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การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการหนึง่ ในการจัดการความรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
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เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้แก่ผู้ที่ต้องมาท�ำในอนาคต อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาระบบคิด การสร้างความคิดรวบยอดหรือสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่มี
เพื่อน�ำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท�ำเอกสารฉบับนี้ขึ้น
จากประสบการณ์ที่ได้ลงไปร่วมถอดบทเรียนในหลายๆ เรื่องกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่สนใจได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการถอดบทเรียนเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
พัฒนางานไปพร้อมๆ กัน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรกฎาคม ๒๕๕๔
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ท�ำไม ?
ต้องถอดบทเรียน
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ท�ำไมต้องถอดบทเรียน ?
คนเรามักเก็บสิง่ ทีร่ ไู้ ว้มดิ ชิดเกินกว่าจะน�ำมาถ่ายทอดหรือแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับผูอ้ นื่ นับว่าเป็นการสูญเสีย “งบดุล” ทางชีวติ และสังคมอย่างมาก หากเราและ
คนรอบข้างจะผิดพลาดในสิ่งเดียวกันซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า โดยไม่ได้น�ำเอาความรู้ที่ตกผลึก
หรือทีเ่ รียกว่า “ความรูฝ้ งั ลึก” (Tacit knowledge) ทีอ่ ยูใ่ นงานนัน้ มาใช้ประโยชน์
แล้วจะท�ำอย่างไรล่ะ? การที่จะน�ำความรู้ฝังลึกนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
เผื่อแผ่ผ่านประสบการณ์ของเราหรือเจ้าของความรู้ ตรงนี้ เ องเป็ น ที่ ม าของ
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»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õè´ÕÃÐËÇ‹Ò§
¤¹·íÒ§Ò¹
·¾.ÍØ·ÑÂÇÃÃ³ ¡ÒÞ¨¹¡ÒÁÅ

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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???

การถอดบทเรียน
คือ อะไร ?
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ถอดบทเรียน มาจากค�
? ? ?ำว่า ถอด + บทเรียน

“ถอด” แปลว่า เอาออก หลุดออก
“บทเรียน” แปลว่า บทสรุปที่อธิบายผลการท�ำงานตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ และปัจจัยเงื่อนไขส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดผลเช่นนั้น บทเรียนจะอธิบาย
ปรากฎการณ์และเงือ่ นไขทีเ่ กิดขึน้ และค�ำอธิบายนัน้ ต้องมีคณ
ุ ค่าในการน�ำไปปฏิบตั ิ
ค�ำอธิบายที่ชัดเจนจะต้องมีตัวชี้วัดที่ดีที่สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ้น และเกิดการเรียนรู้
ในกระบวนการนั้น บทเรียนต้องมิใช่เรื่องเล่าในอดีตเท่านั้น
บทเรียนต้องระบุว่า “อะไรใหม่” หรือ “อะไร คือ ข้อมูลใหม่”
“ข้อค้นพบใหม่หรือความรู้” ที่ได้จากกระบวนการท�ำงาน ความรู้ที่เป็นรูปธรรม
ที่ได้จากกระบวนการท�ำงาน ซึ่งข้อค้นพบใหม่นี้ คือ การอธิบายผลการท�ำงาน
ทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ได้คาดหมาย ทัง้ ทีพ่ งึ ประสงค์ และไม่พงึ ประสงค์ แต่เป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม และปัจจัยเงื่อนไขที่ท�ำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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???
ความหมายของการถอดบทเรี
ยน

กระบวนการดึงเอาความรูจ้ ากการท�ำงานออกมาใช้เป็นทุนในการบริหาร
จัดการในเรื่องที่ยาก หรือซับซ้อนขึ้นไปจากเดิม (ศุภวัลย์ พลายน้อย, ๒๕๕๑)
ด้วยการสรุปผล อธิบายปรากฏการณ์หรือข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการท�ำงาน
และปัจจัยเงื่อนไขที่ท�ำให้เกิดปรากฎการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังเป็นการถอดองค์ความรูก้ ารด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ในหน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน ฯลฯ ออกมาเป็นบทเรียนทีส่ ามารถน�ำไปสรุป
สังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้น�ำไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทต่อไป
ผลที่ได้จากการถอดบทเรียน นอกจากสื่อชุดความรู้แล้ว สิ่งส�ำคัญที่สุด
คือ ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากกระบวนการ
ถอดบทเรียน ท�ำให้ผู้ร่วมกระบวนการได้ปรับวิธีคิด วิธีการท�ำงานที่สร้างสรรค์
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น (ประภาพรรณ อุ่นอบ, ๒๕๕๒)
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ถ้าจะถอด “บทเรียน”
ต้องมีอะไรบ้าง?

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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การถอดบทเรียน มีหลายองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การถอดบทเรียน
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้
ประเด็นที่ต้องการถอดบทเรียน ต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ถอดบทเรียน และการน�ำไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
• บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ อดบทเรียน มีความพร้อมในเรือ่ งประเด็นค�ำถาม วัตถุประสงค์
ในการถอดบทเรียน ความพร้อมในเรื่องกรอบแนวคิดในการถอดบทเรียน (พร้อม
ทฤษฎีเบื้องหลัง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล) นอกจากนี้ทักษะ
ในการพูดคุย สร้างความสัมพันธ์ การจับประเด็น ก็เป็นสิ่งส�ำคัญเช่นกัน
ผู ้ ถู ก ถอดบทเรี ย น มี ค วามเต็ ม ใจและเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ด�ำเนินการถอดบทเรียน สามารถเล่าเรือ่ งได้อย่างเต็มที่ มีความสุข ความภาคภูมใิ จ
ในสิ่งที่ตัวเองได้ท�ำมา
• กิจกรรมที่ด�ำเนินการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
• ความสั ม พั น ธ์ ข องคน/กลุ ่ ม คน ที่ เ ราท� ำ การถอดบทเรี ย นควรมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นกันเอง
• สิ่งแวดล้อม บรรยากาศรอบข้างเอื้อต่อการพูดคุยเป็นกันเอง ไม่มี
เสียงดังรบกวน
7
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คนท�ำหน้าที่
“ถอดบทเรียน”
ควรเป็นคนอย่างไร
อย่างเราเป็นได้ไมเนี่ยะ ? ? ?

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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คนท�ำหน้าที่ “ถอดบทเรียน” ควรมีคุณสมบัติเหล่านี้
• เป็นบุคคลเรียนรู้ ชอบการเรียนรู้ ชอบอ่าน ชอบท้าทาย ชอบค้นคว้า
หาความรูใ้ หม่ๆ มองการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่เป็นเรือ่ งท้าทาย ท�ำให้มพี ลังในการอยากเรียนรู้
สิ่งใหม่อยู่เสมอ
• เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน ความเชื่อข้อนี้
เป็นพืน้ ฐาน ในการวางสถานะของตัวตน เพือ่ เปิดใจผูค้ นทีเ่ ข้าร่วมเวทีพร้อมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
• มีทกั ษะการคิดเชิงระบบ วิธงี า่ ยๆ คือ ใช้แผนทีค่ วามคิด (Mind map)
ในการช่วยคิด ท�ำให้เราจัดระบบความคิดที่ดีขึ้น ท�ำให้ได้รายละเอียดทุกแง่มุม
สามารถมองภาพรวมออก
• มี ทั ก ษะการสื่ อ สาร (สุ ข ) ทั้ ง ภาษาพู ด และภาษากาย
การสื่อสารที่ดี คือ การสื่อสารที่ชัดเจน จริงใจ สื่อความหมายได้ถูกต้อง
เป็นคนช่างเจรจา ที่ส�ำคัญ คือ การมีความสุขจากข้างในตัวเราเอง สิ่งที่อยู่ข้างใน
ที่ได้รับการพัฒนาจะสอดคล้องกั บ การแสดงพฤติ ก รรมของตั ว เราเอง ดั ง นั้ น
การที่เป็นคนเต็มสุข การที่เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นคนดีสามารถ
สัมผัสกันได้
• มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของตัวเราเอง
9
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• มีทักษะการเขียน การสรุปความ การจับประเด็น การตั้งค�ำถาม

