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ถอดบทเรียน : จากแนวคิดสูการปฏิบัติ 
 
 คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมอบรมถอดบทเรียน ในหัวขอ 
“ถอดบทเรียน : จากแนวคิดสูการปฏิบัติ” เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง 508 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย เจี่ยวิวรรธนกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมแลกเปล่ียนเรียนรู ซึ่งกิจกรรมในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการใหบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มีความรู ความเขาใจเรื่อง
การถอดบทเรียน และสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการถอดบทเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอม
เพ่ือใหคณะฯ กาวไปสูองคกรแหงการเรียนรูตอไป สําหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี เปนไปอยางสบายๆ และมีผูสนใจ
เขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย เจี่ยวิวรรธนกุล ไดกลาวถึงประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในวันน้ีวา จะเปนการชวนคิด ชวนคุย และชวนทําใน 4 ประเด็นหลัก คือ  
 บทเรียน/ การถอดบทเรียน 
  1. คืออะไร 
  2. สําคัญอยางไร 
  3. ควรทําเมื่อใด 
  4. ทําอยางไร 

เร่ืองเลาเราพลัง 
วิทยากรไดชักชวนใหผูเขารวมกิจกรรม คิดวาในชีวิตเราที่ผานมามีบทเรียนอะไรบาง (2 นาที) 

 โดย  ขอใหนึกถึงบทเรียนที่สําคัญ 
  ทําไมจึงคิดวาสิ่งน้ันเปนบทเรียนของเรา 
  เราไดสิ่งที่เรียกวาบทเรียนน้ันมาไดอยางไร 
  สรุปวา บทเรียน คืออะไร 

และขอใหผูเขารวมกิจกรรมรวมแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งบทสรุปพบวา บทเรียน (Lesson Learned) คือ ความรูที่เปน “ขอคนพบใหม” เพราะหากเปนความรูที่มีอยูแลว เราไม
จําเปนตองถอดบทเรียนก็ได คําวา “ใหม” น้ี มาจากการเรียนรู/ประสบการณ (จากการทํางานจริง) 

คําถามกอนการเขารวมกิจกรรม 

• ลักษณะการน่ังฟงและนํามาสกัดแลวนําสิ่งน้ันมาเขียนใชบทเรียนหรือไม 
 ตอบ บทเรียนเปนสิ่งที่ฝงอยูกับตัวเรา การอานและจําแลวนํามาเลาอาจยังไมใชบทเรียน แตหากมีการตกผลึกทางความคิด 
จนซึมซับสูตัวเราแลวทําใหเราสามารถถายทอดออกมาได เรียกวาเปนบทเรียน 

บทเรียน/ การถอดบทเรียน คืออะไร? 
 “บทเรียน” เปนสิ่งที่อธิบายวา “ทําไมถึงเกิด” “ทําไมถึงเปนเชนน้ัน” ซึ่งเปนการอธิบายเหตุการณและเง่ือนไขที่เกิดขึ้น 
ซึ่งไมใชเปนเพียงแคเรื่องเลา แตตองมีคําอธิบายท่ีมีคุณคา และสามารถนําไปปฏิบัติตอได ซึ่งบทเรียนจะชวยใหไมกระทําผิดซ้ํา 
โดยบทเรียน มีดวยกัน 2 รูปแบบ คือ บทเรียนทางลบ เชน บทเรียนจากความลมเหลว และบทเรียนทางบวก ซึ่งบทเรียนที่ดีจะทําให
เรายกเปาหมายการทํางานของเราใหสูงขึ้น และสิ่งสําคัญของบทเรียนคือ ทําใหผูเขารวมกระบวนการ “เกิดการเรียนรู” 
 ตัวอยางบทเรียนจากการทํางาน เชน 

 - ถาคณะทํางานทุกระดับเขาใจเปาหมายของโครงการรวมกันต้ังแตเริ่มตน แลวโครงการจะมีความกาวหนาไปไดอยาง
รวดเร็วมาก ซึ่งทําใหเห็นภาพของคําวา “if…then” 
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 - ถาไดคนที่ทํางานโดยตรงเขารวมการถอดบทเรียน จะทําใหไดบทเรียนที่ตรงตามความเปนจริงและสามารถ

นําไปใชไดดี คือเปนบทเรียนจากการถอดบทเรียน  

 ซึ่งบทเรียนท่ีดี ตองมีการตีความไดตรงกับความเปนจริง และบทเรียนที่มีคุณคา คือ บทเรียนของเรา แตคนอื่นสามารถ
นําไปใชได 

บทเรียน/ การถอดบทเรียน สําคัญอยางไร ? 

