


 การถอดบทเรยีนเป็นกระบวนการหน่ึงในการจดัการความรูเ้รือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
เพ่ือสร้างกระบวนการเรยีนรู้ในการด�าเนินงานโครงการและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ไม่ก่อให้เกิดการกระท�าผิดซ�้า รวมท้ังเป็นบทเรียนในการด�าเนินโครงการท่ีม ี
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาและการเรียนรู้แก่ผู้ท่ีต้องมาท�าในอนาคต อีกท้ังยังเป็น 
การพัฒนาระบบคิด การสร้างความคิดรวบยอดหรือสร้างข้อสรุปจากข้อมูลท่่ีม ี
เพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท�าเอกสารฉบับน้ีข้ึน
จากประสบการณ์ท่ีได้ลงไปร่วมถอดบทเรียนในหลายๆ เร่ืองกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีสนใจได้ใช้เป็นแนวทาง  
ในการถอดบทเรียนเรื่องท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและ 
พัฒนางานไปพร้อมๆ กัน

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรกฎาคม ๒๕๕๔
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1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ท�ำไม ?
ต้องถอดบทเรียน
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ท�ำไมต้องถอดบทเรียน ?

 คนเรามกัเก็บสิง่ท่ีรูไ้ว้มดิชิดเกินกว่าจะน�ามาถ่ายทอดหรอืแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
กับผู้อืน่ นับว่าเป็นการสญูเสยี “งบดุล” ทางชวิีตและสงัคมอย่างมาก หากเราและ 
คนรอบข้างจะผดิพลาดในสิ่งเดียวกันซ�้าแล้วซ�้าเล่า โดยไม่ได้น�าเอาความรู้ที่ตกผลึก 
หรอืท่ีเรยีกว่า “ความรูฝั้งลกึ” (Tacit knowledge) ท่ีอยู่ในงานน้ันมาใช้ประโยชน์ 
แล้วจะท�าอย่างไรล่ะ? การท่ีจะน�าความรู้ฝังลึกน้ันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น  
เผ่ือแผ่ผ่านประสบการณ์ของเราหรือเจ้าของความรู ้ ตรงน้ีเองเป็นท่ีมาของ 
การถอดบทเรียน (จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร, ๒๕๕๓)

 

การ¶Í´º·àÃÕÂ¹à»š¹ “à¤Ã×èÍ§Á×Í” ã¹¡ÒÃ¼ÅÔµ¤ÇÒÁÃÙŒ 

• ¤Œ¹ËÒ ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ò¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ 
• ÊÃŒÒ§ ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ò¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ 
• ãªŒ ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ò¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¤ÃÑé§¡‹Í¹à¾×èÍ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ«éíÒ 

• »ÃÑº»ÃØ§ ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÃÙŒ à¾×èÍ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¤ÃÑé§µ‹Íä» 

• ËÑÇã¨ ¤×Í áÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�·Õè´ÕÃÐËÇ‹Ò§
¤¹·íÒ§Ò¹  

                               ·¾.ÍØ·ÑÂÇÃÃ³ ¡ÒÞ¨¹¡ÒÁÅ 

                               



3 กรมส่งเสริมการเกษตร

กำรถอดบทเรียน 

คือ อะไร ?

 

? ? ? 
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ถอดบทเรียน มาจากค�าว่า ถอด + บทเรียน

“ถอด” แปลว่า เอาออก หลุดออก

“บทเรียน” แปลว่า บทสรุปท่ีอธิบายผลการท�างานตามเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนดไว้ และปัจจัยเงื่อนไขส�าคัญท่ีท�าให้เกิดผลเช่นน้ัน บทเรียนจะอธิบาย 
ปรากฎการณ์และเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึน และค�าอธิบายน้ันต้องมคุีณค่าในการน�าไปปฏิบัติ 
ค�าอธิบายที่ชัดเจนจะต้องมีตัวชี้วัดที่ดีที่สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้น และเกิดการเรียนรู้
ในกระบวนการนั้น บทเรียนต้องมิใช่เรื่องเล่าในอดีตเท่านั้น

บทเรียนต้องระบุว่า “อะไรใหม่” หรือ “อะไร คือ ข้อมูลใหม่”  
“ข้อค้นพบใหม่หรือความรู้” ท่ีได้จากกระบวนการท�างาน ความรู้ท่ีเป็นรูปธรรม  
ท่ีได้จากกระบวนการท�างาน ซ่ึงข้อค้นพบใหม่น้ี คือ การอธิบายผลการท�างาน   
ท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ได้คาดหมาย ท้ังท่ีพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ แต่เป็นประโยชน์
ต่อการท�างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม และปัจจัยเงื่อนไขที่ท�าให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น 

 

? ? ? 
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ความหมายของการถอดบทเรียน

กระบวนการดงึเอาความรูจ้ากการท�างานออกมาใช้เป็นทนุในการบรหิาร
จัดการในเรื่องที่ยาก หรือซับซ้อนขึ้นไปจากเดิม (ศุภวัลย์ พลายน้อย, ๒๕๕๑) 
ด้วยการสรุปผล อธิบายปรากฏการณ์หรือข้อมูลใหม่ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท�างาน 
และปัจจัยเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดปรากฎการณ์ดังกล่าว 

นอกจากน้ี ยังเป็นการถอดองค์ความรูก้ารด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ 
ท้ังในหน่วยงานราชการ องค์กรชมุชน ฯลฯ ออกมาเป็นบทเรียนท่ีสามารถน�าไปสรุป 
สังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้น�าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทต่อไป  

ผลที่ได้จากการถอดบทเรียน  นอกจากสื่อชุดความรู้แล้ว สิ่งส�าคัญที่สุด 
คือ ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากกระบวนการ 
ถอดบทเรียน ท�าให้ผู้ร่วมกระบวนการได้ปรับวิธีคิด วิธีการท�างานท่ีสร้างสรรค์ 
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น (ประภาพรรณ อุ่นอบ, ๒๕๕๒)

 

? ? ? 
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ถ้าจะถอด “บทเรียน”

ต้องมีอะไรบ้าง?
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 การถอดบทเรยีน มหีลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การถอดบทเรยีน
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้

   ประเด็นท่ีต้องการถอดบทเรียน ต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ในการ      
ถอดบทเรียน และการน�าไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน

 • บุคคลที่เกี่ยวข้อง
         ผู้ถอดบทเรยีน มคีวามพร้อมในเรือ่งประเด็นค�าถาม วัตถุประสงค์   

ในการถอดบทเรียน ความพร้อมในเรื่องกรอบแนวคิดในการถอดบทเรียน (พร้อม
ทฤษฎีเบ้ืองหลัง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล) นอกจากน้ีทักษะ        
ในการพูดคุย สร้างความสัมพันธ์ การจับประเด็น ก็เป็นสิ่งส�าคัญเช่นกัน 

   ผู้ถูกถอดบทเรียน มีความเต็มใจและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการ        
ด�าเนินการถอดบทเรยีน สามารถเล่าเรือ่งได้อย่างเต็มท่ี มคีวามสขุ ความภาคภมูใิจ
ในสิ่งที่ตัวเองได้ท�ามา

 • กิจกรรมที่ด�าเนินการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

 • ความสัมพันธ์ของคน/กลุ ่มคน ท่ีเราท�าการถอดบทเรียนควรมี           
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นกันเอง 

 • สิ่งแวดล้อม บรรยากาศรอบข้างเอื้อต่อการพูดคุยเป็นกันเอง ไม่ม ี
เสยีงดังรบกวน 
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คนท�าหน้าที่

“ถอดบทเรียน”

ควรเป็นคนอย่างไร

 
อย่างเราเป็นได้ไม�เนี่ยะ ? ? ? 
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คนท�าหน้าที่ “ถอดบทเรียน” ควรมีคุณสมบัติเหล่านี้

• เป็นบุคคลเรยีนรู ้ชอบการเรยีนรู้ ชอบอ่าน ชอบท้าทาย ชอบค้นคว้า 
หาความรูใ้หม่ๆ มองการเรยีนรูส้ิง่ใหม่เป็นเรือ่งท้าทาย ท�าให้มพีลงัในการอยากเรยีนรู้ 
สิ่งใหม่อยู่เสมอ 

• เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ท่ีมีความเท่าเทียมกัน ความเชื่อข้อน้ี 
เป็นพ้ืนฐาน ในการวางสถานะของตัวตน เพ่ือเปิดใจผู้คนท่ีเข้าร่วมเวทีพร้อมแลกเปลีย่น 
เรียนรู้

• มทัีกษะการคิดเชงิระบบ วิธีง่ายๆ คือ ใช้แผนท่ีความคิด (Mind map) 
ในการช่วยคิด ท�าให้เราจัดระบบความคิดท่ีดีข้ึน ท�าให้ได้รายละเอียดทุกแง่มุม 
สามารถมองภาพรวมออก

• มี ทักษะการสื่อสาร (สุข) ท้ังภาษาพูดและภาษากาย  
การสื่อสารท่ีดี คือ การสื่อสารท่ีชัดเจน จริงใจ สื่อความหมายได้ถูกต้อง     
เป็นคนช่างเจรจา ที่ส�าคัญ คือ การมีความสุขจากข้างในตัวเราเอง สิ่งที่อยู่ข้างใน 
ท่ีได้รับการพัฒนาจะสอดคล้องกับการแสดงพฤติกรรมของตัวเราเอง ดังน้ัน  
การท่ีเป็นคนเต็มสุข การท่ีเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นคนดีสามารถ
สัมผัสกันได้

• มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของตัวเราเอง
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• มีทักษะการเขียน การสรุปความ การจับประเด็น การตั้งค�าถาม 
และน�าเสนอ ซ่ึงจ�าเป็น เพราะการถอดบทเรียนจ�าเป็นต้องเขียน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้อย่างเป็นระบบ ใช้ในกรณีท่ีเราต้องน�าเสนอจัดระบบความ
คิดแบบฉับพลันในเวที หรือการเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท�ารายงาน

• ท�าเรือ่งยากให้เป็นเรือ่งง่าย พยายามออกแบบกระบวนการให้ง่าย และ
เป็นธรรมชาติท่ีสุด เพราะความง่าย ความไม่เป็นทางการ ความเป็นธรรมชาติ 
ท่ีสอดคล้องกับผู้คนเป็นหัวใจของความส�าเร็จในเวทีถอดบทเรียน

• มจีดุมุง่หมายและพลงัในตัวเอง ซ่ึงท�าให้คนรอบข้างท่ีเราท�างานด้วย 
ได้รับการถ่ายทอดพลังในการท�างานท่ีมีจุดมุ่งหมายอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย  

 
• มีทักษะการถ่ายภาพ ภาพหน่ึงภาพแทนค�าพูดพันค�า เพราะ

ภาพถ่ายสามารถสือ่ความหมายได้มากมาย ดังน้ัน การบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในเวทีถอดบทเรียนเอาไว้ สามารถใช้เป็นข้อมูลท่ีส�าคัญของการ     
ถอดบทเรียนท่ีเป็นรูปธรรมอีกรูปแบบหน่ึง (จตุพร วิศษิฏ์โชติองักูร, ๒๕๕๓)

 
·íÒä»à¶ÍÐ ·íÒãËŒàµçÁ·Õè àµçÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§àÃÒ ·íÒä»ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢  

àºÔ¡ºÒ¹ áÅŒÇ·Ø¡ÍÂ‹Ò§¨Ð´ÕàÍ§ 

                                                           ¨µØ¾Ã ÇÔÈÔÉ¯�âªµÔÍÑ§¡ÙÃ 
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เทคนิค “การถอดบทเรียน” 

มีอะไรบ้าง...?
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เทคนิค “การถอดบทเรียน” 

ท�าให้เนียน ท�าให้เป็นธรรมชาติ ด้วยการใช้วิธีการสงัเกต การจบัประเด็น 
พูดคุย การซักถามสารทุกข์สุขดิบ หรือลงไปสัมภาษณ์พูดคุยประเด็นท่ีเราสนใจ 
เมื่อมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เราก็ลงลึกในประเด็นเหล่าน้ันทันที โดยให้เป็นไป 
แบบธรรมชาติในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

การใช้การพูดคุยแบบคนต่อคนหรือกลุ ่มเล็กๆ และใช้ภาษา   
ที่เข้าใจง่ายจะท�าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด

ความส�าเร็จในการถอดบทเรียนอยู่ท่ีเราสามารถทลายความเป็น
คนแปลกหน้า ทลายความหวาดระแวง กระชับความสัมพันธ์น�าไปสู่การไว้ใจ และ  
เปิดใจในที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะไปได้ดี 

หน้าที่ของผู้น�ากระบวนการถอดบทเรียน คือ สร้างบรรยากาศ
ให ้ เหมือนสนทนาระหว ่างเพ่ือนสนิท นอกจากเราจะได ้ผลลัพธ ์อย ่างท่ี 
เราอยากได้นั่นคือ “บทเรียน” เรายังได้ “มิตรภาพ” เพิ่มมาจากกระบวนการ 
ด้วยการใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ควรเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย ๆ เหมาะสมกับ 
กลุม่เป้าหมายท่ีพูดคุยกันด้วย “ภาษาชาวบ้าน”
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วิธีการ “ถอดบทเรียน”

มีอะไรบ้าง…?
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ในการถอดบทเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย  แต่คุณค่าของวิธีการที่เรา
เลือกใช้ไม่ได้อยู่ท่ีความแพร่หลายท่ีนิยมใช้ แต่อยู่ท่ีว่าวิธีการท่ีเราเลือกใช้น้ัน ได้
สร้างความรู้และน�าไปสู่การใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นได้มากน้อยเพียงใด สิ่งที่ควร
ตระหนักคือ ความตรงในการสรุปบทเรียนที่สามารถสรุปได้ตรงกับความจริงที่เกิด
ข้ึนและความสามารถในการอิงไปใช้ประโยชน์ หากจะสรุปวิธีการท่ีน�ามาใช้ในการ
ถอดบทเรียน อาจแยกเป็น ๓ วิธี คือ

๑. การถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานโครงการ
๒. การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง
๓. การถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

การถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานโครงการเป็นการถอดบทเรียน
จากโครงการท่ีเราด�าเนินการอยู่เป็นการเติมช่องว่างในการพัฒนา โดยสามารถ 
ถอดบทเรียนได้ตลอดช่วงเวลาของการด�าเนินงาน ซึ่งหากจ�าแนกตามระยะเวลาใน
การด�าเนินงานโครงการอาจแยกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๑. การเรียนรู้เมื่อเริ่มโครงการ (Peer Assist: PA) 
๒. การเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)  
๓. การเรียนรู้หลังการด�าเนินงาน (Retrospect)                      

วิธีที่ ๑

การถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานโครงการ
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การเรียนรู้

ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
(After Action Review)

ระดมความคิดเห็นเพื่อนพ้อง
(Peer Assist-PA)

ถอดบทเรียนหลังการด�าเนินการ
(Retrospect)

(๑) เร่ิมโครงการ (๓) หลังการด�าเนินงาน

 

 

 

(๒) หลังปฏิบัติการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์

ภาพที่ ๑ ลักษณะการถอดบทเรียนเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการ
ด�าเนินงานโครงการ

ที่มา : ประภาพรรณ อุ่นอบ (๒๕๕๒) 

สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการถอดบทเรียนเมื่อเทียบกับระยะ
เวลาในการด�าเนินงานโครงการได้ตามภาพที่ ๑
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หากจะกล่าวถึงรายละเอียดในการด�าเนินการถอดบทเรียนในแต่ละ
ลักษณะสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

วิธีที่ ๑ การถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานโครงการ 
เป็นการถอดบทเรียนจากโครงการท่ีเราด�าเนินการ ซ่ึงเป็นการเติม

ช่องว่างในการพัฒนา โดยถอดบทเรียนการด�าเนินการตลอดโครงการ ต้ังแต ่
การเรียนรู้เมื่อเร่ิมโครงการ การเรียนรู้ระหว่างด�าเนินการโครงการและการเรียนรู้
หลังสิ้นสุดโครงการ 

๑) การ เ รี ยนรู ้ เ มื่ อ เ ริ่ ม โครงการ เป ็นการเรียนรู ้จากเพ่ือน   
(Peer Assist-PA) ก่อนท�ากิจกรรม โดยค�าว่า “เพื่อน” ในที่นี้ อาจเป็นทีม
จากอ�าเภออื่น หน่วยงานใกล้เคียง หรือทีมจากจังหวัดอื่น เป็นต้น

 

ลักษณะการเรียนรู้เมื่อเริ่มโครงการ

What 
ท�าอะไร

Who
ใคร

When
ท�าเมื่อไร

Why
ท�าท�าไม

ประชุม 
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

• เพื่อนผู้รู้
• ผู้ด�าเนินการ
• ผู้ร่วมกระบวนการ

เมื่อต้องการเรียนรู้
จากผู้อื่น 
ก่อนเริ่มงาน

• ค้นหาแนวทางใหม่ๆ/
แนวทางที่เป็นไปไม่ได้
• ส่งเสรมิการแลกเปลีย่น 
เรียนรู้
• สร้างเครือข่าย
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How
ท�าอย่างไร

ก้าวแรก ก�าหนดวัตถุประสงค์ อะไรคือ โจทย์ที่ต้องการเรียนรู้

ก้าวที่สอง
หาเพื่อนที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก�าหนดวัน เวลา สถานที่

ก้าวต่อมา

ด�าเนินการ ค�าถามที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• อะไรที่ท่านรู้ในบริบทของท่าน
• อะไรที่เราทั้งสองรู้
• อะไรที่ฉันรู้ในบริบทของฉัน
• อะไรที่เราร่วมกันสร้าง

บทสรุป สิ่งที่เรียนรู้เพื่อด�าเนินการในอนาคต
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ตัวอย่าง การเรียนรู้เมื่อเริ่มโครงการ

            โครงการพัฒนางานวิจัยในงานประจ�า (R2R)

เริม่จากกรมส่งเสรมิการเกษตร ได้ “ค้นคว้า” หาความรู้จากหน่วยงาน
ที่ริเริ่มท�าวิจัยในงานประจ�า (Routine to Research : R2R) คือ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข โดย ศ.นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้ริเริ่มน�าเทคนิคน้ี 
มาใช้เพ่ือให้คนปฏิบัติงานสามารถสร้างความรู้จากงานท่ีรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
เป็นการเปลี่ยนงานประจ�าที่จ�าเจ ให้เป็นงานที่ท้าทาย สนุกสนาน สร้างคุณค่า 
ความภาคภูมิใจให้คนท�างาน 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจึงได้น�าแนวคิดดังกล่าวมา 
“ประชุม” ร่วมกับ “ทีมงานท่ีเคยน�ากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge  
Management: KM)” มาใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เพ่ือน�ามาปรับใช้ 
ในการด�าเนินงานโครงการวิจัยในงานประจ�า 

