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ถอดบทเรียน...ไมยากอยางที่คิด
ยุทธดนัย สีดาหลา
27 กุมภาพันธ 2550

ความคิดและเปาหมาย
มีคําพูดที่มีความหมายเหมือนหรือคลายคลึงกันเกี่ยวกับการถอดบทเรียนอยูมาก ไมวาจะเปน สรุปบทเรียน
ถอดบทเรียน การจัดการความรู การถอดความรู ฯ
อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงฐานคิดที่เปนเปาหมาย คือ การไดความรู ความเขาใจ ที่จะนํามาใชในการปรับปรุง
การทํางาน หรือการสื่อสารกับคนอื่นๆ ทีส่ นใจ และทําใหสามารถทํางานไดดีขึ้น ในความหมายที่วา ทําได
งายขึ้น เร็วขึ้น ไดผลมากขึน้ และเหนื่อยนอยลง ที่เหมือนๆ กันแลว
โดยสวนตัว ผมจึงเห็นวาเปนเรื่องของ “วาทกรรม” ที่แตกตางเทานัน้
วาทกรรมที่แมจะพยายามจําแนก เพื่อบอกถึงอะไรบางอยาง ไมวาจะเปนความ “ลึก” หรือ “ขอบเขต” ของ
“ความรู” ที่แตกตาง
แตก็ยังมี เปาหมายเชนเดียวกัน คือ ความรู ความเขาใจในเรือ่ งราว ที่จะทําใหเรา และคนอืน่ ๆ ทํา
อะไรตางๆ ไดดีขึ้นนัน่ เอง

เทคนิคการถอดบทเรียน
ในปจจุบัน “เทคนิค” การถอดบทเรียน มีอยูมากมายในชื่อตางๆ อยางไรก็ตาม การเลือกใชเทคนิคตางๆ นั้น
มักจะมาพรอมกับ “ชวงเวลาที่เหมาะสม” ในการดําเนินการ และ “วัตถุประสงค” การถอดบทเรียน วาตองการรู หรือ
เขาใจในเรื่องอะไร ลึกลับซับซอนแคไหน
ซึ่งเทคนิคที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน มี 4 เทคนิคคือ การทบทวนระหวางการปฏิบตั ิ(After Action Review
technique :AAR) เทคนิคการทบทวนหลังการปฏิบัติ (Retrospective technique) และอีก 2 เทคนิคการถอดบทเรียน
ที่ประยุกตมาจากทฤษฏีการประเมินผลโครงการก็คือ เทคนิคการประเมินประสิทธิผลการทํางาน(Performance
Measurement : PM) และเทคนิคแผนที่ผลลัพธ(Outcome mapping : OM)2
ซึ่งอาจจัดเปนรูปตารางไขว(cross tab) ของการเลือกใชเทคนิคการถอดบทเรียนทั้ง 4 ตามชวงเวลาและ
วัตถุประสงค ไดดังนี้ครับ
ชวงเวลา\วัตถุประสงค
ทั้งโครงการ
กิจกรรม/เฉพาะเรื่อง
ระหวางดําเนินงาน
Outcome mapping
After Action Review technique
(OM)
(AAR)
หลังดําเนินงานเสร็จสิ้น
Performance Measurement(PM)
Retrospective technique
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เรียบเรียงจากการอานเอกสารและทดลองทํา ไมมีเจตนาใหเปนเอกสารวิชาการ ที่มีความสมบูรณครบถวนของเนื้อหา แตหวังใหเปนเอกสารเพื่อเชิญชวน
ใหทดลองถอดบทเรียนและสรางความรูด วยตนเอง และเติมความสมบูรณใหกับกระบวนการถอดบทเรียนของตนเองตอๆ ไป
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กนกภรณ ชูเชิด และสกรรจ พรหมศิริ. การถอดบทเรียน : วิธีวิทยาเพื่อเสริมสรางการเรียนรูสาํ หรับนักปฏิบัติการภาคประชาสังคม.2548
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ซึ่งเทคนิคการถอดบทเรียนแตละแบบ ตางก็มีแนวทาง ตลอดจนจุดเดน แตกตางกันไป ดังนี้
เทคนิค
แนวทาง
จุดเดน
การทบทวนระหวาง
 ทําในระหวางดําเนินโครงการ
 ผิดพลาดได แตตองไมผิดพลาด
การปฏิบัติ(After Action
ซ้ํา/ตีเหล็กตอนรอน
 งาย เหมาะสําหรับการเริ่มตน
Review technique
 คําถาม 3 ชุด ใหไดขอสรุปที่
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูใน
:AAR)
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
บุคคล/องคกร
 ชุดแรก เพื่อทําความเขาใจเบือ้ งตน  ทําไดบอยๆ ใชเวลาไมนาน
ใหตรงกัน
 เลือกได ถอดเปนประเด็น หรือ
 ชุดสอง เพื่อใหเห็นปรากฏการณที่
รายกิจกรรม
เกิดขึ้น และสรางความเขาใจถึง
ที่มาของปรากฏการณ
 ชุดสาม เพือ่ การคิดคนวิธีการ ที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
เทคนิคแผนที่ผลลัพธ
 ใชผลประเมินเปนเครื่องมือในการ  ถอดบทเรียนระหวางดําเนินงาน
(Outcome mapping :
 ใหน้ําหนักกับคุณภาพการ
กําหนดประเด็นการถอดบทเรียน
OM)
 3 ขั้นตอนในการถอดบทเรียน
ทํางานและการพัฒนาการของ
พฤติกรรม
 ขั้นแรก ทบทวนแผนงานโครงการ
และเกณฑชี้วัดความกาวหนา
 ตองใชกับงานใชระบบการ
ติดตามประเมินผลตามหลักการ
โครงการ ใหเห็นความคาดหวังและ
ความจริงที่เกิดขึ้นตรงกัน
ของแผนที่ผลลัพธเทานั้น(การ
 ขั้นสอง วิเคราะหเงื่อนไข ปจจัยที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร การ
เกี่ยวของ (หนุน ขวาง ใน นอก)
 สุดทาย กําหนดแนวทางทําตอไป
บริหารจัดการองคกร)
 ตองเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด
ใหดีขึ้น
ตอเนื่อง
เทคนิคการทบทวนหลัง  4 คําถาม เพื่อการไดบทเรียน
 ทําหลังจบโครงการ ถอด
การปฏิบัติ
 หนึ่ง เหตุที่ไดเขามาเกี่ยวของ
บทเรียนตั้งแตการเกิดขึ้นของ
(Retrospective
โครงการ กระบวนการ
แรงจูงใจที่เขามาทํางาน
technique)
 สอง โครงการเกิดขึ้นเพราะอะไร
ดําเนินงาน ผลลัพธ
ความสําเร็จที่คาดหวังคืออะไร
 เหมาะกับการถอดบทเรียน
โครงการที่ดําเนินเสร็จสิ้นและ
และอะไรคือความจริงที่เกิดขึ้น
 สาม อะไรคือสาเหตุที่ทําใหเกิด
ตองการทําในลักษณะเดียวกัน
อีก
ความจริงเชนนั้น
 ใชระยะเวลานาน ขึ้นอยูกับ
 สี่ ไดเรียนรูอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น
และจะมีขอ เสนอแนะอยางไร
ความซับซอนของโครงการ
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เทคนิค
การประเมินประสิทธิผล
การทํางาน(Performance
Measurement : PM)








