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คาํนํา 

 

 

โครงการพฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นท่ีภาคใต ้ระยะท่ี 2                   

มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาขีดความสามารถและยกระดบัเครือข่ายให้เป็นนกัสร้าง

เสริมสุขภาพในระดับพื้ น ท่ี  โดยมีหลักสูตร (Module)  ทั้ ง  7 หลักสูตรคือ                                 

1)  Health promotion theory and methodology 2)  Project management in Health 

promotion    3) Network and Partnership management 4) Knowledge management 

in Health promotion 5) Social communication in Health promotion 6) Sustainable 

management และ 7) Leadership and Management skill in Health promotion                               

 

เม่ือผูเ้รียนผา่นการเรียนรู้ทั้ง 7 หลกัสูตรแลว้ จะทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 

1) เขา้ใจระบบสุขภาพ ปัจจยักาํหนดสุขภาพ และสามารถออกแบบระบบสร้าง

เสริมสุขภาพทั้ งระดับพื้นท่ีและประเด็น 2) สามารถกําหนดและออกแบบ

กระบวนการนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ โดยใช้เคร่ืองมือธรรมนูญสุขภาพ 

สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3) มีภาวะความเป็นผู ้นํา                             

มีทักษะด้านความคิด ด้านเทคนิคและมนุษย์สัมพนัธ์ ทักษะด้านการบริหาร                             

4) มีความสามารถในการจดัการเครือข่าย การประสานงานและสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วม 5) เขา้ใจหลกัคิดและสามารถขบัเคล่ือนชุมชนสู่การเป็นชุมชนเขม้แข็ง                     

6) มีความสามารถในการบริหารจดัการโครงการ ทั้งขั้นตอนวิเคราะห์สถานการณ์ 

วางจุดหมาย สร้างยุทธศาสตร์และออกแบบวิธีดาํเนินงาน ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผล 7) มีความสามารถในการส่ือสารสาธารณะเพื่อการเปล่ียนแปลง                         

และ 8) มีความสามารถในการจดัการความรู้และนวตักรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
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คาํนํา  
 

 

ในหลักสูตรน้ี  เ ป็นหลักสูตรการจัดการความ รู้  (Knowledge management in Health 

promotion) ผู ้เ รียนจะได้เ รียนรู้เ ร้ือหาท่ีสําคัญ ดัง น้ี  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  

( Knowledge Management Strategy)  ไ ด้แ ก่  1)  ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร จัด ก า ร ค วา ม รู้                                         

2) การรวบรวมความรู้ 3) การใช้ความรู้ 4)การเพิ่มคุณค่าความรู้ 5)  การแบ่งปันความรู้         

6)  การเขา้ถึงความรู้ 7) การสร้างและการคงไวข้องความรู้ 8) ตวัอยา่งการจดัการความรู้ใน

องคก์รและชุมชนต่างๆ  

 

ก า รถ อดบ ท เ รีย น  (Lesson Learned)  ไ ด้แ ก่  1)   ก า รถ อดค วา ม รู้  (Lesson Learned)                                      

2) การทบทวนหลงับทเรียน (AAR-After Action Review) 3)  การเล่าเร่ือง (Story Telling)                  

และ 4) ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP-Community of Practice)  

 

คณะผูจ้ดัทาํหวงัว่าผูเ้รียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้คร้ังน้ี นาํไปสู่การพฒันาศกัภาพ

ภาคีเครือข่ายไดท้าํงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ

เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ การสร้างเสริมความเขม้แข็ง

ของชุมชน การพฒันาศกัยภาพคน และการมีส่วนร่วมในการปรับระบบ กลไก ในระบบ

สุขภาพท่ีดีต่อไป 

 

จุฑารัตน์  สถิรปัญญา 

กรกฎาคม 2563                                                                                                                          
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Lessons Learned 
 การถอดบทเรียน 

 

ดว้ยเหตุท่ีความรู้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้วลาของความรู้หลายอยา่งมี

อายสุั้น การสร้างวธีิการคน้หาความรู้ใหม่ท่ีทนักบักาลเวลาจึงเป็นส่ิงจาํเป็น เน่ืองจาก

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน มาจากการคน้หา และพฒันาโดยมนุษย ์และเช่นกนั การท่ีจะทาํ

ใหม้นุษยไ์ดรั้บความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน จาํเป็นตอ้งมี การจดัการความรู้ หรือการจดัการ

โดยใชค้วามรู้ โดยอาศยัวธีิการหรือเคร่ืองมือมาช่วย ซ่ึงอาจเรียกวา่ “เคร่ืองมือจดัการ

ความรู้” 

   

 

 

ภาพท่ี 1 โครงการพฒันาศกัยภาพภาคี ดว้ยเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียน :                    

ป่าฮาลาบารา อ.แวง้ จ.นราธิวาส (จุฑารัตน์, 2561) 

 

 

ความรู้ท่ีถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร หนงัสือ บทความ ฯลฯ เป็นความรู้

ท่ีถูกอธิบาย หรือเป็นความรู้ท่ีปรากฏอยา่งชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ความรู้ชนิด

น้ีสามารถส่ือสารผ่านช่องทางท่ี ไม่จาํเป็นต้องมีการโต้ตอบแบบเผชิญหน้า เรา

สามารถคน้หาไดด้ว้ยตวัเอง แต่มีความรู้อีกประเภทหน่ึงท่ีจาํเป็น ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือ

มาช่วยจดัการ นัน่คือความรู้ชนิดฝังลึกในตวัคน (Tacit/Implicit Knowledge) ซ่ึงหาก 

ไดมี้การจดัการให้เกิดการแบ่งปันหรือการแลกเปล่ียน จะทาํให้เกิดการขยายและการ

ใชต่้อของความรู้นั้นๆ และจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีทรงพลงั 
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Lessons Learned 

วิธีการหรือเคร่ืองมือในการจดัการ แบ่งปันความรู้ หรือถอดบทเรียน มีหลายวิธี เช่น   

การทาํ After Action Review (AAR) เป็นการทบทวนหลงัการปฏิบติังาน เม่ืองานใดงาน

หน่ึงส้ินสุดลง อาจตั้งเป็นประเด็นการสนทนาวา่ ในภารกิจงานของแต่ละคน ก่อนและ

หลงัการดาํเนินงาน มีอะไรท่ีบรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย เกินเป้าหมาย เพราะ

อะไร และตนได้เรียนรู้อะไร โดยมีหลักการท่ีสําคัญคือ ในบรรยากาศการสนทนา

ดงักล่าว จะตอ้งใชท้กัษะการฟังท่ีมีคุณภาพภายใตป้ระเด็นของความรู้สึกขอ้คน้พบ และ

การเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลให้ผูร่้วมงานเกิดการเรียนรู้ และไดค้วามรู้ของเจา้ของงานนั้นๆ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

            การบริหารจดัการให้เกิดการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ดงักล่าว หากมีการ

กระทาํอย่างสมํ่าเสมอ จนเป็นกิจวตัร จะทาํให้เกิดกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเร่ือง

คล้ายๆกันในแวดวงการจัดการความรู้ เรียกว่า “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community                

of Practices : CoPs) 

 

อาจารยป์ระพนธ์ ผาสุกยืด ได้เปรียบเทียบให้เห็นความชดัเจนของชุมชนนกั

ปฏิบติั กบัโมเดลเกา้อ้ี สามขา  โดยตวัพื้นท่ีสําหรับใช้นัง่ของเกา้อ้ีเปรียบเสมือนชุมชน

นักปฏิบัติท่ีสามารถใช้ประโยชน์ สําหรับการนั่ง ตามคุณลักษณะของเก้าอ้ี โดย                 

มีส่วนประกอบท่ีสาํคญัคือขาทั้งสาม ดงัน้ี (การจดัการความรู้ ฉบบั INSIDE)   

