຳນມຳຈຳກຫຼຳກຫຼຳຍພະແນກ 
ຍ້ອນມີຄວຳມຮູ້ສຶກວ່ຳມີຄວຳມຮູ້ ແລະ ທັກສະທ່ີຫຼຳຍຫຼຳຍມັນຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບກຳນສ້ຳງທີມ ທີ່ມີ 
ປະສິດທິພຳບສູງສຸດ. ບ�່ມີໃຜໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງກຳນມຳກ່ອນຈົນຮອດປະຈຸບັນ ນອກຈຳກຄວຳມຄຳດ
ຫວັງທ່ີຕ້ອງກຳນຂະຫຍຳຍຂະໜຳດໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນເພື່ອຮອງຮັບຄົນທ່ີຕ້ອງກຳນເພີ່ມຂຶ້ນ.

2. ວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ເຖິງວ່ຳບ�່ມີຂ�້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງກຳນ ທີມຂອງທ່ຳນກ�ຕ້ອງອອກແບບແຜນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອບ�ລິຫຳນໂຄງກຳນ. 
ໃນໜ້ຳຕ�່ໄປແມ່ນລຳຍກຳນກິດຈະກ�ຳກຳນບ�ລິຫຳນຈັດກຳນ (1 ຮອດ 15) ຈັດລຽງລ�ຳດັບແບບສຸ່ມ. ໜ້ຳທ່ີ
ຂອງທ່ຳນແມ່ນຈັດລ�ຳດັບຂອງກິດຈະກ�ຳດ່ັງກ່ຳວຕຳມຂ້ັນຕອນທ່ີທ່ຳນຕ້ອງເຮັດຕຳມເວລຳບ�ລິຫຳນ 
ໂຄງກຳນ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ຳນີ້ຈະໄດ້ຮັບກຳນທົບທວນຄືນຈຳກຄະນະບ�ລິຫຳນກ່ອນທ່ຳນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດ 
ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ�ຳເນີນກຳນໂຄງກຳນ.

ບຳດກ້ຳວ 1

ຍ້ອນວ່ຳທ່ຳນມີເວລຳບ�່່ເທ່ົຳໃດນຳທີກ່ອນທ່ີທີມງຳນຈະປະຊຸມກັນເປັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ທ່ຳນຕ້ອງອ່ຳນທົບທວນ
ຄືນລຳຍກຳນກິດຈະກ�ຳໃນໜ້ຳຕ�່ໄປ (ເອກະສຳນທີ 2) ແລະ ໂດຍບ�່ປຶກສຳຫຳລືກັບຜູ້ໃດໃຫ້ຈັດລຽງລ�ຳດັບ 
ຂອງກິດຈະກ�ຳ ກຳນບ�ລິຫຳນຈັດກຳນອີງຕຳມລ�ຳດັບຂອງກຳນບ�ລິຫຳນໂຄງກຳນທ່ີທ່ຳນຄິດ. ເລີ່ມຈຳກ 
“1” ກິດຈະກ�ຳທ�ຳອິດ ຈົນຮອດ “15” ກິດຈະກ�ຳສຸດທ້ຳຍ. ກະລຸນຳນ�ຳໃຊ້ຖັນ ຂັ້ນຕອນທີ 1 (ກຳນຈັດລຽງ 
ຂອງບຸກຄົນ)

ບຳດກ້ຳວ 2

ໃນຂັ້ນນີ້ ໃນຮູບແບບທີມຕົກລົງເຫັນດີກັນກ່ຽວກັບລ�ຳດັບຂັ້ນຂອງກິດຈະກ�ຳທ່ີຄວນເຮັດ. ກະລຸນຳນຳ�ໃຊ້ 
ຖັນບຳດກ້ຳວທີ 2 (ກຳນຈັດລຽງຂອງທີມ)
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ແບບຝຶກຫັດກຳນວຳງແຜນໂຄງກຳນ
ເອກະສຳນທີ 2

ລ/ດ ກິດຈະກ�ຳກຳນບ�ລິຫຳນຈັດກຳນ ບຳດກ້ຳວ 1 ບຳດກ້ຳວ 2 ບຳດກ້ຳວ 3 ບຳດກ້ຳວ 4 ບຳດກ້ຳວ 5
ກຳນຈັດລຽງ
ຂອງບຸກຄົນ

ກຳນຈັດລຽງ
ຂອງທີມ

ກຳນຈັດລຽງ 
ຂອງຊ່ຽວຊຳນ 
ກຳນວຳງແຜນ

ຄວຳມ 
ແຕກຕ່ຳງ 

ຂອງບຸກຄົນ
(1-3)

ຄວຳມ 
ແຕກຕ່ຳງ 
ຂອງທີມ
(2-3)

I ຈັດຈ້ຳງພະນັກງຳນ ທີ່ເໝຳະສົມກັບໜ້ຳທີ່ ຕ�ຳແໜ່ງ
II ວັດແທກຄວຳມຄືບໜ້ຳ ຫຼື ຄວຳມຜິດປົກກະຕິຂອງ 

ໂຄງກຳນ
III ກ�ຳນົດ ແລະ ວິເຄຳະກິດຈະກ�ຳຕ່ຳງໆ ທີ່ຈ�ຳເປັນໃນກຳນ 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ
IV ພັດທະນຳຍຸດທະສຳດ (ບຸລິມະສິດ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ 

ໄລຍະເວລຳຂອງ ແຕ່ລະບຳດກ້ຳວ ທີ່ສ�ຳຄັນ)
V ຈັດຄວຳມຮັບຜິດຊອບ, ກຳນຕອບຮັບ ແລະ ອ�ຳນຳດ 

ທຳງກຳນໃຫ້ກັບທີມງຳນຂອງໂຄງກຳນ
VI ຕັ້ງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງກຳນ (ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ຕ້ອງກຳນ)
VII ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນຳພະນັກງຳນກ່ຽວກັບໜ້ຳທີ່ 

ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃໝ່
VIII ຮວບຮວມ ແລະ ວິເຄຳະຄວຳມເປັນຈິງຂອງ 

ສະຖຳນະພຳບຂອງໂຄງກຳນ ໃນປະຈຸບັນ
IX ສ້ຳງມຳດຖຳນເງື່ອນໄຂສ�ຳລັບຕ�ຳແໜ່ງງຳນໃໝ່
X ປະຕິບັດກຳນແກ້ໄຂທ່ີຈ�ຳເປັນກ່ຽວກັບໂຄງກຳນ
XI ປະສຳນງຳນກິດຈະກ�ຳໂຄງກຳນຢ່ຳງຕ�່ເນື່ອງ
XII ກ�ຳນົດກຳນຈັດສັນກຳນນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນ (ລວມທັງ 

ງົບປະມຳນ, ສິ່ງອ�ຳນວຍຄວຳມ ສະດວກ ໆລໆ).
XIII ຮັບປະກັນປະສິດທິພຳບຂອງບຸກຄົນຕ�່ກັບເປົ້ຳໝຳຍທຳງ

ດ້ຳນປະສິດທິພຳບ
XIV ພັດທະນຳເປົ້ຳໝຳຍທຳງດ້ຳນປະສິດທິພຳບຂອງບຸກຄົນ

ສ�ຳລັບພະນັກງຳນ ແຕ່ລະຄົນ
XV ກ�ຳນົດ, ວິເຄຳະ ແລະ ຕັດສິນໃນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖຳນ 

ກຳນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລວມ
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ລ/ດ ກິດຈະກ�ຳກຳນບ�ລິຫຳນຈັດກຳນ ກຳນຈັດລຽງ 
ຂອງຊ່ຽວຊຳນ 
ກຳນວຳງແຜນ

I ຈັດຈ້ຳງພະນັກງຳນ ທີ່ເໝຳະສົມກັບໜ້ຳທີ່ ຕ�ຳແໜ່ງ 8
II ວັດແທກຄວຳມຄືບໜ້ຳ ຫຼື ຄວຳມຜິດປົກກະຕິ ຂອງໂຄງກຳນ 13
III ກ�ຳນົດ ແລະ ວິເຄຳະກິດຈະກ�ຳຕ່ຳງໆ ທີ່ຈ�ຳເປັນ ໃນກຳນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ 5
IV ພັດທະນຳຍຸດທະສຳດ (ບຸລິມະສິດ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລຳຂອງ ແຕ່ລະບຳດກ້ຳວ 

ທີ່ສ�ຳຄັນ)
4

V ຈັດຄວຳມຮັບຜິດຊອບ, ກຳນຕອບຮັບ ແລະ ອ�ຳນຳດທຳງກຳນໃຫ້ກັບທີມງຳນຂອງໂຄງ
ກຳນ

11

VI ຕັ້ງຈຸດປະສົງຂອງໂຄງກຳນ (ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ຕ້ອງກຳນ) 2
VII ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນຳພະນັກງຳນກ່ຽວກັບໜ້ຳທີ່ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃໝ່ 9
VIII ຮວບຮວມ ແລະ ວິເຄຳະຄວຳມເປັນຈິງຂອງສະຖຳນະພຳບຂອງໂຄງກຳນ ໃນປະຈຸບັນ 1
IX ສ້ຳງມຳດຖຳນເງື່ອນໄຂສ�ຳລັບຕ�ຳແໜ່ງງຳນໃໝ່ 6
X ປະຕິບັດກຳນແກ້ໄຂທ່ີຈ�ຳເປັນກ່ຽວກັບໂຄງກຳນ 15
XI ປະສຳນງຳນກິດຈະກ�ຳໂຄງກຳນຢ່ຳງຕ�່ເນື່ອງ 12
XII ກ�ຳນົດກຳນຈັດສັນກຳນນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນ (ລວມທັງງົບປະມຳນ, ສິ່ງອ�ຳນວຍຄວຳມ 

ສະດວກ ໆລໆ).
7

XIII ຮັບປະກັນປະສິດທິພຳບຂອງບຸກຄົນຕ�່ກັບເປົ້ຳໝຳຍທຳງດ້ຳນປະສິດທິພຳບ 14
XIV ພັດທະນຳເປົ້ຳໝຳຍທຳງດ້ຳນປະສິດທິພຳບຂອງບຸກຄົນສ�ຳລັບພະນັກງຳນ ແຕ່ລະຄົນ 10
XV ກ�ຳນົດ, ວິເຄຳະ ແລະ ຕັດສິນໃນໂດຍອີງໃສ່ພື້ນຖຳນກຳນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3
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ບົດອ່ຳນ

ກຳນຕັດສິນໃຈໃນອົງກອນ

ພຳກສະເໜີ

ຊີວິດແມ່ນກຳນຕັດສິນໃຈເລືອກຢ່ຳງຕ�່ເນື່ອງທັງເລື່ອງນ້ອຍ ແລະ ເລື່ອງໃຫຍ່. ກຳນເລືອກໝຳຍເຖິງ 
ກຳນຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງພວກເຮົຳໄດ້ຕັດສິນໃຈສະເໝີໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງ ຫຼື ລວມທັງສິ່ງອື່ນ, ໃນບຳງຄັ້ງ 
ກຳນຕັດສິນໃຈຄືກຳນບ�່ຕັດສິນໃຈ. ກຳນຕັດສິນໃຈທ່ີມີປະສິດທິພຳບຈະກ�່ໃຫ້ເກີດກຳນປ່ຽນແປງ ແລະ 
ລວມທັງຄວຳມຢ້ຳນກົວກ່ຽວກັບກຳນປະເຊີນໜ້ຳກັບສິ່ງທີ່ບ�່ຮູ້ຈັກ - ກ່ຽວກັບກຳນຖືກດັນໃຫ້ອອກຈຳກ 
ສະຖຳນະກຳນທ່ີແນ່ນອນ ແລະ ຄຸ້ນເຄີຍ ໄປສູ່ສະຖຳນະກຳນທ່ີບ�່ແນ່ນອນ ແລະ ບ�່ຄຸ້ນເຄີຍ.

ພວກເຮົຳປະເຊີນໜ້ຳກັບສະຖຳນະກຳນທ່ີຕ້ອງຕັດສິນໃຈທ່ີມີພຽງ ສອງທຳງເລືອກ. ຕ້ອງເອົຳໃຈໃສ່ຢ່ຳງ 
ລະອຽດເພື່ອພິຈຳລະນຳເຫດຜົນຂອງກຳນປະຕິບັດທ່ີມີຢູ່ໃນແຕ່ລະສະຖຳນະກຳນ. ຜູ້ຕັດສິນໃຈທ່ີປະສົບ
ຜົນສ�ຳເລັດສ່ວນຫຼຳຍ ໄດ້ຮັບຄວຳມສ�ຳເລັດມຳຈຳກຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຄົ້ນຄິດແນວຄວຳມຄິດໃໝ່ໆ. 

ກຳນຕັດສິນໃຈເປັນກຳນຜູກມັດທຳງສັງຄົມ ມັນບ່ົງບອກເຖິງຄວຳມພະຍຳມທ່ີຈະຈດັຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຜູ້ຕັດ
ສິນໃຈວ່ຳລຳວຈະເຕີມເຕັມບົດບຳດຂອງລຳວ ແລະ ຮັກສຳກຽດ ແລະ ພຳບພົດຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ເປັນ 
ຄົນທ່ີໜ້ຳເຊື່ອຖືໄດ້.