แนวทาง
ตองเห็นคุณคา และเชื่อมั่นผลการ
ประเมิน
ใชผลลัพธ/ผลสําเร็จเปนจุดเริ่มตน
3 ขั้นตอนในการถอดบทเรียน
หนึ่ง ทบทวนแผนงาน ผลงาน และ
ผลการประเมิน
สอง วิเคราะหเหตุปจจัย
ความสําเร็จและไมสําเร็จ
สี่ สังเคราะหขอเสนอแนะ








จุดเดน
ถอดบทเรียนหลังเสร็จสิ้น
โครงการ
เหมาะกับงานที่มีระบบการ
ติดตามประเมินผล และมีการ
เก็บขอมูลตามตัวชี้วัดแลว
ตัวชี้วัดความสําเร็จตองมีความ
ชัดเจน
ถอดบทเรียนตามกรอบตัวชี้วดั
ความสําเร็จของโครงการ
.ใชเวลานาน ขึน้ อยูกับความ
ซับซอน ชัดเจนของตัวชี้วัด

นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ ทีใ่ ชถอดบทเรียน เชน
Peer Assist : PA(การเรียนรูจากเพื่อน) ซึ่งสวนใหญจะทําหลังเริ่มดําเนินการระยะหนึ่ง โดยเชิญที่ปรึกษา
หรือภาคีเครือขาย “ที่มีการทํางานคลายคลึงกัน” มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ บทเรียนกัน
Best Practice : BP (การเรียนรูจากตัวอยางทีด่ ี) ซึ่งตองมีการกําหนดหลักเกณฑของตัวอยางดีๆ นั้นรวมกัน
และมีการบันทึกผล จากนั้นก็เชิญผูที่เห็นรวมกันวา ทําใหเกิดตัวอยางดีๆ มาเลาสูกันฟง และแลกเปลี่ยนประสบการณ
สิ่งที่ยากที่สุดในวิธีการนี้ก็คือ จะนิยามตัวอยางดีๆ วาอยางไร