และน�ำเสนอ ซึ่งจ�ำเป็น เพราะการถอดบทเรียนจ�ำเป็นต้องเขียน วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ ใช้ในกรณีที่เราต้องน�ำเสนอจัดระบบความ
คิดแบบฉับพลันในเวที หรือการเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายงาน
• ท�ำเรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่าย พยายามออกแบบกระบวนการให้งา่ ย และ
เป็นธรรมชาติที่สุด เพราะความง่าย ความไม่เป็นทางการ ความเป็นธรรมชาติ
ที่สอดคล้องกับผู้คนเป็นหัวใจของความส�ำเร็จในเวทีถอดบทเรียน
• มีจดุ มุง่ หมายและพลังในตัวเอง ซึง่ ท�ำให้คนรอบข้างทีเ่ ราท�ำงานด้วย
ได้รับการถ่ายทอดพลังในการท�ำงานที่มีจุดมุ่งหมายอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วย
• มีทักษะการถ่ายภาพ ภาพหนึ่งภาพแทนค�ำพูดพันค�ำ เพราะ
ภาพถ่ายสามารถสือ่ ความหมายได้มากมาย ดังนัน้ การบันทึกภาพเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเวที ถ อดบทเรี ย นเอาไว้ สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ของการ
ถอดบทเรียนที่เป็นรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง (จตุพร วิศษิ ฏ์โชติองั กูร, 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

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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เทคนิค “การถอดบทเรียน”
มีอะไรบ้าง...?
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เทคนิค “การถอดบทเรียน”

ท�ำให้เนียน ท�ำให้เป็นธรรมชาติ ด้วยการใช้วธิ กี ารสังเกต การจับประเด็น
พูดคุย การซักถามสารทุกข์สุขดิบ หรือลงไปสัมภาษณ์พูดคุยประเด็นที่เราสนใจ
เมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจ เราก็ลงลึกในประเด็นเหล่านั้นทันที โดยให้เป็นไป
แบบธรรมชาติในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
การใช้ การพู ด คุ ย แบบคนต่ อ คนหรื อ กลุ ่ ม เล็ ก ๆ และใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่ายจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด
ความส�ำเร็จในการถอดบทเรียนอยู่ที่เราสามารถทลายความเป็น
คนแปลกหน้า ทลายความหวาดระแวง กระชับความสัมพันธ์น�ำไปสู่การไว้ใจ และ
เปิดใจในที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะไปได้ดี
หน้าที่ของผู้น�ำกระบวนการถอดบทเรียน คือ สร้างบรรยากาศ
ให้ เ หมื อ นสนทนาระหว่ า งเพื่ อ นสนิ ท นอกจากเราจะได้ ผ ลลั พ ธ์ อ ย่ า งที่
เราอยากได้นั่นคือ “บทเรียน” เรายังได้ “มิตรภาพ” เพิ่มมาจากกระบวนการ
ด้วยการใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน ควรเป็นภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ๆ เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมายทีพ่ ดู คุยกันด้วย “ภาษาชาวบ้าน”
คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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วิธีการ “ถอดบทเรียน”
มีอะไรบ้าง…?

13
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ในการถอดบทเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย แต่คุณค่าของวิธีการที่เรา
เลือกใช้ไม่ได้อยู่ท่ีความแพร่หลายที่นิยมใช้ แต่อยู่ที่ว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้น ได้
สร้างความรู้และน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นได้มากน้อยเพียงใด สิ่งที่ควร
ตระหนักคือ ความตรงในการสรุปบทเรียนที่สามารถสรุปได้ตรงกับความจริงที่เกิด
ขึ้นและความสามารถในการอิงไปใช้ประโยชน์ หากจะสรุปวิธีการที่น�ำมาใช้ในการ
ถอดบทเรียน อาจแยกเป็น ๓ วิธี คือ
๑. การถอดบทเรียนจากการด�ำเนินงานโครงการ
๒. การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง
๓. การถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วิธีที่ ๑
การถอดบทเรียนจากการด�ำเนินงานโครงการ
การถอดบทเรียนจากการด�ำเนินงานโครงการเป็นการถอดบทเรียน
จากโครงการที่เราด�ำเนินการอยู่เป็นการเติมช่องว่างในการพัฒนา โดยสามารถ
ถอดบทเรียนได้ตลอดช่วงเวลาของการด�ำเนินงาน ซึ่งหากจ�ำแนกตามระยะเวลาใน
การด�ำเนินงานโครงการอาจแยกได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ
๑. การเรียนรู้เมื่อเริ่มโครงการ (Peer Assist: PA)
๒. การเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)
๓. การเรียนรู้หลังการด�ำเนินงาน (Retrospect)

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการถอดบทเรียนเมื่อเทียบกับระยะ
เวลาในการด�ำเนินงานโครงการได้ตามภาพที่ ๑
ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
(After Action Review)

(๒) หลังปฏิบัติการ
การเรียนรู้

เป้าหมาย

(๓) หลังการด�ำเนินงาน

(๑) เร่ิมโครงการ

ระดมความคิดเห็นเพื่อนพ้อง

ผลลัพธ์

ถอดบทเรียนหลังการด�ำเนินการ

(Peer Assist-PA)

(Retrospect)

ภาพที่ ๑ ลักษณะการถอดบทเรียนเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการ
ด�ำเนินงานโครงการ
ที่มา : ประภาพรรณ อุ่นอบ (๒๕๕๒)
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หากจะกล่าวถึงรายละเอียดในการด�ำเนินการถอดบทเรียนในแต่ละ
ลักษณะสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
วิธีที่ ๑ การถอดบทเรียนจากการด�ำเนินงานโครงการ
เป็นการถอดบทเรียนจากโครงการที่เราด�ำเนินการ ซึ่งเป็นการเติม
ช่องว่างในการพัฒนา โดยถอดบทเรียนการด�ำเนินการตลอดโครงการ ตั้งแต่
การเรียนรู้เมื่อเริ่มโครงการ การเรียนรู้ระหว่างด�ำเนินการโครงการและการเรียนรู้
หลังสิ้นสุดโครงการ
๑) การเรี ย นรู ้ เ มื่ อ เริ่ ม โครงการ เป็ น การเรี ย นรู ้ จ ากเพื่ อ น
(Peer Assist-PA) ก่อนท�ำกิจกรรม โดยค�ำว่า “เพื่อน” ในที่นี้ อาจเป็นทีม
จากอ�ำเภออื่น หน่วยงานใกล้เคียง หรือทีมจากจังหวัดอื่น เป็นต้น
ลักษณะการเรียนรู้เมื่อเริ่มโครงการ
What
ท�ำอะไร
ประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

Who
ใคร

When
ท�ำเมื่อไร

• เพื่อนผู้รู้
เมื่อต้องการเรียนรู้
• ผู้ดำ� เนินการ
จากผูอ้ ื่น
• ผูร้ ว่ มกระบวนการ ก่อนเริม่ งาน

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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Why
ท�ำท�ำไม
• ค้นหาแนวทางใหม่ๆ/
แนวทางที่เป็นไปไม่ได้
• ส่งเสริมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
• สร้างเครือข่าย

How
ท�ำอย่างไร
ก้าวแรก

ก�ำหนดวัตถุประสงค์ อะไรคือ โจทย์ที่ต้องการเรียนรู้

ก้าวที่สอง

หาเพื่อนที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่

ก้าวต่อมา

ด�ำเนินการ ค�ำถามที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• อะไรที่ท่านรู้ในบริบทของท่าน
• อะไรที่เราทั้งสองรู้
• อะไรที่ฉันรู้ในบริบทของฉัน
• อะไรที่เราร่วมกันสร้าง

บทสรุป

สิ่งที่เรียนรู้เพื่อด�ำเนินการในอนาคต

17
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ตัวอย่าง การเรียนรู้เมื่อเริ่มโครงการ
โครงการพัฒนางานวิจัยในงานประจ�ำ (R2R)
เริม่ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ “ค้นคว้า” หาความรูจ้ ากหน่วยงาน
ที่ริเริ่มท�ำวิจัยในงานประจ�ำ (Routine to Research : R2R) คือ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข โดย ศ.นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้ริเริ่มน�ำเทคนิคนี้
มาใช้เพื่อให้คนปฏิบัติงานสามารถสร้างความรู้จากงานที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
เป็นการเปลี่ยนงานประจ�ำที่จ�ำเจ ให้เป็นงานที่ท้าทาย สนุกสนาน สร้างคุณค่า
ความภาคภูมิใจให้คนท�ำงาน
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจึงได้น�ำแนวคิดดังกล่าวมา
“ประชุม” ร่วมกับ “ทีมงานที่เคยน�ำกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM)” มาใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เพือ่ น�ำมาปรับใช้
ในการด�ำเนินงานโครงการวิจัยในงานประจ�ำ
“บทสรุป” ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนด�ำเนินงานโครงการ
• ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
• ควรสร้างความเข้าใจ แนวคิด R2R แก่ผสู้ นใจเพือ่ น�ำแนวคิดดังกล่าว
ไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ
• ควรให้ R2R เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการพัฒนางาน ไม่ใช่การเพิม่ งาน

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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๒) การเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR)
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างด�ำเนินกิจกรรมในโครงการ เป็นการ
ทบทวนความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว ภายหลังจากด�ำเนินกิจกรรม เพื่อค้นหา
ว่าอะไรเกิดขึ้น ท�ำไมจึงเกิด และจะด�ำรงจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อนได้อย่างไร
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด
หัวใจของกระบวนการ AAR คือ การเปิดใจและความมุ่งมั่นที่จะเรียน
รู ้ ร ่ ว มกั น มากกว่ า การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ พราะมิ ใ ช่ เ ป็ น การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ค�ำถาม
ชุดที่ ๑
น�้ำหนัก ๒๕%

ชุดที่ ๒
น�้ำหนัก ๒๕%

ค�ำถามส�ำคัญในการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ
ตัวอย่างค�ำถาม
สิ่งที่เราก�ำหนด/คาดหวังว่า
จะให้เกิดขึ้น
/หรือว่าจะท�ำ?
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ
อะไรบ้าง?
ท�ำไมสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
จึงแตกต่างไปจากสิ่งที่
คาดหวังจะให้เกิด?