ຍັງມີຂ�້ສົງໄສຢູ່ວ່ຳກຳນຕັດສິນໃຈມຸ່ງເນັ້ນທ່ີກຳນບັນລຸເປົ້ຳໝຳຍໃຫ້ສ�ຳເລັດຕະຫຼອດເວລຳ ຫຼື ບ�່ ເຊິ່ງໃນ 
ຄວຳມເປັນຈິງເຮົຳອຳດຈະເບິ່ງວ່ຳກຳນຕັດສິນໃຈກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນຄົ້ນຫຳວິທີກຳນດ�ຳເນີນງຳນ ທ່ີເຮັດໃຫ້
ເພິ່ງພ�ໃຈໃນຂ�້ຈ�ຳກັດໃດໜ່ຶງ. ທັງໝົດນີ້ອຳດເບິ່ງວ່ຳເປັນເປົ້ຳໝຳຍ. ຂ�້ຈ�ຳກັດເຫຼົ່ຳນັ້ນທ່ີກະຕຸ້ນແຮງຈູງໃຈ 
ໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ຜູ້ທ່ີສະແຫວງຫຳຖືກເບິ່ງວ່ຳເປັນເປົ້ຳໝຳຍຫຼຳຍກວ່ຳຂ�້ຈ�ຳກັດຂອງທຳງເລືອກ ຫຼື 
ເປັນສິ່ງທ່ີທົດສອບວ່ຳ ກຳນກະທ�ຳທ່ີອຳດເກີດຂຶ້ນນັ້ນເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ບ�່.

ຄວຳມສ�ຳເລັດ ຫຼື ຄວຳມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງກອນ ຂຶ້້ນກັບຄຸນນະພຳບຂອງກຳນຕັດສິນໃຈ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ 
ກຳນວຳງແຜນຂອງອົງກອນຕ້ອງເອື້ອອ�ຳນວຍຕ�່ກຳນຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖຳນຂອງຂະບວນກຳນ 
ບ�ລິຫຳນຈັດກຳນ: ຜູ້ຕັດສິນໃຈຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກຳນກ�ຳນົດຈຸດປະສົງ, ກຳນວຳງແຜນ, ກຳນຈັດຕັ້ງ, 
ກຳນກະຕຸ້ນ, ແລະ ກຳນຄວບຄຸມ. ເປັນຜູ້ເລືອກຍຸດທະສຳດໜ່ຶງໃນຫຼຳຍໆ ຍຸດທະສຳດອີງໃສ່ເງ່ືອນໄຂທ່ີ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ຄຸນປະໂຫຍດ, ຄຸນຄ່ຳກຳນບ�ລິກຳນ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ/ຫຼື ກ�ຳໄລ. ເງື່ອນໄຂຕ່ຳງໆ ເຫຼົ່ຳນີ້ ບ�່ແມ່ນ 
ວ່ຳຂຶ້ນກັບທຳງເລືອກກຳນຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນ ແລະ ກຳນດັດປັບ 
ຈຳກກຸ່ມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ໜ່ວຍງຳນອື່ນໆ, ລັດຖະບຳນ ໆລໆ.

ກຳນຕັດສິນໃຈເກີດຂຶ້ນເມື່ອອົງກອນພົບກັບບັນຫຳໃດໜ່ຶງ, ເມື່ອເກີດຄວຳມບ�່ພ�ໃຈກັບສະພຳບກຳນ ຫຼື 
ເມ່ືອຕ້ອງເລືອກ. ກິດຈະກ�ຳທ່ີສ�ຳຄັນເກີດຂ້ຶນກ່ອນກຳນຕັດສິນໃຈ. ໃນອົງກອນຂະໜຳດໃຫຍ່, ຄົນໃນລະດັບ
ປະຕິບັດກຳນພົບເຫັນບັນຫຳ, ໃຫ້ນິຍຳມ ແລະ ໃຫ້ທຳງເລືອກເພື່ອກຳນຕັດສິນໃຈ.

ກຳນອອກແບບຂະບວນກຳນຕັດສິນໃຈບ�່ແມ່ນເລື່ອງງ່ຳຍ ແລະ ກຳນກ�ຳນົດຂັ້ນຕອນມຳດຕະຖຳນທຸກຂັ້ນ 
ແມ່ນເປັນໄປບ�່ໄດ້. ດັ່ງນັນ ທິດສະດີກຳນຕັດສິນໃຈເປັນພຽງແຕ່ກຳນຄຳດກຳນຂອງລະບົບກຳນຕິດຕຳມ 
ບັນຫຳ ແລະ ກຳນຕັດສິນໃຈເທ່ົຳນັ້ນ. ຄຸນລັກສະນະບຳງຢ່ຳງຂອງກຳນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບກຳນເຮັດວຽກ 
ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບຂອງອົງກອນມີ:
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• ຄວຳມວ່ອງໄວຂອງຂະບວນກຳນຕັດສິນໃຈ;
• ລະດັບຂອງເຫດຜົນທ່ີກ�ຳນົດລັກສະນະຂອງຂະບວນກຳນຕັດສິນໃຈ;
• ລະດັບຂອງກຳນຍອມຮັບກຳນຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນຈຳກກຳນຕັດສິນໃຈ.

ໂດຍທ່ົວໄປ ຂະບວນກຳນຕັດສິນໃຈລວມມີບັນຫຳທ່ີຕ້ອງແກ້ໄຂ, ຈ�ຳນວນຂອງປະເດັນຂັດແຍ່ງທີ່ຕ້ອງ 
ແກ້ໄຂ, ຈ�ຳນວນຂອງທຳງເລືອກຂອງກຳນປະຕິບັດທ່ີສຳມຳດເລືອກໄດ້ດີທ່ີສຸດ, ແລະ ວິທີກຳນບຳງຢ່ຳງ 
ເພື່ອວັດຄຸນຄ່ຳ ຫຼື ຜົນຕອບແທນຂອງທຳງເລືອກຂອງກຳນດ�ຳເນີນງຳນ.

6 ອົງປະກອບຂອງກຳນຕັດສິນໃຈ

ມີປະມຳນ 6 ອົງປະກອບຂອງກຳນຕັດສິນໃຈທ່ີເປັນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງທຸກໆ ປະເພດກຳນຕັດສິນໃຈ:

• ຜູ້ຕັດສິນໃຈ: ໝຳຍເຖິງບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນຕັດສິນໃຈເລືອກໜ່ຶງໃນຫຼຳຍໆ ຍຸດທະສຳດ.
• ເປົ້ຳໝຳຍ ຫຼື ປຳຍທຳງທີ່ຕ້ອງກຳນ: ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງທີ່ຜູ້ຕັດສິນໃຈຕ້ອງກຳນບັນລຸ 

ໂດຍກຳນຕັດສິນໃຈ.
• ຄວຳມຕອ້ງກຳນ ຫຼ ືລະບບົຄນຸຄຳ່: ໝຳຍເຖິງມຳດຕະຖຳນທ່ີຜູ້ຕັດສິນໃຈໃຊ້ໃນກຳນຕັດສິນໃຈ ເຊ່ິງ

ອຳດລວມເອົຳກຳນສ້ຳງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ກຳນໃຊ້ຊັບພະຍຳກອນໃຫ້ເກີດຜົນສູງສຸດ ໆລໆ.
• ຍຸດທະສຳດ: ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ແມ່ນທຳງເລືອກກຳນປະຕິບັດຕ່ຳງໆ ທ່ີແຕກຕ່ຳງກັນເຊິ່ງຜູ້ຕັດສິນໃຈ 

ສຳມຳດເລືອກໄດ້. ຍຸດທະສຳດຖືກຈ�ຳກັດໂດຍຊັບພະຍຳກອນທ່ີຜູ້ຕັດສິນໃຈສຳມຳດຄວບຄຸມ.
• ສະພຳບທຳງທ�ຳມະຊຳດ: ສະພຳບທຳງທ�ຳມະຊຳດແມ່ນປັດໄຈທີ່ຜູ້ຕັດສິນໃຈບ�່ສຳມຳດຄວບຄຸມ 

ໄດ້ເປັນເງ່ືອນໄຂຂອງສະພຳບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້ຳງທ່ີມີຜົນກະທົບຕ�ກັ່ບທຳງເລືອກທຳງຍຸດທະສຳດ
ຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈ.

• ຜນົໄດຮັ້ບ: ຜົນໄດ້ຮບັສະແດງໃຫ້ເຫັນໝຳກຜົນຈຳກຍຸດທະສຳດທ່ີປະກອບສ່ວນໃຫ້ເປ້ົຳໝຳຍ 
ບັນລຸ ຫຼື ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້ຳຍ. ເມື່ອຜົນໄດ້ຮັບຖືກກ�ຳນົດເປັນຕົວເລກ ບຳງເທື່ອເຮົຳຮຽກວ່ຳ 
“ຜົນຕອບແທນ”. 

ປະເພດຂອງກຳນຕັດສິນໃຈ

ກຳນຕັດສິນໃຈສຳມຳດຈັດເປັນ 3 ປະເພດດັ່ງນີ້:

• ກຳນຕັດສິນໃນທຳງຍຸດທະສຳດ: ກຳນຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່ຳວກ່ຽວກັບນະໂຍບຳຍ ແລະ ຍຸດທະສຳດ 
ຂອງອົງກອນ ຕົວຢ່ຳງ ກຳນເລືອກສ່ວນປະສົມຂອງໂຄງກຳນທ່ີຢຳກດ�ຳເນີນກຳນ ແລະ ຂອບເຂດ
ປັດໃຈທ່ີຕ້ອງກຳນໃຫ້ຄວຳມສ�ຳຄັນ.

• ກຳນຕັດສິນໃນທຳງບ�ລິຫຳນ: ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງຮ່ຳງຂອງຊັບພະຍຳກອນຂອງໜ່ວຍງຳນ 
ເພື່ອໃຫ້ກຳນເຮັດວຽກມີປະສິດທິພຳບສູງສຸດ ຕົວຢ່ຳງ ກຳນເລືອກຊ່ອງທຳງກຳນຈ�ຳໜ່ຳຍ ສະຖຳນ 
ທີ່ຕ້ັງສິ່ງອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ.

• ກຳນຕດັສນິໃຈໃນທຳງປະຕບິດັ: ສ່ິງເຫ່ົຼຳນ້ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນປະຕິບັດວຽກປະຈ�ຳວນັຂອງໜວ່ຍງຳນ
ເຊັ່ນກຳນຈັດສັນຊັບພະຍຳກອນ, ກຳນສ້ຳງຕຳຕະລຳງວຽກ ແລະ ລະດັບຂອງສິນຄ້ຳ.
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ຂະບວນກຳນຕັດສິິນໃຈ

ກຳນປຶກສຳຫຳລືກ່ຽວກັບກຳນຕັດສິນໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ເນັ້ນໄປທ່ີກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳ ທ່ີເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງ 
ເທົ່ຳນັ້ນ. ໃນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳ ຕ້ອງທັງເງື່ອນໄຂຂອງສະຖຳນະກຳນ ແລະ ຄວຳມຈ�ຳເປັນຂອງ 
ກຳນຕັດສິນໃຈ.

ບັນຫຳສ�ຳຄັນຢ່ຳງໜຶ່ງໃນກຳນວຳງແຜນຂອງອົງກອນແມ່ນກຳນແບ່ງປັນຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອ�ຳນຳດ 
ຂອງກຳນຕັດສິນໃຈ. ທ່ຳນ ເຮີເບີດ ຊີໂມນ ຜູ້ທ່ີອະທິບຳຍ “ຫຼັກກຳນຂອງເຫດຜົນທ່ີມີຂອບເຂດ”3 
ໄດ້ເວົ້ຳໄວ້ຢ່ຳງຖືກຕ້ອງວ່ຳ ຄວຳມເປັນໄປໄດ້ໃນກຳນອະນຸຍຳດໃຫ້ບຸກຄົນຕັດສິນໃຈ ອັນໃດອັນໜ່ຶງນັັ້ນ   
ຕ້ອງອີງໃສ່ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນສະໜອງຂ�້ມູນທ່ີຈ�ຳເປັນໃນກຳນຕັດສິນໃຈຢ່ຳງສະຫຼຽວສະຫຼຳດ ແລະ 
ໃນທຳງກົງກັນຂ້ຳມສຳມຳດສົ່ງຕ�່ກຳນຕັດສິນໃຈໃຫ້ສະມຳຊິກຄົນອື່ນໆ ໃນອົງກອນທ່ີມີຄວຳມສຳມຳດ 
ໂນ້ມນ້ຳວໄດ້.

ຜູ້ຕັດສິນໃຈຕ້ອງເຂົ້ຳໃຈວ່ຳ ຂະບວນກຳນຕັດສິນໃຈເລີ່ມຈຳກກຳນປະເມີນສະຖຳນະກຳນ ແລະ ຈົບລົງ 
ໄດ້ຫຼັງຈຳກລະບົບທ່ີມີຜົນສ�ຳເລັດຄ່ອຍໆ ປຳກົດຂຶ້ນເພື່ອຮັກສຳສະພຳບກຳນປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ 
ຂອງກຳນຕັດສິນໃຈ. 