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2 เกา้อ้ี 3 ขาโมเดล ประพนธ์ ผาสุกยดื https://www.gotoknow.org/posts/330831 
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Lessons Learned 

1. ขาที่หน่ึง เป็นการรวมตัวของคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองท่ีคล้ายกัน              

มีเ ร่ืองราวหรือส่ิงท่ีสนใจร่วมกัน การสนใจร่วมกัน อาจจะเป็นการทํางานท่ี

คลา้ยๆกนั เช่น เป็นคณะกรรมการชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ทาํงานสํานกังาน งาน

การเงินเหมือนกนั เป็นช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างคอมพวิเตอร์ ทาํงานสอนรายวชิาฝึกปฏิบติั

ในภาคสนามเหมือนกนั เป็นพยาบาลท่ีตอ้งดูแลผูป่้วยหนกัท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 

กลุ่มรณรงค์งดเหล้า หรือเป็นนักสาธารณสุขท่ีตอ้งดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังในชุมชน

คลา้ยๆกนั อาจพูดใหช้ดัและง่ายข้ึนวา่ เป็นกลุ่มของคนท่ีมีเป้าหมายคลา้ยกนั ตอ้งการ

พฒันาหรือแกปั้ญหาในเร่ืองท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั 

 

2. ขาที่สอง เป็นขาท่ีจะแสดงให้เห็นว่าเม่ือมีกลุ่มคนท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั

ในเป้าหมายของการทาํงานใดงานหน่ึงแล้ว จะตอ้งมีเร่ืองเล่าท่ีมาแบ่งปันกันได้ 

(Sharing Story) โดยเร่ืองเล่าท่ีจะนาํมาแบ่งปันจะตอ้งเป็นประสบการณ์ตรงท่ีแต่ละ

คนมี หรือไดรั้บจากการทาํงาน ซ่ึงเป็นความรู้ชนิดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) 

หรือ “ความรู้มือหน่ึง” ความรู้ชนิดน้ีเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการผ่านการปฏิบติั

โดยตรงของเจา้ของเร่ือง ท่ีสามารถบอก เล่า ถ่ายทอด หรือนาํพาให้กลุ่มท่ีสนใจ

ร่วมกนัเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีผา่นมา ซ่ึงอาจจะเป็นความภาคภูมิใจ บทเรียน 

(Lesson Learn) หรือความสําเร็จในงานใดงานหน่ึงท่ีได้ทาํมา (Success Case) หรือ

ความไม่สาํเร็จ (Unsuccess Case) ก็ได ้เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่สําหรับผูอ่ื้น ใน

ขณะเดียวกนัเจา้ของเร่ืองท่ีเป็นผูแ้ลกเปล่ียนกจ็ะไดค้วามรู้ใหม่จากเพื่อนในกลุ่มหรือ

ชุมชนนกัปฏิบติัน้ีดว้ย ซ่ึงในการแบ่งปันเร่ืองเล่าเหล่าน้ี จาํเป็นตอ้งอาศยัคุณอาํนวย 

(Facilitator) เป็นตวัจกัรท่ีสําคญั เพื่อให้เร่ืองท่ีนาํมาแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนเกิดการ

บรรลุเป้าหมาย 

 

  3. ขาทีส่าม การทาํใหเ้กิดการเขา้ถึง Tacit Knowledge (เทคนิคเฉพาะ เคล็ด

ลบัของแต่ละคน) โดยเร่ืองท่ีจะนาํมาแชร์กนัตอ้งมีความเขม้ขน้และลงลึก การท่ี                         

จะแชร์กนัเช่นน้ีได ้ คนในกลุ่มจะตอ้งมีความไวว้างใจ มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัของ

สมาชิกในกลุ่มนกัปฏิบติั สัมพนัธภาพเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความสมํ่าเสมอ

และบรรยากาศท่ีดีของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความไวว้างใจและส่งเสริมให้

เกิดการแลกเปล่ียนอยา่งเตม็ท่ี โดยมีผูอ้าํนวยหรือจดัการใหเ้กิดบรรยากาศของการ

แชร์หรือร่วมแลกเปล่ียนอยา่งจริงใจ อาจใชเ้ทคนิคการเปิดใจรับฟัง ฟังอยา่งลึกซ้ึง 
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Lessons Learned 

เกา้อ้ีสามขาจึงเปรียบเสมือนหนทางแห่งการสร้างกลุ่มของผูมี้ความรู้มือหน่ึง             

ท่ีจะมาร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนให้ และรับความรู้มือหน่ึง ซ่ึงจะทําให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ (Socialization : S) ส่งต่อระหว่าง ความรู้ฝังลึก (Tacit to Tacit)                     

ซ่ึงจะนาํไปสู่การสกดัความรู้ออกจากตวัคน (Externalization : E ; Tacit to Explicit) 

หากไดมี้การนาํเสนอในเวทีหรือแวดวงทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น งานวิจยัจาก

งานประจาํ (Routine to Research : R2R) งานตีพิมพ์ บทความ วารสาร ฯลฯ และจะ               

ทาํใหเ้กิดการหลอมรวมระหวา่ง ความรู้ฝังลึกกบัความรู้ชดัแจง้ต่อไป 

   

 1. บทเรียนคืออะไร 
  

บทเรียนเป็นการอธิบายตรรกะ ความเป็นเหตุและผล หรือเหตุการณ์กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

โดยมีปัจจยัหรือ เง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดผลเช่นนั้น บทเรียนเป็นความรู้ใหม่ชนิดหน่ึงท่ีเกิด

จากการปฏิบติัหรือประสบการณ์การทาํงาน โดยสามารถอธิบายผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจาก

การปฏิบติัว่ามาจากสาเหตุหรือปัจจยัใด โดยบทเรียนสามารถ เขียนในลกัษณะการ

อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนและสาเหตุท่ีทาํให้เกิดผลนั้นๆ โดยการอธิบายปัจจยัดงักล่าวจะเป็น

ส่ิงท่ีมีคุณค่าในการนาํไปปฏิบติั เช่น 

 

 “ถ้าผูอ้าํนวยการโรงเรียน เป็นประธานของคณะกรรมการในกลไกการเฝ้า

ระวงั ติดตาม และดาํเนินการตามมาตรการโรงเรียนปลอดบุหร่ีอยา่งต่อเน่ือง จะทาํให้

ครูและนกัเรียน ไม่สูบบุหร่ีในโรงเรียน” 

 

             “ถ้าแกนนําของโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เข้าใจในเป้าหมายของ

โครงการตั้งแต่เร่ิมตน้ จะทาํใหโ้ครงการมีความกา้วหนา้มาก” 

 

  “ถ้าคณะกรรมการกลุ่มเยาวชนมีท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรในหน่วยวางแผน

ครอบครัว หรืองานเวชปฏิบติั ใน รพช. หรือ รพ.สต. และไดรั้บการฝึกปฏิบติัในการ

เป็นวิทยากรเร่ือง เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั จะทาํให้เยาวชนสามารถเป็นผูน้าํในการให้

ความรู้เร่ือง การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง” 
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 “ถา้เยาวชนใชว้ธีิหาขอ้มูลเร่ืองการป้องกนัการตั้งครรภด์ว้ยตนเอง ผา่นช่องทาง

ส่ือออนไลน์ หรือการถามจากเพื่อน ทาํให้เกิดความเส่ียงในการได้ข้อมูลท่ีผิดพลาด                    

ทาํใหเ้กิดการตั้งครรภแ์ละโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ได”้ 

 

 “ถา้สภาผูน้าํชุมชนเป็นแกนนาํหลกัในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ

ทางถนนในชุมชน และจัดทาํมาตรการ ข้อตกลงเพื่อถนนปลอดภัยร่วมกับชุมชน                        

จะทาํใหส้ามารถลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุทางถนนในชุมชนได”้ 
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 ลกัษณะของบทเรียน   
 สามารถจาํแนกได ้2 ประเภท (ศุภวลัย ์พลายนอ้ย, 15) 