19

ข้อเสนอแนะ
ชุดค�ำถามนี้ต้องการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
อาจขอให้หัวหน้าโครงการ /คณะท�ำงาน
สรุปรายละเอียด และให้ผู้เข้าร่วม
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์
วิเคราะห์ให้มากๆ ถึงเงื่อนไขปัจจัย
ที่ท�ำให้เป็นเช่นนั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร

ค�ำถาม
ชุดที่ ๓
น�้ำหนัก ๕๐%

ค�ำถามส�ำคัญในการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ
ตัวอย่างค�ำถาม
ในการท�ำกิจกรรมต่อไปเรา
จะท�ำสิ่งใดที่ดีขึ้นหรือ
แตกต่างไปจากเดิมบ้าง?

ข้อเสนอแนะ
วิทยากรอาจตั้งค�ำถาม “หากต้องเริ่มท�ำ
กิจกรรมใหม่อีกครั้ง จะท�ำอะไรแตกต่าง
จากเดิมบ้าง”ต้องการให้ผู้ร่วมโครงการให้
ข้อเสนอแนะที่เจาะจงและปฏิบัติได้
ควรมีการบันทึกผลการถอดบทเรียน
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน

HOW
ท�ำอย่างไร (สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม)
ก้าวแรก

ก�ำหนดเวลา ซึ่งควรเป็นหลังจากสถานการณ์จบสิ้นทันที
(ความจ�ำยังสด และกันลืม)

ก้าวที่สอง

ก�ำหนดประเด็นถอดบทเรียน

ก้าวต่อมา

วิทยากรกระบวนการด�ำเนินการใช้ค�ำถามในตารางข้างต้น
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

บทสรุป

ได้ชุดของข้อเสนอแนะที่น�ำไปปฏิบัติได้ทันที

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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ตัวอย่าง การเรียนรู้หลังปฏิบัติการ (AAR)
โครงการพัฒนางานวิจัยในงานประจ�ำ (R2R)

ค�ำถามส�ำคัญในการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ

(AAR)

ชุดที่
ค�ำถาม
ค�ำตอบ
ค�ำถามชุดที่ ๑ สิ่งที่เราก�ำหนด
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจแนวคิด
น�้ำหนัก ๒๕% /คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้น R2R และน�ำแนวคิดนี้ไปใช้ในการพัฒนา
/หรือว่าจะท�ำ ?
งานตามแผนการด�ำเนินงานวิจัย ด้วยการ
กลับไปชักชวนคนคอเดียวกันมาเป็นทีมงาน
ในการท�ำ R2R
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ
หน่วยงานต่างๆ ได้กลับไปชักชวนคนคอเดียวกัน
อะไรบ้าง?
เพื่อมาร่วมท�ำ R2R หลายๆ หน่วยงาน
หัวหน้าให้การสนับสนุน บางหน่วยงาน
หาคนคอเดียวกันได้มากมาย ขณะที่
บางหน่วยงานหาคนคอเดียวกันไม่ได้
เพือ่ นร่วมงานถามว่า
“ จะหางานเพิม่ ท�ำไม ?? ”
ชุดที่ ๒
ท�ำไมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจึง
น�้ำหนัก ๒๕% แตกต่างไปจากสิ่งที่
คาดหวังจะให้เกิดขึ้น?

ปัจจัยที่ท�ำให้หาคนคอเดียวกันได้
• ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญท�ำให้การด�ำเนินงาน
R2R เป็นไปได้ด้วยดี
• เจ้าหน้าที่ในจังหวัดมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน มีทีมงานในการท�ำงาน
21
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ค�ำถามส�ำคัญในการเรียนรู้หลังปฏิบัติการ

ชุดที่

ชุดที่ ๓

ค�ำถาม

(AAR)

ค�ำตอบ
ปัจจัยที่ท�ำให้หาคนคอเดียวกันไม่ได้
• ผู้บริหารไม่เห็นความส�ำคัญ
• เจ้าหน้าทีไ่ ม่มที ศั นคติทด่ี ตี อ่ งานวิจยั
คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระงานประจ�ำ
• คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ เรื่องยาก

ในการท�ำกิจกรรมต่อไปเรา • ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
จะท�ำสิ่งใดที่ดีขึ้นหรือ
แนวคิดการท�ำวิจัยในงานประจ�ำ (R2R)
แตกต่างไปจากเดิมบ้าง ? แก่เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรทุกระดับ
• ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการท�ำวิจัยใน
งานประจ�ำ (R2R) ที่เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรท�ำแล้วประสบความ
ส�ำเร็จเพื่อจุดประกายให้กับเจ้าหน้าที่ที่
สนใจต่อไป
• ท�ำให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการปรับ
กระบวนการท�ำวิจัยในงานประจ�ำ
(R2R) ให้ง่ายต่อการท�ำไม่ซับซ้อน
สามารถเห็นผลได้ชัดเจน

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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๓) การเรียนรู้หลังการด�ำเนินงาน (Retrospect)
การเรียนรู้หลังการด�ำเนินงานมีรายละเอียดลึกซึ้งกว่าการเรียนรู้
หลังปฏิบัติการ เพราะใช้ในกรณีถอดบทเรียนทั้งโครงการไม่ใช่เฉพาะกิจกรรม
วัตถุประสงค์ในการเรียนรูห้ ลังการด�ำเนินงาน เพือ่ สร้างความตระหนักในการเรียนรู้
น�ำบทเรียนทีไ่ ด้ไปใช้ในโครงการต่อไป ตามปรัชญาของการท�ำงานทีว่ า่ “ทุกครัง้ ที่
เราท�ำอะไรซ�ำ้ เราควรท�ำให้ดกี ว่าครัง้ สุดท้าย” นอกจากนี้ ความรูท้ ไี่ ด้จากการ
ถอดบทเรียนยังเป็นการช่วยผูอ้ นื่ ให้ทำ� งานของเขาได้ดขี นึ้
What

Who

ท�ำอะไร
ใคร
• ประชุมพร้อมหน้า • แกนหลักของ
(face to face) โครงการ
ไม่ควรใช้การประชุม • ผู้ใช้ความรู้ใน
ทางไกลหรืออีเมล์ อนาคต
• เป็นการประชุมทีม • วิทยากร
เพื่อมองอนาคต
กระบวนการควร
เป็นคนที่มีทักษะ
และไม่ควรเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องใกล้ชิด
โครงการเพื่อ
พิจารณาว่า
“เราควรจะท�ำอะไร”
ในอนาคต

When

Why

เมื่อไร
เมื่อสิ้นสุด
โครงการ
ไม่ใช่สิ้นสุด
แต่ละกิจกรรม

ท�ำท�ำไม
• ทบทวนวัตถุประสงค์
แผนงาน และกระบวน
การด�ำเนินงานโครงการที่
ผ่านมา
• ตั้งค�ำถามว่าอะไรที่
ด�ำเนินการไปได้ดี และ
ท�ำไม? และมีข้อเสนอแนะ
ในอนาคตอย่างไร
“หลีกเลี่ยงค�ำถามที่
ตอกย�้ำความผิด”
• อะไรที่สามารถท�ำให้ดี
ยิ่งขึ้น “ทุก ๆ ความ
ส�ำเร็จมีช่องว่างของการ
พัฒนาเสมอ”
• อะไรคือปัญหา/อุปสรรค
ทีเ่ กิดขึน้ และพยายาม
หลีกเลี่ยงการท�ำผิดซ�้ำ
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How

ท�ำอย่างไร (สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม)
ก้าวแรก

ก�ำหนดเวลา ซึ่งควรเป็นหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ก้าวที่สอง