“บทสรุป” ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนด�าเนินงานโครงการ         
• ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
• ควรสร้างความเข้าใจ แนวคิด R2R แก่ผู้สนใจเพ่ือน�าแนวคิดดังกล่าว 

ไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ
• ควรให้ R2R เป็นเครือ่งมอืหน่ึงในการพัฒนางาน ไม่ใช่การเพ่ิมงาน
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๒) การเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)
เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างด�าเนินกิจกรรมในโครงการ เป็นการ

ทบทวนความส�าเร็จหรือความล้มเหลว ภายหลังจากด�าเนินกิจกรรม เพ่ือค้นหา  
ว่าอะไรเกิดข้ึน ท�าไมจึงเกิด และจะด�ารงจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อนได้อย่างไร    
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด 

หัวใจของกระบวนการ AAR คือ การเปิดใจและความมุ่งมั่นที่จะเรียน
รู ้ ร ่ วม กันมากกว ่ าการ วิพากษ ์ วิ จารณ ์ เพราะมิ ใช ่ เป ็นการประ เมินผล 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 

ค�าถามส�าคัญในการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ
ค�าถาม ตัวอย่างค�าถาม ข้อเสนอแนะ

ชุดที่ ๑
น�้าหนัก ๒๕%

สิ่งที่เราก�าหนด/คาดหวังว่า
จะให้เกิดขึ้น 
/หรือว่าจะท�า?

ชุดค�าถามนี้ต้องการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค ์
ของโครงการ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ 
อะไรบ้าง?

อาจขอให้หัวหน้าโครงการ /คณะท�างาน
สรุปรายละเอียด และให้ผู้เข้าร่วม 
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์

ชุดที่ ๒
น�้าหนัก ๒๕%

ท�าไมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
จึงแตกต่างไปจากสิ่งที ่
คาดหวังจะให้เกิด?

วิเคราะห์ให้มากๆ ถึงเงื่อนไขปัจจัย 
ที่ท�าให้เป็นเช่นนั้น
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HOW

ท�าอย่างไร (สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม)

ก้าวแรก ก�าหนดเวลา ซึ่งควรเป็นหลังจากสถานการณ์จบสิ้นทันที 
(ความจ�ายังสด และกันลืม)

ก้าวที่สอง ก�าหนดประเด็นถอดบทเรียน

ก้าวต่อมา วิทยากรกระบวนการด�าเนินการใช้ค�าถามในตารางข้างต้น 
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 

บทสรุป ได้ชุดของข้อเสนอแนะที่น�าไปปฏิบัติได้ทันที

ชุดที่ ๓ 
น�้าหนัก ๕๐%

ในการท�ากิจกรรมต่อไปเรา
จะท�าสิ่งใดที่ดีขึ้นหรือ 
แตกต่างไปจากเดิมบ้าง?

วิทยากรอาจตั้งค�าถาม “หากต้องเริ่มท�า
กิจกรรมใหม่อีกครั้ง จะท�าอะไรแตกต่าง
จากเดิมบ้าง”ต้องการให้ผู้ร่วมโครงการให้
ข้อเสนอแนะที่เจาะจงและปฏิบัติได้

ควรมีการบันทึกผลการถอดบทเรียน  
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน

ค�าถามส�าคัญในการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ
ค�าถาม ตัวอย่างค�าถาม ข้อเสนอแนะ
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ตัวอย่าง การเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (AAR)

    
       โครงการพัฒนางานวิจัยในงานประจ�า (R2R)

ค�าถามส�าคัญในการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (AAR)
ชุดที่ ค�าถาม ค�าตอบ

ค�าถามชุดที่ ๑
น�้าหนัก ๒๕%

สิ่งที่เราก�าหนด 
/คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้น 
/หรือว่าจะท�า ?

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจแนวคิด 
R2R และน�าแนวคิดนี้ไปใช้ในการพัฒนา
งานตามแผนการด�าเนินงานวิจัย ด้วยการ 
กลับไปชักชวนคนคอเดียวกันมาเป็นทีมงาน 
ในการท�า R2R

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ
อะไรบ้าง?

หน่วยงานต่างๆ  ได้กลบัไปชักชวนคนคอเดียวกัน 
เพื่อมาร่วมท�า R2R หลายๆ หน่วยงาน
หัวหน้าให้การสนับสนุน บางหน่วยงาน 
หาคนคอเดียวกันได้มากมาย ขณะที ่
บางหน่วยงานหาคนคอเดียวกันไม่ได้  
เพ่ือนร่วมงานถามว่า 
    “ จะหางานเพ่ิมท�าไม ?? ”

ชุดที่ ๒
น�้าหนัก ๒๕%

ท�าไมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึง
แตกต่างไปจากสิ่งที ่
คาดหวังจะให้เกิดขึ้น?

ปัจจัยที่ท�าให้หาคนคอเดียวกันได้
• ผู้บรหิารให้ความส�าคัญท�าให้การด�าเนินงาน 
R2R เป็นไปได้ด้วยดี
• เจ้าหน้าที่ในจังหวัดมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน มีทีมงานในการท�างาน
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ค�าถามส�าคัญในการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (AAR)
ชุดที่ ค�าถาม ค�าตอบ

ปัจจัยที่ท�าให้หาคนคอเดียวกันไม่ได้
• ผู้บริหารไม่เห็นความส�าคัญ
• เจ้าหน้าท่ีไม่มทัีศนคติท่ีดีต่องานวิจยั 
คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงานประจ�า
• คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ เรื่องยาก

ชุดที่ ๓ ในการท�ากิจกรรมต่อไปเรา
จะท�าสิ่งใดที่ดีขึ้นหรือ          
แตกต่างไปจากเดิมบ้าง ?

• ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
แนวคิดการท�าวิจัยในงานประจ�า (R2R) 
แก่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ
• ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการท�าวิจัยใน
งานประจ�า (R2R) ที่เจ้าหน้าที ่
ส่งเสริมการเกษตรท�าแล้วประสบความ
ส�าเร็จเพื่อจุดประกายให้กับเจ้าหน้าที่ที่
สนใจต่อไป
• ท�าให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการปรับ
กระบวนการท�าวิจัยในงานประจ�า 
(R2R) ให้ง่ายต่อการท�าไม่ซับซ้อน 
สามารถเห็นผลได้ชัดเจน
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๓) การเรียนรู้หลังการด�าเนินงาน (Retrospect) 
การเรียนรู ้หลังการด�าเนินงานมีรายละเอียดลึกซ้ึงกว่าการเรียนรู ้

หลังปฏิบัติการ เพราะใช้ในกรณีถอดบทเรียนท้ังโครงการไม่ใช่เฉพาะกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ในการเรยีนรูห้ลงัการด�าเนินงาน เพ่ือสร้างความตระหนักในการเรียนรู้  
น�าบทเรยีนท่ีได้ไปใช้ในโครงการต่อไป ตามปรชัญาของการท�างานท่ีว่า “ทุกครัง้ท่ี
เราท�าอะไรซ�า้ เราควรท�าให้ดีกว่าครัง้สดุท้าย”  นอกจากน้ี ความรูท่ี้ได้จากการ 
ถอดบทเรยีนยงัเป็นการช่วยผู้อืน่ให้ท�างานของเขาได้ดีข้ึน 

What
ท�าอะไร

Who 
ใคร

When
เมื่อไร

Why
ท�าท�าไม

• ประชุมพร้อมหน้า 
(face to face) 
ไม่ควรใช้การประชุม 
ทางไกลหรืออีเมล์
• เป็นการประชมุทีม 
เพื่อมองอนาคต

• แกนหลักของ 
โครงการ
• ผู้ใช้ความรู้ใน
อนาคต
• วิทยากร
กระบวนการควร
เป็นคนที่มีทักษะ
และไม่ควรเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องใกล้ชิด
โครงการเพื่อ
พิจารณาว่า  
“เราควรจะท�าอะไร”  
ในอนาคต

เมื่อสิ้นสุด
โครงการ           
ไม่ใช่สิ้นสุด 
แต่ละกิจกรรม

• ทบทวนวัตถุประสงค์ 
แผนงาน และกระบวน 
การด�าเนินงานโครงการที่
ผ่านมา
• ตั้งค�าถามว่าอะไรที่
ด�าเนินการไปได้ดี และ
ท�าไม? และมีข้อเสนอแนะ
ในอนาคตอย่างไร 

“หลีกเลี่ยงค�าถามท่ี
ตอกย�้าความผิด”

• อะไรที่สามารถท�าให้ดี
ยิ่งขึ้น “ทุก ๆ ความ
ส�าเร็จมีช่องว่างของการ
พัฒนาเสมอ”
• อะไรคือปัญหา/อปุสรรค
ทีเ่กิดขึน้ และพยายาม        
หลีกเลี่ยงการท�าผิดซ�้า
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How

ท�าอย่างไร (สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม)
ก้าวแรก ก�าหนดเวลา ซึ่งควรเป็นหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ก้าวที่สอง ทบทวนแผน และกระบวนการ