ນັກວິທະຍຳສຳດກຳນບ�ລິຫຳນຈັດກຳນໄດ້ກ�ຳນົດຂັ້ນຕອນໃນກຳນຕັດສິນໃຈ ທ່ຳນ ມຳຣິນ ບີ ໂຟຊັນ 
ແນະນ�ຳ 7 ຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້: 

• ກຳນວິເຄຳະສະພຳບ,
• ກຳນເກັບກ�ຳຂ�້ມູນຄວຳມເປັນຈິງ,
• ກຳນວິເຄຳະປັດໄຈທີ່ກ�່ໃຫ້ເກີດບັນຫຳ,
• ສ້ຳງຄວຳມຄິດໃໝ່ ແລະ ວິທີກຳນໃໝ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫຳ,
• ຊັ່ງຊຳທຳງເລືອກໃນກຳນແກ້ໄຂ, 
• ຕັດສິນເລືອກທຳງເລືອກດຽວ, ແລະ 
• ຕິດຕຳມ.

ມະນຸດຂັດຂວຳງກຳນຕັດສິນໃຈ

ບັນຫຳໃຫຍ່ໃນກຳນຕັດສິນໃຈຂອງອົງກອນໃຫຍ່ໆ ແມ່ນເວລຳທ່ີໃຊ້ໃນກຳນຕັດສິນໃຈ. ຂະບວນກຳນ 
ຕັດສິນໃຈຂອງອົງກອນໃຫຍ່ ຫຼຳຍອົງກອນບ�່ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດໃນກຳນຕອບສະໜອງໃຫ້ທັນກັບຄວຳມ 
ຕ້ອງກຳນທີ່ມີກຳນປ່ຽນແປງໄວ.

ທຸກໆອົງກອນມີຈັງຫວະ ແລະ ຄວຳມໄວໃນກຳນເຄື່ອນໄຫວຕັດສິນ ແລະ ປະຕິບັດກຳນຕັດສິນໃຈ, 
ສະໜອງຕອບສະພຳບກຳນທ່ີກົດດັນ, ກ�ຳນົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫຳ, ແລະ ຍຳດແຍ່ງເອົຳໂອກຳດໃໝ່ໆ. 

 3 ຂອບເຂດເຫດຜົນ ຖືກນໍາສະເໜີໂດຍເຮີເບີດ ຊີໂມນ ເປັນແນວທາງໜຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ຜູ້ຈັດການໃນອົງ ກອນຕົວຈິງ. ມັນເປັນເຫດຜົນທ່ີຄໍານຶງເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈໃນແງ່ຂອງຂໍ້ມູນ, ຄວາມສາມາດ 
ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບທາດແທ້ຂອງເຫດຜົນ  ທີ່ບໍ່ຈໍາກັດຢູ່ພຽງແຕ່ຄວາມເພິງພໍໃຈ 
ແຕ່ເນັ້ນທ່ີການແກ້ໄຂທ່ີດີທ່ີສຸດ. ອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດຂອງລາວແລ້ວ ເຫດຜົນຂອງບຸກຄົນ ຖືກຈໍາກັດໂດຍຂໍ້ມູນທ່ີມີ 
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມຮູ້ໃນມັນສະໝອງ ແລະ ເວລາທ່ີມີຂີດຈໍາກັດໃນການຕັດສິນໃຈ. ຄວາມສາມາດໃນການເອົາໃຈໃສ່ 
ທີ່ຈໍາກັດຂອງຄົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຂອບເຂດ ຂອງ ເຫດຜົນ.
ທີ່ມາ: http://www.igi-global.com/dictionary/bounded-rationality/2786
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ຄວຳມໄວ ແລະ ຄວຳມເດັດຂຳດໃນກຳນຕັດສິນໃຈແມ່ນຫົວໃຈຂອງຈັງຫວະຂອງອົງກອນ ຍ້ອນບ�່ມີ 
ຮູບແບບກຳນວັດແທກໂດຍທ່ົວໄປ ເຊິ່ງຜູ້ບ�ລິຫຳນມັກຈະບ�່ສົນໃຈ. ດ່ັງນັ້ນ ຈຶ່ງສຳມຳດເວ້ົຳໄດ້ວ່ຳຈັງຫວະ 
ມີຄວຳມກ່ຽວພັນກັບຄວຳມສ�ຳເລັດຂອງອົງກອນຫຼຳຍກວ່ຳປັດໃຈອື່ນໆ!

ອົງກອນໜ່ຶງຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີໂຄງສ້ຳງກຳນຕັດສິນໃຈທ່ີໄວຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວຳມເດັດຂຳດສະເໝີ ເພື່ອທົດແທນ 
ທ່ຳທີທີ່ຢ້ຳນກົວ, ຄວຳມບ�່ກ້ຳຕັດສິນໃຈ ແລະ ກຳນເລືອກພັກພວກ. ແຕ່ກ່ອນອື່ນເລີ່ມກວດກຳເບິ່ງວ່ຳມີ 
ຫຍັງທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເມື່ອຄວຳມເທົ່ຳທຽມກັນຂອງມະນຸດຖືກສັ່ນຄອນ ໂດຍຂະບວນກຳນຕັດສິນໃຈ. 

ເຖິງວ່ຳມີໂຄງຮ່ຳງກຳນຈັດຕັ້ງທີ່ກ�ຳນົດຂອບເຂດຄວຳມຮັບຜິດຊອບແລ້ວກ�ຕຳມ ກຳນຕັດສິນໃຈຍັງຕ້ອງ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼຳຍຄົນ ແລະ ຫຼຳຍພະແນກ ແລະ ທີ່ມີກຳນພົວພັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກຳນຕັດສິນໃຈ 
ມີຜົນຕ�່ໜ້ຳທ່ີຂອງຕົນ. ຫຼຳຍຄັ້ງຜົນປະໂຫຍດທ່ີທັບຊ້ອນກັນ ແລະ ບັນຫຳຂອງກຳນປະສຳນງຳນບົດບັງ   
ຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນຜູ້ທ່ີຄວນເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ.

ຄວຳມຢ້ຳນທ່ີຈະເຮັດຜິດສະໜັບສະໜູນກຳນຄົ້ນຫຳຂ�້ມູນ ແລະ ຕົວເລກທ່ີຫຼຳຍເກີນຄວຳມຈ�ຳເປັນ. 
ດັ່ງນັ້ນ ກຳນຕັດສິນໃຈສຳມຳດເຮັດໄດ້ໄວເມື່ອມີຂ�້ມູນໜ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ຄວຳມຮູ້ສຶກ “ກ້ຳ” ຫຼຳຍກວ່ຳ 
ທີ່ຈະລ�ຖ້ຳຂ�້ມູນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼຳຍພຽງແຕ່ສະໜັບສະໜູນສິ່ງທ່ີຜູ້ຕັດສິນໃຈຮູ້ຢູ່ແລ້ວ. ກຳນຕັດສິນໃຈທ່ີ 
ພິຈຳລະນຳດີແລ້ວ ແລະ ວິທີກຳນໃໝ່ໆ ບ�່ຄ່ອຍມີຈິງ.

ກຳນຈັດລະບຽບເພື່ອກຳນຕັດສິນໃຈ 

ເພ່ືອໃຫ້ຂະບວນກຳນຕັດສິນໃຈໂປ່ງໃສ ຕົວຕົນຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ບ�ຄຸ່ມເຄືອ. ຄົນຈ�ຳນວນ
ຫຼຳຍອຳດຈະຮູ້ສຶກເຖິງຜົນກະທົບຂອງກຳນຕັດສິນໃຈ. ເຂົຳເຈົ້ຳຢຳກຮູ້ທ່ີໄປທ່ີມຳ ເພື່ອບຳງທີເຂົຳມີຄວຳມ
ສົນໃຈຕ�່ກັບຜູ້ຕັດສິນໃຈ ຖ້ຳຈ�ຳເປັນອຳດແກ້ໄຂ, ປັບປຸງ ຫຼື ຍົກເລີກກຳນຕັດສິນໃຈ. ໃນເວລຳດັ່ງກ່ຳວຄວຳມ 
ບ�່ແນ່ນອນຂອງຕົວຕົນຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈອຳດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ. ສະຖຳນະກຳນດັ່ງກ່ຳວອຳດນ�ຳໄປສູ່ 
ກຳນປຸກລະດົມ ແລະ ກົດດັນສູນກຳງອ�ຳນຳດໃຫ້ອອກມຳຮັບຜິດຊອບ.

ອີກດ້ຳນໜ່ຶງອຳດຈະເຫັນດີຕຳມ ສຈ. ນ�ໂກ ປຳກກິຊັນ: “ຖ້ຳທ່ຳນຕ້ອງກຳນຫຼີກລ້ຽງກຳນຕັດສິນໃຈໃຫ້ 
ຈັດຕັ້ງຄະນະກ�ຳມະກຳນ” ວິທີກຳນຕອບສະໜອງ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໄດ້ສ້ຳງເປັນໂຄງຮ່ຳງ. ໃນຫຼຳຍ 
ອົງກອນກຳນຕັດສິນໃຈຕ້ອງມຳຈຳກອ�ຳນຳດກຳນບ�ລິຫຳນຂອງບຸກຄົນ ເຊ່ິງຄະນະກ�ຳມະກຳນບ�່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງ
ຕັດສິນ: ເຂົຳສຳມຳດໃຫ້ຂ�ູ້ນ, ຄ�ຳເຫັນ, ແນວຄິດ, ໆລໆ ແຕ່ບ�່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ. ເຂົຳມີປະໂຫຍດໃນຖຳນະ 
ຄະນະບ�ລິຫຳນທ່ີເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອກຳນຕັດສິນບັນຫຳນກຳນປະຕິບັດທ່ີມີຄວຳມຊັບຊ້ອນ ແຕ່ຖ້ຳ ອົງກອນ  
ບ�່ໄດ້ຮັບກຳນອອກແບບທ່ີດີບົດບຳດຂອງຄະນະກ�ຳມະກຳນໃນກຳນສ່ົງມອບຄວຳມຮັບຜິດຊອບກ�ຍັງເປັນ
ທີ່ສົງໄສຢູ່.

ນອກນັ້ນ ອຳດມີກຳນຮຽກຮ້ອງ “ສິດ” ຫຼື “ກຳນຕັດສິນທ່ີຖືກຕ້ອງ”. ຍ້ອນວ່ຳກຳນຕັດສິນໃຈກ່ຽວພັນກັບ 
ອະນຳຄົດ ແລະ ອະນຳຄົດກ�ບ�່ສຳມຳດຄວບຄຸມ ຫຼື ຄຳດເດົຳໄດ້ ມັນຈຶ່ງບ�່ຍຸດຕິທ�ຳທ່ີຈະຮັບປະກັນ 
“ຄວຳມຖືກຕ້ອງ” ຫຼື ”ສິດ” ຂອງກຳນຕັດສິນໃຈ. ມີແຕ່ສຳມຳດຮັບຮອງກຳນຕັດສິນໃຈທ່ີສັດຊື່ ແລະ 
ມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບ. ໃນຂະນະທ່ີຄົນໜ່ຶງຄົນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ�່ຄວຳມສັດຊື່ ແລະ ກຳນຮັບປະກັນ ອຳດ
ບ�່ມີຂ�້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ “ຖືກຕ້ອງ”. ໃນສະພຳບອົງກອນທ່ີມີຄວຳມຊັບຊ້ອນ ທ່ີມີຕົວແປຫຼຳກຫຼຳຍ   
ສິ່ງທີ່ຄິດວ່ຳຖືກຕ້ອງຈຳກມຸມມອງໃດໜຶ່ງ ແລະ ໃນເວລຳໃດໜ່ຶງອຳດຈະບ�່ຖືກ ເມື່ອເບິ່ງຈຳກມຸມມອງອື່ນ 
ຫືຼ ເວລຳອ່ືນ. ອີກຄ້ັງໜຶງ່ ປະສົບກຳນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄວຳມ ແຕກຕ່ຳງລະຫວຳ່ງເບ້ືອງຫັຼງ 
ແລະ ເບື້ອງໜ້ຳຂອງບຸກຄົນ.
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ໃນຂະນະທ່ີອົງກອນມີຄວຳມຊັບຊ້ອນຫຼຳຍຂ້ຶນ, ໃນຄວຳມເປັນຈງິສູນກຳງຂອງກຳນກຳນຕັດສິນໃຈມີຄວຳມ
ຮີບດ່ວນຫຼຳຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຖ້ຳບ�່ມີສູນກຳງດັ່ງກ່ຳວບັນຫຳອຳດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນມີຄວຳມ 
ສ່ຽງຫຼຳຍຂຶ້ນ. ໃນກຳນອອກແບບລະບົບກຳນຕັດສິນໃຈຂອງອົງກອນ ອຳດຊ່ວຍໄດ້ຫຼຳຍຖ້ຳພິຈຳລະນຳ 
ຈຳກບັນຫຳທ່ີເວົ້ຳກັນນີ້ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສິ່ງກີດຂວຳງມະນຸດໃນກຳນຕັດສິນໃຈ.

ສະຫຼຸບ

ຮູບແບບກຳນຕັດສິນໃຈສ່ວນຫຼຳຍຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງຄວຳມເປັນຜູ້ນ�ຳ - ນັບແຕ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຮອດ 
ແບບສັ່ງກຳນ. ເຖິງແມ່ນວ່ຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນແບບທ່ີມັກຫຼຳຍທ່ີສຸດ, ຜະເດັດກຳນແບບບ�່ ສະແຫວງ
ປະໂຫຍດກ�່ເປັນແບບທ່ີມີປະສິດທິຜົນດີຄືກັນ. 