ทบทวนแผน และกระบวนการ
วิทยากรกระบวนการดำ�เนินการใช้ คำ�ถาม
• เราได้ท�ำอะไร
• เราบรรลุผลที่เราตั้งใจไว้หรือไม่
• เราจะด�ำเนินการต่อไปให้ดีขึ้นอย่างไร
ด้วยวิธีใด
• ท�ำให้เป็นที่พอใจได้อย่างไร
(ค�ำถามคล้ายกับ AAR แต่ลงลึกกว่า)
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
บันทึกข้อเสนอ ที่เจาะจงนำ�ไปปฏิบัติได้

ก้าวต่อมา

บทสรุป

ได้ชุดของข้อเสนอแนะที่น�ำไปปฏิบัติได้ในอนาคต

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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ขั้นตอนส�ำคัญของการเรียนรู้หลังการด�ำเนินงาน
• กิจกรรมอุ่นเครื่อง เป็นการเตรียมพร้อมความทรงจ�ำและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาและผลการด�ำเนินงานโครงการ เพือ่ ให้ผรู้ ว่ มกระบวนการได้ทบทวนทีม่ าทีไ่ ปของ
โครงการ กระบวนการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของโครงการร่วมกันก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์เหตุปัจจัยต่าง ๆ นอกจากนี้กิจกรรมอุ่นเครื่องยังเป็นการเตรียมความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการถอดบทเรียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ เป้าหมาย และกระบวนการถอดบทเรียนที่จะท�ำ ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
ต่อบรรยากาศและคุณภาพของกระบวนการถอดบทเรียน ควรย�ำ้ ถึงหัวใจของการถอดบทเรียน
จนเป็นคุณค่าร่วมที่ทุกคนยึดถือตรงกัน
• กระบวนการถอดบทเรี ย น เป็ น กระบวนการระดมความคิ ด จากกลุ ่ ม
มีค�ำถามช่วยคิด ๔ ข้อ ดังนี้ (ประภาพรรณ อุ่นอบ, ๒๕๕๒)

ค�ำถาม
๑. ท่านเกีย่ วข้องกับโครงการนีอ้ ย่างไร ?

• อะไรเป็นแรงจูงใจที่ท�ำให้ท่านเข้าร่วม
โครงการนี้ ?

๒. โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

• สภาพความส�ำเร็จของโครงการนี้เป็น
อย่างไร ?
• และสภาพที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไร?

ข้อคิด
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีสมาธิ และมุ่งเน้น
ประเด็นการถอดบทเรียนที่ก�ำหนดไว้
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนความรู้สึกและ
บทบาทของตนเองในโครงการ
• เป็นการช่วยในบรรยากาศการพูดคุย
ผ่อนคลาย
• เป็นค�ำถามที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เริ่ม
ทบทวนที่มาที่ไปและจุดมุ่งหมายของ
โครงการ
• การสะท้อน “สิ่งที่เกิดขึ้นจริง”
ของโครงการกับ “ความคาดหวัง”
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ค�ำถาม
๓. ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
(ควรวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจัยให้ครอบคลุม
ตั้งแต่เริ่ม ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ)

ข้อคิด
• เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบภาพที่คาดหวังไว้กับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อหาสาเหตุปัจจัยที่ท�ำให้
โครงการบรรลุเป้าหมาย หรือประสบความ
ส�ำเร็จระดับหนึ่ง หรือไม่ประสบความส�ำเร็จ

๔. ท่านได้เรียนรู้อะไรจากการ
ท�ำโครงการนี้ ?
• ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรหากต้องการ
ท�ำโครงการนี้อีกในอนาคต ?

• เพื่อสังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอแนะ
ร่วมกัน หากต้องท�ำโครงการในลักษณะ
เช่นนี้อีกในอนาคต
• คณะท�ำงานจะต้องด�ำเนินงานอย่างไร
ที่จะท�ำให้สิ่งดีๆ เหล่านี้เกิดขึ้นอีก และจะ
ต้องด�ำเนินการอย่างไรเพิ่มเติมเพื่อยกระดับ
สิ่งดีๆ ให้ดียิ่งขึ้น
• อุปสรรคที่ท�ำให้การท�ำโครงการไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังจะต้องด�ำเนินการป้องกัน
หรือหลีกเลี่ยงอย่างไร

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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ตัวอย่าง การเรียนรู้หลังการด�ำเนินงาน (Retrospect)
โครงการพัฒนางานวิจัยในงานประจ�ำ (R2R)
ชุดที่
ชุดที่ ๑

ชุดที่ ๒

ค�ำถาม
เราได้ท�ำอะไร ?

ค�ำตอบ
การด�ำเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัยใน
งานประจ�ำ (R2R) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
น�ำกระบวนการวิจัยไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ
ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓ ครั้ง
• ครั้งที่ ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด R2R
และวางแผนการด�ำเนินงาน
• ครั้งที่ ๒ เพื่อเติมเต็มการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนรายงานวิจัย
• ครั้งที่ ๓ เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานและ
การเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานวิจัยในงานประจ�ำ

เราบรรลุผลที่ตั้งใจไว้
หรือไม่ ?

• ผู้เข้าร่วมโครงการ R2R ประมาณ ๕๐%
สามารถน�ำกระบวนการวิจัยไปพัฒนางานที่
รับผิดชอบ ซึ่งยังไม่บรรลุผลโครงการที่ต้องการ
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐% น�ำกระบวนการวิจัย
ไปพัฒนางาน

เพราะเหตุใดจึงเกิดผล
เช่นนั้นขึ้น ?

ปัจจัยที่ท�ำให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ
• สามารถน�ำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงการท�ำงานที่รับผิดชอบและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
27
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ชุดที่