ก้าวต่อมา

  วิทยากรกระบวนการด�าเนินการใช้ ค�าถาม 
• เราได้ท�าอะไร  
• เราบรรลุผลที่เราตั้งใจไว้หรือไม่  
• เราจะด�าเนินการต่อไปให้ดีขึ้นอย่างไร  
ด้วยวิธีใด  
• ท�าให้เป็นที่พอใจได้อย่างไร 
(ค�าถามคล้ายกับ AAR แต่ลงลึกกว่า)
  สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
  บันทึกข้อเสนอ ที่เจาะจงน�าไปปฏิบัติได้ 

บทสรุป ได้ชุดของข้อเสนอแนะที่น�าไปปฏิบัติได้ในอนาคต 



25 กรมส่งเสริมการเกษตร

ขั้นตอนส�าคัญของการเรียนรู้หลังการด�าเนินงาน
• กิจกรรมอุ่นเคร่ือง เป็นการเตรียมพร้อมความทรงจ�าและข้อมูลเก่ียวกับประวัติ 

ความเป็นมาและผลการด�าเนินงานโครงการ เพ่ือให้ผู้ร่วมกระบวนการได้ทบทวนท่ีมาท่ีไปของ
โครงการ กระบวนการด�าเนินงานและผลส�าเร็จของโครงการร่วมกันก่อนซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์เหตุปัจจัยต่าง ๆ นอกจากนี้กิจกรรมอุ่นเครื่องยังเป็นการเตรียมความเข้าใจ 
ร่วมกันเก่ียวกับกระบวนการถอดบทเรียน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้เข้าใจเก่ียวกับ  
หลักการ เป้าหมาย และกระบวนการถอดบทเรียนท่ีจะท�าร่วมกัน ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญ 
ต่อบรรยากาศและคุณภาพของกระบวนการถอดบทเรยีน ควรย�า้ถึงหัวใจของการถอดบทเรยีน
จนเป็นคุณค่าร่วมที่ทุกคนยึดถือตรงกัน 

• กระบวนการถอดบทเรียน เป ็นกระบวนการระดมความคิดจากกลุ ่ ม                            
มีค�าถามช่วยคิด ๔ ข้อ ดังนี้ (ประภาพรรณ อุ่นอบ, ๒๕๕๒)

ค�าถาม ข้อคิด

๑. ท่านเก่ียวข้องกับโครงการน้ีอย่างไร ?
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีสมาธิ และมุ่งเน้น
ประเด็นการถอดบทเรียนที่ก�าหนดไว้

• อะไรเป็นแรงจูงใจที่ท�าให้ท่านเข้าร่วม
โครงการนี้ ?

• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนความรู้สึกและ
บทบาทของตนเองในโครงการ
• เป็นการช่วยในบรรยากาศการพูดคุย
ผ่อนคลาย

๒. โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
• เป็นค�าถามที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เริ่ม
ทบทวนที่มาที่ไปและจุดมุ่งหมายของ
โครงการ

• สภาพความส�าเร็จของโครงการนี้เป็น
อย่างไร ?
• และสภาพที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร?

• การสะท้อน “สิ่งที่เกิดขึ้นจริง”        
ของโครงการกับ “ความคาดหวัง”
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ค�าถาม ข้อคิด
๓. ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
(ควรวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจัยให้ครอบคลุม
ตั้งแต่เริ่ม ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ)

• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบภาพที่คาดหวังไว้กับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อหาสาเหตุปัจจัยที่ท�าให้
โครงการบรรลุเป้าหมาย หรือประสบความ
ส�าเร็จระดับหนึ่ง หรือไม่ประสบความส�าเร็จ

๔. ท่านได้เรียนรู้อะไรจากการ 
ท�าโครงการนี้ ?
• ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรหากต้องการ 
ท�าโครงการนี้อีกในอนาคต ?

• เพื่อสังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนะ
ร่วมกัน หากต้องท�าโครงการในลักษณะ
เช่นนี้อีกในอนาคต
• คณะท�างานจะต้องด�าเนินงานอย่างไร      
ที่จะท�าให้สิ่งดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอีก และจะ
ต้องด�าเนินการอย่างไรเพิ่มเติมเพื่อยกระดับ        
สิ่งดีๆ ให้ดียิ่งขึ้น
• อุปสรรคที่ท�าให้การท�าโครงการไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังจะต้องด�าเนินการป้องกัน
หรือหลีกเลี่ยงอย่างไร



27 กรมส่งเสริมการเกษตร

ชุดที่ ค�าถาม ค�าตอบ
ชุดที่ ๑ เราได้ท�าอะไร ? การด�าเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัยใน 

งานประจ�า (R2R) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
น�ากระบวนการวิจัยไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ
ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓ ครั้ง 
• ครั้งที่ ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด R2R 
และวางแผนการด�าเนินงาน
• ครั้งที่ ๒ เพื่อเติมเต็มการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนรายงานวิจัย
• ครั้งที่ ๓ เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานและ 
การเผยแพร่ผลการด�าเนินงานวิจัยในงานประจ�า

เราบรรลุผลที่ตั้งใจไว้ 
หรือไม่ ? 

• ผู้เข้าร่วมโครงการ R2R ประมาณ ๕๐% 
สามารถน�ากระบวนการวิจัยไปพัฒนางานที ่
รับผิดชอบ ซึ่งยังไม่บรรลุผลโครงการที่ต้องการ
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐% น�ากระบวนการวิจัย
ไปพัฒนางาน

ชุดที่ ๒ เพราะเหตุใดจึงเกิดผล
เช่นนั้นขึ้น ?

ปัจจัยที่ท�าให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ
• สามารถน�ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงการท�างานที่รับผิดชอบและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

 ตัวอย่าง การเรียนรู้หลังการด�าเนินงาน (Retrospect)

   โครงการพัฒนางานวิจัยในงานประจ�า (R2R)
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ชุดที่ ค�าถาม ค�าตอบ
• การจัดเวทีย่อยๆ เพื่อติดตามการด�าเนินงาน
และเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย เช่น การเขียน
โครงร่างงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และการ
ออกแบบสอบถาม เป็นต้น
ปัจจยัท่ีท�าให้การด�าเนินงานประสบความล้มเหลว
• ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน
• ทัศนคติของผู้ท�าท่ีคิดว่างานวิจยัเป็นเรือ่งยาก

ชุดที่ ๓ ในการท�าโครงการต่อไป
เราจะท�าสิ่งใดที่ดีขึ้นหรือ
แตกต่างไปจากเดิมบ้าง 
ด้วยวิธีใด ?
ท�าให้เป็นที่พอใจได้
อย่างไร ?

ในการด�าเนินงานควรปรับกระบวนการให้มีการ
เสริมเกร็ดความรู้ด้านการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
กระบวนการ R2R  
• ควรสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง 
ผู้เข้าร่วมโครงการกับพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
• ควรจัดกระบวนการให้ง่ายต่อการเรียนรู ้
และเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการท�าวิจัยมาก่อน
• ควรจัดท�าคู่มือหรือเอกสารที่เป็นตัวอย่าง 
ในการด�าเนินงาน R2R ของกรมส่งเสรมิการเกษตร 
ที่ประสบความส�าเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างแก่  
นักส่งเสริมการเกษตรที่สนใจน�าแนวคิดนี้ไป
พัฒนางาน 
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วิธีที่ ๒

การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (Storytelling)

การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกฝังลึก  
(Tacit knowledge) ซ่ึงยากแก่การอธิบายถ่ายทอดให้กลายเป็นความรู้
ท่ีชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ด้วยวิธีการเล่าเก่ียวกับประสบการณ์
ความส�าเร็จในการท�างานของตนเอง ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง ท�าให้สมาชิกได้เรียน
รู้จากประสบการณ์ความส�าเร็จของผู้อื่น 

  
Storytelling เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการจัดการความรู้ ซ่ึงมีวิธี

การไม่ยุ ่งยากซับซ้อน สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเล่าเร่ือง
ประสบการณ์ในการท�างานของแต่ละคนว่า มีวิธีการท�าอย่างไร จึงประสบความ
ส�าเร็จ จากน้ันให้สมาชิกท่ีฟังเรื่องเล่า ช่วยกันถอดบทเรียน หรือสกัดขุมความรู้
จากเรื่องท่ีได้ฟังว่า มีปัจจัยอะไรบ้าง ท่ีช่วยท�าให้งานน้ันประสบความส�าเร็จ 
เพ่ือน�าขุมความรู้ท่ีได้ฟังจากเรือ่งเล่ามาใช้เป็นฐานความรู ้หรอืเป็นแนวทางในการ
ท�างานให้ประสบความส�าเร็จต่อไป 

โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติปลดปล่อยความรู้ท่ีซ่อน 
ในตัวตนภายใต้บริบทท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในเชิงประเด็น เน้ือหา และผู้เก่ียวข้อง 
ซ่ึงผลท่ีได้มีความจ�าเพาะเจาะจงสูง ควรเป็นบทเรียนส�าหรับการคิดต่อมากกว่า
กระท�าซ�้าในทันที 
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โครงสร้างของเรื่องเล่าที่ดีมีลักษณะอย่างไร?
 โครงสร้างของเรื่องเล่าท่ีดีควรมีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นส�าคัญ         