ໃນຂະນະທ່ີທິດສະດີກຳນຕັດສິນໃຈໃນລັກສະນະວິທະຍຳສຳດສະໜອງກອບກຳນເຮັດວຽກຕ�່ກັບກຳນ 
ແກ້ໄຂບັນຫຳ ມັນຍັງເນັ້ນໜັກຄວຳມຕ້ອງກຳນຕຳມສະຖຳນະກຳນ, ລະດັບຄວຳມຊັບຊ້ອນ ແລະ
ເງື່ອນໄຂຂອງບັນຫຳທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກຳນຕັດສິນໃຈ.

ໜຶ່ງໃນຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກ ໃນກຳນຕັດສິນໃຈແມ່ນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳບ�່ຂຶ້ນກັບປັດໄຈທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ 
ຜູ້ຕັດສິນໃຈສະເໝີໄປ. ອຳດເປັນປັດໄຈທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຝ່ຳຍກົງກັນຂ້ຳມ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ພຽງແຕ່
ອຳໄສວິທີກຳນແກ້ໄຂທ່ີໜ້ຳຈະໄດ້ຜົນເປັນຕົວຊ່ວຍ.

ຮູບແບບຂອງບັນຫຳໃດໜ່ຶງ, ຜູ້ຕັດສິນໃຈສຳມຳດຕັດສິນໃຈບົນພື້ນຖຳນຂ�້ມູນທ່ີມີ ຫຼື ຄວຳມເປັນໄປໄດ້ 
ທີ່ຄຳດຄະເນເທ່ົຳນັ້ນ. ຂ�້ມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມກັບປະສົບກຳນທ່ີສະສົມມຳ, ຄວຳມສຳມຳດຢັ່ງຮູ້ ແລະ 
ວິໄສທັດທ່ີແທດເໝຳະກັບຄວຳມເປັນຈິງ ລວມເຂົ້ຳກັນເປັນຍຸດທະສຳດທ່ີມີຄວຳມເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ສຳມຳດເຮັດໃຫ້ຄົນໆ ໜຶ່ງຕັດສິນໃຈຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ.

ກຳນຕັດສິນໃຈເປັນທັງຂັ້ນຕອນທຳງວິທະຍຳສຳດ ແລະ ສິລະປະທ່ີລະອຽດອ່ອນ ເຊິ່ງຮູບແບບກຳນ
ຕັດສິນໃຈສ່ວນໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບຄວຳມພະຍຳຍຳມຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈທ່ີຈະນ�ຳໃຊ້ອ�ຳນຳດທ່ີມີຢູ່.

ບົດອ່ານກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນໃຈໃນອົງກອນ ໄດ້ຄັດຈ້ອນມາຈາກອຸບປະກອນການຮຽນທ່ີຂຽນໂດຍ Prem Chadha, Society 
for Participatory Research in Asia (PRIA).
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ທ�ຳຄວຳມເຂົຳໃຈກ່ຽວກັບ
ກຳນສື່ສຳນລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ



80

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ Soft Skills

ທ�ຳຄວຳມເຂົຳໃຈກ່ຽວກັບ
ກຳນສື່ສຳນລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ 

“ເກມປິດຕຳ”

ຈຸດປະສົງ ເກມປິດຕຳ ແລະ ກຳນຕັດສິນໃຈຈະຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມເຂົ້ຳໃຈຄວຳມສ�ຳຄັນ  
ຂອງກຳນສື່ສຳນລະຫວ່ຳງບຸກຄົນຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບໃນໂຄງສ້ຳງຂອງທີມ.

ເວລຳ 120 ນຳທີ
ອຸປະກອນ • ຜ້ຳປິດຕຳ (7 ອັນສ�ຳລັບກຸ່ມທ່ີມີຂະໜຳດ 21 ຄົນ), ຕັ່ງ (7 ໜ່ວຍ 

ສ�ຳລັບກຸ່ມທ່ີ ມີຂະໜຳດ 21 ຄົນ)
• ບຳນເຕະໜຶ່ງໜ່ວຍ, ໝຳກຫວີດໜຶ່ງໜ່ວຍ, ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ 

ແລະ ສະກ໋ອດເຈ້ຍ. 
• ຫ້ອງໃຫຍ່ ຫຼື ພື້ນທີ່ໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຮ່ວມຫຼິ້ນເກມ
• ແຜ່ນພຳບ, ເຄື່ອງສຳຍ LCD ແລະ ຄອມພິວເຕີ້
• (ຂຶ້ນກັບຂະໜຳດຂອງກຸ່ມ, ອຸບປະກອນເຊັ່ນ ຜ້ຳປິດຕຳ, ຕັ່ງ ໆລໆ 

ສຳມຳດ ເພີ່ມ ຫຼື ລຸດລົງໄດ້ ແຕ່ຈະເປັນຂະໜຳດ ໜຶ່ງໃນສຳມ 
ຂອງຂະໜຳດກຸ່ມ)

ວິທີກຳນ ຮຽນຮູ້ ເກມກຳນຮຽນຮູ້, ບັນລະຍຳຍ, ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ແລະ ສະຫຼຸບ

ກິດຈະກ�ຳ 1 60 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 1.1 ແບ່ງກຸ່ມໃຫຍ່ເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ ທີມລະສຳມຄົນ.

ຂັ້ນຕອນ 1.2 ບອກກຸ່ມວ່ຳທຸກກຸ່ມຈະຕ້ອງຫຼິ້ນເກມ ຜ້ຳປິດຕຳສຳມຮອບ ເຊິ່ງແຕ່ລະກຸ່ມຈະມີ 
• ຜູ້ສັ່ງໜຶ່ງຄົນ (ຜູ້ທ່ີໃຊ້ມື ແລະ ສັນຍຳລັກເພື່ອນ�ຳພຳໂດຍບ�່ໃຫ້ເວ້ົຳ)
• ຜູ້ເວົ້ຳໜຶ່ງຄົນ (ຜູ້ທ່ີຈະບອກທີມໂດຍບອກຕຳມກຳນແນະນ�ຳຂອງຜູ້ສັ່ງ)
• ຜູ້ປິດຕຳໜຶງ່ຄົນ (ຜູ້ທ່ີເຮດັຕຳມຄ�ຳເວົຳ້ຂອງຜູ້ເວົຳ້ເພ່ືອໄປຮອດໝຳກບຳນ).

ຂັ້ນຕອນ 1.3 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກຈະໃຫ້ເວລຳກຸ່ມເພ່ືອວຳງແຜນຍຸດທະສຳດຂອງ 
ຕົນເອງເພື່ອຫຼິ້ນເກມ. ຍຸດທະສຳດນີ້ອຳດລວມມີ ກຳນຕົກລົງເລື່ອງຄວຳມໝຳຍ 
ຂອງກຳນເຄື່ອນໄຫວມື ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເວົ້ຳເຂົ້ຳໃຈທິດທຳງເຊັ່ນ “ໄປທຳງຂວຳ”, 
“ໄປທຳງຊ້ຳຍ”, “ໄປຊື່”, “ກັບຫຼັງ”,“ຢຸດ”, “ກົ້ມລົງ”, “ສູງຂຶ້ນ”, “ຕ�່ຳລົງ” ໆລໆ 
ເປັນຕົ້ນ.

ຂັ້ນຕອນ 1.4 ຜູ້ເວົ້ຳນັ່ງຕັ່ງປິ່ນໜ້ຳໃສ່ຜູ້ສັ່ງທ່ີຢືນຢູ່ ເຊິ່ງຜູ້ສັ່ງຈະເຫັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນ 
ໝຳກບຳນໝູນໄປມຳ ແລະ ເຮັດທ່ຳທຳງບອກຕຳມທ່ີເຫັນ.
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ຂັ້ນຕອນ 1.5 ຜູ້ເວົ້ຳຈະຫັນຫຼັງໃສ່ເດີ່ນ ແລະ ບ�່ສຳມຳດເຫັນສິ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງເວົ້ຳ 
ຕຳມທ່ີຜູ້ສັ່ງເຮັດພຳສຳມືໃຫ້ເຫັນ.
ຜູ້ທ່ີຜ້ຳປິດຕຳຢູ່ຕ້ອງຫຼິ້ນເກມ ແລະ ເຮັດຕຳມສຽງຂອງຜູ້ເວົ້ຳເພື່ອໄປຮອດ 
ເປົ້ຳໝຳຍເຊັ່ນ ໝຳກບຳນ. ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກຕ້ອງຄວບຄຸມໝຳກບຳນ 
ແລະ ເປົ່ຳໝຳກຫວີດໃນເວລຳເລີ່ມຕົ້ນ. (ຖ້ຳບ�່ມີໝຳກຫວີດກ�ສຳມຳດ 
ເວົ້ຳເອົຳກ�ໄດ້).

ຂັ້ນຕອນ 1.6 ຜູ້ສັ່ງຕ້ອງນ�ຳພຳຄູ່ຮ່ວມກຸ່ມ ແລະ ສັ່ງກຳນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົຳເຈ້ົຳໄປຮອດ 
ເປົ້ຳໝຳຍ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງສິ່ງກີດຂວຳງຕ່ຳງໆ.

ຂັ້ນຕອນ 1.7 ຫຼິ້ນເກມສຳມຮອບເພື່ອໃຫ້ສະມຳຊິກຂອງກຸ່ມສັບປ່ຽນກັນ ແລະ ຈົນກວ່ຳ
ທຸກຄົນໄດ້ເຮັດບົດບຳດທັງສຳມຢ່ຳງເປັນທັງຜູ້ສັ່ງ, ຜູ້ເວົ້ຳ ແລະ ຜູ້ປິດຕຳ.

ຂັ້ນຕອນ 1.8 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່ຳຜູ້ປິດຕຳຈະບ�່ໄດ້ຮັບບຳດເຈັບ. 
ພວກເຂົຳອຳດຈະບອກໃຫ້ໄປທຳງອື່ນໃນກ�ລະນີທ່ີອຳດຈະຕ�ຳເຄື່ອງ ຫຼື ຜູ້ເຂົ້ຳ 
ຮ່ວມຄົນອື່ນໆ ໃນເກມ.

ກິດຈະກ�ຳທີ 2 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 2.1 ໃນເວລຳຫຼິ້ນເກມແລ້ວ, ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກນ�ຳພຳສົນທະນຳ ແລະ 

ສະຫຼຸບ ໂດຍຖຳມຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມດັ່ງນີ້:

• ເຈົ້ຳຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເວລຳຫຼິ້ນເກມ?
• ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່ໃນເກມ?
• ໄດ້ພົບສ່ິງທ້ຳທຳຍຫຍັງແດ່?
• ເຂົຳເຈົ້ຳຮູ້ສຶກຈ�ຳກັດໃນເວລຳຫຼິ້ນເກມໃນແຕ່ລະບົດບຳດບ�່?
• ທ່ຳນພົບບັນຫຳດັ່ງກ່ຳວໃນຊີວິດຈິງບ�່?
• ມີບົດຮຽນຫຍັງແດ່ທີ່ສຳມຳດຖອດຖອນໄດ້ກ່ຽວກັບຄວຳມສ�ຳຄັນ ຂອງ

ກຳນສື່ສຳນໃນປະສົບກຳນເຫຼົ່ຳນີ້? 

ກິດຈະກ�ຳທີ 3 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 3.1 ນ�ຳສະເໜີໂດຍເນັ້ນໜັກມຸມມອງ ແລະ ຂະບວນກຳນທ່ີຫຼຳກຫຼຳຍກ່ຽວກັບ 

ກຳນສື່ສຳນລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ.

ຂັ້ນຕອນ 3.2 ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກກຳນຖຳມຕອບ (Q&A) ໂດຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຖຳມ 
ແລະ ປະກອບຄ�ຳເຫັນຫຼັງບົດສະເໜີ.

ຂັ້ນຕອນ 3.3 ປິດໂດຍກຳນກ່ຳວຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມທຸກຄົນ.

ກິດຈະກໍານີ້ຄັດມາຈາກ MindTools
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ບົດອ່ຳນ 

ກຳນສື່ສຳນທີ່ມີປະສິດທິພຳບໃນອົງກອນ

ຂະບວນກຳນສື່ສຳນ 

ຄ�ຳວ່ຳ “ກຳນສື່ສຳນ” ໄດ້ມຳຈຳກພຳສຳລຳແຕງ “communis” ທ່ີແປວ່ຳ ຮ່ວມກັນ. ຜູ້ສື່ສຳນຕ້ອງກຳນທ່ີຈະ 
ສ້ຳງ “ກຳນຮ່ວມກັນ” ກັບຜູ້ຮັບ ດັ່ງນັ້ນ ກຳນສື່ສຳນທ່ີມີປະສິດທິພຳບສຳມຳດໃຫ້ນິຍຳມວ່ຳເປັນກຳນສົ່ງ 
ຂ�້ມູນ ແລະ ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈໂດຍຜ່ຳນສັນຍຳລັກຮ່ວມ ເຊິ່ງສັນຍຳລັກອຳດເປັນຄ�ຳເວ້ົຳ ຫຼື ບ�່ແມ່ນຄ�ຳເວ້ົຳ.