ชุดที่ ๓

ค�ำถาม

ค�ำตอบ

• การจัดเวทีย่อยๆ เพื่อติดตามการด�ำเนินงาน
และเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย เช่น การเขียน
โครงร่างงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และการ
ออกแบบสอบถาม เป็นต้น
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินงานประสบความล้มเหลว
• ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน
• ทัศนคติของผูท้ ำ� ทีค่ ดิ ว่างานวิจยั เป็นเรือ่ งยาก
ในการท�ำโครงการต่อไป ในการด�ำเนินงานควรปรับกระบวนการให้มีการ
เราจะท�ำสิ่งใดที่ดีขึ้นหรือ เสริมเกร็ดความรู้ด้านการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วม
แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โครงการมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
ด้วยวิธีใด ?
กระบวนการ R2R
ท�ำให้เป็นที่พอใจได้
• ควรสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่าย
อย่างไร ?
สะดวก รวดเร็ว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการกับพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
• ควรจัดกระบวนการให้ง่ายต่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการท�ำวิจัยมาก่อน
• ควรจัดท�ำคู่มือหรือเอกสารที่เป็นตัวอย่าง
ในการด�ำเนินงาน R2R ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ประสบความส�ำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างแก่
นักส่งเสริมการเกษตรที่สนใจน�ำแนวคิดนี้ไป
พัฒนางาน
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วิธีที่ ๒
การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง (Storytelling)
การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกฝังลึก
(Tacit knowledge) ซึ่งยากแก่การอธิบายถ่ายทอดให้กลายเป็นความรู้
ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ด้วยวิธีการเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์
ความส�ำเร็จในการท�ำงานของตนเอง ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง ท�ำให้สมาชิกได้เรียน
รู้จากประสบการณ์ความส�ำเร็จของผู้อื่น
Storytelling เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการจัดการความรู้ ซึ่งมีวิธี
การไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการเล่าเรื่อง
ประสบการณ์ในการท�ำงานของแต่ละคนว่า มีวิธีการท�ำอย่างไร จึงประสบความ
ส�ำเร็จ จากนั้นให้สมาชิกที่ฟังเรื่องเล่า ช่วยกันถอดบทเรียน หรือสกัดขุมความรู้
จากเรื่องที่ได้ฟังว่า มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่ช่วยท�ำให้งานนั้นประสบความส�ำเร็จ
เพื่อน�ำขุมความรู้ที่ได้ฟังจากเรือ่ งเล่ามาใช้เป็นฐานความรู้ หรือเป็นแนวทางในการ
ท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จต่อไป
โดยมีเป้าหมายให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อน
ในตัวตนภายใต้บริบทที่เฉพาะเจาะจงทั้งในเชิงประเด็น เนื้อหา และผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งผลที่ได้มีความจ�ำเพาะเจาะจงสูง ควรเป็นบทเรียนส�ำหรับการคิดต่อมากกว่า
กระท�ำซ�้ำในทันที
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โครงสร้างของเรื่องเล่าที่ดีมีลักษณะอย่างไร?
โครงสร้ า งของเรื่ อ งเล่ า ที่ ดี ค วรมี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม ประเด็ น ส� ำ คั ญ
๕ ข้อ คือ
๑. ผู้เล่ามีปัญหาอะไร หรือ ต้องการพัฒนาอะไร
๒. ใช้วิธีการใดแก้ปัญหา/พัฒนางาน
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
๔. ผู้เล่ามีความรู้สึกอย่างไร ต่อการแก้ปัญหานี้
๕. ผู้เล่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการแก้ปัญหานี้
จุดเน้นของการถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง
เงื่อนไขการเล่าเรื่อง ผู้เล่าเรื่องต้องมีความสุขในการเล่าเรื่อง
เป็นอิสระ เรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่ประสบผลส�ำเร็จ จบลงอย่างมีความสุข
ผู้อ�ำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ ซักถามด้วยความชื่นชม
สร้างบรรยากาศที่ดีเท่าเทียมกัน
สิง่ ส�ำคัญในกระบวนการถอดบทเรียนจากเรือ่ งเล่า คือ การสกัด
ความรู้ จากเรื่องเล่า เพื่อการบรรลุผลส�ำเร็จไว้เป็นความรู้ขององค์กร ส�ำหรับให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง และน�ำไปปรับใช้ในงานของตนเองหรือทีมงานได้
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จุดเด่นของการถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง
เน้นการดึงความรูใ้ นเชิงประสบการณ์ในตัวผูป้ ฏิบตั งิ านให้ปรากฏออกมา
เป็นความรู้ชัดแจ้ง โดยเน้นความรู้ที่อยู่ในตัวคนที่เกิดจากประสบการณ์การท�ำงาน
มากกว่าความรู้เชิงทฤษฎี เน้นปฏิสัมพันธ์การถ่ายทอดความรู้เชิงประสบการณ์
เป็นการสื่อสาร ๒ ทาง ในแนวราบระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นการ
สร้างความรู้จากการท�ำงาน ระหว่างคนในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อสร้าง หรือ
ค้นหา best practice ในการท�ำงาน เน้นความคิด ในเชิงบวก มุ่งถ่ายทอด
สิ่งที่ดี ซึ่งน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการท�ำงาน และในความส�ำเร็จนั้นมีความรู้ซ่อนอยู่
จะต้องช่วยกันสกัดออกมาให้ได้ เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน เพราะความ
ส�ำเร็จจากการท�ำงานในเรื่องเล่า เป็นความรู้ที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะถ้าไม่ดีจะท�ำงาน
นั้นส�ำเร็จได้อย่างไร ถ้าท�ำงานได้ส�ำเร็จแสดงว่า ต้องเป็นวิธีการที่ดี และยังเป็นการ
สร้างความภูมิใจของผู้เล่าต่อการด�ำเนินงาน
ธรรมชาติของคนอยากเล่าเรื่องความส�ำเร็จที่ตนเองภาคภูมิใจมากกว่าพูด
ถึงความผิดพลาดล้มเหลวในการท�ำงาน ส่วนผูฟ้ งั ก็อยากจะฟังแต่เรือ่ งทีด่ มี ปี ระโยชน์
storytelling จึงเป็นเทคนิคการจัดการความรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เล่าอยากถ่ายทอด
ความรู้อย่างไม่ปิดบังอ�ำพรางหรือหวงวิชา และยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังสนใจใคร่รู้
เพราะฟังเรื่องเล่าความส�ำเร็จของผู้อื่นแล้ว ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
อยากจะประสบความส�ำเร็จแบบนัน้ บ้าง เมือ่ แต่ละคนได้เล่าเรือ่ งความส�ำเร็จให้ผอู้ นื่ ฟัง
ท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบว่าวิธีการใดดีกว่ากัน และจะพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดได้
อย่างไร ท�ำให้เกิดการยกระดับความรูด้ า้ นการปฏิบตั ิ จากการท�ำงานแบบธรรมดา
ให้กลายเป็นวิธกี ารท�ำงานที่ดีและดีที่สุด
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ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง คือ
ประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่าและสมาชิกในทีมที่ถอดบทเรียน ดังใน
ภาพที่ ๒

ประสบการณ์
&
ปฏิสัมพันธ์

ภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ของประเด็นที่เล่าและปัจจัยที่ส่งผลส�ำเร็จในการ
ถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง
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วิธีที่ ๓
การเรียนรู้จากบทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ความหมายของ Best Practice
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของ Best Practice ว่าเป็น
วิธกี ารท�ำงานทีด่ ที ส่ี ดุ ในเรือ่ งนัน้ ๆ ซึง่ อาจจะเป็นระบบบริหาร เทคนิควิธกี ารต่าง ๆ
ทีท่ ำ� ให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด Best Practice ไม่ใช่เป็นเพียงวิธกี าร
ท�ำงานที่ดี แต่เป็นการท�ำงานที่ดีกว่าหรือดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการท�ำงานในเชิงระบบ
บริหาร และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ท�ำให้ผลงานนั้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด มีค�ำอีก
หนึ่งค�ำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Best Practice คือ Good Practice
เป็นค�ำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง ใช้ในความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ แต่อาจจะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด หรือแสดงความถูกต้องอย่าง
ชัดเจน อาจจะเป็นเพียงค�ำบอกเล่าปากต่อปาก ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
มายืนยันผลงาน Best practice เป็นค�ำเฉพาะหรือศัพท์ที่ใช้ในวงการวิชาชีพ
ทีแ่ สดงถึงผลงานทีม่ มี าตรฐาน มีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง มีหลักฐานสนับสนุน หรือ
แสดงผลงานหรือความส�ำเร็จของงาน อีกค�ำก็คือ Innovative Practice
หมายถึง จุดเน้นและแนวทางการท�ำงานที่น่าสนใจ แต่ยังไม่มีตัวชี้วัดใดบอกความ
ส�ำเร็จได้ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานโดยทั่วๆ ไปที่
องค์กรได้ก�ำหนดวิธีปฏิบัติไว้ ซึ่งอาจจะเป็นคู่มือในการด�ำเนินงานที่ระบุวิธีปฏิบัติ
เมื่ อ มี ก ารปฏิ บั ติ แ ละมี ก ารประยุ ก ต์ ห รื อ พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น จะเป็ น การยกระดั บ
องค์ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านเป็นการปฏิบตั ทิ ดี่ หี รือการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
(Good Practice) และหากมีการพัฒนาและเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายของ
องค์กรและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็สามารถยกระดับองค์ความรู้เป็น Best
Practice และใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ตามที่แสดงความ
สัมพันธ์ในภาพที่ ๓
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การยกระดับความรู้

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)

เปรียบเทียบและพัฒนา
วิธีปฏิบัติที่ดี

(Good Practice)

ถอดสกัด
วิธีปฏิบัติ

(Practice)