 สิ่งที่เปนเปาหมายสําคัญของการทํางาน คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม วิธีคิด ระบบคุณคา 
 การเรียนรู (Learning) คือ การรับรู (Reception) ความเขาใจ (Comprehension) โดยเช่ือมโยงจากสิ่งที่รับรูกับความรูเดิม

ของเรา และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Transformation) ถือเปนสิ่งสําคัญของการเรียนรู 
 การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เปนทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพ่ือสรางการเรียนรู ซึ่งเปนวิธีการหน่ึงของการจัดการ
ความรู โดยเปนกระบวนการดึงเอาความรูจากการทํางานออกมาใชเปนทุนในการทํางานเพ่ือยกระดับใหดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียน 
จึงเปนการสกัดความรูที่มีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาเปนบทเรียน/ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ซึ่งผลท่ีได
จากการถอดบทเรียน ทําใหไดบทเรียนในรูปแบบชุดความรู (ที่เปนรูปธรรม) และเกิดการเรียนรูรวมกันของผูเขารวมกระบวนการ 
อันนํามาซึ่งการปรับวิธีคิด และเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานที่สรางสรรคและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ลักษณะของบทเรียน สามารถจําแนกตามบุคคล/กลุม/โครงการ ไดแก บทเรียนของปจเจก บทเรียนของกลุม/ทีมงาน 

บทเรียนของโครงการ จําแนกตามระยะเวลา ไดแก บทเรียนที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อจบเหตุการณ บทเรียนที่เก็บสะสมขอมูลในอดีต 

และจําแนกตามเน้ือหา ไดแก บทเรียนเชิงประเด็น บทเรียนทั้งโครงการ 

        บทเรียนในแตละลักษณะ จะมีเทคนิคและการใชที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค และการถอดบทเรียนตามแนวคิด
แบบดั้งเดิมและแบบรวมสมัย มีขอแตกตางกันดังน้ี 

 แบบดั้งเดิม การเรียนรูเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแลว มีการแสวงหาความลมเหลวเพ่ือเปนบทเรียน มีการประชุม
วางแผนหลังเกิดเหตุการณ ทบทวนตลอดกระบวนการ มีการรายงานสรุปและขอเสนอแนะ และใหความสําคัญกับผลงานในอดีต 

 แบบรวมสมัย การเรียนรูเกิดขึ้นตลอดโครงการ มีการวางแผนดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย มีการประชุมวางแผนกอน
เกิดเหตุการณ ทบทวนเฉพาะจุดเนนที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานไปขางหนา และใหความสําคัญกับการวางแผนเพ่ือความสําเร็จ
ในอนาคต 

บทเรียน/ การถอดบทเรียน ควรทําเม่ือใด ? 

 การถอดบทเรียน สามารถกระทําได 3 ชวง คือ 
 1. ถอดบทเรียนกอนดําเนินการ เปนการเรียนรูกอนที่จะเกิดขอผิดพลาด 
 2. ถอดบทเรียนระหวางดําเนินการ เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน 
 3. ถอดบทเรียนหลังดําเนินการ เปนการเรียนรูเพ่ือการดําเนินงานในคร้ังตอไป 

วิธีวิทยาการถอดบทเรียน ประกอบดวย  

  การถอดบทเรียนดวยการเรียนรูจากเพ่ือน (Peer Assist - PA) 
 เปนการเรียนรูกอนการทํากิจกรรม โดยเปนการเรียนรูจากเขา เขาเรียนรูจากเรา ทั้งเราและเขาเรียนรูรวมกัน และสิ่งที่เรา
รวมกันสราง (เกิดความรูใหม) โดยมีลักษณะเปนการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติ  
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  การถอดบทเรียนแบบเลาเร่ือง (Story Telling)  
 เปนการเรียนรูกอนหรือระหวางทํากิจกรรม ดวยการใหผูมีความรูจากการปฏิบัติ ปลดปลอยความรูที่ซอนเรนอยูในตัว
ออกมาแลกเปลี่ยนความรู โดยผูเลาจะเลาความรูสึกที่ฝงลึกอยูในตัวที่เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งผูฟงสามารถตีความไดโดยอิสระ 
และเมื่อเกิดการแลกเปล่ียนผลการตีความแลว จะทําใหไดความรูที่สามารถบันทึกไวเปนชุดความรู 
 ซึ่งการถอดบทเรียนในลักษณะน้ี จะเปนการสกัดความรูจากเรื่องที่เลาออกมา วามีคุณคาและสามารถนํามาใชประโยชน
ไดอยางไร ไมใชเปนเพียงการเลาเรื่องในอดีต 

  การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) 
 ที่มาของ AAR น้ัน มาจากกองทัพสหรัฐฯ โดยเกิดจากการนําผลการรบมาปรับปรุงเพ่ือการรบครั้งตอไป ดังน้ัน AAR 
จึงเปนการจับความรูที่เกิดขึ้นสั้นๆ ภายหลังการทํากิจกรรม แลวนําไปสูการวางแผนในครั้งตอไป ทําใหคนทํารูสึกตื่นตัวและ
มีความรูสึกผูกพันกับงาน โดยโครงการ/กิจกรรมที่ทําครั้งเดียวแลวจบ ไมจําเปนตองทํา AAR ซึ่งรูปแบบการทํา AAR สามารถ
ดําเนินการไดทั้งระหวางการทํากิจกรรมเพ่ือปรับปรุง/แกไขระหวางการทํางาน หรือ “การทําไป คิดไป แกไขไป” และภายหลัง
สิ้นสุดแตละกิจกรรมเพื่อนําไปวางแผนกิจกรรมครั้งตอไป 
 คานํ้าหนักความสําคัญในการถอดบทเรียน AAR ประกอบดวย 
 1. ภาพความสําเร็จอะไรท่ีคาดหวัง, สิ่งที่เกิดขึ้นจริง รอยละ 25 
 2. ทําไมจึงเกิดความแตกตางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น/มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นหรือไม เพราะเหตุใด (คือการวิเคราะห
เง่ือนไข ปจจัย) รอยละ 25 
 3. เราจะทําอะไรตอไปใหดีขึ้น/ขอเสนอแนะที่เจาะจง สามารถนําไปปฏิบัติได รอยละ 50 (ไดบทเรียน) 
 ขอเสนอแนะท่ีเจาะจงและปฏิบัติได (Specific Actionable Recommendation: SARs) หมายถึง ชุดขอความท่ีแสดงถึง
การท่ีทีมงานไดนําสิ่งที่เรียนรูมาพัฒนากิจกรรม เพื่อใชในการปฏิบัติงานครั้งตอไป ซึ่งควรเปนขอเสนอแนะที่ระบุถึงลักษณะ
ที่ตองแกไข และวิธีการแกไขที่เปนรูปธรรม โดยทีมงานทุกคนตองเขาใจตรงกันตอขอเสนอแนะน้ันๆ และขอเสนอแนะเหลาน้ัน
จะถูกนําไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติการในครั้งตอไป 
 สิ่งท่ีไมควรเกิดขึ้นใน AAR คือ การวิพากษวิจารณหรือวินิจฉัยวาใครถูกใครผิด เพราะถือวาเปนความรับผิดชอบรวม
ของกลุม การทํา AAR ไมใชการบนหรือวิเคราะหในทุกประเด็น แตเปนการคุยที่มีเปาหมายและใหบทเรียนกับทีมงาน และ
บรรยากาศในการทํา AAR ตองไมทําลายคุณคาของสมาชิกในทีมงาน 
 AAR ควรมีองคประกอบ คือ ผูอํานวยกระบวนการเรียนรู (Facilitators) ทีมงานทุกคนไดทํากิจกรรมรวมกัน (ตัวจริง) 
คําถามหลักเพ่ือการอภิปราย เพ่ือนําไปสูขอเสนอที่เฉพาะเจาะจงและปฏิบัติได รวมถึงบรรยากาศตองสบายๆ ไมเครียด พรอมทั้ง
ตองมีการรักษาความลับและสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
 ประโยชนจากการทํา AAR คือ ทําใหเกิดความชัดเจนในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรม/โครงการ มีความเช่ือมโยง
เหตุและปจจัยตางๆ เขาดวยกัน ไดขอเสนอในการปรับปรุงการปฏิบัติงานคร้ังตอไป เกิดนวัตกรรมในการทํางาน ชวยรักษาเปาหมาย
และวัตถุประสงคของโครงการ/องคกรไว เกิดการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน on the job training สรางความรูสึกเปนเจาของรวม 
และสรางความรูสึกไววางใจและผูกพันตอทีมงาน  

