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บทเรียนคืออะไร

• “ข้อค้นพบ/ความรู้ใหม่ หรือ การเรียนรู้/บทสรุป 
จากการท างาน/กิจกรรม/โครงการ ท้ังทางบวก
และทางลบ” 





คุณลักษณะของบทเรียน

• อธิบายผล และ เหตุ(ปัจจัย/เงื่อนไข) ที่ท าให้เกิดผลนั้นๆ

• ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องที่ผ่านมา แต่ต้องมีการอธิบาย/ระบุ 
วิธีการหรือแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติต่อ

• ถ้า............แล้ว....................
• ถ้าเครือข่ายเฝ้าระวังบุหรี่ติดตาม รายงานการสูบบุหรี่ในสถานท่ีห้ามสูบ

อย่างสม่ าเสมอ จะท าให้เกิดสถานท่ีปลอดบุหร่ีตามกฎหมาย



ตัวอย่าง “บทเรียน”

• ถ้าพ่ีเลี้ยงเยาวชน มีความรู้ เข้าใจ และทักษะในการส่ือสาร กับเยาวชน 
จะท าให้การท างานขององค์กรเยาวชนด าเนินการได้ตามแผน

• ถ้าวิทยากรมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมบ าบดัส าหรับผู้สูบบุหรี่ 
และวิเคราะห์พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตนเองแบบลึก เช่น สูบบุหรี่
เมื่อไหร่ (ช่วงเวลา สถานการณ์) ปริมาณการสูบ ความรู้สึกก่อนและ
หลังสูบ ผลจากการสูบบุหรี่ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรอบข้าง จะ
ท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากข้ึน 

• ถ้าเจ้าหน้าที่มีการบังคับใช้มาตรการ กฎหมายอย่างเข้มข้น จะท าให้งาน
บุญปลอดเหล้ามีความเป็นไปได้สูงข้ึน



การถอดบทเรียนคืออะไร

• เครื่องมือ/วิธีการ ชนิดหนึ่งที่น ามาใช้ในการค้นหา/สกัดความรู้เพ่ือน ามาใช้
พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น งานบรรลุเป้าหมาย ไม่เกิดความผิดพลาดซ้ า 

• ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน เกิดการเรียนรู้



ท าไมจึงต้องถอดบทเรียน

• ลดความผิดพลาด แบบ “ผิดแล้วผิดอีด” “ผิดซ้ า” “เอาแล้วหล่าว”
“พันนี้ ...ทุกที”

• เกิดการเรียนรู้

• พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ให้ดีกว่าเดิม

• เพิ่มโอกาส/ความส าเร็จ ในการบรรลุเป้าหมาย

• ผู้เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง....ที่ดีข้ึน



ควรถอดบทเรียนเมื่อไหร่

ต้นน้ า
กอ่นด าเนินโครงการ

กลางน้ า
ระหว่างด าเนินโครงการ

ปลายน้ า
หลังด าเนินโครงการ

เหตุ
ข้อเสนอโครงการ

PA : Peer Assist

ผลลัพธ์
เรียนรู้หลังด าเนินโครงการ

Retrospect

เรียนรู้หลังปฏิบัติการ/กิจกรรม

AAR : After Action Review



แล้วจะถอดบทเรียนอย่างไร

• การอภิปรายร่วมกัน 

• ให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบ ระหว่าง ทีมงาน ผู้ปฏิบัติ

• การอภิปราย ให้ข้อมูล เพ่ือทบทวน

• วิธีการอภิปราย ใช้ ประเด็นค าถามส าคัญ



ค าถามส าคัญ 3 ค าถาม

1. สภาพความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม นี้ เป็นอย่างไร 
(เทียบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ กับผลที่เกิดขึ้นจริง)

2. ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น (วิเคราะห์สาเหต/ุปัจจัย/เงือนไข ทั้ง +และ-

) 3. ท่านมีข้อเสนอแนะอะไร หากต้องท าโครงการนี้อีก
(ข้อเสนอแนะต้องเจาะจง ปฏิบัติได้ : Specific Actionable  

Recommendations : SARs
: ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร)



ใครจะเป็นคนถอดบทเรียน

• ผู้จัดโครงการ เจ้าของ ผู้รับผิดชอบ ผู้ด าเนินโครงการ (=เจ้าของความรู้)

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างบรรยากาศ ตั้งประเด็นการอภิปราย 
ตั้งค าถาม เพ่ือให้สมาชิกแสดงความเห็น สะท้อนการท างาน จับประเด็น ดึง 
Tacit Knowledge มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นกลางในการรับฟัง 

• ผู้ช่วย Facilitator ช่วยจับประเด็น ช่วยตั้งค าถาม ควรเป็นคนในโครงการ

• Note-taker ช่วยรวบรวม สังเคราะห์ บันทึกบทเรียนจากการอภิปรายกลุ่ม



ความสัมพันธ์ระหว่าง AAR และ Retrospect

การถอดบทเรียนหลังการด าเนินงาน

เริ่มต้น สิ้นสุด

AAR1.1

SARs

กิจกรรมย่อย 1.1

AAR1.2

SARs

กิจกรรมย่อย 1.2

AAR1.3

SARs

กิจกรรมย่อย 1.3

กิจกรรมหลัก 1

AAR2.1

SARs

กิจกรรมย่อย 2.1

AAR2.2

SARs

กิจกรรมย่อย 2.2

AAR2.3

SARs

กิจกรรมย่อย 2.3

กิจกรรมหลัก 2

โครงการ

ประภาพรรณ อุ่นอบ



ฝึกปฏิบัติการถอดบทเรียน

กฎ กติกา
1. รวมกลุ่ม ตามที่ได้ก าหนด  แต่ละกลุ่ม มี Fac และ Note
2. เข้ากลุ่มเพื่อ ปฏิบัติตามโจทย์ 3 ข้อ
3. ก่อนปฏิบัติตามโจทย์ 3 ข้อ อุ่นเครื่อง  ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง 