ภาพที่ ๓ แสดงความสัมพันธ์ยกระดับองค์ความรู้จากวิธีปฏิบัติทั่วไป
สู่การพัฒนาเป็น Best Practice
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Best Practice เป็นวิธีการท�ำงานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงานจากหลายช่องทาง ทั้งตัวผู้น�ำ ผู้ร่วมงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหาและการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาที่มีขั้นตอน
การจะพิจารณาว่าเป็น Best Practice หรือไม่ มีขอ้ ควรค�ำนึง เช่น เป็นภารกิจ
ทีแ่ ท้จริง สามารถลดเวลา และค่าใช้จา่ ย ได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ สามารถใช้เป็นมาตรฐาน
การปฏิบัติ และผู้รับบริการพึงพอใจ
ที่มาของ Best Practice
เริ่ ม ต้นจากวงการแพทย์ เป็นวิธีการปฏิ บัติงานที่ ดี ไม่ว่า จะน�ำ
ไปปฏิบัติที่ไหน อย่างไร ซึ่งผลงานที่ปฏิบัตินั้นได้น�ำไปสู่ผลส�ำเร็จ หน่วย
งานจ�ำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกับหน่วยงานย่อย และ
มี ก ารแลกเปลี่ ย นระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก ผล
สุดท้าย คือ การน�ำ Best Practice นั้นไปใช้จนเป็นมาตรฐาน ของ
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น มะเร็ ง ในระยะแรกเท่ า นั้ น ผู ้ ป ่ ว ยมี
ความพึงพอใจในการดูแลรักษาจากโปรแกรมดังกล่าวที่เป็น Best Practice
ความส�ำคัญของ Best Practice
จากหลักการที่ว่า “ถ้าได้น�ำความรู้ไปใช้ ความรู้นั้น ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า
เพราะท�ำให้เกิดการต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง” ดังนั้น
เป้าหมายส�ำคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้ในองค์กร คือ เพื่อให้คนใน
องค์กร มี Best Practice ในการท�ำงานที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณ ดังค�ำกล่าวของ Peter Senge ที่ว่า ความรู้ คือ ความสามารถ
ในการท�ำอะไรก็ตาม อย่างมีประสิทธิผล (Knowledge is the capacity
for effective actions)
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คุณลักษณะงานของ Best Practice
Best Practice เป็นพลังที่ช่วยกันยกระดับความคิด สามารถมี
มุมมองทีแ่ ตกต่าง หลากหลาย ยอมรับมุมมองทีแ่ ตกต่างจากมุมมองของตนได้ดขี น้ึ
มีประเด็นในการพิจารณาเป็นสังเขป ดังนี้
๑. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน
๒. สนองต่อนโยบายการแก้ปัญหา การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน
๓. ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลาการท�ำงาน
๔. ลดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย
๕. การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการท�ำงาน
๖. วิธีการริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือประยุกต์ขึ้นใหม่
๗. สามารถท� ำ แผนผั ง เชิ ง เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารเก่ า และใหม่
และสิ่งที่เป็นวิธีใหม่จะให้ประโยชน์อะไรที่ดีกว่าวิธีเก่า
๘. อ�ำนวยความสะดวกในการใช้
๙. วางระบบในการให้บริการ และมีช่องทางที่หลากหลายในการ
ให้บริการดังกล่าว
๑๐. สามารถเที ย บเคี ย งวิ ธี ก ารท� ำ งานลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ
หน่วยงานอื่นได้
๑๑. ผลผลิต/ความส�ำเร็จเพิ่มขึ้น
๑๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๓. สามารถน� ำ ไปใช้ เ ป็ น มาตรฐานการท� ำ งานต่ อ ไปได้
ยั่งยืนพอสมควร
๑๔. การพัฒนาปรับปรุงต่อไป
คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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Best Practice กับการจัดการความรู้ที่เป็น Tacit
Knowledge
การจัดการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องท�ำให้ Best Practice
ที่เป็น Tacit Knowledge ซึ่งอยู่ในตัวคนให้กลายเป็น Explicit Knowledge หรื อ ความรู ้ ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ชั ด แจ้ ง เช่ น เอกสารรายงาน คู ่ มื อ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้อื่นได้น�ำไปใช้พัฒนางานแบบต่อยอดความรู้ และสามารถ
จัดเก็บ Best Practice นั้นไว้ในคลังความรู้ ขององค์กรไม่ให้ความรู้นั้นหายไป
กับบุคคล เมื่อบุคคลนั้นออกจากหน่วยงานแล้ว
ประพนธ์ ผาสุขยืด (๒๕๔๗: ๔๘) ได้กล่าวว่า จากประสบการณ์
ท�ำงานทีผ่ า่ นมามีสงิ่ ดีๆ เกิดขึน้ มากมายภายในองค์กรของเรา มีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า Best
Practice เกิดขึ้นในองค์กร แต่คนในองค์กรเองกับไม่รู้ผล ก็คือ เวลาจะท�ำอะไร
ก็ตอ้ งเริม่ ต้นกันใหม่หมดทัง้ ๆ ทีห่ ลายเรือ่ งไม่จำ� เป็นต้องเริม่ จากศูนย์เสมอไป เพราะ
สามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในองค์กรของเรา ซึ่งอาจจะหมายถึงจาก
หน่วยงานข้างเคียงก็ได้
ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นา Best Practice
ให้ได้วธิ กี ารทีด่ กี ว่าเดิมยิง่ ๆ ขึน้ ไป เป็นวงจรทีก่ า้ วหน้าอย่างไม่สนิ้ สุด และน�ำ Best
Practice นั้น เขียนเป็นเอกสาร หรือเผยแพร่ใน Intranet หรือ Website
ของหน่วยงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้คนในองค์กรได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น CoP (Community of Practice) หรือชุมชน
นักปฏิบัติ
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การถอดบทเรียนจากบทเรียนทีด่ หี รือวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice)
มีดว้ ยกัน ๖ ขัน้ ตอน คือ ค้นหาโจทย์ถอดบทเรียนวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ ก�ำหนด
ประเด็น จัดเก็บข้อมูล เขียนผลเบือ้ งต้น วิเคราะห์/สังเคราะห์ และสรุปผล ดังใน
ภาพที่ ๔

ความเป็นเลิศ
คือ ส�ำเร็จ ถูกต้อง
ต่อเนื่อง & เป็นที่ยอมรับ

ภาพที่ ๔ แสดงขัน้ ตอนการด�ำเนินงานในการถอดบทเรียนจากบทเรียนทีด่ ี
หรือวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice)
คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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แนวคิดหลักของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
จากที่กล่าวมาถึงความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะ และ ความสัมพันธ์
ระหว่าง Best Practice กับการจัดการความรูท้ เี่ ป็น Tacit Knowledge
สามารถสรุปแนวคิดหลักของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คืือ
การท�ำสิ่งที่ถูกต้อง และปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ
เป็นแนวคิดทีก่ อ่ ตัวจากทฤษฎีการเรียนรูผ้ า่ นการปฏิบตั ิ (Learning by Doing)
วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการเพือ่ น�ำองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ในกรณีศกึ ษาวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศของปัจเจกบุคคล เป็นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ของผู้ที่ประสบผลส�ำเร็จ ในด้านนั้นๆ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (sharing) เช่น การจัดงานวันที่แสดง
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้นักปฏิบัติที่ดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
เป็นการแบ่งปันการเรียนรู้ แบ่งปันบทเรียนที่ดี ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และนวัตกรรมความคิดที่หลากหลาย มีมุมมองข้ามองค์กร และค้นพบการ
แก้ปัญหาที่ท้าทายในอนาคต จะท�ำให้องค์กรไม่ถอยหลังและรุดหน้า เปิดโอกาส
ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ช ่ ว ยกั น ตั้ ง เป้ า หมายความส�ำ เร็ จ ที่ ต ้ อ งการ (Benchmark)
และช่วยให้หน่วยงานระบุวิธีการที่จะปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานให้บรรลุ
รวมทั้งหาวิธีการใหม่เพื่อพัฒนางานต่อไป
นอกจากนี้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในโครงการวิจัยและพัฒนา หมายถึง
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์มากที่สุด
ในช่วงเวลานัน้ เป็นแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย คือ ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้ขององค์กร
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ค�ำถามในการถอดบทเรียน
• ข้อ ๑ โจทย์หรือค�ำถาม (what & why) ถอดบทเรียนอะไรและ
ถอดเพื่ออะไร ? ข้อนี้ส�ำคัญมาก 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�ำถามที่สร้างการเรียนรู้
• เป็นค�ำถามเปิดให้คิดมองภาพ เร้าให้ผเู้ ข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้ตอบ
• เป็นค�ำถามเปิดที่กระตุ้นให้สามารถวางเป้าหมายระหว่างการท�ำงาน
ในระยะสั้นและระยะยาวได้
• เป็นค�ำถามเปิดที่ส่งเสริมให้มองย้อนการด�ำเนินงานในระยะที่ผ่านมา
สามารถเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น และปรับการด�ำเนินงานในระยะต่อไปได้
• เป็ น ค� ำ ถามที่ ไ ม่ บี บ คั้ น แต่ ส ่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องผู ้ ท่ี ต อบ
สร้างความภาคภูมิใจที่จะเล่า และอยากเล่า