กระบวนการถอดบทเรียน
กระบวนการถอดบทเรียน ในแตละเทคนิค หากพิจารณาโดยรวมแลว อาจแบงขั้นตอนของกระบวนการ
ดําเนินการ ไดเปน 6 ขั้นตอน โดยในขั้นที่ 1 และ 2 อาจเรียกวาเปนขั้นเตรียมการ สวนตั้งแตขั้นที่ 3 เปนตนไปเปนขั้น
ดําเนินการถอดบทเรียน ดังนี้
1. เตรียมความพรอม
มี 3 สวนที่ตองดําเนินการก็คือ
o เตรียมกระบวนการ(ออกแบบ) เครื่องมือและอุปกรณตางๆ
o เตรียมบรรยากาศ ใหสงบ และผอนคลาย ไมมีสิ่งรบกวน การคิด
o เตรียมตัวผูเขารวม ใหพรอมทัง้ รางกายและจิตใจ ไมมีเรื่องกังวล อาจใชการนั่งสมาธิ หรือการ
พูดคุยกันในเรื่องตางๆ กอนเริ่มดําเนินกิจกรรม
2. เตรียมความเขาใจ
คือความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย กระบวนการ บทบาทของผูเขารวม กอนทีจ่ ะเริ่มกระบวนการถอด
บทเรียน ในขั้นถัดไป

4

3. เตรียมความทรงจํา
เพื่อใหเห็นและเขาใจที่มีที่ไปของการทํางานรวมกันและตรงกัน ทั้งแรงจูงใจที่มาทําโครงการ มา
รวมงาน เปาหมายที่ตองการ กิจกรรมที่ทํา ผลที่เกิดขึ้น ฯ
และจะเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล และสังเคราะหบทเรียนในขั้นตอๆ ไปโดยเฉพาะการ
ถอดบทเรียนทั้งโครงการ หรือหลังดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้น จะมีเรื่องราวตางๆ คอนขางมาก ขั้นตอนนีย้ ิ่งมี
ความจําเปนมาก
ซึ่งอาจใชเครื่องมือที่เรียกวา เสนแบงเวลา เปนเครื่องมือชวยทบทวนความทรงจําได
หากงาน/โครงการ มีความซับซอนมาก ก็อาจจะจัดขึ้นกอนหนาจะมีการถอดบทเรียนจริง เพื่อเตรียม
ตัวผูเขารวมกอนก็ได
4. วิเคราะหความสําเร็จ
เปนการวิเคราะหผลงานที่เกิดขึ้นจริง และเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค หรือตาม
ตัวชี้วัดที่มีอยู เพื่อแสดงใหเห็นวา สิ่งที่ไดมานั้น มีอะไรเกิดขึ้นมากกวา นอยกวา หรือเทากับที่คาดหวังไว
หรือไม
ซึ่งตองการขอมูลที่เปน “สภาพการณที่ปรากฏขึ้นจริง” ไมใชความคิด หรือความรูสึก
5. วิเคราะหปจ จัยที่เกี่ยวของ
เปนขั้นของการวิเคราะหวา ผลงานที่เกิดขึ้นนั้น ไมวาจะไดมากกวา นอยกวา หรือเทากับทีค่ าดหวัง
ไวนั้น เกิดขึ้นไดอยางไร มีอะไรที่หนุนเสริม หรือขัดขวาง
ในขั้นนี้ ควรวิเคราะหใหเห็นทั้งปจจัยภายในและภายนอกโครงการ หรือองคกร ทั้งที่เกี่ยวกับการ
วางแผน กระบวนการทํางาน กิจกรรมและเปาหมาย ตลอดจนบริบทของพืน้ ที่ หรือสังคม
6. สังเคราะหบทเรียนและขอเสนอแนะ
หลังจากที่รูเหตุผลแลววา ผลที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นไดอยางไร เพราะอะไร ก็คุยกันตอวา เราไดบทเรียน
อะไรบาง
ทั้งที่เกี่ยวกับ การวางแผน กระบวนการทํางาน กิจกรรมและเปาหมาย ตลอดจนบริบทของพื้นที่ หรือ
สังคมที่ตองใหความสําคัญ
และควรตองรูวา อะไรบางที่ควรทําตอไป อะไรที่ไมควรทําตอ อะไรที่จําเปนตองทําแตตองปรับปรุง
วิธีการ
และจะทําอยางนั้นไดอยางไร ใครตองทําอะไร อยางไร

หัวใจของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน ควรเปนกระบวนการที่ผูเกี่ยวของ ไดชว ยกันดึงเอาความรู ประสบการณ ที่แตละคนมีมา
กองรวมกัน ชวยกันวิเคราะห แยกแยะ และจับมารวมเปนชุดความรูในเรื่องตางๆ รวมกัน
มีเทคนิคการถอดบทเรียนมากมาย แตทุกๆ เทคนิค ตางตองใหความสําคัญ 4 ประการในการดําเนินการ
หรืออาจเรียกวา หัวใจ 4 หองของการถอดบทเรียน ไดแก
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หัวใจหองทีห่ นึ่ง คือ “คน” เขารวมที่มมี ุมมองแตกตาง ไดแก
กลุมเปาหมาย จะมีมุมมองของ “ผูรับ” วาสิ่งที่ไดรับเปนที่พอใจหรือไม เพราะอะไร ไดอยางที่ผูจัด
ใหคาดหวังหรือไม
ผูดําเนินการ/ปฏิบัติ จะมีมมุ มองของผูให และผูจัดการ มีขอมูล ประสบการณในการเตรียมการ
การประสานกับกลุมเปาหมาย วิทยากร ผูบริหาร และอื่นๆ รวมทั้งเงื่อนไข ขอจํากัดตางๆ ในการทํางาน
ผูบริหาร จะใหมุมมองของผูสนับสนุนไดดี วา ใหอะไรได หรือไมไดเพราะขอจํากัดหรือเงื่อนไขอะไร
ผูประเมิน จะใหมุมมองจากปรากฏการณที่พบเห็น และบทวิเคราะหบางอยาง เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
มุมมองอื่นๆ
ถาไมมีทุกกลุม ก็ไมเปนไรครับ แตใหคดิ เสมอวา คนทีแ่ ตกตาง ยอมใหมุมมองที่แตกตาง และการมี
คนที่เกี่ยวของครบถวน ยอมสรางความสมบูรณของมุมมองและบทเรียนที่เราจะไดมากกวามีไมครบ
หัวใจหองที่สอง คือการสนทนา หรือการพูดและฟง เพราะการพูดคุยของคนจํานวนมาก การสนทนาที่
ไมดีอาจจะนําไปสูความขัดแยงได แตถาเรา ฟงอยางตั้งใจ อยางเอาใจใส คุยแบบไมรีบตอบโต คุยเพื่อเปด
มุมมองใหมๆ และไมดวนตัดสินใจ โดยใชฐานคิดของตนเองตัดสินความคิด มุมมองคนอื่น ความขัดแยงก็จะ
ไมเกิด
หัวใจหองที่สาม คือ การตั้งคําถาม ที่ไมจาํ เปนมีมาก แตตอง สําคัญ เปนประโยชน เพื่อใหไดในสิ่งที่
ตองการ คือความจริงของเรื่องราว และนําไปสูความรูแ ละความเขาใจใหมๆ
ซึ่งควรใหน้ําหนักกับการทบทวนอดีต(ความคาดหวัง แรงจูงใจ ผลที่เกิดขึ้นจริง ฯ )แค ¼ ของเวลาที่มีก็พอ
ใหน้ําหนักกับการวิเคราะหวา ทําไมจึงเกิดผลอยางนั้น ¼ เวลาที่มีเหมือนกัน
และควรใหน้ําหนักมากกับการตอบคําถามทีเ่ กี่ยวกับ การสังเคราะหบทเรียน และสิ่งที่ควรตอไป ทําอยางไร
ถึงครึ่งหนึ่งของเวลาที่มีอยู
หัวใจหองสุดทาย คือ การสะทอนกลับ(Reflect) ภายหลังการถอดบทเรียน ควรใหทุกคนไดสะทอน
ความคิด ความรูสึก และความรู ที่แตละคนไดจากการถอดบทเรียน ไมวาจะเปนดานดีหรือดานที่ตองปรับปรุงก็ตามแต
เพื่อสรางความเขาใจรวมกันทีม่ ากขึ้น
ถาเราเขาใจเปาหมาย และหัวใจของการถอดบทเรียนแลว เทคนิคตางๆ ก็จะกลายเปน “เครื่องมือ”
ที่จะพาเราไปสูเปาหมายไดไมยาก