(อ.วัลภา)
4. เมื่อเข้ากลุ่ม เลือกประธาน (Fac ผู้ช่วย Fac และ Note-taker)

ทบทวนโครงการ
5. ขณะเข้ากลุ่ม ให้ความเห็น รับฟังเพื่อน  เพราะความรู้ และบทเรียน

อยู่ในตัวของทุกคนที่ผ่านประสบการณ์โดยตรงจากการท าโครงการ



ขั้นตอนท าความเข้าใจโครงการ

ให้เลือกโครงการเพ่ือน ามาใช้ถอดบทเรียน โดย
1. เป็นโครงการ หรือ กิจกรรม ที่ด าเนินการเสร็จส้ินในระยะเวลาท่ีผ่าน
มาและเห็นผลลัพธ์ 

2. ต้องเป็นโครงการที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่รูจ้ักและเข้าใจ  
กระบวนการทัง้หมด

* กรณีที่โครงการยังไม่เสร็จส้ิน ให้น ากิจกรรมท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
มาถอดบทเรียนแทน



ค าถามข้อที่ 1

• เป้าหมาย (วัตถุประสงค์ ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้น)  

ของโครงการ หรือกิจกรรมน้ี คืออะไร

• ผลที่เกิดข้ึนจริงเป็นอย่างไร 



ผลลัพธ์ที่เราต้องการ
สวย กรอบ สด หอม หวาน

คนปอกไม่บาดเจ็บ 

ความเป็นจรงิที่ได้รับ

ปัจจัยเง่ือนไขปัจจัยเง่ือนไข



ค าถามข้อที่ 2
• ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น  (หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร)
• วิเคราะห์สาเหต/ุปัจจัย ให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่ม ระหว่าง 
และเม่ือสิ้นสุดกิจกรรม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ โครงการ
• ควรวิเคราะห์ทั้งส่วนส าเร็จและไม่ส าเร็จ (ปัจจัย+และ -)

• ถ้าเป็นโครงการใหญ่ มีหลายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์/    
ตัวช้ีวัด อาจเลือกมาทดลองถอดบางเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด



ค าถามข้อที่ 2 (ต่อ)

• ความลึกซึ้งของค าถามข้อที่ 2 เป็นการตั้งประเด็นค าถาม 
เพื่อให้ได้  TK

• การใช้ค าถามกระตุ้น ถามให้สุดเพื่อให้ได้รู้ว่า How to 
หรือมีเทคนิค เคล็ดลับ อย่างไร

• ในรายละเอียดจากการใช้ค าถามข้อที ่2 น้ีสามารถ
น าไปสู่การเขียนเป็นเรื่องเล่า (Story Telling) หนังสือ 
หรือการพัฒนาส าหรับน าเสนอ เผยแพร่ ให้ผู้อื่นได้รู้ 
และน าไปใช้ เช่น One page, Info graphic หรือสื่ออื่นๆ 



ค าถามข้อที่ 3

• หากต้องท าโครงการ/กิจกรรมน้ีอีก ให้มีคุณภาพมากขึ้น   
ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร

• ข้อเสนอแนะอยู่บนฐานความเป็นไปได้
• ระบุว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร (SARs)



ใบงานส าหรับการถอดบทเรียน

ส่วนที่ 2 : 
2.1 ผลที่เกดิขึ้น เม่ือเทียบกับ เป้าหมาย (วัตถุประสงค์ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวชีว้ัด) เป็นอย่างไร

ได้ตามที่ก าหนด ได้น้อยกว่า ได้มากกวา่ อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................... 
2.2 เพราะอะไรผลจากขอ้ 2.1 จึงเป็นเช่นนั้น ………………………………………………………………………………..

กิจกรรม อะไร ท าเพื่ออะไร/ท าไม ท าอย่างไร ผลท่ีเกิดขึ้นเป็น
อย่างไร

ปัจจัยอะไรท าให้
เกิดความส าเร็จ 
(รวมเคล็ดลับ/
เทคนิค/วธิีการ)

ปัจจัยอะไรท าให้
ไม่ส าเร็จ/มีข้อ
ควรระวังอะไร

ส่วนที่ 3 : หากต้องท าโครงการ/กจิกรรมนี้อีก ใหม้ีคุณภาพมากข้ึน   มีข้อเสนอแนะอย่างไร (บนฐานความเป็นไปได้)

ระบุว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร (SARs)

ส่วนที่ 1 : สรุปโครงการโดยสังเขป ในประเด็น 
1.1 ช่ือโครงการ
1.2 ที่มา
1.3 วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด
1.4  ระยะเวลาด าเนินการ
1.5 สถานะของโครงการ (สิ้นสุด ก าลังด าเนินการ ฯลฯ)



การแบ่งกลุ่ม ส าหรับปฏิบัติการถอดบทเรียน

กลุ่ม อาจารย์ประจ ากลุ่ม รหัส/Link เข้า Zoom

1 อ.ดร.เพ็ญ   สุขมาก

2 อ.วัลภา ฐานก์าญจน์

3 ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา

กลุ่ม Online



กลุ่ม Offline
กลุ่ม ประเด็น/โครงการ อาจารย์ประจ ากลุ่ม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



กิจกรรมก่อนแบ่งกลุ่ม

การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
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