  การถอดบทเรียนเม่ือสิ้นสุดโครงการ (Retrospect) 
 เปนการถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว โดยเปนการรวบรวมความรูในระยะยาว
สําหรับคณะทํางานเพ่ือการมองไปในอนาคต และทําทันทีที่เสร็จสิ้นกิจกรรม หรือ “เมื่อจบสงคราม มิใช เมื่อสิ้นสุดการโจมตี
แตละครั้ง” 
 ประโยชนของ Retrospect คือ มีปรัชญาการทํางานที่วา “ทุกครั้งเราทําอะไรซ้ํา เราควรทําใหดีกวาครั้งสุดทาย” 
เปนการชวยใหผูอื่นทํางานของเขาใหดีขึ้น (เปนการเรียนลัด) และเปนการสรางการเรียนรู 
 ผูเก่ียวของ ประกอบดวย คณะทํางาน ผูอํานวยกระบวนการเรียนรู ผูที่ใชความรูในอนาคต 
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 วิธีการทํา Retrospect คือ การทบทวนแผนและกระบวนการท้ังหมด แลวทําการต้ังคําถามวาเราจะดําเนินการตอไป
ใหดีขึ้นอยางไร ดวยวิธีใด ทําใหเปนที่พอใจไดอยางไร และทําการบันทึกขอเสนอที่เจาะจงและสามารถนําไปปฏิบัติได (SARs) 

  การถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Good/ Best Practice) 
 เปนแนวคิดที่กอตัวจากทฤษฎีการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Learning by doing) เปนแนวคิด (Approach) มิใชเปนเพียง
เครื่องมือ (Tool) แนวคิดหลักจะเก่ียวของกับคําวา “คุณภาพ (Quality)” ที่ถูกนิยามดวยการทําสิ่งที่ถูกตองและปรับปรุงพัฒนา
ใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง ผูเขารวมตกลงรวมกันในวัตถุประสงค รายละเอียด และเกณฑที่ใช แตละกลุมนําเสนอโครงการ ผลการ
ดําเนินงานของตนเอง กลุมชวยกันสรุปกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอนของโครงการที่จะใหประสบผลสําเร็จ ขั้นตอน
ที่ตองการแลกเปล่ียนความรูเพ่ือหาสวนที่ดีที่สุด เนน “How to” 

  การถอดบทเรียนจากการประเมิน 

  ฯลฯ 

หัวใจหลักของการถอดบทเรียน 

ตองมีการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) โดยมีผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit) มีความไววางใจทั้งตนเอง
และผูอื่น (Trust) และมีการเรียนรู (Learning)  

วิทยากรใหผูเขารวมกิจกรรมดูภาพยนตร (5 นาที) และไดบทสรุปวา ภาพยนตรที่ดูเปนเรื่องเกี่ยวกับการฝกซอมรบ
ของกองทัพสหรัฐ ซึ่งเปนตอนที่เกิดความผิดพลาดขึ้นจากการซอมรบ โดยในฉากเปนการเรียนรูภายหลังการปฏิบัติ (AAR) 
รวมกันของผูซอมรบ ดวยการกระตุนใหเกิดกระบวนการคิดดวยตนเองของผูที่ทําผิดพลาด 

บทเรียน/ การถอดบทเรียน ทําอยางไร ? 

 ขั้นตอนโดยทั่วไปของการถอดบทเรียน (ในทุกวิธีวิทยา) มีดังน้ี 
 1. กําหนดวัตถุประสงค 
 2. ออกแบบและวางแผน 
 3. ดําเนินการถอดบทเรียน 
 4. สื่อสาร เผยแพรผล องคความรูจากบทเรียน 
 5. ติดตามผลการนําบทเรียนไปใชประโยชน 

ตัวละครท่ีสําคญัในการถอดบทเรียน 

  ผูจัดงาน/ผูประสาน หรือเรียกวา “คุณเอ้ือ” 
 มีบทบาทสําคัญในการประสานงาน และสรางความชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค และประโยชน รวมถึงวัน เวลา สถานที่

ของการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนใหกับผูมีสวนเก่ียวของ 

  ผูรวมถอดบทเรียน หรือเรียกวา “คุณกิจ” 
 เปนเจาของความรู และภูมิปญญาที่ตองการรวบรวมไวเปนบทเรียน และเปนกลุมคนที่จะนําบทเรียนและขอเสนอแนะ