สงทาย
ที่เลือกเลาถึงหัวใจของการถอดบทเรียนไวชวงทายนั้น เพียงเพื่ออยากจะชีใ้ หเห็นวา ไมวาเทคนิคการถอด
บทเรียนที่ใช จะเปนเทคนิคอะไรก็ตามแต
ลวนตองใชการพูดคุย และคําถาม ทีด่ ี เหมาะสมกับความตองการรูข องผูดําเนินการทั้งสิ้น โดย
สวนตัว ผูเขียนจึงใหนา้ํ หนักกับการตั้งคําถาม ที่เหมาะสมกับความตองการรู และการเลือกวิธีการพูดคุย ที่
ทําใหเราสามารถพูดคุยกันไดอยางสบายใจ ใหขอมูลประสบการณ ความรูของแตละคนไหลเวียนออกมา
อยางเต็มที่มากกวา
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อยางไรก็ดี สวนใหญก็จะพบวา ในการถอดบทเรียนนั้น มักพบวา
ผูเขารวมจะใหน้ําหนักกับการทบทวนอดีต และวิเคราะหผล เยอะมาก จนไมมีหรือมีเวลานอย
สําหรับการสังเคราะหบทเรียน และสิ่งควรทําอะไรตอ
มีคนไมนอย ไมอดทนกับกระบวนการ และตองการไปอยางเรงรีบ “เพราะไมเคยชิน” “เพราะไม
เชื่อมั่นวารูแลวจะทําอะไรได”
มักพูดคุยถึงคนอื่นๆ ไมคุยถึงตนเอง เห็นคนอื่น ไมเห็นตนเอง ในกระบวนการทํางาน
พูดคุยบนฐานของ “ความรูส ึก” มากกวา “ขอมูลหรือขอเท็จจริง”
ซึ่งเปนเรื่องที่ตองระวัง เพราะจะทําใหไมไดบทเรียนอยางที่ตองการ คือ ความรูที่จะทําใหทาํ งานไดดีขึ้น และ
เกิดความขัดแยง
ดังนั้น สําหรับคนที่จะเปนวิทยากรกระบวนการ หรือผูดําเนินการกระบวนการถอดบทเรียน นั้น
• ตองเปนผูชวยดึง ขอมูล ความรู ประสบการณของทุกคนที่เขารวมออกมา ไมใชผใู หคําตอบ
• ตองมีความรูเกีย่ วกับโครงการ กิจกรรม หรืองานที่จะถอดบทเรียน ไมวาจะเปนคนในหรือนอกก็ตาม
• ไมควรตั้งแคคําถามหลัก แตตองมีคําถามยอยๆ เพื่อนําไปสูค ําตอบ
• เชื่อมโยงและสรุปประเด็นจากคําถามและคําตอบของทุกคน และระวังการพูดคุยนอกประเด็น
• สรางบรรยากาศที่ผอนคลาย แตกระตุนใหทุกคนพูดคุยอยางสนุกสนานและเทาเทียม
• มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟง พูด อาน เขียน สังเกตการณ
ในตอนทายของเอกสารนี้ ผมไดลองยกตัวอยางคําถามที่เคยใชการถอดบทเรียน ทั้งที่เปนรายโครงการ และ
เปนเรื่องเฉพาะประเด็นมาใหดูเปนตัวอยางดวยครับ รวมถึงขอสังเกตเกี่ยวกับการใชเทคนิคการสรุปบทเรียนมาใหดู
ดวย เผื่อจะเปนอะไรที่ชวยนําทาง เอาไปปรับใชใหเหมาะสมกับแตละคน แตละงานได
ขอใหทดลองทําครับ เพราะถาไมลองทํา ก็จะไมรูวา ถอดบทเรียน ไมยากอยางที่คิด
สุดทายจริงๆ ขอใหสนุกกับการถอดบทเรียน และไดความรูอยางที่ตองการนะครับ
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ขอสังเกตการใชเทคนิคการสรุปบทเรียนแบบตางๆ
เทคนิค
ถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น
ประเด็น
AAR
OM
วัตถุประสงค
เรียนรูระหวางทํางาน เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน
จุดเดน

จุดเนน

เงื่อนไข

ขอสังเกต/
ควรระวัง

ขอมูลยังสด ทําไดบอยๆ สะสมบทเรียนไป
เรื่อยๆ เหนื่อยหนอย แตเหนื่อยนอย สามารถ
ทําเปนชุดบทเรียนไดเลย
ใชเวลานอย
เนนคุณภาพ
เนนคุณภาพของ
กระบวนการ ผล และ กระบวนการทํางาน
เงื่อนไข เฉพาะเรื่อง และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ทําทันที หรือหลังจาก
ทํางานเสร็จไมนาน
มาก
ตองโฟกัส ที่
เปาหมายการคุย

ตองมีระบบติดตาม
ประเมินผลตาม
หลักการของแผนที่
ผลลัพธ
และถอดบทเรียนบน
ผลประเมิน
ทําบอยมาก ทํานานมาก ทําแลวไมนํามาใช
อาจทําใหเบื่อ ระวังการใชอารมณในการ
พูดคุย
AAR จะเหมาะสําหรับการพยายามฝกฝนการ
ทํางานบนฐานความรู หรือการเปนนักถอด
บทเรียน
OM เหมาะกับองคกรที่ตองการสรางวัฒนธรรม
การเรียนรู