 

ดว้ยเหตุท่ีความรู้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทาํใหเ้วลาของความรู้หลายอยา่งมีอายุ

สั้น การสร้างวธีิการคน้หาความรู้ใหม่ท่ีทนักบักาลเวลาจึงเป็นส่ิงจาํเป็น เน่ืองจากความรู้

ใหม่ท่ีเกิดข้ึน มาจากการคน้หา และพฒันาโดยมนุษย ์ และเช่นกนั การท่ีจะทาํใหม้นุษย์

ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน จาํเป็นตอ้งมี การจดัการความรู้ หรือการจดัการโดยใช้

ความรู้ โดยอาศยัวธีิการหรือเคร่ืองมือมาช่วย ซ่ึงอาจเรียกวา่ “เคร่ืองมือจดัการความรู้” 

   

1.  บทเรียนท่ีจําแนกตามระยะเวลา ได้แก่  บทเรียนท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือจบ

เหตุการณ์ (active process) และบทเรียนท่ีเก็บสะสมขอ้มูลในอดีต 

 

2. บทเรียนท่ีจาํแนกตามบุคคล กลุ่ม หรือโครงการ (passive process) บทเรียน

ในลกัษณะน้ี จาํแนก ตามบทเรียนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคล กลุ่ม หรือโครงการ 
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 2. การถอดบทเรียนคืออะไร 
  

การถอดบทเรียนเป็นวิธีการหรือเคร่ืองมือหน่ึงของการจดัการความรู้ เป็นกระบวนการ

ดึงเอาความรู้ ท่ีเกิดจากการปฏิบติั หรือการทาํงาน (Tacit Knowledge) ออกมาใชเ้ป็นทุน

ในการทาํงานเพื่อยกระดบัให้ดียิ่งข้ึน การถอดบทเรียนมุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีเป็น

ระบบ เพื่อสกดัความรู้ฝังลึกในตวัคน กลุ่ม และชุมชนท่ีมีการปฏิบติังานออกมา เป็น

ความรู้หรือแนวทางท่ีสามารถนาํไปปฏิบติั หรือใชเ้พื่อให้เกิดวธีิการทาํงานท่ีสร้างสรรค ์

โดยการแบ่งปันความรู้ท่ีดีจะเกิดข้ึนไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีสําคญั คือ การเกิดผลประโยชน์

ร่วม (mutual benefit) ท่ีไม่ใช่เฉพาะ ผลประโยชน์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ความ

ไวว้างใจ (trust) ทั้งความไวว้างใจตนเอง กลุ่ม ในดา้นความเช่ือมัน่ในความสามารถของ

ตนเอง และความไวว้างใจในสัมพนัธภาพท่ีมีกบัผูอ่ื้น แรงจูงใจ (motivation) ทั้งแรงจูงใจ

ภายในและภายนอกของปัจเจกบุคคล และกลุ่ม   
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 3. เป้าหมายของการถอดบทเรียน 
  

การถอดบทเรียนมีเป้าหมายให้เกิดการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge 

sharing) ซ่ึงการท่ีผูป้ฏิบติั ผูร่้วมกระบวนการถอดบทเรียนจะตอ้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

อนันาํมาซ่ึงการปรับวธีิคิด และวธีิการทาํงานท่ีสร้างสรรค ์และมีคุณภาพยิง่ข้ึน  
  

4. วธีิการท่ีใชใ้นการถอดบทเรียน 
 

วิธีการท่ีใช้ในการถอดบทเรียนมีหลายวิธี วิธีท่ีใช้บ่อยมีดงัน้ี  (ศุภวรรณ พลายน้อย 

ประภาพรรณ อุ่นอบ)  
 

4.1 การเรียนรู้จากเพ่ือน (Peer Assist : PA) เป็นการเรียนรู้ก่อนดําเนิน

กิจกรรม หรือ Learning Before Doing คาํว่าเพื่อนในการถอดบทเรียน หมายถึง ทีม

ผูช่้วยกบัทีมปรึกษาภายนอกมาเป็นผูร่้วม อุดมการณ์  

 

ขั้นตอนในการทาํ Peer Assist มีขั้นตอนท่ีสําคญัคือ ขั้นการกาํหนดวตัถุประสงค ์และ

ขั้นดําเนินการ โดยในขั้นดําเนินการจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใครคือผู ้รู้  ใครคือ

ผูด้าํเนินการ ใครคือผูร่้วม (ความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์ของผูร่้วม) 

และการกาํหนดบทบาทของแต่ละฝ่ายให้ชดัเจนในแต่ละช่วงเวลา เช่น ทีมเหยา้ ทาํ

หนา้ท่ีให้ขอ้มูลพื้นฐาน ทีมเยือน ทาํหนา้ท่ีซกัถามส่ิงท่ีสงสัยและเสนอมุมมอง และทั้ง

สองทีมจะทาํ หนา้ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 

 

4.2 การเรียนรู้หรือการวิเคราะห์หลังปฏิบัติการ  (After Action 

Review: AAR) การเรียนรู้หลงัการปฏิบติั เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนระหว่างดาํเนิน

กิจกรรมในโครงการ ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์หรือการปฏิบติั จะร่วมกนัอภิปราย

เพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลบัอยา่งเป็นระบบต่อทีมงาน ช่วยใหเ้กิดการคน้พบวา่ เกิดอะไรข้ึน 

ทาํไมจึงเกิดผลเช่นนั้น และจะดาํรงจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อนอย่างไร เพื่อนาํไปสู่การ

พฒันาและการวางแผน ขององค์กรต่อไป โดยในการทาํ AAR จะต้องตอบคาํถาม

สาํคญัคือ  
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1) อะไรคือส่ิงท่ีเรากาํหนดจะทาํ หรือคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึน คืออะไร 

2) อะไรเกิดข้ึนจริงตามท่ีกาํหนด 

3) อะไรไดน้อ้ยกวา่ อะไรไดม้ากกวา่ท่ีคาดหวงั  

4) ทาํไมส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงจึงแตกต่างจากส่ิงท่ีคาดหวงั 

5) อะไรคือส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้ และเราจะทาํอะไรต่อไป (คร้ังต่อไปเราจะทาํอะไรให้

ดีข้ึน ทาํอยา่งไร) 
 

ขั้นตอนในการทาํ AAR :  

ขั้นตอนหลกัท่ีสําคญัของ AAR คือ ขั้นวางแผน เตรียมการ ปฏิบติัการ และ ติดตาม

ประเมินผล แต่สามารถยดืหยุน่ได ้ 
 

องคป์ระกอบสาํคญัของ AAR 

1) ผูอ้าํนวยการการเรียนรู้ (Facilitators) 

2) ผูเ้ขา้ร่วมในกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีไดท้าํร่วมกนั 

3) คาํถามหลกัหรือประเด็นในการอภิปรายเพื่อนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะท่ี 

         เฉพาะเจาะจง และปฏิบติัได ้(Specific Actionable  Recommendations :             

         SARs)  

4) ความเป็นทางการ (เวลา หลงักิจกรรมหรือสถานการณ์จบทนัที สถานท่ี  

         รูปแบบ) 

5) การรักษาความลบัและการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
 

AAR จะทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการ “เรียนรู้จากคาํตอบ” ไม่ใช่ “ให้ได้

คาํตอบ” นอกจากน้ี ภายหลงักระบวนการ AAR อาจมีกระบวนการเสริมกาํลงัใจ 

เตรียมความพร้อมท่ีจะปฏิบติัภารกิจในอนาคต (AAD: After Action Debriefing) 