๕ ข้อ คือ 
 ๑. ผู้เล่ามีปัญหาอะไร หรือ ต้องการพัฒนาอะไร
 ๒. ใช้วิธีการใดแก้ปัญหา/พัฒนางาน
 ๓. ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
 ๔. ผู้เล่ามีความรู้สึกอย่างไร ต่อการแก้ปัญหานี้
 ๕. ผู้เล่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการแก้ปัญหานี้ 

จุดเน้นของการถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง

 เงื่อนไขการเล่าเรื่อง ผู้เล่าเร่ืองต้องมีความสุขในการเล่าเร่ือง  
เป็นอิสระ เรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่ประสบผลส�าเร็จ จบลงอย่างมีความสุข

 ผู้อ�านวยความสะดวก ในการเรียนรู้ ซักถามด้วยความช่ืนชม  
สร้างบรรยากาศที่ดีเท่าเทียมกัน

 สิง่ส�าคัญในกระบวนการถอดบทเรยีนจากเร่ืองเล่า คือ การสกัด
ความรู ้ จากเรื่องเล่า เพื่อการบรรลุผลส�าเร็จไว้เป็นความรู้ขององค์กร ส�าหรับให้ 
ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง และน�าไปปรับใช้ในงานของตนเองหรือทีมงานได้
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     จุดเด่นของการถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง 
เน้นการดึงความรูใ้นเชงิประสบการณ์ในตัวผู้ปฏิบัติงานให้ปรากฏออกมา

เป็นความรู้ชัดแจ้ง โดยเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวคนที่เกิดจากประสบการณ์การท�างาน 
มากกว่าความรู้เชิงทฤษฎี เน้นปฏิสัมพันธ์การถ่ายทอดความรู้เชิงประสบการณ ์
เป็นการสื่อสาร ๒ ทาง ในแนวราบระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นการ
สร้างความรู้จากการท�างาน ระหว่างคนในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อสร้าง หรือ
ค้นหา best practice ในการท�างาน เน้นความคิด ในเชิงบวก มุ่งถ่ายทอด
สิ่งที่ดี ซึ่งน�าไปสู่ความส�าเร็จในการท�างาน และในความส�าเร็จนั้นมีความรู้ซ่อนอยู่
จะต้องช่วยกันสกัดออกมาให้ได้ เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการท�างาน เพราะความ
ส�าเร็จจากการท�างานในเรื่องเล่า เป็นความรู้ที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะถ้าไม่ดีจะท�างาน
นั้นส�าเร็จได้อย่างไร ถ้าท�างานได้ส�าเร็จแสดงว่า ต้องเป็นวิธีการที่ดี และยังเป็นการ
สร้างความภูมิใจของผู้เล่าต่อการด�าเนินงาน 

 
      ธรรมชาติของคนอยากเล่าเรื่องความส�าเร็จที่ตนเองภาคภูมิใจมากกว่าพูด
ถึงความผิดพลาดล้มเหลวในการท�างาน ส่วนผู้ฟังก็อยากจะฟังแต่เรือ่งท่ีดีมปีระโยชน์ 
storytelling จึงเป็นเทคนิคการจัดการความรู้ท่ีกระตุ้นให้ผู้เล่าอยากถ่ายทอด
ความรู้อย่างไม่ปิดบังอ�าพรางหรือหวงวิชา และยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังสนใจใคร่รู้ 
เพราะฟังเรื่องเล่าความส�าเร็จของผู้อื่นแล้ว ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจในการท�างาน 
อยากจะประสบความส�าเรจ็แบบน้ันบ้าง เมือ่แต่ละคนได้เล่าเรือ่งความส�าเรจ็ให้ผู้อืน่ฟัง 
ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบว่าวิธีการใดดีกว่ากัน และจะพัฒนาวิธีการท่ีดีท่ีสุดได้
อย่างไร ท�าให้เกิดการยกระดับความรูด้้านการปฏิบัติ  จากการท�างานแบบธรรมดา 
ให้กลายเป็นวธิกีารท�างานที่ดีและดีที่สุด 



คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร 32

ภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ของประเด็นที่เล่าและปัจจัยที่ส่งผลส�าเร็จในการ 
ถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง

ประสบการณ์
&

ปฏิสัมพันธ์

ดงันั้น ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง คอื 
ประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่าและสมาชิกในทีมท่ีถอดบทเรียน ดังใน
ภาพที่ ๒ 
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วิธีที่ ๓

การเรียนรู้จากบทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

    ความหมายของ Best Practice
    นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของ Best Practice ว่าเป็น
วิธีการท�างานท่ีดีท่ีสดุในเรือ่งน้ัน ๆ  ซ่ึงอาจจะเป็นระบบบริหาร เทคนิควิธีการต่าง ๆ  
ท่ีท�าให้ผลงานบรรลเุป้าหมายระดับสงูสดุ Best Practice ไม่ใช่เป็นเพียงวิธีการ
ท�างานท่ีดี แต่เป็นการท�างานท่ีดีกว่าหรือดีท่ีสุด ซ่ึงมีท้ังการท�างานในเชิงระบบ
บริหาร และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท�าให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด มีค�าอีก
หนึ่งค�าที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Best Practice คือ Good Practice 
เป็นค�าท่ีมีความหมายค่อนข้างกว้าง ใช้ในความหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ แต่อาจจะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด หรือแสดงความถูกต้องอย่าง
ชัดเจน อาจจะเป็นเพียงค�าบอกเล่าปากต่อปาก ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
มายืนยันผลงาน Best practice เป็นค�าเฉพาะหรือศัพท์ที่ใช้ในวงการวิชาชีพ
ท่ีแสดงถึงผลงานท่ีมมีาตรฐาน มกีารปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง มหีลกัฐานสนับสนุน หรอื
แสดงผลงานหรือความส�าเร็จของงาน อีกค�าก็คือ Innovative Practice      
หมายถึง จุดเน้นและแนวทางการท�างานที่น่าสนใจ แต่ยังไม่มีตัวชี้วัดใดบอกความ
ส�าเร็จได้ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานโดยท่ัวๆ ไปท่ี
องค์กรได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติไว้ ซึ่งอาจจะเป็นคู่มือในการด�าเนินงานที่ระบุวิธีปฏิบัติ  
เมื่อมีการปฏิบัติและมีการประยุกต์หรือพัฒนาให้ดีข้ึนจะเป็นการยกระดับ         
องค์ความรูใ้นการปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติท่ีดีหรอืการปฏิบัติงานท่ีมปีระสทิธิภาพ 
(Good Practice) และหากมีการพัฒนาและเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของ
องค์กรและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองก็สามารถยกระดับองค์ความรู้เป็น Best 
Practice และใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ตามที่แสดงความ
สัมพันธ์ในภาพที่ ๓
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วิธีปฏิบัติ  
(Practice)

วิธีปฏิบัติที่ดี
(Good Practice)

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
(Best Practice)

 

 

เปรียบเทียบและพัฒนา

การยกระดับความรู้

ถอดสกัด

ภาพที่ ๓ แสดงความสัมพันธ์ยกระดับองค์ความรู้จากวิธีปฏิบัติทั่วไป 
สู่การพัฒนาเป็น Best Practice  
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 Best Practice เป็นวิธีการท�างานท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเร่ือง  
ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกหน่วยงานจากหลายช่องทาง ท้ังตัวผู้น�า ผู้ร่วมงาน  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหาและการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาท่ีมีข้ันตอน  
การจะพิจารณาว่าเป็น Best Practice หรอืไม่ มข้ีอควรค�านึง เช่น เป็นภารกิจ
ท่ีแท้จรงิ สามารถลดเวลา และค่าใช้จ่าย ได้ผลผลติเพ่ิมข้ึน สามารถใช้เป็นมาตรฐาน
การปฏิบัติ และผู้รับบริการพึงพอใจ 

         ท่ีมาของ Best Practice
เริ่มต้นจากวงการแพทย์ เป็นวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี ไม่ว่าจะน�า

ไปปฏิบัติท่ีไหน อย่างไร ซ่ึงผลงานท่ีปฏิบัติน้ันได้น�าไปสู ่ผลส�าเร็จ หน่วย
งานจ�าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีกับหน่วยงานย่อย และ
มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก ผล
สุดท้าย คือ การน�า Best Practice น้ันไปใช้จนเป็นมาตรฐาน ของ
ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งในระยะแรกเท่าน้ัน ผู้ป่วยม ี
ความพึงพอใจในการดูแลรักษาจากโปรแกรมดังกล่าวที่เป็น Best Practice
     ความส�าคัญของ Best Practice  

จากหลักการที่ว่า “ถ้าได้น�าความรู้ไปใช้ ความรู้นั้น ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า 
เพราะท�าให้เกิดการต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง” ดังน้ัน 
เป้าหมายส�าคัญประการหน่ึงของการจัดการความรู้ในองค์กร คือ เพ่ือให้คนใน
องค์กร มี Best Practice ในการท�างานที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณ ดังค�ากล่าวของ Peter Senge ที่ว่า ความรู้ คือ ความสามารถ
ในการท�าอะไรก็ตาม อย่างมีประสิทธิผล (Knowledge is the capacity 
for effective actions)
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  คุณลักษณะงานของ Best Practice 

