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BAR : Before Action Review 

 

DAR : During Action Review 

 

AAR : After Action Review  
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การฝึก สุนทรียสนทนา 

Dialogue 
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การสรุปความ VS ถอดบทเรียน   

เหมือน/แตกต่างจากอย่างไร? 
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ทางการชิลไีดป้ระกาศทางโทรทศัน์ เตือนในระดบัสีแดง ซึง่เปน็

ระดับสูงสุด ใหป้ระชาชนทีอ่ยู่ในเขตรอบๆ ภูเขาไฟโคปาฮวั  

ในรัศมี 25 กโิลเมตร อพยพออกจากทีพ่กัอาศัยในทนัท ีเนื่องจาก

ภูเขาไฟลกูนี้ ซึง่ตั้งอยูร่ัฐไบโอไบโอ บริเวณชายแดนทางตอนใต้ของ

ชิลี ดา้นทีต่ิดกบัอาร์เจนตินา่ เริม่ส่งสัญญาณมาเปน็เวลาหลาย

สัปดาห์แล้ว วา่จะปะทขุึ้นมาอีกครัง้ 
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สรุปความ  

จะต้องจับประเด็นให้ได้ว่า  

ใคร  

ท าอะไร  

ท าที่ไหน  

ท าเมื่อไร  

ท าอย่างไร  

เกิดผล.... แล้วจดบันทึก 9 เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ 



สรุปความ 

 

ใคร               รัฐบาล ประเทศชิลี 

ท าอะไร           ประกาศเตอืนภัย ในระดับสแีดง  

เมือ่ไร              - 

อยา่งไร           เตือนภยัผา่นทางโทรทศัน์ 

ผลเป็นอยา่งไร    ขอให้ประชาชนในเขตรอบๆภูเขาไฟโคปาฮัว  

                   ในรศัม ี25 กิโลเมตร อพยพออกจาก 

                   ทีพ่ักอาศยัในทันที  
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การถอดบทเรียน 

 

เป็นการ ค้นหา ความรู้จาก การปฏิบัติ 

ไม่ใช่ เปน็เพียงแค่... เรื่องเล่า  

แต.่.. ต้องมีค าอธิบายที่มีคุณค่า และ  

สามารถน าไปปฏิบัติต่อได้ หรือ ประยุกต์ใช้  

เมื่อใช้ซ้ าๆ ย่อมเกิด ทักษะ ความช านาญ หรือ

สามารถปรับปรุงความรู้น าไปสู่ แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
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การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม น าสู่ ปัญญาปฏิบัต ิ

ปรับปรุงวิธีคิด และเน้นระบบคุณค่าของบุคคล  

กลุ่มบุคคล และ องค์กร 
12 เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ 



เทคนิคการถอดบทเรียน 

ใช้วิธีการเรียนรู้จากผู้รู ้

   ปัญญาปฏบิัติ  

   "เขาท ากันอย่างไร?"  

ดูจากการปฏบิตัิ 

      ลงมือปฏบิตัิ 

            เรียนจากการสนทนา 

             ขอค าแนะน าจากผูรู้้ 
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กิจกรรมที่ 1 

ฝึกปฏิบัติ 
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ดูวิดีโอ 1 และ 2  

 

ฝึก ถอดบทเรียน 

เปรียบเทียบสิ่งที่พบเห็น 
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ข้อมูลของการเรียนรู้  

ก่อนน ามาถอดบทเรียน ได้มาจากไหน? 

 

การสอบถาม สมัภาษณ์ เสวนา พูดคุย สภากาแฟ 

การเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริง 

รู้วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Good/Best Practice)   

จากนั้น... น าสิ่งที่ได้มาจัดเก็บ  จัดหมวดหมู่ข้อมูล 

แยกแยะประมวลผล และการเปรียบเทียบขอ้มูล 
18 เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ 



เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูล  

การตั้งประเด็นค าถามเป็นหลัก เช่น 

 

ใคร ... 

ท า อะไร (What) 

ท า อย่างไร (How to) 
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ถอดบทเรียนจากผู้รู้ 
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Knowledge is not what you 

know, but is what you do.  

 

ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้  

แต่เป็นการกระท า  
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ถอดบทเรียน  

เริ่มที่ไหน? 
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ก่อนจะไปสร้างองค์การ(องค์กร) แห่งการเรียนรู้  

ต้องสร้างองค์... ก่อน  
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การเปลีย่นแปลงในชวีิตเรา ล้วนเกิดขึน้จากตัวเราสรา้งเอง

หรือคนอื่นๆมาเกี่ยวข้อง มาร่วมสร้าง ทีม่ทีัง้เรื่องที่ดีและไมด่ี 
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การใช้ชีวติ การท างาน เมื่อผ่านไปแล้วระยะหนึ่ง 

ให้กลับมาทบทวนกิจกรรมนั้นว่า.... 