เน่ืองจากในการทาํ AAR จะพบว่า SARs มีความสําคัญ และจาํเป็นในการถอด

บทเรียน ดงันั้นจึงนาํเสนอรายละเอียดของ SARs โดยสรุปดงัต่อไปน้ี  

SARs หมายถึง ชุดของขอ้ความท่ีแสดงถึงการท่ีทีมงานไดน้าํส่ิงท่ีเรียนรู้มา

พฒันากิจกรรม เพื่อใชใ้นการปฏิบติัคร้ังต่อไป โดยขอ้เสนอแนะน้ีควรระบุลกัษณะท่ี

ต้องแก้ไข และวิธีการแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรม ท่ีสําคญัคือ ทีมงานทุกคนต้องเข้าใจ

ตรงกันต่อข้อเสนอแนะนั้ นๆ ซ่ึงข้อเสนอแนะเหล่าน้ี จะถูกนําไปบรรจุไวใ้น

แผนปฏิบติัการในคร้ังต่อไป 
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ตัวอย่าง SARs 

 

ตัวอย่างทีไ่ม่ถูกต้อง ตัวอย่างทีถู่กต้อง 

ควรมีการปรับรูปแบบ

กิจกรรม 

1. ก่อนท่ีคุณครูจะจดัทาํโครงการพฒันา ศพด. ควรมีการ

ประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

แห่งชาติ ดว้ยความเป็นจริง และนาํขอ้บ่งช้ี ขอ้บ่งช้ียอ่ยมา

เป็นประเด็นท่ีตอ้งพฒันาในโครงการ 

2. หัวหน้า ศพด.ควรจัดทําแผนพัฒนา ศพด.ร่วมกับ

คณะกรรมการ ศพด. และแผนควรเป็นรูปธรรม มีการใช้

ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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4.3  การเรียนรู้หลงัดาํเนินการ (Retrospect) 

        Retrospect มีความลึกซ้ึงและละเอียดกวา่ AAR เพราะใชใ้นกรณีถอด

บทเรียนทั้งโครงการ ไม่ใช่เฉพาะกิจกรรม หากเปรียบเทียบ “AAR เป็นการถอด

บทเรียนหลงัการออกปฏิบติัการในแต่ละคร้ัง แต่ Retrospect เป็นการถอดบทเรียน

เม่ือส้ินสุดงานทั้งโครงการ” 
 

ลกัษณะของการดาํเนินงานใน Retrospect 

 1) เป็นการรวบรวมความรู้ในระยะยาวสาํหรับคณะทาํงาน และดาํเนินการหลงัจาก

โครงการเสร็จส้ินแลว้ เป็นการประชุมคณะทาํงานเพือ่การปรับปรุงงานในอนาคต  

 2)  ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการเรียนรู้หลังดาํเนินการ มีทั้ งคณะทาํงาน ผูอ้าํนวยความ

สะดวก และผูท่ี้ใช ้ความรู้ในอนาคต  

 3) ระยะเวลาท่ีควรดาํเนินการในรูปแบบน้ีคือ การทาํทนัทีท่ีเสร็จส้ินโครงการ 

4) เหตุผลของการจัดการเ รียน รู้หลังดํา เ นินการน้ี  เพื่อให้ เ กิดการพัฒนา                    

งานในลกัษณะงานแบบเดิมใหดี้ข้ึน เน่ืองจากทุกๆความสาํเร็จจะมีช่องวา่งของการ

พฒันาเสมอ หรือ “ทาํใหดี้กวา่คร้ังสุดทา้ย” 

5) การดาํเนินการคลา้ยๆกบั AAR แต่ลงลึก (in-depth) กวา่ เป็นการทบทวนแผน

และกระบวนการ ตั้งคาํถามวา่ เราไดท้าํอะไร เราบรรลุผลท่ีเราตั้งใจไวห้รือไม่ เรา

จะดาํเนินการต่อไปให้ดีข้ึนอยา่งไร ดว้ยวิธีใด ทาํให้เป็นท่ีพอใจไดอ้ยา่งไร และมี

บันทึกข้อเสนอแนะท่ี เฉพาะเจาะจง ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้ (Specific  

Actionable Recommendations: SARs) 
            

 การวิเคราะห์หลงัดาํเนินการ เป็นการรวบรวมความรู้ในระยะยาวสําหรับทีมงาน 

มีการดาํเนินการ ในช่วงเวลาท่ีเสร็จส้ินโครงการแลว้ เป็นการประชุมทีมงานเพื่อ

มองอนาคต บทเรียนท่ีได้จะนําไปใช้ในโครงการต่อไป มิใช่เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของโครงการเดิม เน้นให้ผูร่้วมกระบวนการสกดับทเรียนการทาํงาน

โครงการทั้งระบบตั้งแต่ช่วงเตรียมการ ช่วงดาํเนินการ และผลลพัธ์หรือผลผลิตท่ี

ไดจ้ากโครงการ เป็นกระบวนการท่ีใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการนาน ปกติใช้

เวลา 1-2 วนั ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของโครงการ 
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ขั้นตอนท่ีสาํคญัของ Retrospect มี 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

  
1. กจิกรรมอุ่นเคร่ือง    

1.1 การเตรียมความพร้อมของความทรงจําและข้อมูลเก่ียวกับ

ประวติัความเป็นมา และผลการดาํเนินโครงการ วตัถุประสงคข์องกิจกรรมอุ่นเคร่ือง 

เพื่อให้ผูร่้วมกระบวนการไดท้บทวนท่ีมาท่ีไปของโครงการ กระบวนการดาํเนินงาน 

และผลสําเร็จของโครงการร่วมกนัก่อน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการวิเคราะห์

เหตุปัจจยัต่างๆ ในกิจกรรมขั้นต่อไป เป็นการใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมาร่วมยอ้นอดีต อาจจะ

ดาํเนินการล่วงหนา้ก่อนท่ีจะจดัเวทีถอดบทเรียน 2-3 วนัได ้

            ประเด็นท่ีใชใ้นกิจกรรมอุ่นเคร่ือง คือ การทบทวนวตัถุประสงคข์อง

โครงการ และการทบทวนแผนงาน และกระบวนการดาํเนินโครงการ  

1.2 การเตรียมความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบักระบวนการถอดบทเรียน 

ในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูร่้วมกระบวนการได้เข้าใจเก่ียวกับหลักการ 

เป้าหมาย และกระบวนการถอดบทเรียน ท่ีจะทาํร่วมกนั ขั้นตอนน้ีเป็นส่ิงสําคญัต่อ

บรรยากาศและคุณภาพของการถอดบทเรียน และควรย ํ้าถึงหวัใจสําคญัของการถอด

บทเรียน จนเป็นคุณค่าร่วมท่ีทุกคนยดึถือตรงกนั 

 

2.  กระบวนการถอดบทเรียน 

กระบวนการถอดบทเรียน เป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม ในประเด็น

ความเก่ียวข้องกับโครงการ/กิจกรรม สาเหตุหรือปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการเข้าร่วม

โครงการ ความสาํเร็จของโครงการ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดผลลพัธ์ การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการ

ทาํโครงการ ขอ้เสนอแนะท่ีเจาะจงและปฏิบติัได้ หากจะตอ้งทาํโครงการน้ี หรือ

คลา้ยคลึงกนัในอนาคต 
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4.4 การถอดบทเรียนแบบเร่ืองเล่า (Story telling) เป็นการเรียนรู้ก่อน หรือ

ระหวา่งทาํกิจกรรม ดว้ยการให้ผูมี้ความรู้จากการปฏิบติัปลดปล่อยความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่น

ตวัออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยผูเ้ล่าจะเล่าความรู้สึกท่ีฝังลึกอยู่ในตวัท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติั ผูฟั้งสามารถตีความไดอิ้สระ การถอดบทเรียนในลกัษณะน้ี เป็นการสกดัความรู้

จากเร่ืองท่ีเล่าวา่มีคุณค่าและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร  

 

วธีิการและขั้นตอนของการเล่าเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี  

 

กาํหนดเป้าหมายของการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การป้องกนัการตั้งครรภ์