Best Practice เป็นพลังที่ช่วยกันยกระดับความคิด สามารถมี 
มมุมองท่ีแตกต่าง หลากหลาย ยอมรบัมมุมองท่ีแตกต่างจากมมุมองของตนได้ดีข้ึน 
มีประเด็นในการพิจารณาเป็นสังเขป ดังนี้ 

๑. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน 
๒. สนองต่อนโยบายการแก้ปัญหา การพัฒนาประสิทธิภาพ 

ของหน่วยงาน 
๓. ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลาการท�างาน 
๔. ลดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย 
๕. การน�าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการท�างาน 
๖. วิธีการริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือประยุกต์ขึ้นใหม่ 
๗. สามารถท�าแผนผังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเก ่าและใหม ่

และสิ่งที่เป็นวิธีใหม่จะให้ประโยชน์อะไรที่ดีกว่าวิธีเก่า 
๘. อ�านวยความสะดวกในการใช้ 
๙. วางระบบในการให้บริการ และมีช่องทางที่หลากหลายในการ

ให้บริการดังกล่าว 
๑๐. สามารถเทียบเคียงวิธีการท�างานลักษณะเดียวกันกับ 

หน่วยงานอื่นได้ 
๑๑. ผลผลิต/ความส�าเร็จเพิ่มขึ้น 
๑๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๓. สามารถน�า ไปใช ้ เป ็นมาตรฐานการท�างานต ่อไปได ้ 

ยั่งยืนพอสมควร 
๑๔. การพัฒนาปรับปรุงต่อไป
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  Best Practice กับการจัดการความรู้ท่ีเป็น Tacit 
Knowledge 

การจัดการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องท�าให้ Best Practice   
ที่เป็น Tacit Knowledge ซึ่งอยู่ในตัวคนให้กลายเป็น Explicit Knowl-
edge หรือความรู ้ ท่ีปรากฏให้เห็นชัดแจ้ง เช่น เอกสารรายงาน คู่มือ 
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้อื่นได้น�าไปใช้พัฒนางานแบบต่อยอดความรู้ และสามารถ 
จัดเก็บ Best Practice นั้นไว้ในคลังความรู้ ขององค์กรไม่ให้ความรู้นั้นหายไป
กับบุคคล เมื่อบุคคลนั้นออกจากหน่วยงานแล้ว

ประพนธ์  ผาสุขยืด (๒๕๔๗: ๔๘) ได้กล่าวว่า จากประสบการณ์
ท�างานท่ีผ่านมามสีิง่ดีๆ เกิดข้ึนมากมายภายในองค์กรของเรา มสีิง่ท่ีเรียกว่า Best  
Practice เกิดขึ้นในองค์กร แต่คนในองค์กรเองกับไม่รู้ผล ก็คือ เวลาจะท�าอะไร 
ก็ต้องเริม่ต้นกันใหม่หมดท้ังๆ ท่ีหลายเรือ่งไม่จ�าเป็นต้องเร่ิมจากศนูย์เสมอไป เพราะ
สามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งท่ีมีอยู่แล้วภายในองค์กรของเรา ซ่ึงอาจจะหมายถึงจาก
หน่วยงานข้างเคียงก็ได้

ผู ้บริหารต ้องส ่ ง เส ริมให ้มีการพัฒนา Best Practice  
ให้ได้วิธีการท่ีดีกว่าเดิมย่ิงๆ ข้ึนไป เป็นวงจรท่ีก้าวหน้าอย่างไม่สิน้สดุ และน�า Best 
Practice นั้น เขียนเป็นเอกสาร หรือเผยแพร่ใน Intranet หรือ Website 
ของหน่วยงาน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้คนในองค์กรได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น CoP (Community of Practice) หรือชุมชน
นักปฏิบัติ 
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ความเป็นเลิศ

คือ ส�าเร็จ ถกูต้อง

ต่อเนื่อง & เป็นที่ยอมรับ

ภาพท่ี ๔ แสดงข้ันตอนการด�าเนินงานในการถอดบทเรียนจากบทเรียนท่ีดี        
หรอืวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลศิ (Best Practice)  

   การถอดบทเรยีนจากบทเรยีนท่ีดีหรอืวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลศิ (Best Practice) 
มด้ีวยกัน ๖ ข้ันตอน คือ ค้นหาโจทย์ถอดบทเรยีนวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลศิ ก�าหนด
ประเด็น จดัเก็บข้อมลู เขียนผลเบ้ืองต้น วิเคราะห์/สงัเคราะห์ และสรุปผล ดังใน
ภาพท่ี ๔
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    แนวคิดหลักของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
จากที่กล่าวมาถึงความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะ และ ความสัมพันธ์

ระหว่าง Best  Practice  กับการจดัการความรูท่ี้เป็น Tacit  Knowledge 
สามารถสรุปแนวคิดหลักของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) คืือ  
การท�าสิ่งท่ีถูกต้อง และปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลศิ 
เป็นแนวคิดท่ีก่อตัวจากทฤษฎีการเรยีนรูผ่้านการปฏิบัติ (Learning by Doing)  
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลศิเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการเพ่ือน�าองค์กรไปสูค่วามส�าเร็จ 
ในกรณศีกึษาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลศิของปัจเจกบุคคล เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้ที่ประสบผลส�าเร็จ ในด้านนั้นๆ 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (sharing) เช่น การจัดงานวันที่แสดง
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพ่ือให้นักปฏิบัติท่ีดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 
เป็นการแบ่งปันการเรียนรู้ แบ่งปันบทเรียนที่ดี ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และนวัตกรรมความคิดท่ีหลากหลาย มีมุมมองข้ามองค์กร และค้นพบการ           
แก้ปัญหาที่ท้าทายในอนาคต จะท�าให้องค์กรไม่ถอยหลังและรุดหน้า เปิดโอกาส
ให้ผู ้เก่ียวข้องได้ช่วยกันต้ังเป้าหมายความส�าเร็จท่ีต้องการ (Benchmark)         
และช่วยให้หน่วยงานระบุวิธีการท่ีจะปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานให้บรรลุ        
รวมทั้งหาวิธีการใหม่เพื่อพัฒนางานต่อไป

นอกจากน้ีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในโครงการวิจัยและพัฒนา หมายถึง 
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์มากที่สุด
ในช่วงเวลาน้ัน เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย คือ ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้ขององค์กร
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ค�าถามในการถอดบทเรียน 

• ข้อ ๑ โจทย์หรือค�าถาม (what & why) ถอดบทเรียนอะไรและ          
ถอดเพ่ืออะไร ? ข้อน้ีส�าคัญมาก เพราะเหมือนเป็นกรอบแนวทางให้เราเลือก     
วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ

• ข้อ ๒ ใคร ?? (what) คือคนที่เราจะถอดบทเรียน
• ข้อ ๓ วิธีการไหน ? (How) ควรเลือกให้สอดคล้องกับข้อ ๒ ซึ่ง

สามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
• ข้อ ๔ มุ่งหา “บทเรียนที่ดี” (Best Practice) กรณีที่มีบทเรียน

ที่ดี แต่ต่างบริบท การหาบทเรียนที่ดีถือว่าเป็นการได้สุดยอดความรู้ที่มีพลังหรือ
ความรู้ที่ทรงอานุภาพ 

ลักษณะค�าถามที่สร้างการเรียนรู้
• เป็นค�าถามเปิดให้คิดมองภาพ เร้าใหผู้เ้ข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ได้ตอบ
• เป็นค�าถามเปิดท่ีกระตุ้นให้สามารถวางเป้าหมายระหว่างการท�างาน  

ในระยะสั้นและระยะยาวได้
• เป็นค�าถามเปิดท่ีส่งเสริมให้มองย้อนการด�าเนินงานในระยะท่ีผ่านมา 

สามารถเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น และปรับการด�าเนินงานในระยะต่อไปได้
• เป ็นค�าถามท่ีไม ่ บีบค้ัน แต ่ส ่ง เสริมภาพลักษณ์ของผู ้ ท่ีตอบ               

สร้างความภาคภูมิใจที่จะเล่า และอยากเล่า
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รูปแบบค�าถามที่ใช้

• ถามซ�้า เพื่อ “ตกผลึกด้านความคิด” เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีส�าหรับ 
การตั้งค�าถามแบบล้วงลึกลงไป 

• ถามล้วงลึก ใช้เมื่อเราได้ประเด็นท่ีน่าสนใจ “ย่ิงลึก ย่ิงน่าสนใจ           
ยิ่งต้องตั้งค�าถาม”

• การถามแบบท้าทาย

การเรียนรู้การตั้งค�าถาม
• ยึดวัตถุประสงค์ของงานเป็นส�าคัญ? ว่ามีวัตถุประสงค์อะไร? 