ຄວຳມຈ�ຳເປັນຂອງກຳນສື່ສຳນ

ທຸກໆ ຄວຳມສ�ຳພັນເລີ່ມຂຶ້ນ, ຄົງຢູ່, ປ່ຽນແປງ ແລະ ຈົບລົງຜ່ຳນສື່ກຳງຂອງກຳນສື່ສຳນ. ກຳນສື່ສຳນແມ່ນ
ຂະບວນກຳນທ່ີມີປະຕິກິລິຍຳຫຼຳກຫຼຳຍ, ກ່ຽວກັບຄົນທ່ີສ�ຳພັນກັບຄົນອື່ນໆ, ທີ່ຂຶ້ນກັບກຳນສະທ້ອນກັບ. 
ເປັນຂະບວນກຳນເຊື່ອມຕ�່ຜູ້ຄົນໃນອົງກອນທັງສຳຍຕັ້ງ, ສຳຍຂວຳງ, ກວ້ຳງ, ລະຫວ່ຳງແຕ່ລະພຳກສ່ວນ 
ຂອງອົງກອນທັງໝົດ ເພື່ອໃຫ້ອົງກອນບັນລຸເປົ້ຳໝຳຍ ແລະ ບຸກຄົນ. ອົງກອນທ່ີປະສົບສ�ຳເລັດຕ້ອງ 
ຮັກສຳຄວຳມໝ້ັນໃຈ ແລະ ກຳນຮ່ວມມືຂອງພະນັກງຳນ ອີງໃສ່ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອໃຫ້ 
ກຳນຕັດສິນໃຈ, ກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳ ແລະ ໃນນີ້ກຳນສື່ສຳນແມ່ນບ�່ສຳມຳດຫຼີກລ່ຽງໄດ້. 

ຂະບວນກຳນສື່ສຳນ

ໃນກຳນທ�ຳຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນກຳນສື່ສຳນ ສິ່ງສ�ຳຄັນແມ່ນຕ້ອງເຂົ້ຳໃນຄ�ຳສັບທ່ີມັກໃຊ້: 

ຜູ້ສື່ສຳນ: ຜູ້ສື່ສຳນແມ່ນຄົນ (ຫຼື ກຸ່ມຄົນ) ທ່ີສົ່ງຂ�້ຄວຳມ. ໃນກອບກຳນເຮັດວຽກຂອງອົງກອນ ຜູ້ສື່ສຳນ 
ອຳດເປັນພະນັກງຳນທ່ີມີຄ�ຳຄິດເຫັນ, ຄວຳມຕັ້ງໃຈ, ຂ�້ມູນ, ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງກຳນສື່ສຳນ.

ເປົ້ຳໝຳຍ: ແມ່ນຄວຳມຕັ້ງໃຈຂອງຂ�້ຄວຳມ, ຈຸດປະສົງທ່ີຢູ່ໃນຄວຳມຄິດຂອງຜູ້ສື່ສຳນ: ເປັນເຫດຜົນທ່ີວ່ຳ 
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເກີດກຳນສື່ສຳນ. ຜູ້ຈັດກຳນມີຫຼຳກຫຼຳຍຈຸດປະສົງໃນກຳນສື່ສຳນເຊັ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້ຳໃຈ 
ຄວຳມຄິດຂອງເຂົຳ, ເພື່ອເຂົ້ຳໃຈຄວຳມຄິດຂອງຄົນອື່ນ, ເພື່ອໃຫ້ຍອມຮັບເຂົຳເຈົ້ຳ ຫຼື ຄວຳມຄິດຂອງ 
ເຂົຳເຈົ້ຳໄດ້ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ເກີດກຳນກະທ�ຳໃດໜຶ່ງ.

ເນື້ອໃນ: ອັນນີ້ລວມທັງສຳລະຂອງຂ�້ຄວຳມ, ສ່ວນປະກອບຂອງຄວຳມຄິດ, ຄວຳມຈິງ ແລະ ເນື້ອໃນ 
ທີ່ບ�່ແນ່ນອນ.

ຂ�້ຄວຳມ: ຜົນຂອງກຳນເຂົ້ຳລະຫັດ, ກຳນສະແດງເຖິງຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ສ່ືສຳນ, ແມ່ນຂ�້ຄວຳມ-ທັງ 
ເປັນຄ�ຳເວ້ົຳ ຫຼື ບ�່ເປັນຄ�ຳເວ້ົຳ. ຂ�້ຄວຳມເປັນສິ່ງທ່ີບຸກຄົນຕ້ອງກຳນສື່ສຳນໃຫ້ຜູ້ຮັບທ່ີເປັນເປົ້ຳໝຳຍ ແລະ  
ຮູບແບບຂອງມັນຂຶ້ນກັບສື່ກຳງທີ່ນ�ຳໃຊ້ເພື່ອນ�ຳສົ່ງຂ�້ຄວຳມ. ກຳນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບທັງສອງຢ່ຳງ-ຂ�້ຄວຳມ 
ແລະ ສື່ກຳງ-ບ�່ສຳມຳດແຍກກັນໄດ້.



83

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ Soft Skills

ວິທີກຳນ/ສື່ກຳງ: ສື່ກຳງແມ່ນລັກສະນຳກຳນສົ່ງຖ່ຳຍຂ�້ມູນເຊັ່ນ ກຳນຂຽນ, ກຳນເວ້ົຳ, ປ້ຳຍ ໆລໆ ແມ່ນ 
ຕົວນ�ຳສົ່ງຂ�້ຄວຳມ. ອົງກອນສະໜອງຕົວນ�ຳສົ່ງໃຫ້ສະມຳຊິກໃນຫຼຳຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ໜ້ຳຕ�່ໜ້ຳ, ໂທລະສັບ, 
ກຳນປະຊຸມກຸ່ມ, ຄອມພິວເຕີ້, ບັນທຶກ, ເອກະສຳນນະໂຍບຳຍ, ລະບົບກຳນໃຫ້ລຳງວັນ, ຕຳຕະລຳງ ແລະ 
ກຳນຄຳດຄະເນ.

ເຖິງຢ່ຳງໃດກ�ຕຳມ ອຳດມີຂ�້ຄວຳມທີ່ບ�່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຖືກນ�ຳສົ່ງໂດຍບ�່ມີສຽງ ຫຼື ບ�່ມີກຳນກະທ�ຳໃດໆ ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫຳໃດໜ່ຶງ ຄືກັນກັບກຳນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເປົ້ຳໝຳຍ ແລະ ຈຸດປະສົງໃດທ່ີບ�່ຕ້ອງເຮັດຕຳມ ແລະ 
ວິທີກຳນທີ່ບ�່ຕ້ອງນ�ຳໃຊ້.  ກຳນສະແດງສີໜ້ຳ, ນ�້ຳສຽງ ແລະ ກຳນເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່ຳງກຳຍແມ່ນ 
ກຳນສື່ສຳນທ່ີບ�່ໃຊ້ຄ�ຳເວ້ົຳ ແຕ່ສຳມຳດສື່ສຳນ. ນີ້ແມ່ນຄວຳມໝຳຍທ່ີເອີ້ນວ່ຳ ຄ�ຳເວົ້ຳທ່ີຜູ້ຈັດກຳນສື່ສຳນ 
ອອກມຳ. 

ຜູ້ຮັບສຳນ/ຜູ້ຮັບ: ຖ້ຳຜູ້ສື່ສຳນເປັນ “ຕົວຕັ້ງ” ຜູ້ຮັບສຳນແມ່ນ “ຈຸດໝຳຍ” ທ່ີຂ�້ຄວຳມເລັງໃສ່.

ກຳນຖອດລະຫັດ (ແປຄວຳມໝຳຍຂອງຄ�ຳເວົ້ຳ): ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນກຳນສື່ສຳນສົມບູນ ຂ�້ຄວຳມຕ້ອງໄດ້ 
ຖອດລະຫັດໃຫ້ເປັນຄ�ຳສັບທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຮັບ ເຊິ່ງກຳນຖອດລະຫັດກ່ຽວກັບກຳນແປ. ຜູ້ຮັບແປຂ�້ຄວຳມ
ອີງໃສ່ປະສົບກຳນທ່ີຜ່ຳນມຳຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ ແລະ ກອບກຳນອ້ຳງອີງ. ຍ່ິງຂ�້ຄວຳມທ່ີຖອດລະຫັດໃກ້ຄຽງຜູ້ 
ສື່ສຳນຫຼຳຍສ�່ຳໃດ ປະສິດທິພຳບຂອງກຳນສື່ສຳນຍິ່ງມີຫຼຳຍສ�່ຳນັ້ນ. ສິ່ງນີ້ເນັ້ນໜັກຄວຳມສ�ຳຄັນວ່ຳຜູ້ 
ສື່ສຳນເປັນຜູ້ທ່ີ “ເນັ້ນຜູ້ຮັບ”.

ສະຖຳນະກຳນ: ແມ່ນບ�ລິບົດ ຫຼື ສະພຳບແວດລ້ອມຂອງກຳນສື່ສຳນທ່ີເກີດຂຶ້ນ.

ກຳນຕອບຮັບ: ກຳນຕອບຮັບຂອງຜູ້ຮັບຕ�່ກັບຜູ້ສ່ືສຳນໃນຂະບວນກຳນສື່ສຳນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈ�ຳເປັນ ເຊິ່ງກຳນ
ສື່ສຳນທຳງດຽວບ�່ສຳມຳດປະຕິບັດກຳນຕອບຮັບດັ່ງກ່ຳວໄດ້: ມັນເພີ່ມໂອກຳດຂອງກຳນບິດເບືອນ ຂອງ 
ຂ�້ຄວຳມທ່ີຕັ້ງໃຈສ່ົງ ກັບຂ�້ຄວຳມທ່ີໄດ້ຮັບ. ຊ່ອງທຳງກຳນຕອບຮັບສະໜອງຊ່ອງທຳງ ເພື່ອກຳນຕອບຮັບ 
ຂອງຜູ້ຮັບທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ສື່ສຳນສຳມຳດກ�ຳນົດໄດ້ວ່ຳຂ�້ຄວຳມໄດ້ຮັບ ແລະ ເກີດກຳນຕອບສະໜອງທ່ີ 
ຕັ້ງໃຈໄວ້. ຂະບວນກຳນສື່ສຳນທັງສອງທຳງສະໜອງກຳນຕອບຮັບຂອງຜູ້ຮັບ-ຜູ້ສື່ສຳນ. ສ�ຳລັບຜູ້ຈັດກຳນ, 
ກຳນຕອບຮັບກຳນສື່ສຳນອຳດມຳໃນຫຼຳຍຮູບແບບ. ໃນສະຖຳນະກຳນໜ້ຳ ຕ�່ ໜ້ຳ ກຳນສື່ສຳນໂດຍກົງ 
ສຳມຳດເຮັດໄດ້ ໂດຍກຳນໃຊ້ກຳນແລກປ່ຽນຄ�ຳເວ້ົຳ ພ້ອມທັງຄວຳມໝຳຍລະອຽດອ່ອນກຳນສະແດງ 
ອອກທຳງສີໜ້ຳໃນເວລຳບ�່ພ�ໃຈ ຫຼື ເຂົ້ຳໃຈຜິດ. ກຳນສື່ສຳນໃນທຳງອ້ອມໝຳຍເຖິງສັນຍຳນຂອງຂ�້ຜິດ 
ພຳດທຳງກຳນສື່ສຳນ ເຊິ່ງໝຳຍເຖິງປະສິດທິພຳບກຳນເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ, ຄຸນນະພຳບກຳນເຮັດວຽກຕ�່ຳ, 
ກຳນລຳວຽກ ຫຼື ປ່ຽນວຽກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂຳດກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ/ຫຼື ມີຂ�້ຂັດແຍ່ງພຳຍໃນກຸ່ມ.

ສຽງ: ສຽງແມ່ນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ�້ຄວຳມທ່ີຕັ້ງໃຈສື່ອອກໄປຄຳດເຄື່ອນ. ສຽງອຳດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກ 
ອົງປະກອບຂອງກຳນສື່ສຳນ ດ້ວຍຫຼຳຍເຫດຜົນ: ຜູ້ຈັດກຳນອຳດຢູ່ໃນໄລຍະເວລຳທ່ີຈ�ຳກັດ, ອຳດປະຕິບັດ 
ໂດຍບ�່ມີກຳນສື່ສຳນ, ຫຼື ສື່ສຳນແບບຮີບດ່ວນໂດຍບ�່ມີຂ�້ມູນທັງໝົດ. ຫຼື ຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊຳອຳດເຂົ້ຳໃຈ 
ຄວຳມໝຳຍທ່ີແຕກຕ່ຳງໄປຈຳກສິ່ງທີ່ຜູ້ຈັດກຳນສື່ອອກມຳ.

ຂະບວນກຳນສື່ສຳນ: ອົງປະກອບຕ່ຳງໆ ທັງໝົດຂ້ຳງເທິງສ�ຳຄັນເພື່ອໃຫ້ເກີດກຳນສື່ສຳນ. ດ່ັງນັ້ນ ພວກມັນ 
ບ�່ສຳມຳດແຍກອອກຈຳກກັນໄດ້ ເຊິ່ງມັນບອກເຖິງຫຼຳຍສິ່ງຫຼຳຍຢ່ຳງທ່ີຕ້ອງມີເພື່ອໃຫ້ກຳນສື່ສຳນເກີດຂຶ້ນ. 
ກຳນສື່ສຳນດັ່ງກ່ຳວອຳດເປັນແບບໜຶ່ງຕ�່ໜຶ່ງໃນທຳງຕັ້ງ ຫຼື ທຳງຂວຳງ, ຫຼື ອຳດເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນກ�ໄດ້.
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ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມສ�ຳລັບຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ Soft Skills

ກຳນສື່ສຳນທີ່ບ�່ແມ່ນຄ�ຳເວົ້ຳ

ພຳສຳແມ່ນສ່ືກຳງທ່ີສ�ຳຄັນສ�ຳລັບກຳນສະແດງຄ�ຳຄິດເຫັນ ແຕ່ກຳນສ່ືສຳນຍັງມີສ່ືກຳງທ່ີບ�ເ່ປັນຄ�ຳເວົຳ້. 
ຜູ້ອອກແບບເວທີ ແລະ  ນັກຂຽນສ່ືໂຄສະນຳໃຊ້ສີ, ຂະໜຳດ ແລະ ໄລຍະຫ່ຳງ ເປັນສັນຍຳນໃນກຳນ 
ສື່ສຳນ. ໂດຍສັງເຂບທຸກສິ່ງທີ່ຄົນໃຫ້ຄວຳມໝຳຍໄດ້ກ�ສຳມຳດໃຊ້ໃນກຳນສື່ສຳນໄດ້.