และการติดเช้ือ ทางเพศสมัพนัธ์ในกลุ่มวยัรุ่น  

 

กาํหนดใหก้ลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน เพื่อใหมี้ความรู้สึกใกลชิ้ดเป็นกนัเอง 

ไม่เป็นทางการ สร้างความรู้สึกเป็นอิสระได้ง่าย ความรู้สึกแบบน้ีเอ้ือต่อการเล่าเร่ือง

อย่างมีพลงั ทาํให้ความรู้ฝังลึก และซ่อนอยู่มิชิดจนตวัเองก็ไม่รู้ว่าตนรู้ถูกปลดปล่อย

ออกมาไดง่้ายข้ึน  

 

สมาชิกกลุ่มเป็น “ตวัจริง” ซ่ึงหมายความว่า เป็นผูป้ฏิบติังานเพื่อการบรรลุ 

“เป้าหมาย” ท่ีตกลงกนัดว้ยตนเอง  

1) ถา้เป็นไปไดจ้ดัแบ่งกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มประกอบดว้ยคนท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น

คิดต่างกนั ทาํงานต่างหน่วยงาน เป็นตน้ เน่ืองจากในการประชุมกลุ่มน้ีเราตอ้งการ

ใชพ้ลงัของความแตกต่างหลากหลาย  

2) มีการเลือกหรือแต่งตั้ ง ประธานกลุ่ม หรือคุณอํานวย (Facilitator) ทําหน้าท่ี

ดาํเนินการประชุม และสรุปประเด็นเป็นระยะๆ และเลือกเลขานุการกลุ่ม หรือคุณ

ลิขิต (Note taker) ทาํหนา้ท่ีจดประเด็น และบนัทึกขมุความรู้ (Knowledge Assets)  

3)   สมาชิกกลุ่มเล่าเร่ืองเก่ียวกบัความสาํเร็จของตน  

4)   สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ ช่วยกนั “สกดั” หรือ “ถอด” ความรู้ และใหเ้ลขานุการกลุ่มเขียน

ข้ึน กระดาน flip chart หรือ share file ใหไ้ดเ้ห็นทัว่กนั และแกไ้ข ตกแต่งไดง่้าย  
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 5) “คุณอาํนวย” (Group Facilitator) ทาํหน้าท่ีช่วยเหลือให้การประชุมราบร่ืน   

สร้างบรรยากาศของ ความช่ืนชม ความคิดเชิงบวก การซกัถามดว้ยความช่ืนชม 

(Appreciative Inquiry) ใหส้มาชิกกลุ่มไดห้มุนเวยีนกนัเล่าเร่ืองถว้นหนา้กนั ไม่

มีคนใดคนหน่ึงผูกขาดการพูด คอยช่วยตั้งคาํถาม “ทาํไม่จึงทาํเช่นนั้น” “คิด

อย่างไร จึงทําเช่นนั้ น” “ทําอย่างไร” เพื่อช่วยให้ “ช่วยเล่า ขยายความ                         

ให้ฟัง..........” เพื่อให้ “ความรู้เพื่อการปฏิบติั” ถูกปลดปล่อยออกมา และคอย

กระตุน้ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนั “สกดั” หรือ “ถอด” ความรู้เพื่อออกมา และมีผู ้

บนัทึกไว ้  

 

       6)   การเล่าเร่ืองให้เล่าเพียงประเด็นเดียวต่อหน่ึงเร่ือง และเล่าสั้ นๆ เล่าตาม

ความเป็นจริง ไม่ตีไข่ใส่สีเล่าให้เห็นตวัคน หรือตวัละคร เห็นพฤติกรรมหรือ

การกระทาํ เห็นความคิดหรือความเช่ือท่ีอยู่เบ้ืองหลัง เล่าให้เห็นชีวิตและ

ความสัมพนัธ์ท่ีอยู่ในเร่ืองเล่าให้มีชีวิตชีวา เห็นภาพพจน์เห็นสภาพแวดล้อม

หรือบริบทของเร่ือง 

      7) ในการเล่าเร่ืองตอ้งเล่าแบบใหข้อ้มูลดิบ ท่ีไม่ผา่นการตีความของผูเ้ล่า คือเล่า

เหตุการณ์ ไม่ใช่เล่าความเขา้ใจของผูเ้ล่าท่ีไดจ้ากเหตุการณ์ ไม่ใช่เล่าการตีความ

ของผูเ้ล่า ถือว่าเร่ืองเล่าเป็นขอ้มูลดิบ สําหรับให้สมาชิกกลุ่มผลดักนัตีความ 

เพื่อดึง “ความรู้เพื่อการบรรลุเป้าหมาย” ออกมา 

 

การเล่าเร่ืองจะประสบความสําเร็จมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ 

ผูเ้ล่า ผูรั้บฟัง และบรรยากาศขณะเล่า 

 

       ผูรั้บฟังท่ีเป็น "ผูฟั้งอยา่งตั้งใจ" ท่ีเรียกวา่ active listening จะช่วยส่งกระแสจิต

ไปกระตุน้ใหผู้เ้ล่าเกิดอารมณ์ในการเล่า ทาํใหส้ามารถเล่าออกมาจากใจไดลึ้กยิง่ข้ึน 

คาํถามท่ีแสดงความสนใจและช่ืนชม (appreciative inquiry) จะช่วยกระตุน้อารมณ์

สร้างสรรคเ์ช่นเดียวกนั และยงัจะช่วยทาํใหก้ารเล่าเร่ือง ครบถว้นมากข้ึน ในกรณีท่ี

การเล่าเร่ืองมีการขา้มขั้นตอน ผูอ้าํนวยความสะดวกในการประชุม (facilitator) อาจ

ช่วยถามว่า "ทาํไมจึงทาํเช่นนั้น"  "คิดอย่างไรจึงทาํส่ิงนั้น" ก็จะช่วยให้ความรู้สึก

นึกคิดในขณะเกิดเหตุการณ์ถูกเล่าออกมา  
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 บรรยากาศของการประชุม มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จในการเล่าเร่ือง หอ้งประชุม

ท่ีให้ความสงบ รับฟังเสียงจากการเล่าไดดี้ มีท่ีจดบนัทึก บรรยากาศท่ีเป็นอิสระ ผ่อน

คลาย ไม่ตกอยูใ่ตอ้าํนาจใดๆ บรรยากาศท่ีมีความเป็นกลัยาณมิตรเอ้ืออาทรต่อกนั จะช่วย

ใหก้ารส่ือสารโดยการเล่าเร่ืองมีคุณภาพสูง กระจ่างชดั และลึก  

 

วิธี "สกัด" ความรู้จากการปฏิบัติ  

เม่ือผูเ้ล่าแต่ละคนเล่าเร่ืองเสร็จ ประธานขอให้สมาชิกกลุ่มตีความ ว่าเร่ือง

ดงักล่าวบอกอะไร เก่ียวกบัความรู้เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นความรู้เพื่อการปฏิบติั 

เม่ือผูตี้ความคนท่ี 1 เสนอการตีความของตน เลขานุการเขียนข้ึนกระดาน flip chart ทาํ

เช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนสมาชิกกลุ่มตีความครบทุกคน ก็ช่วยกนัสรุปขุมความรู้จากเร่ืองเล่า

ดงักล่าว ให้สมาชิกกลุ่มหมุนเวียนผลดัเปล่ียนกนัเล่าเร่ือง และให้สมาชิกคนอ่ืนช่วยกนั

ตีความสกดัขุมความรู้จนครบคน แลว้อาจข้ึนรอบใหม่ จนสมควรแก่เวลาจึงร่วมกัน

สังเคราะห์จากรายการขมุความรู้จดัเป็นหมวดหมู่ไดเ้ป็น แก่นความรู้ (Core Competence) 

เพื่อการบรรลุ"เป้าหมาย"ท่ีกาํหนด ทั้งขุมความรู้ และแก่นความรู้น้ีจะตอ้งไดรั้บการจด