อยากได้ค�าตอบอะไร? อยากได้บทเรียนเรื่องอะไร? แล้วน�ามาออกแบบโครงสร้าง
ค�าถามคร่าวๆ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการถอดบทเรียน เป็นการท�าโครงสร้าง
ค�าถาม เปรียบเสมือนท�าให้เราไม่หลุดกรอบสิ่งที่เราต้องการ 

• การตั้งค�าถาม/โจทย์การถอดบทเรียน ควรเป็นประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
ต่อความส�าเร็จของโครงการ (strategic points) ไม่ควรถอดบทเรียนทุกเรื่อง

• การต้ังค�าถามท่ีดี ต้องต้ังค�าถามอย่างเป็นข้ันตอน โดยเริ่มจาก
สถานการณ์ท่ีท�าให้เรยีนรูถึ้งสภาพท่ีเป็นอยู่ ต้นเหตุของเหตุการณ์หน่ึง ผู้เก่ียวข้อง
กับเหตุการณ์น้ันๆ

• สรุป คือ สร้างความเชื่อมั่นในการตั้งค�าถามจากค�าถามน้ันๆ ง่ายๆ 
และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ การท่ีจะถามให้เป็นต้องเร่ิมจากการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และการเป็นบุคคลเรียนรู้ 
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ตัวอย่าง การถอดบทเรียนจาก Best Practice 

จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการโดยให้ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล เป็นกลไกในการขับเคลือ่นงานส่งเสริม
การเกษตร ในระดับพื้นที่และได้คัดเลือกศบกต.ดีเด่น ซึ่ง ศบกต. ทุ่งต�าเสา          
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ด�าเนินการ               
ถอดบทเรียนการด�าเนินงานของ ศบกต.ดังกล่าวเพื่อน�าชุดความรู้ที่ได้มาเผยแพร่
เพื่อให้ผู้ที่สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

      กรณีที่ ๑ ถอดบทเรียนการด�าเนินงานพัฒนาการเกษตรของ ศบกต.      
ทุ่งต�าเสา อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 
       ตั้งโจทย์ โจทย์ในการถอดบทเรียนได้มาจากหลักการด�าเนินงาน 
ของศบกต.ที่ก�าหนดไว้ตามหลักการถ่ายโอนภารกิจของ ศบกต. โดยทีมงานมีการ 
พูดคุยกัน เพื่อหาโจทย์ในการถอดบทเรียนได้ ๒ โจทย์ คือ

     โจทย์ที่ ๑ การใช้ ศบกต. เป็นกลไกในการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร?

     โจทย์ที่ ๒ การประสานและบูรณาการการท�างานที่ดี ระหว่าง 
ศบกต. และ อบต. มีแนวทางและวิธีการอย่างไร?
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ประเด็น วิธีการ
๑. ข้อมูลพื้นฐานต�าบล เช่น        
เศรษฐกิจ/สังคม/ชีวภาพ/ข้อมูลพื้นฐาน อบต.        

ข้อมูลมือ ๒ จาก อบต.            
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

๒. การบริหารงานของ อบต. ในด้านต่างๆ            
เช่น การบริหารองค์กร แผนการด�าเนินงาน          
และงบประมาณ

สนทนากลุ่มที่ ศบกต.  
ดูงานในพื้นที่

๓. การบริหารงานของ ศบกต.
• กระบวนการท�างาน
• การบริหารศบกต.
• การบริหารงาน ๔ ด้าน ตามระบบ 
ส่งเสริม (ข้อมูล แผน การบริการ                
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี)

สนทนากลุ่มที่ ศบกต.

              แนวทางการพูดคุยในแต่ละประเด็น มีดังนี้ 

 การด�าเนินงาน ในเรื่องต่อไปนี้ กระบวนการ/วิธีการ/เทคนิค            
 การสนับสนุนการเชื่อมโยงงาน และบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

 ผลที่เกิดขึ้น ปัจจัยที่ท�าให้ส�าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข              
        และตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม
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การบริหารจัดการข้อมูล
• เน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร  

ศบกต.
การจัดท�าและบูรณาการแผน

• ใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนโดยผ่านเวที
ประชาคมของหมู่บ้าน ต�าบล และน�าเข้าสภาอบต.
การบริการ/ประชาสัมพันธ์

• ใช ้ วิ ธีการศบกต.สัญจรเป ็นการให ้บริการ         
ที่เข้าถึงเกษตรกร

• คณะกรรมการศบกต.เต็มใจให้ความช่วยเหลอื/
บริการเกษตรกรเป็นอย่างดี
การจัดการเรียนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

• คณะกรรมการบริหารศบกต.สนใจเรียนรู ้/
ค้นหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานในชุมชน

• การสร้างเครือข่ายเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยอาสาสมัครเกษตร

สรุปผลการถอดบทเรียนกลไกขับเคลื่อนงาน ศบกต. ทุ่งต�าเสา

 
บริบทชุมชน 

• คนในชุมชนเรียนรูจากภูมิปญญาและ
เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 
• คนในชุมชนมีความเสียสละ ทํางานเพ่ือ
สวนรวม และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  
• ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับการเกษตร   
และใหการสนับสนุนการดําเนินงานที่เกิด
ประโยชนตอชุมชน เพ่ือใหเกษตรกร/
ชุมชนพ่ึงพาตนเองได 

 

คณะกรรมการบริหาร ศบกต. 

- กระบวนการคัดเลือกอยางมีสวนรวม 
จึงไดคนท่ีมีจิตอาสา เสียสละเพื่อ
สวนรวม 
- มีการส่ือสารและสรางปฏิสัมพันธท่ีด ี
- การเชื่อมโยงการทํางานกับชุมชน/

รับฟงความคิดเห็นและชวยเหลือ
แกปญหาการเกษตรในพื้นท่ี 
- การจัดหาเครือขายในการทํางาน

รวมกับ ศบกต.โดยให
คณะกรรมการ ศบกต.เปนเจาภาพ
ดําเนินงานและหาทีมงานทํางานใน
แตละภารกิจ 
- การทํางานสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน 

เคล็ดลับความสําเร็จ 

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

- ต้ังใจจริง เสียสละ ทํางาน  

 เพื่อสวนรวม 
- ใหความสําคัญกับคณะกรรมการ 
 ศบกต. 
- ประสานงานกับภาคีท่ีเก่ียวของ 
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เบื้องหลังการถอดบทเรียน

• การท�างานเป็นทีม ระหว่างกองแผนงาน ส�านักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  เริ่มจากการได้รับค�า
สั่งจาก อธส. ให้ไปถอดบทเรียนการด�าเนินงานของศบกต.ทุ่งต�าเสา จึงได้มีการเต
รียมการก่อนลงพื้นที่ เพื่อหาประเด็นที่จะพูดคุยกับ ศบกต. ประมาณ ๓ ครั้ง 
ก่อนลงพื้นที่ แบ่งงานกันท�าระหว่างทีมงาน คือ ซักถาม ๒ คน จดบันทึกละเอียด 
๑ คน พร้อมอัดเสียง และจับประเด็นด้วย mind map ๑ คน 

• ส่วนประเด็นที่จะเขียนแบ่งกันหลังจากที่ออกจากพื้นที่แล้ว ครั้งต่อไป
น่าจะแบ่งประเด็นท่ีจะเขียนกันก่อนลงพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถเตรียมการซักถาม 
จดบันทึกได้ตรงประเด็นมากขึ้น 
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 ข้อสังเกต ในการจดบันทึก ควรโน้ตค�าพูดที่ส�าคัญ ๆ ไว้ว่าใครเป็น     

ผู้พูด หรืออัดเทปไว้   
 บรรยากาศในเวทีการถอดบทเรียน ในวันแรกด�าเนินงานท่ี ศบกต.    

มคีณะกรรมการบรหิารศบกต.เข้าร่วมเวทีจ�านวนมากจงึมกีารพูดคุยแลกเปลีย่นกัน 
บรรยากาศค่อนข้างดีไม่ซีเรียสมากนัก แต่ในวันที่ ๒ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานเกษตรอ�าเภอ ซึ่งมีการพูดคุยซักถาม เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสรมิการเกษตรระดับต�าบล (นางชนัญชิดา หนูสีคง) ค่อนข้างมาก ท�าให้
บรรยากาศค่อนข้างซีเรียส ต้องหยุดพักบ้างแล้วค่อยมาคุยกันต่อ 
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เทคนิคการเขียน หลังจากออกจากพื้นที่ควรรีบเขียนทันที เพราะยังจ�า
เรื่องราวได้อยู่ และอย่าคิดว่าการเขียนครั้งแรกแล้วจะต้องดีท่ีสุด ถ้าคิดอย่างนี้มัก
จะยากที่จะเริ่มต้นจรดปากกา ดังนั้นเขียนร่างที่ ๑ ออกมาให้ได้ก่อนแล้วการแก้ไข
ในครั้งต่อ ๆ ไปก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้ว  จากประสบการณ์ในการถอดบทเรียนครั้งนี้ 
ทุกคนก็กลับมาเขียนร่างที่ ๑ ก็ออกมา ๔ คน ๔ สไตล์ สุดท้ายแล้วคงต้องปรับ
ให้เป็นสไตล์เล่าเรื่อง เพื่อให้คนอ่านไม่เครียด คือ ได้ทั้งความรู้และความรู้สึกด้วย 
(แต่คนเขียนเครียด) ยังไม่รู้ว่างานนี้จะต้องแก้ไขกี่รอบ 
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กรณีท่ี ๒ การถอดบทเรียนตลาดชุมชนสินค้าเกษตร กรณีตลาด 
ดอนแขวน ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

จุดเริ่มต้น  ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตรได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการถอดบทเรียนตลาดชุมชนสินค้าเกษตร โดยมี
ค�าถามพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดชุมชนมากมาย เช่น ความหมาย  
หรือขอบข่ายของค�าจ�ากัดความของตลาดชมุชน รปูแบบตลาดชุมชนท่ีประสบความส�าเร็จ 
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส�าเร็จ  ตัวอย่างตลาดชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ ฯลฯ