ที่ไดไปปฏิบัติ ดังน้ัน บุคคลที่จะมารวมถอดบทเรียนจะตองเปนบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการอยู 
และมีประสบการณตรงเก่ียวกับประเด็นที่ตองการจะถอดเปนความรู ซึ่งหลักการของผูเขารวมกลุมควรเปนบุคคลที่มีศักยภาพ
ใกลเคียงกัน แตมีความหลากหลายทางความคิด และไมควรเกินกลุมละ 10 คน 
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  ผูอํานวยความสะดวก หรือเรียกวา “คุณอํานวย” “คุณ Fa (Facilitator)” 
 มีบทบาทสําคัญในการสรางบรรยากาศการพูดคุย ที่เปดโอกาสใหผูเขารวมทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และความรูสึก

และตองสามารถจับประเด็นเปน และดึงความรูที่ฝงลึกอยูในตัวผูเขารวมใหผูเขารวมคนอื่นๆ ไดเรียนรู และรวมแลกเปลี่ยนได 
และมีหนาที่ทําใหผูเขารวม “เรียนรูจากคําตอบ” มิใชเปนเพียงการทําหนาที่ “เคนคําตอบ” ซึ่งควรเปนบุคคลภายนอกโครงการ 
(ถาเปนไปได) ที่มีความรู ความเขาใจในกระบวนการถอดบทเรียนและประเด็นที่จะถอดบทเรียนและมีความเปนกลาง 

 โดย ผูอํานวยความสะดวกที่เขาใจกระบวนการ เรียกวา Process Facilitator  
         ผูอํานวยความสะดวกที่เขาใจกระบวนการและรูประเด็นที่จะถอด เรียกวา Learning Facilitator 
         ผูอํานวยความสะดวกที่เขาใจกระบวนการ รูประเด็นที่จะถอด และมีความเปนกลาง เรียกวา Policy Facilitator 

  ผูชวยอํานวยความสะดวก 
 เปนผูชวยจับประเด็นและดึงประเด็น รวมถึงการต้ังคําถาม โดยผูชวยอํานวยความสะดวกในการถอดบทเรียน ควรเปน

คนภายในโครงการที่มีความสนใจในกระบวนการถอดบทเรียน ทั้งน้ี เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของคนในโครงการใหสามารถ
ทํากระบวนการถอดบทเรียนไดในอนาคต รวมถึงความตอเน่ืองในการถอดบทเรียน 

  ผูบันทึกบทเรียน หรือเรียกวา “คุณลิขิต” 
 มีบทบาทสําคัญในการเก็บ รวบรวม และสังเคราะหเปนเอกสารเพ่ือเผยแพรตอไป ซึ่งผูบันทึกบทเรียนจะตองมีทักษะ

ในการเขียนสรุป และสังเคราะหได 

จุดออนของการถอดบทเรียนและการประยุกตใช 
 1. เปนการดําเนินการโดยไมมีระบบ ไมมีโครงสราง จึงไดความรูเปนสวนๆ ไมสามารถเช่ือมโยงในเชิงระบบได 
 2. มีสํานึกของการ “หวงวิชา” ไมยอมถายทอด รวมทั้งกลุมก็ไมเห็นความสําคัญของการแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรู

ซึ่งกันและกัน 
 3. เกิดภาวะ “ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด” ไมสามารถสังเคราะหองคความรูที่ทวมทนออกมาใชประโยชนได ดังน้ัน 

ระบบคิดจึงเปนสิ่งสําคัญ 
 4. ขาดการแลกเปล่ียนความรูที่ได จึงทําใหมีการทํางานซ้ํา (ผิดซ้ํา) 
 5. การตัดสินใจดําเนินการไมไดใชความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน 
 6. ตองเกิดการเรียนรูจากบทเรียน มิใช “เลียนแบบ” 

ประโยชนจากการถอดบทเรียน 
 ในระยะสั้น ทําใหเกิดการปรับปรุงเทคนิคการทํางาน การถอดบทเรียนจะเปนกระบวนการกลุมที่ทุกคนมีสวนรวม
อยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางการทํางานปรับเปลี่ยนไดทันกับสถานการณ
การเปล่ียนแปลงของโครงการ ชุมชน สังคม และทําใหผลการดําเนินงานโครงการดีขึ้น 
 ในระยะกลาง ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการทํางานและการเผชิญปญหามากขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดเห็นพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นของโครงการ ภายหลังจากการนําบทเรียนไปปรับใช 