บนัทึกไวอ้ยา่งดี  

ในวาระการนําเสนอผลการระดมความคิดของกลุ่มย่อยต่อท่ีประชุมใหญ่ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไดเ้ห็น ทั้งความเหมือน การเติมเตม็ และความต่างของผลการประชุม

กลุ่ม ส่วนท่ีเป็นความต่าง ควรนาํมาทาํความเขา้ใจร่วมกนั จะพบวา่เหตุท่ีต่างเพราะต่าง

กลุ่มมีความเขา้ใจหรือประสบการณ์ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม หรือบริบทต่างกนั นาํไปสู่

ความรู้ท่ียกระดบัข้ึนจากความเขา้ใจบริบทของเร่ืองราวนั้นๆ อาจจดัให้มีคณะทาํงานไป

สรุปและสังเคราะห์ภาพรวมของขุมความรู้ (Knowledge Assets) และแก่นความรู้                 

(Core Competence) เอามานาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อตกแต่งและบนัทึกไวใ้ช้งาน

ต่อไป ในชีวิตจริงเม่ือได้ขุมความรู้ และแก่น ความรู้จากการประชุมระดมความคิด 

สมาชิกแต่ละคนจะนาํความรู้เหล่านั้นไปทดลองใชใ้นงานของตน แลว้ เก็บขอ้มูล สังเกต 

และบนัทึกผลของการทดลองปฏิบติันาํมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิก ความรู้ก็จะ

ถูกยกระดับผ่านการปฏิบัติ ข้ึนเ ร่ือยๆ และกิจการงานก็จะบรรลุผลดีข้ึนเ ร่ือยๆ 

เช่นเดียวกนั  
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ในการประชุมเพื่อ "สกดั" หรือ "ถอด" ความรู้ดงักล่าว บรรยากาศท่ีเท่าเทียม

และเป็นอิสระสําคญัยิ่ง เพราะจะช่วยให้การเล่าเร่ือง และการเสนอขอ้คิดเห็นหรือ

ตีความเร่ืองเล่า ดึงหรือสกดัความรู้ออกมาจากเร่ืองเล่าดาํเนินไปอยา่งเป็นธรรมชาติ 

เป็นการพูดออกมาจากใจ ไม่ผ่านการกลัน่กรองดว้ยความเกรงใจ ความเกรงอาวุโส 

เกรงว่าคาํพูดหรือความเห็นของตนจะผิดหลกัทฤษฎี ฯลฯ ซ่ึงเป็นอุปสรรคปิดกั้น

ความคิดสร้างสรรคอ์นัเป็นบ่อเกิดของนวตักรรม  

 

5. การตั้งคาํถามในการถอดบทเรียน  
 

การตั้งคาํถามเป็นปัจจยัสําคญัในการถอดบทเรียน การตั้งคาํถามจะมีประสิทธิผล

เพียงใดข้ึนอยูก่บั 3 ส่วนดว้ยกนัคือ ตวัผูถ้าม ส่ือ/ภาษาท่ีใช ้ผูถู้กถาม วา่จะเตรียมตวั

อย่างไร  เ ลือกคําถาม / ส่ือให้สอดคล้อง กับผู ้ถูกถามเพียงใด  ทั้ งสองฝ่ายมี

ความสัมพันธ์สนิทสนมเข้าใจ  และยอมรับซ่ึงกันและกันเพียงใด  และย ังมี  

"บรรยากาศ" เป็นองคป์ระกอบร่วมดว้ย 

การตั้งคาํถามเพื่อสร้างการเรียนรู้ และการตั้งคาํถามเพื่อกระตุน้ให้เกิดการ

แลกเปล่ียนความรู้นั้น สําคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวง "ถอดบทเรียน" คาํถามท่ีดี 

คาํถามท่ีย ัว่ให้ผูเ้ขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้น กระตือรือร้นอยากจะตอบ ผอ่นคลายท่ี

จะพูดคุยนั้น Facilitator จาํเป็นตอ้งมี "ทักษะการตั้งคําถาม" เพื่อเร้าบรรยากาศของ

การเรียนรู้ 

 

ในทางการวิจยั การตั้งคาํถามเพื่อการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคญัใน

งานวิจยั เป็นการแสวงหา คาํตอบในขอ้สงสัยท่ีนกัวิจยัตอ้งการรู้ เช่น กลุ่มบุคลากร

ในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง มีขอ้สงสัยวา่ "ทาํไมปัญหา การติดเช้ือในโรงพยาบาลยังสูง

มากขึ้น ทั้งที่มีการพัฒนาระบบการจัดการที่ดีแล้ว?" ขอ้สงสัยขอ้น้ีเป็นโจทย ์หรือ

คาํถามท่ีบุคลากรท่ีรับผิดชอบตอ้งร่วมกนัคน้หาคาํตอบ คาํถามท่ีสําคญัท่ีสุดคือ ถา้

หากเราจะแกปั้ญหาน้ี จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลอะไรบา้งในการแกไ้ขปัญหา ดงันั้นในการ

คน้หาคาํตอบ จึงตอ้งตั้งคาํถามมุ่งไปสู่การหา ขอ้มูลท่ีจาํเป็นนาํไปสู่การวิเคราะห์เพื่อ

คน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้ริง 
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คําถามที่ดีควรจะเป็นอย่างไร จะเร่ิมถามตรงไหน ถามแล้วเราจะได้อะไร                 

เราจะเช่ือมโยงคาํถาม คาํตอบนั้นอยา่งไร และเม่ือเราไดค้าํตอบนั้นมาเราจะวเิคราะห์ 

สังเคราะห์ต่ออย่างไร มีหลายคนท่ีเป็นนักถอด บทเรียนมือใหม่ จะกงัวลต่อการตั้ง

คาํถามมาก เพราะในสถานการณ์จริงการตั้งคาํถามท่ีไม่เอ้ือต่อการตอบ การตั้งคาํถาม

ไม่สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเราตอ้งการเรียนรู้ จะเกิดปรากฏการณ์ท่ีวา่ "ถามเท่าไหร่ก็ไม่ออก" 

หมายถึง ไม่ไดค้าํตอบ และหรือบรรยากาศในการแลกเปล่ียนบทเรียนท่ีดีในวงเรียนรู้

นัน่เอง ประเด็นการตั้งคาํถามน้ี จึงทา้ทายต่อนกัจดักระบวนการถอดบทเรียนอย่างยิ่ง 

การตั้งคาํถาม ควรยดึวตัถุประสงคข์องงานเป็นสาํคญั วา่มีวตัถุประสงคอ์ะไร? อยากได้

คาํตอบอะไร? อยากได้บทเรียนเร่ืองอะไร? แล้วนํามาออกแบบโครงสร้าง คาํถาม

คร่าวๆ ให้ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการถอดบทเรียน เราเรียกว่า การทาํโครงสร้าง

คาํถาม เป็นเสมือนเข็มทิศท่ีทาํให้เรามองเห็นประภาคารท่ีโดดเด่นท่ามกลางความมืด

มิดของมหาสมุทร ขอ้น้ีทาํใหเ้ราไม่หลุดกรอบส่ิงท่ีเราตอ้งการ 

 

การเร่ิมตน้ถาม ควรถามเร่ืองราวทัว่ไปเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์ และสร้าง

ความไวว้างใจระหวา่งคู่สนทนา จาํเป็นอย่างยิ่ง และจะนาํไปสู่การถามคาํถามเชิงลึก

เม่ือความสัมพนัธ์ระหวา่งเรา (เรา กบั คู่สนทนา) ไวว้างใจ เปิดใจกนัในระดบัหน่ึงแลว้ 

หลกัการท่ีควรเรียนรู้ไวก้็คือ เร่ิมตน้คาํถามจากคาํถามพื้นๆไปสู่คาํถามเชิงลึก 
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การตั้งคาํถามในการถอดบทเรียน ควรตั้งเป็นคาํถามปลายเปิด โดยใชค้าํถาม 

ทาํไม อะไร อยา่งไร เพราะอะไร เช่น 

“ทาํไมจึงคิดเช่นน้ี” “เพราะอะไรจึงเร่ิมท่ีกลุ่มคนปลูกผกั.........” 