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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รูปแบบค�ำถามที่ใช้
• ถามซ�้ำ เพื่อ “ตกผลึกด้านความคิด” เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีส�ำหรับ
การตั้งค�ำถามแบบล้วงลึกลงไป
• ถามล้วงลึก ใช้เมื่อเราได้ประเด็นที่น่าสนใจ “ยิ่งลึก ยิ่งน่าสนใจ
ยิ่งต้องตั้งค�ำถาม”
• การถามแบบท้าทาย
การเรียนรู้การตั้งค�ำถาม
• ยึ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานเป็ น ส� ำ คั ญ ? ว่ า มี วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ะไร?
อยากได้ค�ำตอบอะไร? อยากได้บทเรียนเรื่องอะไร? แล้วน�ำมาออกแบบโครงสร้าง
ค�ำถามคร่าวๆ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการถอดบทเรียน เป็นการท�ำโครงสร้าง
ค�ำถาม เปรียบเสมือนท�ำให้เราไม่หลุดกรอบสิ่งที่เราต้องการ
• การตั้งค�ำถาม/โจทย์การถอดบทเรียน ควรเป็นประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของโครงการ (strategic points) ไม่ควรถอดบทเรียนทุกเรื่อง
• การตั้งค�ำถามที่ดี ต้องตั้งค�ำถามอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจาก
สถานการณ์ทที่ ำ� ให้เรียนรูถ้ งึ สภาพทีเ่ ป็นอยู่ ต้นเหตุของเหตุการณ์หนึง่ ผูเ้ กีย่ วข้อง
กับเหตุการณ์นนั้ ๆ
• สรุป คือ สร้างความเชื่อมั่นในการตั้งค�ำถามจากค�ำถามนั้นๆ ง่ายๆ
และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ การที่จะถามให้เป็นต้องเริ่มจากการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้วยความสนใจ ใฝ่รู้ และการเป็นบุคคลเรียนรู้
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ตัวอย่าง การถอดบทเรียนจาก Best Practice
จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�ำเนินการโดยให้ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�ำต�ำบล เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นงานส่งเสริม
การเกษตร ในระดับพื้นที่และได้คัดเลือกศบกต.ดีเด่น ซึ่ง ศบกต. ทุ่งต�ำเสา
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ด�ำเนินการ
ถอดบทเรียนการด�ำเนินงานของ ศบกต.ดังกล่าวเพื่อน�ำชุดความรู้ที่ได้มาเผยแพร่
เพื่อให้ผู้ที่สนใจน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
กรณีที่ ๑ ถอดบทเรียนการด�ำเนินงานพัฒนาการเกษตรของ ศบกต.
ทุ่งต�ำเสา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตั้งโจทย์ โจทย์ในการถอดบทเรียนได้มาจากหลักการด�ำเนินงาน
ของศบกต.ที่ก�ำหนดไว้ตามหลักการถ่ายโอนภารกิจของ ศบกต. โดยทีมงานมีการ
พูดคุยกัน เพื่อหาโจทย์ในการถอดบทเรียนได้ ๒ โจทย์ คือ
โจทย์ที่ ๑ การใช้ ศบกต. เป็นกลไกในการปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร?
โจทย์ที่ ๒ การประสานและบูรณาการการท�ำงานที่ดี ระหว่าง
ศบกต. และ อบต. มีแนวทางและวิธีการอย่างไร?

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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ประเด็น
๑. ข้อมูลพื้นฐานต�ำบล เช่น
เศรษฐกิจ/สังคม/ชีวภาพ/ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
๒. การบริหารงานของ อบต. ในด้านต่างๆ
เช่น การบริหารองค์กร แผนการด�ำเนินงาน
และงบประมาณ
๓. การบริหารงานของ ศบกต.
• กระบวนการท�ำงาน
• การบริหารศบกต.
• การบริหารงาน ๔ ด้าน ตามระบบ
ส่งเสริม (ข้อมูล แผน การบริการ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี)

วิธีการ
ข้อมูลมือ ๒ จาก อบต.
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
สนทนากลุ่มที่ ศบกต.
ดูงานในพื้นที่
สนทนากลุ่มที่ ศบกต.

แนวทางการพูดคุยในแต่ละประเด็น มีดังนี้
การด�ำเนินงาน ในเรื่องต่อไปนี้ กระบวนการ/วิธีการ/เทคนิค
การสนับสนุนการเชื่อมโยงงาน และบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
ผลที่เกิดขึ้น ปัจจัยที่ท�ำให้ส�ำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
และตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม
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สรุปผลการถอดบทเรียนกลไกขับเคลื่อนงาน ศบกต. ทุ่งต�ำเสา
การบริหารจัดการข้อมูล
• เน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร
ศบกต.
การจัดท�ำและบูรณาการแผน
• ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนโดยผ่านเวที
ประชาคมของหมู่บ้าน ต�ำบล และน�ำเข้าสภาอบต.
การบริการ/ประชาสัมพันธ์
• ใช้ วิ ธี ก ารศบกต.สั ญ จรเป็ น การให้ บ ริ ก าร
ที่เข้าถึงเกษตรกร
• คณะกรรมการศบกต.เต็มใจให้ความช่วยเหลือ/
บริการเกษตรกรเป็นอย่างดี
การจัดการเรียนรู้/การถ่ายทอดเทคโนโลยี
• คณะกรรมการบริ ห ารศบกต.สนใจเรี ย นรู ้ /
ค้นหาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานในชุมชน
• การสร้างเครือข่ายเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยอาสาสมัครเกษตร

บริบทชุมชน
คนในชุมชนเรียนรูจากภูมิปญญาและ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง
• คนในชุมชนมีความเสียสละ ทํางานเพื่อ
สวนรวม และมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
• ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับการเกษตร
และใหการสนับสนุนการดําเนินงานที่เกิด
ประโยชนตอชุมชน เพื่อใหเกษตรกร/
ชุมชนพึ่งพาตนเองได
•

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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เคล็ดลับความสําเร็จ
คณะกรรมการบริหาร ศบกต.
- กระบวนการคัดเลือกอยางมีสวนรวม
จึงไดคนที่มีจิตอาสา เสียสละเพื่อ
สวนรวม
- มีการสื่อสารและสรางปฏิสัมพันธที่ดี
- การเชื่อมโยงการทํางานกับชุมชน/
รับฟงความคิดเห็นและชวยเหลือ
แกปญหาการเกษตรในพื้นที่
- การจัดหาเครือขายในการทํางาน
รวมกับ ศบกต.โดยให
คณะกรรมการ ศบกต.เปนเจาภาพ
ดําเนินงานและหาทีมงานทํางานใน
แตละภารกิจ
- การทํางานสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
- ตั้งใจจริง เสียสละ ทํางาน
เพื่อสวนรวม
- ใหความสําคัญกับคณะกรรมการ
ศบกต.
- ประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวของ

เบื้องหลังการถอดบทเรียน
• การท�ำงานเป็นทีม ระหว่างกองแผนงาน ส�ำนักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เริ่มจากการได้รับค�ำ
สั่งจาก อธส. ให้ไปถอดบทเรียนการด�ำเนินงานของศบกต.ทุ่งต�ำเสา จึงได้มีการเต
รียมการก่อนลงพื้นที่ เพื่อหาประเด็นที่จะพูดคุยกับ ศบกต. ประมาณ ๓ ครั้ง
ก่อนลงพื้นที่ แบ่งงานกันท�ำระหว่างทีมงาน คือ ซักถาม ๒ คน จดบันทึกละเอียด
๑ คน พร้อมอัดเสียง และจับประเด็นด้วย mind map ๑ คน
• ส่วนประเด็นที่จะเขียนแบ่งกันหลังจากที่ออกจากพื้นที่แล้ว ครั้งต่อไป
น่าจะแบ่งประเด็นที่จะเขียนกันก่อนลงพื้นที่ เพื่อสามารถเตรียมการซักถาม
จดบันทึกได้ตรงประเด็นมากขึ้น
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ข้อสังเกต ในการจดบันทึก ควรโน้ตค�ำพูดที่ส�ำคัญ ๆ ไว้ว่าใครเป็น
ผู้พูด หรืออัดเทปไว้
บรรยากาศในเวทีการถอดบทเรียน ในวันแรกด�ำเนินงานที่ ศบกต.
มีคณะกรรมการบริหารศบกต.เข้าร่วมเวทีจำ� นวนมากจึงมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นกัน
บรรยากาศค่อนข้างดีไม่ซีเรียสมากนัก แต่ในวันที่ ๒ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ซึ่งมีการพูดคุยซักถาม เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรระดับต�ำบล (นางชนัญชิดา หนูสีคง) ค่อนข้างมาก ท�ำให้
บรรยากาศค่อนข้างซีเรียส ต้องหยุดพักบ้างแล้วค่อยมาคุยกันต่อ