ກຳນວິໄຈ ຂອງນັກວິທະຍຳສຳດດ້ຳນພຶດຕິກ�ຳ ໄດ້ມີກຳນຄົ້ນຄວ້ຳໃນຂອບເຂດດັ່ງກ່ຳວ ຄືຂ�້ມູນທ່ີສົ່ງໂດຍ
ຜູ້ສື່ສຳນທ່ີບ�່ກ່ຽວກັບຄ�ຳເວ້ົຳ-ຂ�້ມູນທ່ີບ�່ເປັນຄ�ຳເວ້ົຳ. ຄວຳມສົນໃຈຫຼັກສ�ຳຄັນແມ່ນທ່ຳທ່ີ ທຳງກຳຍຍະພຳບ
ທີ່ເປັນລັກສະນະທ່ີສະແດງອອກມຳຂອງຜູ້ສື່ສຳນ. ຕົວຢ່ຳງ ກຳນເຄື່ອນໄຫວຂອງມື, ກຳນສະແດງສີໜ້ຳ, 
ສຳຍຕຳ. ສິ່ງເຫຼົ່ຳນີ້ໄດ້ສັງເກດວ່ຳມີອິດທິພົນທ່ີສ�ຳຄັນ ຕ�່ກັບກຳນຕີຄວຳມໝຳຍຂ�້ຄວຳມຂອງຜູ້ຮັບ. ປັດໄຈ
ບຳງດ້ຳນທີ່ກຳນຄົ້ນຄວ້ຳໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນກຳນສະໜອງຂ�້ມູນທ່ີບ�່ແມ່ນຄ�ຳເວ້ົຳລວມມີ:

ໄລຍະຫຳ່ງ: ໃນບຳງສະຖຳນະກຳນ, ມັນສະແດງເຖິງກຳນດຶງດູດ ຫືຼ ບ�ດຶ່ງດູດ ໃນຂະນະທ່ີໃນສະຖຳນະກຳນ
ອື່ນອຳດໝຳຍເຖິງຄວຳມແຕກຕ່ຳງທຳງຖຳນະ.

ຕ�ຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ: ຕ�ຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງ ໜ້ຳ ຕ�່ ໜ້ຳ, ຫຼັງ ຕ�່ ຫຼັງ, ຫຼື ຂ້ຳງຕ�່ຂ້ຳງສ່ົງຖ່ຳຍຂ�້ມູນສະເພຳະ. ຄົນທ່ີ 
ປະສຳນງຳນກັນມັກນັ່ງຂ້ຳງກັນ ໃນຂະນະທີ່ໃນກຳນແຂ່ງຂັນມັກນັ່ງໜ້ຳຕ�່ໜ້ຳກັນ. 

ທ່ຳທຳງ: ອຳດສົ່ງຖ່ຳຍຂ�້ມູນວ່ຳເປັນທຳງກຳນ ຫຼື ຜ່ອນຄຳຍ. ທ່ຳທຳງບົ່ງບອກປະເດັນຂອງຄວຳມໝ້ັນໃຈ 
ຕົນເອງ ຫຼື ລະດັບພະລັງງຳນຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ສະຖຳນະພຳບຄວຳມສ�ຳພັນລະຫວ່ຳງຄົນ.

ກຳນສ�ຳຜັດທຳງກຳຍ: ກຳນສ�ຳພັດ, ຈັບມື, ຖືແຂນ ເປັນກຳນສື່ຂ�້ຄວຳມ ເຊິ່ງອຳດສື່ຄວຳມຮູ້ສຶກດຶງດູດ ຫຼື 
ບ�່ດຶງດູດກັນ ຫຼື ຄວຳມສະໜິດສະໜົມກັນ. ກຳນຈັບມືອຳດເປັນກຳນສ�ຳພັດທ່ີຍອມຮັບກັນ ໃນວົງກວ້ຳງຂອງ 
ກຳນສະແດງພຶດຕິກ�ຳໃນບ�ລິບົດຂອງອົງກອນ.

ກຳນສະແດງສີໜ້ຳ: ຍິ້ມ, ໜ້ຳຫຍຸ້ງ, ຫຳວນອນ, ຍົກຄິ້ວຂຶ້ນ ແລະ ອື່ນໆອີກເປັນກຳນສົ່ງຖ່ຳຍຂ�້ມູນທ່ີມີ 
ເງື່ອນໄຂໃນກຳນສື່ສຳນໜ້ຳຕ�່ໜ້ຳ. ຫຼຳຍໆ ຄົນຄິດວ່ຳໜ້ຳຕຳແມ່ນຂ�້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ 
ສຳມຳດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວຳມສຸກ, ຕື່ນເຕັ້ນ, ຢ້ຳນ, ໃຈຮ້ຳຍ, ສົນໃຈ ແລະ ອຳຍ ເຊິ່ງເປັນພຽງ 
ຄວຳມຮູ້ສຶກບຳງສ່ວນ.

ກຳນເບິ່ງ: ກຳນເຄື່ອນໄຫວຂອງສຳຍຕຳ ແລະ ກຳນສົບຕຳກັນ ສົ່ງຖ່ຳຍຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຄວຳມສົນໃຈ, 
ບ�່ສົນໃຈ, ດຶງດູດໃຈ ໆລໆ. ຜູ້ສື່ສຳນທຳງຄ�ຳເວົ້ຳຫຼຳຍຄົນຕ້ອງກຳນໃຫ້ຜູ້ຮັບເບິ່ງໃນຕຳຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ
ເພື່ອເຂົຳຈະໄດ້ຮູ້ວ່ຳຜູ້ຮັບຕັ້ງໃຈຟັງ. ໃນກ�ລະນີທ່ີບ�່ຢຳກໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຮູ້ຄວຳມຮູ້ສຶກ, ກ�ຈະບ�່ສົບຕຳ.

ລະດັບສຽງ: ‘ລະດັບສຽງ’ ອຳດຈະ “ບ�່ແມ່ນຄ�ຳເວ້ົຳ” ຖ້ຳພິຈຳລະນຳຢ່ຳງຖີ່ຖ້ວນ ແຕ່ຕ້ອງບັນທຶກໄວ້.
ໃນຖຳນະຜູ້ຮັບຂ�້ຄວຳມພວກເຮົຳມັກຈັບປະເດັນຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງວິທີກຳນເວ້ົຳຫຼຳຍກວ່ຳຄ�ຳເວົ້ຳ. ລະດັບ
ສຽງສະແດງເຖິງຄວຳມຮູ້ສຶກທຳງອຳລົມ ອຳຍຸ, ບົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ, ຮູບຮ່ຳງ ພຳຍນອກ ແລະ ສະຖຳນະພຳບ.

ຮູບຮ່ຳງພຳຍນອກ: ໃນຂະນະທ່ີຮູ້ສຶກວ່ຳຄວຳມດຶງດູດໃຈທຳງກຳຍະພຳບບ�່ຄວນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມ 
ແຕກຕ່ຳງໃນກຳນປະເມີນລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ ແຕ່ໃນຄວຳມເປັນຈິງແລ້ວມັນເກີດຂຶ້ນ.

ສະພຳບແວດລ້ອມ: ສະພຳບແວດລ້ອມທ່ີຄົນຜູ້ໜ່ຶງເຮັດວຽກສຳມຳດມີອິດທິພົນຕ�່ກຳນມີປະຕິສ�ຳພັນ 
ກັນກັບຄົນອື່ນໆ. ຄຸນນະພຳບຂອງສະພຳບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້ຳງ - ຫ້ອງທ່ີອຳໃສຢູ່ ແລະ ສະຖຳນທ່ີ 
ເຮັດວຽກ - ມີຜົນກະທົບຢ່ຳງເລິກເຊິ່ງຕ�່ກັບອຳລົມຈິດ. 
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ກຳນຟັງ

ອີງຕຳມ ຄຳ ໂຣເຈີ ແລະ ເອຟເຈ ໂຣເອັດລິສເບີເກີ້ ກຳນສື່ສຳນທ່ີແທ້ຈິງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງກີດຂວຳງ 
ກຳນສື່ສຳນ ເຊັ່ນແນວໂນ້ມທ່ີຈະປະເມີນໄດ້ຮັບກຳນຫຼີກໜີ, ໃນເວລຳທ່ີຄົນຕັ້ງໃຈຟັງດ້ວຍຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ. 
ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ຜູ້ຟັງເບິ່ງເຫັນຄວຳມຄິດທ່ີສະແດງອອກມຳ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິມຸມມອງຂອງຜູ້ສື່ສຳນ 
ສ�ຳຜັດໄດ້ຄວຳມຮູ້ສຶກ ແລະ ບັນລຸກອບກຳນອ້ຳງອີງທ່ີກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີກ�ຳລັງເວົ້ຳເຖິງ.

ຄ�ຳແນະນ�ຳສ�ຳລັບກຳນຟັງທີ່ດີ

ມີຫຼຳຍຄ�ຳແນະນ�ຳໃນກຳນຟັງທ່ີດີ ແລະ ເຫັນວ່ຳໄດ້ຮັບຜົນໃນບ�ລິບົດຂອງອົງກອນ. ເຄດ ເດວິດ ແນະ ນ�ຳ 
“ 10 ຄ�ຳແນະນ�ຳຂອງກຳນຟັງທ່ີດີ” ດັ່ງນີ້:

ຢຸດເວົ້ຳ: ເຈົ້ຳຈະຟັງບ�່ໄດ້ຖ້ຳຍັງເວົ້ຳຢູ່. ວິນລ້ຽມ ເຊັກສະເປຍ ບອກວ່ຳ “ມອບຫູໃຫ້ທຸກຄົນແຕ່ບ�່ໃຫ້ 
ສຽງຂອງເຈົ້ຳ” ໃນລະຄອນເວທີທີ່ໂດ່ງດັງເລື່ອງ “ແຮມເລັດ”. ທ�ຳມະຊຳດໃຫ້ຄົນເຮົຳມີສອງຫູ ແຕ່ມີໜ່ຶງລິ້ນ 
ເຊິ່ງບົ່ງບອກວ່ຳເຮົຳຄວນຟັງຫຼຳຍກວ່ຳເວົ້ຳ.

ໃຫ້ຜູ້ເວົ້ຳເປັນກ�ລະນີຫຼັກ: ຊ່ວຍໃຫ້ເວ້ົຳຢ່ຳງສະບຳຍໃຈ ເຊິ່ງສະພຳບແວດລ້ອມທ່ີຍິນຍອມຈະຊ່ວຍໄດ້.

ສະແດງໃຫ້ຜູ້ເວົ້ຳເຫັນວ່ຳເຮົຳຢຳກຟັງ: ເຮັດເບິ່ງຄືວ່ຳເຮົຳສົນໃຈ. ຫ້ຳມບ�່ໃຫ້ອ່ຳນອີເມລໃນເວລຳມີ 
ຄົນເວ້ົຳ. ໃຫ້ຟັງເພື່ອຄວຳມເຂົ້ຳໃຈ ບ�່ແມ່ນເພື່ອຕ້ຳນ.

ກ�ຳຈັດສິ່ງລົບກວນ: ບ�່ຄວນຂີດເສັ້ນ, ເຄຳະນັ້ນນີ້ ຫຼື ສັບປ່ຽນເຈ້ຍໄປມຳ. ຖຳມຕົນເອງເບິ່ງວ່ຳ ຖ້ຳປິດປະຕູ 
ຈະເຮັດໃຫ້ງຽບຂຶ້ນບ�່?

ເອົຳໃຈໃສ່: ພະຍຳຍຳມຢືນໃນຖຳນະດຽວກັບຜູ້ເວົ້ຳເພື່ອໃຫ້ເຫັນມຸມມອງດຽວກັນ.

ອົດທົນ: ໃຫ້ເວລຳ ບ�່ຄວນລົບກວນ ແລະ ບ�່ຄວນຍ່ຳງໜີ.

ລະງັບອຳລົມໄວ້: ຄົນທ່ີໃຈຮ້ຳຍມັກໄດ້ຮັບຄວຳມໝຳຍຂອງຄ�ຳເວົ້ຳທ່ີຜິດ. 

ບ�່ສົນໃຈປະເດັນຖົກຖຽງ ແລະ ກຳນວິຈຳນຫຼຳຍເກີນໄປ: ມັນເຮັດໃຫ້ອີກຝ່ຳຍເກີດກຳນປ້ອງກັນຕົວ 
ເຊິ່ງອຳດຈະ “ມິດງຽບ” ຫຼື ໃຈຮ້ຳຍ.