“ทาํไมจึงใหก้าํนนัมาเป็นประธานในกรรมการชุดน้ี.............” 

“ตอนท่ีเขา้ไปคุยกบักลุ่มประมง กลุ่มจดัการท่องเท่ียวพื้นบา้น เพื่อใหเ้ขาเห็น

ความสําคญัเร่ืองความสะอาด เร่ิมตน้อยา่งไร ใครเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการไปพูดคุยบา้ง 

และเก่ียวขอ้งอยา่งไร ?”  

“เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ ชุมชนมีความเขม้แขง็มากข้ึน” 

“อะไรคือจุดแข็งของการติดตามประเมิน online……จุดแข็งนั้ นมีวิธีการ 

เทคนิคอะไร” 

“หากยอ้นเวลากลบัไป ณ จุดเร่ิมตน้โครงการ อะไรท่ีเราจะไม่ทาํ เพราะอะไร” 

 

5.1 การจับประเด็น ก็เป็นเทคนิคหน่ึงท่ีจะทาํให้คาํถามนั้น "ยั่ว" ให้เกิดการ

แลกเปล่ียนแบบเมามนั ในวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ มุ่งไปสู่ประเด็นท่ีลึกซ้ึงได ้เช่นไดรั้บ

คาํตอบวา่ "ชาวบ้านแถบนีส่้วนใหญ่ รับจ้างเป็นลูกจ้างโรงงาน และบางส่วนกท็าํอาชีพ

เกษตร ทํานา ทําสวน หมู่บ้านเรามีพื้นที่เกษตรมากมาย" คาํถามท่ีเราจะตั้งถามต่อไป 

เช่น "ทําไมชาวบ้าน ส่วนใหญ่ ถึงไปรับจ้างเป็นลูกจ้างโรงงาน ทั้งๆ ที่มีพื้นที่เกษตรที่

เพียงพอ" เราก็จะไดค้าํตอบท่ีหลากประเด็น เอ้ือต่อการตอบดว้ยเหตุผลหลายประการ                

ท่ีเป็นขอ้มูลขอ้เท็จจริง จากวงแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัต่อไป และในระหวา่งการพูดคุยก็

ควรแทรกเร่ืองราวอ่ืนๆ เขา้มาดว้ยเพื่อสร้างบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีผอ่น

คลายเป็นธรรมชาติ 
 

โดยสรุป ก็คือ "สร้างความเช่ือมั่นในการตั้งคําถามจากคาํถามพืน้ๆ ง่ายๆ และ

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ การที่จะถามให้เป็นต้องเร่ิมจากการศึกษา

ข้อมูลพืน้ฐานด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และการเป็นบุคคลเรียนรู้" 

การตั้งคาํถามท่ีดี ตอ้งตั้งคาํถามอย่างเป็นขั้นตอน โดยเร่ิมจากสถานการณ์ท่ีทาํให้

เรียนรู้ถึงสภาพท่ีเป็นอยู่ ต้นเหตุของเหตุการณ์หน่ึง ผูเ้ก่ียวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ 

ตวัอยา่งเช่น 

• จาํนวนเด็กปฐมวยัในศพด. ปัจจุบนัมีมากนอ้ยเพียงใด? เด็กท่ีขาดเรียนบ่อยมี

เท่าไหร่ เพราะอะไร 
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• แล้วในอดีตการกระตุน้พฒันาการทาํอย่างไร? มีการแก้ปัญหาเด็กขาดเรียน

อยา่งไร 

• ทาํไมถึงมีเด็กพฒันาการล่าชา้เพิ่มข้ึน? ทาํไมเด็กขาดเรียนเพิ่มข้ึน 

• ใครมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีทาํให้พฒันาการล่าชา้ในเด็กลดลง? ใครเก่ียวขอ้ง มีส่วน

ช่วยใหเ้ด็กมาเรียนมากข้ึน และทาํอยา่งไร 
 

การตั้งคาํถามท่ีเป็นขั้นตอนแบบน้ี ทาํให้ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้เขา้ร่วมแลกเปล่ียน

เรียนรู้มุ่งท่ีจะสร้างการเรียนรู้ คน้หาขอ้มูลตอบคาํถามท่ีไดต้ั้งข้ึนไวอ้ยา่งเป็นระบบ และ

ระวงัการตั้งคาํถามแบบปลายปิด ท่ีไม่ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่ิงสําคญัอีก

ประการหน่ึงก็คือ การเช่ือมโยงคาํถาม คาํตอบ สู่การวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อวางแนวทางการ

แก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุและเกิด "บทเรียน" ท่ีทาํให้ได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วย ลักษณะ

คาํถามท่ีสร้างการเรียนรู้  
 

1) เป็นคาํถามเปิด ให้คิดมองภาพ เร้าให้ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ไดต้อบ 

2) เป็นคาํถามท่ีกระตุน้ ให้สามารถวางเป้าหมายระหวา่งการทาํงาน ในระยะสั้น

และระยะยาวได ้

3) เป็นคาํถามท่ีส่งเสริมให้มองยอ้นการดาํเนินงานในระยะท่ีผ่านมา สามารถ

เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน และปรับการดาํเนินงานในระยะต่อไปได ้

4) เป็นคําถามท่ีไม่บีบคั้ น  แต่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู ้ท่ีตอบ  สร้างความ

ภาคภูมิใจท่ีจะเล่า และอยากเล่า 

5) ถามซํ้ า การถามซํ้ าเป็นเทคนิคท่ีผมทาํบ่อย ในกรณีท่ีมองวา่ เร่ืองราวท่ีผูเ้ล่ายงั

มีอีก หมายถึง ยงัถ่ายทอดไม่หมด การถามซํ้ า เป็นการกวนนํ้ าให้ขุ่น เพื่อให้

เกิดการตกตะกอน หรือเรียกอีกอย่าง หน่ึงว่า "ตกผลึกด้านความคิด" เป็น

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีดี สาํหรับการตั้งคาํถามแบบลว้งลึกต่อไป 

6) ถามล้วงลึก คาํถามแบบน้ีเม่ือได้ประเด็นท่ีน่าสนใจก็พร้อมท่ีจะล้วงลึก

ในทันที  เป็นคุณสมบัติของ นักวิจัย  เรียกว่า  In-depth interview เจาะลึก

ประเด็นแบบจู่โจม "ยิง่ลกึ ยิง่น่าสนใจ ยิง่ต้อง ตั้งคําถาม"  

7) การถามแบบทา้ทาย คาํถามแบบน้ี เคาะประตูความอยากท่ีจะตอบอย่างแรง 

คาํถามแบบน้ีย ัว่ย ุสร้างบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดดี้ 
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การตั้งคาํถามไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพียงแต่ค้นหาคาํตอบจากวงแลกเปล่ียน

เรียนรู้ แต่มีหนา้ท่ี ตรวจสอบความชดัเจนของขอ้มูลท่ีนาํเสนอมาอีกทั้งเป็นการทบทวน 

ทวนความเพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัคนใหม่ๆ ท่ีเขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงเดียวกนั

ใหเ้ขา้ใจประเด็นทนักนั และมีส่วนร่วมในการสนทนาไดส้นุก และเป็นส่วนหน่ึงของวง

แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อไป 

 

  5.2 การตั้งคําถามอย่างสร้างสรรค์ (Appreciative Inquiry: AI) มีสมมุติฐานว่า 

"ระบบท่ีมีชีวิตทุกระบบลว้นมีศกัยภาพท่ียงัไม่ไดค้น้พบและนาํมาใช ้มนัเป็นศกัยภาพท่ี