หาเพ่ือน โดยขอความร่วมมือไปยังกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรร่วมด�าเนินการ เป็นที่ปรึกษา และร่วมจัดเตรียมประเด็นตั้งโจทย์เพื่อ
การสอบถามผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ซื้อผู้ขาย พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น พ่อค้า
แม่ค้าปลีกต่างถิ่น และเจ้าของตลาด ต่อมาจึงช่วยกัน 

ตั้งประเด็นค�าถาม ซึ่งเป็นกระบวนการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง สสจ.
และ กวพ. เพื่อพัฒนาโจทย์ในการถอดบทเรียนร่วมกัน ๒ ครั้ง ด้วยการน�าหลัก
การตลาด ๔P มาใช้ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากหลักการตลาด ๔P การตรวจ
เอกสารต่างๆ แล้วน�ามาตั้งประเด็นค�าถาม หลังจากนั้น 

ด�าเนินการถอดบทเรียนในชุมชน โดยแบ่งทีมงานออกซักถามแต่ละกลุ่ม
เป้าหมายพร้อมบันทึกอย่างละเอียดทั้งการบันทึกเสียง จดบันทึก โดยใช้ประเด็น
ค�าถามตาม Mind map ที่ร่วมด�าเนินการ และลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ตลาด
ดอนแขวน อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
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การถอดบทเรียนตลาดชุมชนสินค้าเกษตร กรณีตลาดดอนแขวน    
ได้ก�าหนดให้มีการสัมภาษณ์หรือสอบถามผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ๑) การ
ด�าเนินงานตลาดดอนแขวน  ๒) เจ้าของตลาด  ๓) เกษตรกร ๔) ผู้บริโภค  
โดยใช้ Mind Map เป็นเครือ่งมอืหรือเคร่ืองช่วยจ�าภายหลงัท่ีมกีารก�าหนดประเด็น
ค�าถาม และการจดบันทึก

การถอดบทเรียนครั้งแรกได้มีการพูดคุยกับนายทวีสิทธ์ิ นามประเสริฐ 
เกษตรอ�าเภอเสิงสาง และนายจารุพัฒน์ ไตรพัฒนจันทร์ เกษตรต�าบลสุขไพบูลย์ 
รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีหลายๆ ท่านท่ีส�านักงานเกษตรอ�าเภอเสิงสาง เพ่ือเก็บข้อมูล 
ในภาพกว้าง  ครัง้ต่อมาจงึได้เร่ิมลงส�ารวจตลาด และสมัภาษณ์เจ้าของตลาด พ่อค้า
คนกลางอกี ๒-๓ ครัง้  รวมทั้งเกษตรกรผู้ถูกถามแต่ละรายยุ่งอยู่กับภารกิจของ
ตนท�าให้ไม่ค่อยมสีมาธิในการตอบค�าถามมากนัก จงึเกิดการนัดสมัภาษณ์คร้ังท่ี ๓  
กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายหลังที่ตลาดวายแล้ว

 

เกษตรกรรายย่อย 

ผู้ซื�อ 
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การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงร่วมกันวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล ด้วยการน�าข้อมูลที่ตอบโจทย์แต่ละข้อ มาวิเคราะห์ ร่วมกับ
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4P เพื่อตอบโจทย์เรื่องการด�าเนินงานของตลาด
ชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการด�าเนิน
งานตลาดชุมชนจนกระทั่งประสบความส�าเร็จ  

ประเด็น วัตถุประสงค์
• โจทย์
  - การด�าเนินงานของตลาด      
ดอนแขวนเป็นอย่างไร ?

เพื่อศึกษาวิธีการด�าเนินงานของตลาด
ชุมชนแต่ละรูปแบบ

• ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค
ในการด�าเนินงานตลาดชุมชนแต่ละรูป
แบบมีอะไรบ้าง ?

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัด 
focus group จากนั้นน�าข้อมูล
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย

• บุคคลเป้าหมาย
  - เจ้าของตลาด สัมภาษณ์เชิงลึก
  - พ่อค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ สัมภาษณ์เชิงลึก
  - ผู้ซื้อทั่วไปและผู้ซื้อไปขายต่อ สัมภาษณ์เชิงลึก
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กรณีท่ี ๓ การถอดบทเรียนการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันก�าจัด 
เพลี้ยแป้งในมันส�าปะหลังของส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ต้ังแต่ต้นปี ๒๕๕๑ พบว่ามีปัญหาการะระบาดของแมลงศัตรูพืชใน 
มันส�าปะหลัง โดยเฉพาะเพล้ียแป้งได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในพ้ืนท่ี ๔๕ จังหวัด
ท่ีปลูกมันส�าปะหลัง ของประเทศไทย ซ่ึงส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีด�าเนินงานในการป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังอยู่ใน
ระดับท่ีดี สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย 
ทีมงานของส�านักงานเกษตรจังหวัดสามารถท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และสามารถ
บูรณาการการท�างานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันป้องกันก�าจัดเพล้ียแป้ง  
ดังน้ัน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ด�าเนินการ ถอดบทเรียน สรุป และสงัเคราะห ์
การบริหารจัดการในการป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้งของส�านักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจสามารถน�าไปปรับใช้ต่อไป
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สรุปผลการถอดบทเรียนการบริหารจัดการเพลี้ยแป้งที่มีประสิทธิิภาพ

ขั้นตอน การด�าเนินงาน ผลลัพธ์
การค้นหา
โจทย์ในการ             
ถอดบทเรียน

• ลงพื้นที่่ส�ารวจข้อมูลสถานการณ์ระบาดร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จังหวัด ๒ ครั้ง
• รวบรวมข้อมูลมือ ๒ โดยเข้าร่วมประชุม
โครงการจดัการเพลีย้แป้งมนัส�าปะหลงั ๒ ครัง้
• จัดเวทีพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
การจัดการเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง ๒ ครั้ง

• การบริหาร
จัดการเพลี้ยแป้ง               
ที่มีประสิทธิภาพ 
กรณี จังหวัด
นครราชสีมา

การก�าหนด
ประเด็นใน
การถอดบทเรียน

• จัดท�าประเด็นในการถอดบทเรียนจากโครงการ
การจัดการเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังของส�านัก
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร

• ประเด็นในการ
ถอดบทเรียน

การจัดเก็บข้อมูล • ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่าง 
ทีมงานของส�านักงานพัฒนาคุณภาพ 
สินค้าเกษตรและกองวิจัยและพัฒนางาน 
ส่งเสริมการเกษตร โดยในช่วงเช้าแบ่งเป็น ๒ ทีม 
คือ ทีมที่ ๑ จัดเวทีพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ทีมที่ ๒ จัดเวที          
พูดคุยกับคณะกรรมการหมูบ้่านพัฒนาการผลติ 
มนัส�าปะหลงั ครบวงจรต้นแบบบ้านห้วยดินด�า 
ต�าบลธงชัยเหนือ อ�าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ช่วงบ่าย รวมเป็นทีมเดียวจัดเวที 
พูดคุยกับศูนย์
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ขั้นตอน การด�าเนินงาน ผลลัพธ์

จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเทพหัสดินทร์ 
ด�าบลนิคมสร้างตนเอง อ�าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
• วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้เทคนิคตั้งประเด็น
ค�าถาม สนทนา/แลกเปลี่ยน จับประเด็น/
สรุปความ บันทึกข้อมูล โดยมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน

การเขียน
รายงาน

• แบ่งบทบาทความรับผิดชอบ 
ในการเขียนรายงาน

• รายงานผลข้อมูล
เบื้องต้นจากการ 
ถอดบทเรียน

การวิเคราะห์/
สังเคราะห์
ข้อมูล/สรุป 
ผลการถอด 
บทเรียน/
รายงานผล

• จัดเวทีพูดคุยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปผลการถอดบทเรียน ๓ ครั้ง ด้วย
การจัดท�ากรอบ/ประเด็นในการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูล ในที่นี้เลือกใช้หลักการ
บริหาร ๔M คือ การบริหารคน       
การบริหารเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์   
และการจัดการ

• กรอบ/ประเมิน 
ในการวิเคราะห์
แนวทางการบริหาร
จัดการ
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บทสรุป
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บทสรุป

 “การถอดบทเรียนที่ดี” นักส่งเสริมการเกษตรควรท�าให้เป็นธรรมชาติ 
ซ่ึงเราต้องไม่ยึดติดกับเครือ่งมอืในการถอดบทเรยีน และตราบใดท่ีเราสามารถทลาย
ก�าแพงท่ีบดบังความเป็นกันเองในวงสนทนาลงได้ ข้อมูลท่ีได้รับก็จะเป็นข้อมูลจริง 
หรือประสบการณ์ที่เป็น “ความรู้ฝังลึก” (Tacit Knowldege) ที่ถูกถ่ายทอด
ออกมาอย่างมีคุณค่า ก็จะท�าให้ได้ชุดความรู ้ท่ีมีประสิทธิภาพ มาเพ่ิมเติม
ประสบการณ์ให้นักส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นต้นทุนความรู้ในการพัฒนางาน 
พัฒนาคน พัฒนาความรู้ และสามารถน�า “บทเรียนที่ดี” ไปสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่ดีในงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป

..สู้ๆ นะ..

เป็นก�าลังใจใหั
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