ถอดบทเรียนทั้งโครงการ
Retrospective
PM
เรียนรูหลังทําโครงการ เพื่อรวบรวมความรูจาก
กระบวนการทํางาน เพื่อพัฒนาการทํางานโครงการ
ตอไป
ทําครั้งเดียว เปนการวิเคราะหกระบวนการทํางาน
ใหบทเรียนที่ลึกซึ้ง ละเอียด

เนนกระบวนการ และ
เงื่อนไข

เนนประสิทธิผล

เหมาะกับการจะทํา
โครงการใหมใน
ลักษณะเดียวกันใน
อนาคต

ตองมีระบบติดตาม
ประเมินผลและ
ประเมินผลเสร็จแลว
และคุณภาพขอมูล
สําคัญมาก

ขอมูล อารมณ ความรูสึก อาจจะจางหายไปตาม
เวลา
กระบวนการใชเวลานาน อาจเบื่อ เครียด
ตองการบรรยากาศที่สงบ ผอนคลายมาก
ผูดําเนินการตองใชทักษะสูงในการตั้งคําถาม และ
จับประเด็น
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ตัวอยางคําถามในการถอดบทเรียน “โครงการ”
คําถามที่จะยกมาใหอา นตอไปนี้ เปนชุดคําถาม “เบื้องตน” เทานั้น เปนคําถามกลางๆ ที่ผใู ชสามารถนําไป
ปรับใช เพื่อเพิม่ ความลึกของเนื้อหาในการพูดคุย ใหสอดคลองกับเปาหมายของโครงการ สภาพการทํางาน หรือ
เปาหมายของการถอดบทเรียน
คําถามชุดที่ 1 เพื่อเตรียมความทรงจําและขอมูล
เปนชุดคําถามเพื่อทบทวนที่มาที่ไปของโครงการ และตัวทานเอง ตลอดจนสิ่งที่ไดทําลงไป และผลที่
เกิดขึ้นในทุกๆ ดาน เพื่อใหเห็นภาพที่เกิดขึ้น เปนภาพเดียวรวมกัน ซึ่งการใหภาพตางๆ ควรยกยกเหตุการณ
สถานการณประกอบ เพื่อความชัดเจน
ตัวอยางคําถามในชุดนี้ เชน
1. ทําไมทานถึงเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการนี้
2. โครงการนี้มุงหวังจะทําใหเกิดอะไรขึ้นบาง (สภาพ” ความสําเร็จที่คาดหวัง)
3. โครงการนี้ มีโครงสรางการทํางาน บทบาทหนาที่กันอยางไร ใครรับผิดชอบอะไรบาง
4. โครงการนี้ไดดําเนินกิจกรรมอะไรไปบาง และไดผลอะไรบาง
คําถามชุดที่ 2 เพื่อคนหาความสําเร็จที่เกิดขึ้น
เปนชุดคําถามเพื่อการวิเคราะห แยกแยะใหเห็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในดานการบริหาร
จัดการ และผลงาน
1. ความสําเร็จอะไรที่ได “ตาม” ความคาดหวัง และสภาพความสําเร็จที่วาเปนอยางไร
2. ความสําเร็จอะไรที่ได “มากกวา” ความคาดหวัง และสภาพความสําเร็จที่วามากกวาเปนอยางไร
3. ความสําเร็จอะไรที่ได “นอยกวา” ความคาดหวัง และสภาพความสําเร็จที่วานอยกวาเปนอยางไร
คําถามชุดที่ 3 คนหาปจจัยที่สงเสริม และเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ
เปนชุดคําถามเพื่อวิเคราะห “ทําไม” ผลการดําเนินงานจึงไดมากกวาหรือนอยกวาที่คาดหวัง โดยให
วิเคราะหถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งโครงสรางการทํางาน กระบวนการทํางาน กิจกรรม วิธกี ารทํางาน ทีมงาน
กลุมเปาหมาย รวมถึงปจจัยแวดลอมอื่นๆ วาอะไร เปนเหตุใหผลการดําเนินงานเปนอยางนั้น
ในชุดนี้ ตองเนนที่คําถามวา “ทําไม” ใหลงลึกไปเรื่อยๆ และควรใหเวลากับคําถามชุดนี้ใหมาก
ตัวอยางคําถามในชุดนี้ เชน
1. “อะไร” ที่ทําใหเราทํางานไดผล “ตาม” ความคาดหวัง “ทําไม” จึงเปนอยางนั้น
2. “อะไร” ที่ทําใหเราทํางานไดผล “มากกวา” ความคาดหวัง “ทําไม” จึงเปนอยางนั้น
3. “อะไร” ที่ทําใหเราทํางานไดผล “นอยกวา” ความคาดหวัง “ทําไม” จึงเปนอยางนั้น
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คําถามชุดที่ 4 เพื่อคนหา “บทเรียน” จากการทํางาน
เปนชุดคําถามเพื่อสังเคราะหวา เราไดเรียนรูบทเรียนอะไรจากการทํางานที่ไดผลอยางนั้น และรูวามี
เงื่อนไขปจจัยอะไรที่สงผลตอความสําเร็จการทํางาน เพื่อพัฒนากระบวนการ วิธีการทํางาน รวมทั้งการ
บริหารจัดการโครงการใหดีขึ้น
ตัวอยางคําถามที่ใชเพือ่ พูดคุยในชุดนี้ เชน
1. “อะไร” ที่คิดวาดี ทําแลวไดผล ควรทําตอ ทําไม
2. “อะไร” ที่คิดวายังสามารถทําได แตตอง “ปรับปรุง” จะปรับปรุงอยางไร
3. “อะไร” ที่คิดวาทําแลว “ไมดี” ไมควรทําตอ ทําไม
4. ทานมีขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการตอไปอยางไรบาง
ทั้งนี้ คําตอบที่ควรไดมา ควรเปนบทเรียน และขอเสนอที่ชัดเจน เปนรูปธรรม ใหเห็นแนวปฏิบัติที่เอา
ไปใชได ไมใชหลักการ หรือคําตอบกวางๆ
เชน ไมควรตอบวา เราตองประสานงานใหดีขึ้น แตใหระบุเลยวา เราจะตองประสานงานยังไง เพื่อให
ไดผลงานที่ดี หรือ
เราสามารถ “สื่อสาร” ขอมูลไดดี ชวยงานไดมาก แตควรเปนวา การใช “วิทยุชุมชน” เลาขอมูลให
ชาวบานฟงทุกวัน ทําใหชาวบานรับรูขอมูล ความเคลื่อนไหวโครงการ และเขามารวม เปนตน

ตัวอยางคําถามในการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น “การเลือกภาคีรวมดําเนินงาน”
ภาคีที่ผมจะพูดตอไปนี้ผมหมายถึงทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของและถูกอางถึงในโครงการนะครับ ทั้งคนที่ถูกระบุวาเปน
กลุมเปาหมาย และคนที่ถูกเรียกวาภาคีรวมงาน
ประเด็นปญหาที่เจอก็คือ ไมใหความรวมมือ ไมมีเวลาให ไมเขารวมกิจกรรม และเปาหมายการคุยก็คือ ตองทําให
เกิดความรวมมือ เขารวมกิจกรรม
ชุดคําถามแรก ก็จะเปนการทําความเขาใจกับสิ่งที่เรามุงหวัง ตัวเราเอง และการเลือกภาคีที่เหมาะสม ที่จะ
ตอบสนองความมุงหวังนั้นๆ
1. สิ่งที่เรามุงหวังจะทําให "เกิดขึ้น" คืออะไร (ตอนที่ทบทวนกับกับโครงการ ผมโฟกัสไปที่เปาหมายโครงการ มี
ระยะเวลากํากับเลย) ระบุเปนรูปธรรมไดมั้ย
2. "ภาคีที่เราเลือก" มีคุณสมบัติอะไร ที่จะทําใหเกิด หรือนําไปสูสิ่งที่เรามุงหวัง
3. "ตัวเรา" มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยางไรที่จะทํางานกับภาคีที่เราเลือก ที่จะนําไปสูเปาหมายที่มุงหวัง
U ประสบการณที่เจอก็คือ เราอาจจะมีการวิเคราะหคุณสมบัติภาคี แตไมเคยวิเคราะหวาเรามีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม พอที่จะทํางานกับภาคีนั้นดวยหรือเปลา
ชุดที่ 2 เปนคําถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในการทํางานกับภาคีในชวงที่ผานมา
1. เรา "คาดหวัง" อะไรกับภาคีที่เราเลือกมารวมงานบาง ระบุรูปธรรมพฤติกรรมของสิ่งที่เราคาดหวังเลย
2. "สิ่งที่ไดรับ" จากการทํางานรวมกับภาคีจริงๆ คืออะไร ระบุรูปธรรมของสิ่งที่เกิดขึ้น
3. "ความแตกตาง" ของ "ความคาดหวัง" และ "สิ่งที่ไดรับจริง" คืออะไร ทั้งที่เปนดานดี (ไดมากกวาที่คิดที่หวัง) และ
ไมดี (ไดนอยกวาที่คิด ที่หวัง)
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ชุดที่ 3 เปนคําถามเพื่อทบทวนเงื่อนไขปจจัยที่ทําใหเกิดสิง่ ที่ดี และไมดี จากการทํางานที่ผานมา และ
พัฒนาแนวทางทํางานตอ (ถายังอยากทํางานกับภาคีนั้นตอ)
1. ทําไมถึงเกิดความแตกตางเหลานั้น (แยกเปนทีละดาน ดี – ไมดี) เขาเปนอยางไร เราทําอยางไร
2. จะทําใหสิ่งดีๆ ที่เกิดในคราวนี้ คงอยูตอไปไดยังไง
3. จะทํายังไง ไมใหเกิดสิ่งที่ไมดีอีก