อุดมไปดว้ยพลงัท่ีมาจากแรงบนัดาลใจ และก่อใหเ้กิดส่ิงดีๆ ข้ึนได"้ 
 

การตั้ งค ําถามอย่างสร้างสรรค์  Appreciative Inquiry (AI) ในการทํางาน

สาธารณะท่ีต้องอาศยัความ ร่วมมือจากหลายฝ่าย จะได้ยินคาํว่า "พลังสร้างสรรค์" 

ค่อนขา้งบ่อย งานจะลุล่วงไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตอ้งดึงพลงัสร้างสรรคจ์ากหลายๆ 

ส่วนเหล่านั้นเขา้มาร่วมกนั Appreciative Inquiry (AI) มีสมมุติฐานวา่ "ระบบทีม่ีชีวติทุก

ระบบล้วนมีศักยภาพที่ยังไม่ได้ค้นพบและนํามาใช้ มันเป็นศักยภาพที่อุดมไปด้วยพลัง 

ที่มาจากแรงบันดาลใจ และจะก่อให้เกิดส่ิงดีๆขึน้ได้" ดงันั้นกระบวนการ AI จึงเป็นการ

ร่วมกนัคน้หาส่ิงท่ีดี ท่ีสุดในตวัคน คน้หาส่ิงดีๆ ในองคก์ร กระทัง่ดา้นดีของโลกรอบตวั

เรา ส่ิงสําคญั คือตอ้งคน้หาให้พบว่าอะไรท่ี "ให้ชีวิต" แก่ระบบท่ีว่านั้น ซ่ึงเป็นตวัท่ี

ก่อให้เกิดพลงั ความสามารถในทุกๆ ดา้น ส่ิงสําคญัท่ีไม่ยิ่งหยอ่นกวา่กนัคือ ศิลปะและ

วิธีการในการตั้งคาํถามดา้นบวก การกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกิดจินตนาการ สร้าง

นวตักรรมใหม่ๆแทนการสนทนาแบบเดิมท่ีมุ่งจบัผดิ ตดัสิน หรือปฏิเสธ 
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5.3 กระบวนการ Appreciative Inquiry ประกอบดว้ยหลกัการ "4 D" อนัไดแ้ก่ 
 

1. Discovery: การคน้พบ วา่ช่วงเวลาแห่งความดีเลิศหรือการเกิดความสาํเร็จนั้น

เกิดข้ึน เม่ือไหร่ ส่ิงท่ีสําเร็จคืออะไร เกิดข้ึนได้อย่างไร ฯลฯ ปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ี

เก่ียวขอ้งก็จะได้รับการบอกเล่าออกมา มนัอาจจะมาจากความเป็นผูน้าํ ความสัมพนัธ์ 

เทคโนโลย ีกระบวนการ โครงสร้าง คุณค่า การเรียนรู้ การเช่ือมโยงกบัภายนอก ฯลฯ 

2. Dreaming: ฝันให้ไกล ตั้งคาํถามถึงความฝันต่อองคก์รหรือชุมชนในอุดมคติ 

เป็นการจินตนาการ ถึงภาพฝันในอนาคตท่ีจะบงัเกิดข้ึนบนพื้นฐานของประวติัศาสตร์ 

และถูกนาํเสนอใหม่อยา่งทา้ทาย ความเป็นไปได ้

3. Designing: การออกแบบ โครงสร้างและกระบวนการใหม่ การพัฒนา

ข้อเสนอในการจัดการองค์กร หรือชุมชน เพื่อให้ความฝันนั้ นเกิดเป็นจริงได้ทั้ งใน

เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 

4. Destiny (Delivery): ไปให้ถึง เป็นขั้นท่ีตอ้งลงมือทาํตามขอ้เสนอ มีการตั้ง

กฎเกณฑ ์พฒันายทุธศาสตร์ เช่ือมโยงและระดมทรัพยากรเพือ่ทาํใหค้วามฝันเป็นจริงข้ึน 
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6. ประโยชน์จากการถอดบทเรียน 
 

การถอดบทเรียนจะทาํให้เกิดประโยชน์ในทุกช่วงเวลาของการทาํงาน โดยใน

ระยะสั้น ทาํให้เกิดการปรับปรุงเทคนิคการทาํงาน การถอดบทเรียนจะเป็นกระบวนการ

กลุ่มท่ีทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้เกิดการขับเคล่ือนงานไปในทิศทาง

เดียวกัน แนวทางการทาํงานปรับเปล่ียนได้ทนักบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของ

โครงการ ชุมชน สังคม และทาํใหผ้ลการดาํเนินงานโครงการดีข้ึน 

ในระยะกลาง ทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ในการทาํงานและการเผชิญปัญหามากข้ึน 

และเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดเ้ห็นพฒันาการท่ีดีข้ึนของโครงการ ภายหลงัจากการนาํ

บทเรียนไปปรับใช ้

ในระยะยาว ทําให้เกิดต้นแบบการทํางานท่ีดี (Best Practice) เกิดรูปแบบ

กระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความเขา้ใจปัญหาการทาํงานอย่างเป็นระบบ 

และเกิดการพฒันายทุธศาสตร์การทาํงานในระยะต่อไป  

 กล่าวโดยสรุป การถอดบทเรียนมีเป้าหมายสําคญัเพื่อให้เกิดการแบ่งปันหรือ

แลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงนาํมาของการช่วยให้ปรับวิธีคิดและวิธีการทาํงานท่ีสร้างสรรค์ 

และมีคุณภาพยิ่งข้ึน ประโยชน์ของการถอดบทเรียนจะทาํให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน

เกิดการเรียนรู้ ทบทวน และสกดับทเรียนเพื่อนาํมาพฒันางานอยา่งเป็นรูปธรรม แบ่งปัน

ให้ผูอ่ื้นเพื่อนาํไปใช ้ประยุกตใ์ช ้ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ในวฏัจกัรของการจดัการความรู้ 

นัน่เอง 
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ประวตัิผู้แต่ง 

  

 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  สถิรปัญญา  ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจาํ หน่วยเวชศาสตร์

ชุมชน ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกนั คณะแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

การศึกษา 
• 2530 พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภช์ั้นสูง การพยาบาลและ   

                    ผดุงครรภ ์วทิยาลยัพยาบาลสงขลา 

• 2534 ประกาศนียบตัรวชิาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช                                

                    การพยาบาลจิตเวช วทิยาลยัพยาบาลศรีธญัญา 

• 2536 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สุขศึกษา      

                           มหาวทิยาลยัมหิดล 

• 2540 กศ.ม. การศึกษามหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา  

                    มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

• 2544 สด.(สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณัฑิต) สุขศึกษา  

                    มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
 

ประวตัิการทํางาน 
• พยาบาลวชิาชีพ  4-6 ประจาํหอผูป่้วยประสาทวทิยา โรงพยาบาลประสาท

สงขลา 2530-2540. 

• พยาบาลวชิาชีพ 7 ผูช่้วยหวัหนา้พยาบาลฝ่ายพฒันาคุณภาพประจาํฝ่ายการ

พยาบาล โรงพยาบาลประสาทสงขลา (จิตเวชสงขลาราชนครินทร์) 2541-

2546 
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รางวลั/ผลงานทางวชิาการ 

• โล่ห์รางวลัผูมี้ผลงานดีเด่นลาํดบั 1 ประเภทรายงานการวจิยั จากการ

ประชุมวชิาการ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปี 2545 

• ประกาศเกียรติคุณ ท่ีปรึกษาทางวชิาการ สาํนกังานควบคุมโรคท่ี 12 

สงขลา ปี 2546 – 2547. 

 

สาขาที่มีความชํานาญพเิศษ   
สาธารณสุข  พฤติกรรมสุขภาพ  สุขภาพจิต 

 
 
                                                                                       

                                                                                   
 
                                                                ผศ.ดร.จุฑารัตน ์ สถิรปัญญา 

ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกนั 
คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
               

 

 