ຖຳມຄ�ຳຖຳມ: ມັນໃຫ້ກ�ຳລັງໃຈຜູ້ສ່ືສຳນ ແລະ ສະແດງວ່ຳເຈົ້ຳກ�ຳລັງຟັງ ເຮັດໃຫ້ປະເດັນມີກຳນພັດທະນຳ 
ຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

ຢຸດເວົ້ຳ: ເປັນອັນທ�ຳອິດ ແລະ ອັນສຸດທ້ຳຍ ເພຳະບັນຍັດອື່ນໆ ຂຶ້ນກັບມັນ ເພຳະເຈົ້ຳ ກຳນຟັງບ�່ໄດ້ດີຍ້ອນ
ເຈົ້ຳກ�ຳລັງເວົ້ຳຢູ່. 
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ກຳນສື່ສຳນດ້ວຍວຳຈຳ ແລະ ກຳນຂຽນ

ກຳນສຶ່ສຳນດ້ວຍວຳຈຳ: ກຳນສື່ສຳນດ້ວຍວຳຈຳບ�່ສຳມຳດຫຼີກລ່ຽງກຳນປະຕິສ�ຳພັນທັງສອງທຳງໄດ້.        
ມັນສະໜອງໂອກຳດໃນກຳນປຶກສຳຫຳລືລະຫວ່ຳງບຸກຄົນ ແຕ່ເຮັດໄດ້ດີສະເພຳະກຸ່ມນ້ອຍເທ່ົຳນັ້ນ.        
ກຳນປະຕິສ�ຳພັນດັ່ງກ່ຳວເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມຮູ້ຈັກກັນ ແລະ ຕີລຳຄຳລັກສະນະບຸກຄົນຂອງກັນ ແລະ ກັນ. 
ມັນຍັງຊ່ວຍກຳນປະເມີນອຳລົມ ແລະ ກຳນຕອບຮັບດ້ວຍວຳຈຳຂອງຜູ້ທ່ີສືສຳນນ�ຳ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ ຖ້ຳກຳນ     
ສື່ສຳນກ�່ໃຫ້ເກີດຄວຳມຄຳດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ; ເພື່ອຊອກຫຳຂ�້ສະເໜີ ແລະ ແກ້ໄຂກຳນບິດເບືອນຂ�້ມູນ 
ຢ່ຳງໄວວຳ. 

ກຳນສື່ສຳນດ້ວຍກຳນຂຽນ: ກຳນສ່ືສຳນດ້ວຍທຳງກຳນຂຽນໃນອົງກອນ ປະກອບດ້ວຍກຳນບັນທຶກ 
ປະຈ�ຳວັນ ແລະ ຈົດໝຳຍ, ຂ່ຳວພຳຍໃນ, ຄ�ຳແນະນ�ຳໜ້ຳວຽກ, ຄູ່ມື, ຂ�້ສະເໜີແນະ ໆລໆ. ກຳນສື່ສຳນ 
ດ້ວຍກຳນຂຽນ ມີຂ�້ດີຫຼຳຍດ້ຳນເຊັ່ນ ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອບັນທຶກ, ຄວຳມແນ່ນອນ, ເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວ, 
ຖຳວອນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວຳມຜິດດ່ຽງເມື່ອມີກຳນກະຈຳຍອ�ຳນຳດ ໆລໆ. ມີຫຼຳກຫຼຳຍຈຸດອ່ອນທ່ີສົ່ງຜົນ 
ຕ�່ກຳນສື່ສຳນດ້ວຍກຳນຂຽນເຊັ່ນ ໃຊ້ເວລຳຫຼຳຍ, ຍຳກທ່ີຈະເອົຳທຸກຢ່ຳງມຳຂຽນໄດ້, ກຳນເກັບຮັກສຳ 
ຄວຳມລັບເປັນໄປໄດ້ຍຳກ, ສຳມຳດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມເປັນທຳງກຳນເກີນໄປ ໆລໆ.
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ
ກຳນຮ່ວມມື ແລະ 

ຄວຳມຂັດແຍ່ງໃນທີມງຳນ
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ຄວຳມເຂົ້ຳໃຈກ່ຽວກັບ
ກຳນຮ່ວມມື ແລະ ຄວຳມຂັດແຍ່ງໃນທີມ

 “ຊະນະເທົ່ຳທີ່ເຈົ້ຳເຮັດໄດ້”

ຈຸດປະສົງ ແບບຝຶກຫັດ ຊະນະເທົ່ຳທ່ີເຈົ້ຳເຮັດໄດ້ ແລະ ກຳນສົນທະນຳປຶກສຳຫຳລື
ຊ່ວຍຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມເຂົ້ຳໃຈຄວຳມຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງກຳນຮ່ວມມື 
ໃນທີມເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນ. 

ເວລຳ 120 ນຳທີ
ອຸປະກອນ ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກເຟິດ, ສະກ໋ອດເຈ້ຍ, ເຈ້ຍ A4 ເພື່ອເຮັດເຈ້ຍເສດ
ວິທີກຳນຮຽນຮູ້ ກຳນບັນຍຳຍສັ້ນ, ກຳນລະດົມສະໝອງ, ກຳນສ້ຳງກຸ່ມ ແລະ ກຳນແບ່ງປັນ 

ໂດຍກຸ່ມ, ກຳນຖຳມຕອບ

ເຄື່ອງມືຊ່ວຍ ເກມ “ຊະນະເທົ່ຳທ່ີເຈົ້ຳເຮັດໄດ້”

ກິດຈະກ�ຳ 1 30 ນຳທີ
ຂັ້ນຕອນ 1.1 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແບ່ງກຸ່ມເປັນກຸ່ມລະ 4 ຄົນ

ໂດຍໃຫ້ນັບເລກ 1 - 4.

ຂັ້ນຕອນ 1.2 ກຸ່ມແຕ່ລະກຸ່ມນັ່ງຄົນລະມຸມຂອງຫ້ອງເພື່ອໃຫ້ສົນທະນຳກັນພຳຍໃນ.

ຂັ້ນຕອນ 1.3 ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກອະທິບຳຍລະບຽບກຳນຫຼິ້ນເກມໃຫ້ທຸກກຸ່ມ.

ຂັ້ນຕອນ 1.4 ຈຸດປະສົງຂອງເກມແມ່ນ “ຊະນະເທ່ົຳທ່ີເຈົ້ຳເຮັດໄດ້”.

ຂັ້ນຕອນ 1.5 ເກມຕ້ອງຫຼິ້ນ 10 ຮອບ.

ຂັ້ນຕອນ 1.6 ແຕ່ລະກຸ່ມຕ້ອງເລືອກລະຫວ່ຳງສອງສັນຍຳລັກ: X ຫຼື Y.

ຂັ້ນຕອນ 1.7 ຜົນຕອບແທນຂຶ້ນກັບກຳນເລືອກຂອງທຸກກຸ່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້:
4X: ທຸກກຸ່ມເສຍ 1 ຄະນແນນ
3X: ກຸ່ມຫຼິ້ນ X ໄດ້ 1 ຄະແນນຕ�່ກຸ່ມ
1Y: ກຸ່ມຫຼິ້ນ Y ເສຍ 3 ຄະແນນ
2X: ກຸ່ມຫຼິ້ນ X ໄດ້ 2 ຄະແນນຕ�່ກຸ່ມ
2Y: ກຸ່ມຫຼິ້ນ Y ເສບ 2 ຄະແນນຕ�່ກຸ່ມ
1X: ກຸ່ມຫຼິ້ນ X ໄດ້ 3 ຄະແນນ
3Y: ກຸ່ມຫຼິ້ນ Y ເສຍ 1 ຄະແນນ
4Y: ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ 1 ຄະແນນ
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ກິດຈະກ�ຳ 2 45 ນຳທີ
ກຸ່ມຫຼິ້ນເກມ:

ຂັ້ນຕອນ 2.1 ກຸ່ມບ�່ສຳມຳດສື່ສຳນກັນກັບສະມຳຊິກກຸ່ມອື່ນໄດ້ໃນລະຫວ່ຳງຫຼິ້ນເກມ.

ຂັ້ນຕອນ 2.2 ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ສະມຳຊິກຄວນເຫັນດີເລືອກຢ່ຳງດຽວໃນແຕ່ລະຮອບ.

ຂັ້ນຕອນ 2.3 ກຸ່ມອື່ນໆ ບ�່ຄວນຮູ້ກຳນເລືອກຂອງກຸ່ມໜ່ຶງກຸ່ມດຽວ.

ຂັ້ນຕອນ 2.4 ໃຊ້ເວລຳສອງ-ສຳມນຳທີເທົ່ຳນັ້ນໃນກຳນເລືອກແຕ່ລະຮອບ.

ຂັ້ນຕອນ 2.5 ຫຼັງຈຳກເລືອກແລ້ວ ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກຖຳມເອົຳຕົວເລືອກຂອງແຕ່ລະ
ກຸ່ມ ແລະ ປະກຳດຜົນ (ຕົວຢ່ຳງ ບອກວ່ຳ “X ສອງ ແລະ Y ສອງ”).

ຂັ້ນຕອນ 2.6 ແຕ່ລະກຸ່ມບັນທຶກຄະແນນຂອງຕົນ ໂດຍບ�່ໃຫ້ກຸ່ມອື່ນຮູ້.

ຂັ້ນຕອນ 2.7 ຖ້ຳມີຄ�ຳຖຳມ ໃຫ້ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກຕອບຊື່ຂອງເກມວ່ຳ “ຊະນະເທົ່ຳທ່ີ 
ເຈົ້ຳເຮັດໄດ້”.
ດ�ຳເນີນເກມຕ�່ໃນຮອບທີສອງ, ສຳມ, ສີ່.

ຂັ້ນຕອນ 2.8 ໃນທ້ຳຍຮອບທີ 4 ປະກຳດລຳງວັນ ໃຫ້ຄູນຄະແນນສອງເທົ່ຳ. ກ່ອນແຕ່ລະ 
ກຸ່ມເລືອກທຳງເລືອກຂອງຕົນ ອະນຸຍຳດໃຫ້ຕົວແທນກຸ່ມໜ່ຶງຄົນເຈລະຈຳກັບ 
ຕົວແທນຂອງກຸ່ມອື່ນ 5 ນຳທີ.

ຂັ້ນຕອນ 2.9 ຫຼິ້ນຮອບ 5 ແລະ ຮອບ 6.

ຂັ້ນຕອນ 2.10 ໃນເວລຳຈົບຮອບທີ 8, ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມທຸກຄົນໃຫ້ມຳທຳງກຳງຫ້ອງເພື່ອເຈລະຈຳ 
ເປີດກວ້ຳງ.
ຫຼິ້ນຮອບ 9 ແລະ ຮອບ 10. 

ກິດຈະກ�ຳ 3 30 ນຳທີ
ຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມນ�ຳພຳສົນທະນຳຖຳມຕອບໂດຍຖຳມຄ�ຳຖຳມລຸ່ມນີ້:

• ໃຜຊະນະເກມ? ຍ້ອນຫຍັງ?
• ກຳນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນກຸ່ມນ້ອຍ ມີຄວຳມໝຳຍຫຼຳຍກວ່ຳໄດ້ຮັບ 

ໄຊຊະນະທຸກກຸ່ມນ�ຳກັນບ�່?
• ຮູ້ສຶກແນວໃດໃນລະຫວ່ຳງກຳນຫຼິ້ນ?
• ເຈົ້ຳສຳມຳດເຊື່ອນໂຍງກັບໂລກຄວຳມເປັນຈິງບ�່?
• ສຳມຳດສົນທະນຳກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງກຳນແຂ່ງຂັນ ແລະ 

ກຳນຮ່ວມມືກັນ.
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ກິດຈະກ�ຳ 4 15 ນຳທີ
ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກສົນທະນຳກ່ຽວກັບຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຂອງກຸ່ມທ່ີ 
ກ່ຽວພັນກັບ “ເຈົ້ຳ” ໃນເກມ. ພວກມັນສະແດງລຳຍລະອຽດວ່ຳ “ເຈົ້ຳ” 
ໝຳຍເຖິງບຸກຄົນ ແລະ/ຫຼື ອົງກອນ ຫຼືບ�່?
ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຖຳມຜູ້ເຂົ້ຳຮ່ວມໃຫ້ສ້ຳງຄວຳມສ�ຳພັນລະຫວ່ຳງ 
ເກມກັບສະຖຳນະກຳນໃນຊີວິດຈິງ.
ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກຍ�້ຳເຖິງຄວຳມສ�ຳພັນສ້ຳງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ກ�ຳໄລສູງສຸດໃຫ້ທຸກຄົນ.
ຜູ້ອ�ຳນວຍຄວຳມສະດວກສະຫຼຸບໂດຍເນັ້ນໜັກຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງກຳນ 
ຂັດແຍ່ງ ແລະ ກຳນຮ່ວມມືກັນໃນທີມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນ ແລະ 
ສະຫຼຸບປະເດັນສ�ຳຄັນ.

ດັດປັບຈາກ Handbook of Structure Experiences for Human Relations-Volume II. Pfeiffer and Jones, 
University Associates, U.S.A., 1974)
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ບົດອ່ຳນ

ວິທີກຳນຈັດກຳນກັບຄວຳມຂັດແຍ່ງອົງກອນ

ບ�່ວ່ຳຢູ່ໃນກຸ່ມໃດ ແມ່ນບ�່ສຳມຳດຫີຼກລ່ຽງຄວຳມຂັດແຍ່ງໄດ້ ຍ້ອນວ່ຳຕ່ຳງຄົນຕ່ຳງມີມຸມມອງຂອງໃຜລຳວ. 
ໂດຍສະເພຳະໃນກຸ່ມເຮັດວຽກ ຫຼື ອົງກອນ ສະມຳຊິກກຸ່ມເຫັນຄວຳມຈ�ຳເປັນຂອງອົງກອນຕ່ຳງກັນ 
ຍ້ອນຄວຳມແຕກຕ່ຳງທຳງດ້ຳນໜ້ຳວຽກ.