 ในระยะยาว ทําใหเกิดตนแบบการทํางานที่ดี (Best Practice) เกิดรูปแบบกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเขาใจ
ปญหาการทํางานอยางเปนระบบ และเกิดการพัฒนายุทธศาสตรการทํางานในระยะตอไป 
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 วิทยากรไดใหผูเขารวมกิจกรรมแบงกลุมตามความสมัครใจ แลวใหรวมกันถอดบทเรียนใน 4 หัวขอ คือ  

 1. สิ่งที่เรากําหนด/คาดหวังไววาจะใหเกิดขึ้น (ภาพความสําเร็จ) คืออะไร (10 นาที) 
 2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรบาง (10 นาที) 
 3. ทําไมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึงแตกตางไปจากส่ิงที่คาดหวังจะใหเกิด 
            สิ่งที่เราทําไดดีคืออะไร ทําไมจึงทําไดดี (20 นาที) 
 4. ในการทํากิจกรรมตอไป เราจะทําสิ่งใดที่ดีขึ้นหรือแตกตางไปจากเดิมบาง (30 นาที) (ตองใหไดขอเสนอแนะที่เจาะจง

และสามารถปฏิบัติได) 

 โดยกิจกรรมนี้มีกติกาอยูวา ทุกคนมีความเทาเทียมกันในกระบวนการถอดบทเรียน ไมบนปญหา ไมหาคนผิด ไมตําหนิ 
ไมวิจารณ แตสามารถแสดงเหตุผลบนหลักฐานขอเท็จจริงที่เห็นตางกันได สิ่งที่กําลังถอดบทเรียนเปนของกลุม/ ทีมงาน/ โครงการ 
มิใชของปจเจก และใหครุนคิด สะทอนกลับใหมากๆ 

 จากน้ัน ตัวแทนของแตละกลุมไดนําเสนอ Output ที่ไดจากกิจกรรมการถอดบทเรียน ซึ่ง Output ของกิจกรรมในครั้งน้ี 
หมายถึง “กระบวนการ” โดยสามารถสรุปขอคิด/ปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทาํกลุม ไดดังน้ี 

 1. ปญหาการมองประเด็นไมออก เน่ืองจากขอมูลไมเพียงพอ 
 2. เปนการถอดบทเรียนในเรื่องที่เปนปญหาของทุกคนในกลุม  
 3. เมื่อมีปญหาในเรื่องการบน ปญหาเรื่องสวนตัว เปนหนาที่ของ Facilitator ที่ตองดึงกลับเขาประเด็น โดยตองหา 

Facilitator ที่สามารถดึงประเด็นเวลาผูเขารวมกลุมหลงประเด็นได 
 4. ไมใชเปนเพียงการสรุปจากสิ่งที่เขาพูด แตตองดึงเอาประเด็นที่อยูลึกกวาน้ันออกมา 
 5. ปญหากลุมขนาดใหญ ทําใหบางคนไมไดแสดงความคิดเห็น 
 6. ใชความรูสึกมากกวาขอเท็จจริงในปญหาเรื่องน้ันๆ 
 7. ยังไมไดมีการถอดออกมาเปนความรูใหม 

 จากการนําเสนอ ทําใหไดขอคิด ดังน้ี  
 1. ในการเขากลุม รูปแบบการน่ังเปนสิ่งสําคัญ เพราะการน่ังซอนกัน จะทําใหผูเขารวมที่อยูดานหลังพูดนอยลง 
 2. ตองมีการเตรียมประเด็นมาลวงหนา 
 3. ถาเปนประเด็นที่กระทบกับบุคคล เขาจะมีความสนใจและเขารวมมากขึ้น 
 4. ตองมองเปาหมายเปนสําคัญ 
 5. ฝกการคิดใหเยอะๆ จะทําใหไดสิ่งตางๆ ที่อยูในตัวออกมา 

คําถามจากผูเขารวมกิจกรรม 

• ลักษณะของ Focus group แตกตางจากการถอดบทเรียนหรือไม อยางไร 
 ตอบ การถอดบทเรียน เปนทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพ่ือสรางการเรียนรู สวน Focus group เปนเทคนิคการเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพ 

 สําหรับกิจกรรมการถอดบทเรียนในวันน้ี คงทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเก่ียวกับประเด็นการเรียนรูทั้ง 4 ประเด็น 
กลาวคือ บทเรียน/ การถอดบทเรียนคืออะไร สําคัญอยางไร ควรทําเมื่อใด และทําอยางไร ซึ่งคงจะเปนประโยชนตอการนําไปใช
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันจะนําไปสูการเกิดองคความรูใหมตอไป 
 
       นางสาวชวนันทร พรหมโชติ 
         ผูบันทึก 
 