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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เทคนิคการเขียน หลังจากออกจากพื้นที่ควรรีบเขียนทันที เพราะยังจ�ำ
เรื่องราวได้อยู่ และอย่าคิดว่าการเขียนครั้งแรกแล้วจะต้องดีที่สุด 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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กรณีที่ ๒ การถอดบทเรียนตลาดชุมชนสินค้าเกษตร กรณีตลาด
ดอนแขวน ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
จุดเริ่มต้น ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตรได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการถอดบทเรียนตลาดชุมชนสินค้าเกษตร โดยมี
ค�ำถามพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดชุมชนมากมาย เช่น ความหมาย
หรือขอบข่ายของค�ำจ�ำกัดความของตลาดชุมชน รูปแบบตลาดชุมชนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จ ตัวอย่างตลาดชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ ฯลฯ
หาเพื่อน โดยขอความร่วมมือไปยังกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรร่วมด�ำเนินการ เป็นที่ปรึกษา และร่วมจัดเตรียมประเด็นตั้งโจทย์เพื่อ
การสอบถามผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ซื้อผู้ขาย พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น พ่อค้า
แม่ค้าปลีกต่างถิ่น และเจ้าของตลาด ต่อมาจึงช่วยกัน
ตั้งประเด็นค�ำถาม ซึ่งเป็นกระบวนการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง สสจ.
และ กวพ. เพื่อพัฒนาโจทย์ในการถอดบทเรียนร่วมกัน ๒ ครั้ง ด้วยการน�ำหลัก
การตลาด ๔P มาใช้ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากหลักการตลาด ๔P การตรวจ
เอกสารต่างๆ แล้วน�ำมาตั้งประเด็นค�ำถาม หลังจากนั้น
ด�ำเนินการถอดบทเรียนในชุมชน โดยแบ่งทีมงานออกซักถามแต่ละกลุ่ม
เป้าหมายพร้อมบันทึกอย่างละเอียดทั้งการบันทึกเสียง จดบันทึก โดยใช้ประเด็น
ค�ำถามตาม Mind map ที่ร่วมด�ำเนินการ และลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ตลาด
ดอนแขวน อ�ำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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การถอดบทเรี ย นตลาดชุ ม ชนสิ น ค้ า เกษตร กรณี ต ลาดดอนแขวน
ได้ก�ำหนดให้มีการสัมภาษณ์หรือสอบถามผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ ๑) การ
ด�ำเนินงานตลาดดอนแขวน ๒) เจ้าของตลาด ๓) เกษตรกร ๔) ผู้บริโภค
โดยใช้ Mind Map เป็นเครือ่ งมือหรือเครือ่ งช่วยจ�ำภายหลังทีม่ กี ารก�ำหนดประเด็น
ค�ำถาม และการจดบันทึก
การถอดบทเรียนครั้งแรกได้มีการพูดคุยกับนายทวีสิทธิ์ นามประเสริฐ
เกษตรอ�ำเภอเสิงสาง และนายจารุพัฒน์ ไตรพัฒนจันทร์ เกษตรต�ำบลสุขไพบูลย์
รวมทั้งเจ้าหน้าที่หลายๆ ท่านที่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเสิงสาง เพื่อเก็บข้อมูล
ในภาพกว้าง ครัง้ ต่อมาจึงได้เริม่ ลงส�ำรวจตลาด และสัมภาษณ์เจ้าของตลาด พ่อค้า
คนกลางอีก ๒-๓ ครัง้ รวมทั้งเกษตรกรผู้ถูกถามแต่ละรายยุ่งอยู่กับภารกิจของ
ตนท�ำให้ไม่คอ่ ยมีสมาธิในการตอบค�ำถามมากนัก จึงเกิดการนัดสัมภาษณ์ครัง้ ที่ ๓
กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายหลังที่ตลาดวายแล้ว

ผู้ซื�อ

เกษตรกรรายย่อย
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การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงร่วมกันวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล ด้วยการนำ�ข้อมูลที่ตอบโจทย์แต่ละข้อ มาวิเคราะห์ ร่วมกับ
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4P เพื่อตอบโจทย์เรื่องการดำ�เนินงานของตลาด
ชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำ�เนิน
งานตลาดชุมชนจนกระทั่งประสบความสำ�เร็จ

ประเด็น
• โจทย์
- การด�ำเนินงานของตลาด
ดอนแขวนเป็นอย่างไร ?
• ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค
ในการดำ�เนินงานตลาดชุมชนแต่ละรูป
แบบมีอะไรบ้าง ?
• บุคคลเป้าหมาย
- เจ้าของตลาด
- พ่อค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่
- ผู้ซื้อทั่วไปและผู้ซื้อไปขายต่อ
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการด�ำเนินงานของตลาด
ชุมชนแต่ละรูปแบบ
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัด
focus group จากนั้นนำ�ข้อมูล
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย
สัมภาษณ์เชิงลึก
สัมภาษณ์เชิงลึก
สัมภาษณ์เชิงลึก
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กรณี ที่ ๓ การถอดบทเรี ย นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ป้ อ งกั น ก� ำ จั ด
เพลี้ยแป้งในมันส�ำปะหลังของส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๑ พบว่ามีปัญหาการะระบาดของแมลงศัตรูพืชใน
มันสำ�ปะหลัง โดยเฉพาะเพลีย้ แป้งได้ทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในพืน้ ที่ ๔๕ จังหวัด
ทีป่ ลูกมันสำ�ปะหลัง ของประเทศไทย ซึ่งสำ�นักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
เป็นจังหวัดหนึ่งที่ดำ�เนินงานในการป้องกันกำ�จัดเพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังอยู่ใน
ระดับที่ดี สามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ทีมงานของสำ�นักงานเกษตรจังหวัดสามารถทำ�งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และสามารถ
บูรณาการการทำ�งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันกำ�จัดเพลี้ยแป้ง
ดังนัน้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำ�เนินการ ถอดบทเรียน สรุป และสังเคราะห์
การบริหารจัดการในการป้องกันกำ�จัดเพลี้ยแป้งของสำ�นักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจสามารถนำ�ไปปรับใช้ต่อไป
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สรุปผลการถอดบทเรียนการบริหารจัดการเพลี้ยแป้งที่มีประสิทธิิภาพ
ขั้นตอน
การค้นหา
โจทย์ในการ
ถอดบทเรียน

การด�ำเนินงาน
• ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลสถานการณ์ระบาดร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จังหวัด ๒ ครั้ง
• รวบรวมข้อมูลมือ ๒ โดยเข้าร่วมประชุม
โครงการจัดการเพลีย้ แป้งมันส�ำปะหลัง ๒ ครัง้
• จัดเวทีพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
การจัดการเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลัง ๒ ครั้ง
การกำ�หนด
• จัดท�ำประเด็นในการถอดบทเรียนจากโครงการ
ประเด็นใน
การจัดการเพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังของส�ำนัก
การถอดบทเรียน พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร
การจัดเก็บข้อมูล • ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่าง
ทีมงานของส�ำนักงานพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรและกองวิจัยและพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตร โดยในช่วงเช้าแบ่งเป็น ๒ ทีม
คือ ทีมที่ ๑ จัดเวทีพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ทีมที่ ๒ จัดเวที
พูดคุยกับคณะกรรมการหมูบ่ า้ นพัฒนาการผลิต
มันส�ำปะหลัง ครบวงจรต้นแบบบ้านห้วยดินด�ำ
ต�ำบลธงชัยเหนือ อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ช่วงบ่าย รวมเป็นทีมเดียวจัดเวที
พูดคุยกับศูนย์
คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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ผลลัพธ์
• การบริหาร
จัดการเพลี้ยแป้ง
ที่มีประสิทธิภาพ
กรณี จังหวัด
นครราชสีมา
• ประเด็นในการ
ถอดบทเรียน

ขั้นตอน

การด�ำเนินงาน
ผลลัพธ์
จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเทพหัสดินทร์
ด�ำบลนิคมสร้างตนเอง อ�ำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา
• วิธีการจัดเก็บข้อมูล ใช้เทคนิคตั้งประเด็น
ค�ำถาม สนทนา/แลกเปลี่ยน จับประเด็น/
สรุปความ บันทึกข้อมูล โดยมีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
การเขียน
• แบ่งบทบาทความรับผิดชอบ
• รายงานผลข้อมูล
รายงาน
ในการเขียนรายงาน
เบือ้ งต้นจากการ
ถอดบทเรียน
การวิเคราะห์/ • จัดเวทีพูดคุยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ • กรอบ/ประเมิน
สังเคราะห์
และสรุปผลการถอดบทเรียน ๓ ครั้ง ด้วย ในการวิเคราะห์
ข้อมูล/สรุป
การจัดท�ำกรอบ/ประเด็นในการวิเคราะห์/ แนวทางการบริหาร
ผลการถอด
สังเคราะห์ข้อมูล ในที่นี้เลือกใช้หลักการ
จัดการ
บทเรียน/
บริหาร ๔M คือ การบริหารคน
รายงานผล
การบริหารเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์
และการจัดการ
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บทสรุป

คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร
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บทสรุป
“การถอดบทเรียนที่ดี” นักส่งเสริมการเกษตรควรท�ำให้เป็นธรรมชาติ
ซึง่ เราต้องไม่ยดึ ติดกับเครือ่ งมือในการถอดบทเรียน และตราบใดทีเ่ ราสามารถทลาย
ก�ำแพงที่บดบังความเป็นกันเองในวงสนทนาลงได้ ข้อมูลที่ได้รับก็จะเป็นข้อมูลจริง
หรือประสบการณ์ที่เป็น “ความรู้ฝังลึก” (Tacit Knowldege) ที่ถูกถ่ายทอด
ออกมาอย่างมีคุณค่า ก็จะท�ำให้ได้ชุดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ มาเพิ่มเติม
ประสบการณ์ให้นักส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นต้นทุนความรู้ในการพัฒนางาน
พัฒนาคน พัฒนาความรู้ และสามารถน�ำ “บทเรียนที่ดี” ไปสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ดีในงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป
..สู้ๆนะ..
เป็นก�ำลังใจใหั
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