ຍ້ອນວ່ຳຄວຳມຂັດແຍ່ງເປັນເລື່ອງທ�ຳມະຊຳດ ເປົ້ຳໝຳຍຂອງກຸ່ມບ�່ແມ່ນກຳນລຶບລ້ຳງຄວຳມຂັດແຍ່ງ   
ແຕ່ຕ້ອງອີງໃສ່ຄວຳມຈ�ຳເປັນຂອງກຸ່ມ. ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼຳຍຖ້ຳສຳມຳດຈັດກຳນ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ຢ່ຳງ 
ສ້ຳງສັນ. ກຸ່ມ ຫຼື ອົງກອນໄດ້ຮັບກຳນປັບປຸງໂດຍກຳນຊອກຄົ້ນ ຄວຳມແຕກຕ່ຳງກ�ຄືຊອກຫຳ 
ຄວຳມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບອັນໃໝ່ຈຳກກຳນຮຽນຮູ້. ປົກກະຕິແລ້ວເມື່ອຄວຳມຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ ແລະ 
ໄດ້ຈັດກຳນຢ່ຳງເປີດເຜີຍ ຄົນເຮົຳຈະໄດ້ຮັບກຳນກະຕຸ້ນຄວຳມຄິດສ້ຳງສັນ, ທຳງເລືອກໃໝ່ໆ ໄດ້ຮັບກຳນ 
ພິຈຳລະນຳ, ຄວຳມຄິດທ່ີດີກວ່ຳໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມຳສົນທະນຳ ແລະ ໄດ້ຮັບໝຳກຜົນອັນດີຂອງກຳນກະທ�ຳ.

ວິທີໃນກຳນຈັດກຳນກັບຄວຳມຂັດແຍ່ງຂອງອົງກອນ

ມີຢູ່ຫ້ຳວິທີໃນກຳນຈັດກຳນກັບຄວຳມຂັດແຍ່ງຂອງອົງກອນ ເຊິ່ງວິທີກຳນໃດໜ່ຶງບ�່ອຳດສຳມຳດຈັດກຳນ 
ກັບສະຖຳນະກຳນ ຫຼື ລັກສະນະຂອງຂ�້ຂັດແຍ່ງທັງໝົດໄດ້. ຜູ້ນ�ຳຂອງກຸ່ມຕ້ອງພິຈຳລະນຳຮູບແບບໃດ 
ແລະ ກັບໃຜດ້ວຍຕົວເອງ. ຖ້ຳຜູ້ນ�ຳເຄີຍໃຊ້ວິທີໜຶ່ງສ�ຳເລັດດີ, ລຳວອຳດຈະໃຊ້ຫຼຳຍເກນີໄປ. ກຳນຮຽນຮູ້ 
ກ່ຽວກັບວທີິທຳງເລືອກອ່ືນໆ ໝຳຍຄວຳມວຳ່ກຳນຈດັກຳນຂ�ຂັ້ດແຍ່ງເຮດັໃຫ້ເຮຳົ ມີທຳງເລືອກກຳນກະທ�ຳ
ທີ່ກວ້ຳງຂຶ້ນໃນກຳນນ�ຳໃຊ້ໃນສະຖຳນະກຳນໃດໜ່ຶງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົຳສຳມຳດຕອບສະໜອງສະພຳບ 
ກຳນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

1. ປະຕິເສດ ຫຼື ຖອນຕົວ

ວິທີນີ້ເປັນກຳນ “ກ�ຳຈັດ” ຂ�້ຂັດແຍ່ງໂດຍກຳນປະຕິເສດວ່ຳມັນມີຢູ່ ໂດຍປະຕິເສດທ່ີຈະຍອມຮັບມັນ. 
ເຖິງຢ່ຳງໃດກ�ຕ່ຳມ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຄວຳມຂັດແຍ່ງບ� ່ “ໜຫີຳຍ” ມັນໃຫຍ່ຂ້ຶນຈນົເຖິງຂ້ັນທ່ີບ�ສ່ຳມຳດ 
ຈັດກຳນໄດ້. ເມື່ອບັນຫຳ ຫຼື ເວລຳບ�່ເຖິງຂັ້ນວິກິດ, ກຳນປະຕິເສດອຳດເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນກຳນ 
ຈັດກຳນກັບຂ�້ຂັດແຍ່ງ.

2. ກຳນສະກັດກັ້ນ ຫຼື ບັນເທົຳບັນຫຳເຮັດໃຫ້ເດີນສະດວກ

“ພວກເຮົຳເດີນເຮືອຢ່ຳງມີຄວຳມສຸກ” “ຄົນດີຈະບ�່ຕີກັນ” ຄົນທ່ີໃຊ້ກຳນປຳບປຳມ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຄວຳມ 
ແຕກຕ່ຳງບ�່ເປັນປະເດັນສ�ຳຄັນ ແລະ ບ�່ຍອມຮັບດ້ຳນບວກຂອງກຳນຈັດກຳນຂ�້ຂັດແຍ່ງຢ່ຳງເປີດເຜີຍ.        
ຕົ້ນເຫດຂອງຂ�້ຂັດແຍ່ງຈະຫຳຍໄປເປັນບຳງຄັ້ງ. ແນວໃດກ�ຕຳມ ກຳນສະກັດກັ້ນອຳດຈະໃຊ້ເພື່ອຮັກສຳ 
ຄວຳມສ�ຳພັນທ່ີມີຄວຳມສ�ຳຄັນ ຫຼຳຍກວ່ຳກຳນຈັດກຳນກັບສິ່ງທີ່ບ�່ສ�ຳຄັນໂດຍຜ່ຳນຂ�້ຂັດແຍ່ງ.
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3. ອ�ຳນຳດ ຫຼື ກຳນປົກຄອງ

ອ�ຳນຳດບຳງຄັ້ງນ�ຳໃຊ້ເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່ຳງຄວຳມແຕກຕ່ຳງ. ທ່ີມຳຂອງອ�ຳນຳດອຳດໄດ້ມຳຈຳກສິດ ຫຼື 
ໜ້ຳທີ່ຕ�ຳແໜ່ງ (ລວມທັງກຳນອ້ຳງອີງເຖິງ “ລະບົບ”, ກຳນບັງຄັບບັນຊຳທ່ີສູງກວ່ຳ ໆລໆ). ອ�ຳນຳດ 
ອຳດມຳໃນຮູບແບບຈ�ຳນວນທ່ີຫຼຳຍກວ່ຳ (ຄືກັບກຳນລົງຄະແນນສຽງ) ຫຼື ກຸ່ມນ້ອຍທ່ີສຳມຳດໂນ້ມນ້ຳວ 
ຈິດໃຈໄດ້. ເຖິງແນວໃດກ�ຕຳມ ຍຸດທະສຳດອ�ຳນຳດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ແພ້ ຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜູ້ແພ້ບ�່ສະໜັບສະໜູນ 
ກຳນຕັດສິນໃຈສຸດທ້ຳຍຄືກັບຝ່ຳຍຊະນະ. ໃນອະນຳຄົດກຳນປະຊຸມຂອງກຸ່ມອຳດຈະເສຍຫຳຍໂດຍກຳນ 
ຍົກເອົຳເລື່ອງເກົ່ຳ “ທີ່ຕັດສິນແລ້ວ” ທັງຮູ້ໂຕ ແລະ ບ�່ຮູ້ໂຕ ໂດຍກຳນໃຊ້ອ�ຳນຳດ. ໃນບຳງກ�ລະນີວິທີກຳນ  
ຈັດກຳນຂ�້ຂັດແຍ່ງກຳນນ�ຳໃຊ້ອ�ຳນຳດອຳດໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່ຳ. ຕົວຢ່ຳງ ກຳນລົງຄະແນນສຽງໃນກຳນເລືອກ
ຕັ້ງລະດັບປະເທດ ແລະ “ກົດໝຳຍ” ທ່ີທຸກຄົນຕ້ອງ ປະຕິບັດຕຳມ.

4. ກຳນປະນີປະນອມ ຫຼື ກຳນຕ�່ລອງ

ເຖິງວ່ຳຈະຖືວ່ຳເປັນຄວຳມຖືກຕ້ອງທຳງດ້ຳນວັດທະນຳທ�ຳ, ກຳນປຳນີປຳນອມ (“ເຈົ້ຳໃຫ້ໜ້ອຍ, ຂ້ອຍກ�ຈະ 
ໃຫ້ໜ້ອຍ ແລະ ເຮົຳພົບກັນເຄິ່ງທຳງ”) ມີຂ�້ດ້ອຍທ່ີຮ້ຳຍແຮງບຳງຢ່ຳງ. ກຳນຕ�່ລອງບຳງຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ທັງສອງ
ຝ່ຳຍທັກທ້ວງຈຸດຢືນທ່ີສູງກວ່ຳ ຍ້ອນວ່ຳຮູ້ວ່ຳຕ້ອງ “ໃຫ້ໜ້ອຍ” ແລະ ປ້ອງກັນຄວຳມເສຍຫຳຍ. ວິທີກຳນ 
ແກ້ໄຂແບບປຳນີປຳນອມອຳດຫຼຸດລົງ ຫຼື ອ່ອນແອລົງຈົນເຖິງຈຸດທ່ີບ�່ມີປະສິດທິພຳບ. ຫຼຳຍຄັ້ງບ�່ມີຄວຳມ 
ມຸ່ງໝັ້ນຢ່ຳງແທ້ຈິງຈຳກແຕ່ລະຝ່ຳຍ. ແຕ່ມີບຳງເວລຳທ່ີກຳນປຳນີປຳນອມມີເຫດຜົນໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນ ເວລຳທ່ີມີ 
ຊັບພະຍຳກອນຈ�ຳກັດ ຫຼື ມັນຈ�ຳເປັນຕ້ອງຫ້ຳມບ�່ໃຫ້ເກີດສະຖຳນນະກຳນແພ້-ຊະນະ.

5. ກຳນປະສຳນງຳນ ຫຼື ກຳນຮ່ວມມື

ວິທີກຳນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່ຳຍທ່ີຂັດແຍ່ງກັນຮັບຮູ້ຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ວິຊຳກຳນຂອງກັນ ແລະ ກັນ.
ຖຳນະຕ�ຳແໜ່ງຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໄດ້ກະກຽມພ້ອມແລ້ວ ແຕ່ນ�້ຳໜັກຄວຳມສ�ຳຄັນຂອງກຸ່ມແມ່ນຄວຳມ 
ພະຍຳຍຳມແກ້ໄຂບັນຫຳທ່ີມີຢູ່ໃນມື ຫຼຳຍກວ່ຳກຳນປ້ອງກັນຈຸດຢືນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຝ່ຳຍຂອງຕົນເອງ. ທຸກຄົນ 
ເຄົຳລົບຢ່ຳງເຕັມສ່ວນເພື່ອປັບປ່ຽນມຸມມອງໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນຂະນະທີ່ວຽກຂອງກຸ່ມ ກ້ຳວໜ້ຳໄປເລື້ອຍໆ. 
ໃນທ່ີສຸດແລ້ວຄວຳມຄິດທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງກຸ່ມຈະເກີດຂຶ້ນ. ສົມມຸດຖຳນແມ່ນຄວຳມພະຍຳຍຳມປະກອບສ່ວນ
ຂອງສະມຳຊິກທັງໝົດລວມກັນ. ຖ້ຳວິທີກຳນນີ້ກຳຍເປັນກຳນຫຳຂ�້ຢຸດຕິດແບບເລືອກຢ່ຳງໃດຢ່ຳງໜຶ່ງ ຫຼື 
ຖ້ຳຂ�້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຮັບກຳນແກ້ໄຂ - ຍ້ອນບ�່ມີເວລຳ, ເງິນ ຫຼື ຄວຳມເຂ້ົຳໃຈ - ດ້ວຍຮູບແບບອ�ຳນຳດໃດໜ່ຶງ, 
ກຳນຕັດສິນໃຈສຸດທ້ຳຍຈະບ�່ເປັນກຳນຕັດສິນໃຈທ່ີດີທ່ີສຸດ.

ສະຫຼຸບ

ກຳນຮູ້ຈັກວິທີກຳນບຳງຢ່ຳງໃນກຳນຈັດກຳນກັບຂ�້ຂັດແຍ່ງເປັນປະໂຫຍດຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍສ�ຳລັບຄົນທ່ີເຮັດ
ວຽກເປັນກຸ່ມ ຫຼື ໃນອົງກອນ. ຖ້ຳຜູ້ນ�ຳກຸ່ມຮູ້ຈັກວິທີກຳນເຫຼົ່ຳນີ້ ແລະ ຈຸດເດັ່ນ ແລະ ຈຸດດ້ອຍ ຂອງເຂົຳເຈົ້ຳ 
ສຳມຳດຈັດກຳນກັບຂ�້ຂັດແຍ່ງໄດ້ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບຫຼຳຍກວ່ຳເກົ່ຳ.
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