ตัวอยางคําถามเพื่อการถอดบทเรียน “กระบวนการทํางานโครงการ”
มีคําถามอยูบอ ยๆ วา เรามีองคความรูในเรื่องการทํางานอะไร และอยางไรบาง ในทามกลางตัวอยาง
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยูมากมาย ผมก็เลยลองทําแนวคําถามเพื่อถอดประสบการณที่เราๆ ทานๆ เคยทํา อาจจะไม
เปนองคความรูอยางที่คาดหวัง แตคิดวา นาจะทําใหไดชุดประสบการณในเชิงกระบวนการทํางานขึ้นมา ในประเด็น
ในเรื่องที่เราสนใจได
คําถามก็จะยังเปนคําถามอยูตอไป ที่ไมมีคําตอบซักที เพราะไมลงมือทํา ลองทําดูนะครับ
U ทบทวนเปาหมาย และสถานการณจริงทีเ่ กิดขึ้น
เพื่อสรางความชัดเจน และความเขาใจรวมกันในกระบวนการทํางาน จึงควรมีการตกลงใหเขาใจรวมกันวา
(1) กระบวนการทํางานมีกี่ขั้นตอน อาจจะแยกเปนประเด็นหลัก แลวแยกเปนขั้นตอนยอยๆ ก็ได (2) ควรทบทวนความ
มุงหวังของเราถึงผลที่ตองการจะไดในแตละขั้นตอนใหชัดเจน ระบุใหเปนรูปธรรมของผลที่ตองการ (3) ควรระบุ
เชนเดียวกับขอ (2)
1. กระบวนการทํางานโครงการ มีขั้นมีตอนอยางไร
2. มีเปาหมายในเชิงกระบวนการทํางานแตละขั้นอยางไร
3. ผลที่ไดจากการลงมือปฏิบัตใิ นแตละขั้นตอนจริงๆ เปนอยางไร (เนนใหเปนพฤติกรรม)
4. มีอะไรบาง ที่ “แตกตาง” ระหวาง เปาหมาย กับ ความจริงทีเ่ กิด (ทั้งที่ไดมากกวา และนอยกวา) (เนน
พฤติกรรม)
หลังจากการพูดคุย เราสามารถบันทึกลงเปนตารางงายๆ เชน
กระบวนการทํางาน
ความคาดหวัง
ที่ไดรับจริง
ความแตกตาง
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U ทบทวนกระบวนการทํางาน
5. อะไรที่ทํากี่ครั้งๆ ก็ไดผลตามตองการ ? เพราะอะไร ? (เนนพฤติกรรม วาทําอยางไรจึงไดผลอยางนั้น)
6. อะไรที่ทําแลว ไดผลบาง ไมไดผลบาง ? เพราะอะไร ? (เนนพฤติกรรม วาทําอยางไรจึงไดผลอยางนั้น)
7. อะไร ที่ทํากี่ครั้งๆ ก็ไมไดผลอยางที่ตองการ ? เพราะอะไร ? (เนนพฤติกรรม วาทําอยางไรจึงไดผลอยางนั้น)
อาจบันทึกลงตารางไดงายๆ อยางนี้ครับ
กระบวนการ
ไดทุกครั้ง ไดบาง ไมเคยไดเลย
เพราะเราทําอยางนี้
ทํางาน

U ขอเสนอตอสิง่ ที่ควรทําในกระบวนการทํางาน
เปนคลายๆ การสรุปในเชิงกระบวนการ ใหเห็นสิ่งที่ควรทํา หรือควรระแวดระวัง ในการดําเนินงานของเราเองใน
แตละขั้นตอน ผลที่ไดนาจะเปนชุดความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การจัดคาย การรณรงค การฝกอบรม หรือ
กระทั่งการพัฒนาโครงการ สิ่งที่เนนในจุดนี้ คือ ขอเสนอควรเปนขอเสนอที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความ
เฉพาะเจาะจง จากสิ่งที่เราทําแลวไดผล และเพื่อแกไขสิ่งที่เราเคยทําแลวไมไดผลครับ
8. อะไร เปนสิ่งที่ควรทําในแตละขั้นตอนของกระบวนการทํางาน ?
9. อะไร เปนสิ่งที่ไมควรทําในแตละขั้นตอนของกระบวนการทํางาน ?
สรุปลงในตารางงายๆ ไดครับ เชน
กระบวนการทํางาน
ควรทําอะไร
หมายเหตุ (สิ่งที่ควรใส
ไมควรทําอะไร
ใจ)