 

เป็นอย่างไร  

เกิดอะไรขึ้น  

มีอะไรดี มีอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ 

มีข้อมลูอะไรมาเกี่ยวข้อง  

จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
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BAR : Before Action Review 

 

DAR : During Action Review 

 

AAR : After Action Review  
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ถอดบทเรียนจากชีวิต 
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จิตแพทย ์: แอเรียส ท าไม คณุถงึดูโกรธตลอดเวลา 

แอเรียส : เงียบ แต่ยงัแสดงทา่ทางโกรธอยู ่

จิตแพทย ์: คณุรู้ไหมวา่... หากคณุให้อาหารมัน (ความโกรธ) ทุกวนั มันยิง่เตบิโต 

แอเรียส : นิ่ง และคิดตาม 

 

 

 

ที่โดนใจเพราะ ผมกค็ิดตาม ความโกรธ ความเครียดแคน้ ชงิชงั  

เป็นตัวบ่อนท าลายจิตใจเรา 

หาก.... มันเกดิขึน้ทกุวัน (เสมือนเราให้อาหารมัน) เรากไ็ม่มคีวามสขุ  

มีใครบา้ง อยากโกรธตลอดเวลา โกรธทกุวนั โกรธทกุครัง้ เมื่อไม่พอใจ ไมไ่ด้ดงัใจ  

การใหค้วามเมตตา กรณุา เปน็สิง่หนึง่ที่ชว่ยขจดัความโกรธได้  

หลายคนขจดัความโกรธได้ ดว้ยวธิีทีแ่ตกตา่งกนั แลว้คณุละครบั คิดอยา่งไร? 
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Hope for the best and Plan for the worse 
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กิจกรรมที่ 2 

ฝึกปฏิบัติ 
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ฝึก ถอดบทเรียนตัวเอง 

 

เขียนเรื่องดีๆ  

ที่เคยกระท าในชีวิต 
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จับคู่  

(เลือกคนที่เราไม่ค่อยสนิทหรือรู้จัก) 

แลกเปลี่ยน...  

เรื่องดีๆ ที่เคยกระท าในชีวิต 

ให้คู่ของเราฟัง 
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การถอดบทเรียน 

  

เป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่... 

ในตัวคน (Tacit Knowledge)  

ออกมาเป็น 

บทเรียน/ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  
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เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูล  

การตั้งประเด็นค าถามเป็นหลัก 

 

การตั้งประเด็นสนทนา  

สุนทรียสนทนา (dialogue) 

เรียนรู้จากค าตอบ 

วิธีปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศ (Good/ Best Practice) 

มิใช่เพียงท าหน้าที่ เค้นค าตอบ  

แล้วน าค าพูดที่โต้ตอบมาประมวลผล  
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กิจกรรมที่ 3 

ฝึกปฏิบัต ิ

สุนทรียสนทนา 
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ดูวิดีโอ 2 เรื่อง 

 

ฝึก ถอดบทเรียนด้ยตนเอง 

จับกลุ่มสุนทรียสนทนา 
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วิดีโอ 3 และ 4 
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เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูล  

การตั้งประเด็นค าถามเป็นหลัก 

 

หากมีมากกว่า 1 คน 

ร่วมกันอภิปรายความคิดเห็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

แล้วน าผลมาประมวลสรุป  
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การถอดบทเรียนที่บกพร่อง  

 

พฤติกรรม หวงวิชา ไม่ยอมถ่ายทอด  

 

ไม่เห็นความส าคัญของการแลกเปลีย่นความรู้ 
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การถอดบทเรียนที่บกพร่อง 

 

หลายครั้ง หลายคนได้รับฟังเนื้อหาการประชุม 

หรือ การบรรยาย แล้วเกิดบิดเบือนเนื้อหาที่ได้รับรู้  

รับฟังมา อาจผิดพลาดไป  

เนื่องจากความ ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ในเนื้อหา  

เพราะว่าแต่ละคนมีภูมิหลัง แหล่งที่มาแตกต่างกัน 
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การถอดบทเรียนที่บกพร่อง 

 

ผู้ถอดบทเรียน 

ไมส่ามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสาระที่รับรู้ได้ 

ขาดการแลกเปลีย่นความรู้ที่ได้ 

ชอบเลียนแบบ 
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เขียน ถอดบทเรียน 

ถอดบทเรียนในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

การถอดบทเรียนทั้งเรื่อง  

 

เรียบเรียง เรื่องที่รู ้ที่ได้เห็น ที่ได้ท า 

น ามาผูกเรื่องราว 

แทรกข้อคิด 

เปรียบเทียบ 

มีข้อมูลอ้างอิง 
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ถอดบทเรียน ที่ส าเร็จ น าไปสู่... 

    การบันทึกบทเรียน 

     ตรวจสอบความถูกต้อง 

                    การน าไปใช้ 

    การพัฒนาชุดความรู้ 
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ท างานประจ าใหด้ี

มีอะไรใหห้ารอืกนั

ขยนัทบทวน
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สาธิต เลียนรู้ (เอาอย่าง) ดูตัวอย่าง 
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ถอดบทเรียน เกิดประโยชน์อะไร? 
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A little knowledge that acts is 

worth more than much 

knowledge that is idle. 

  

ความรู้เพียงเล็กน้อย เพื่อปฏิบัต ิ

มคี่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉยๆ  

(Kahlil Gibran)  
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ถอดบทเรียน จากเรื่องเล่า  

ก่อนน าไปใช้   ต้อง... 

สกัดหรือสังเคราะห์ความรู้จากเรื่องที่เล่า  

ตรวจสอบความถูกต้อง 
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าได้โดย... 

 

เริ่มต้นการจับความรู้ที่เกิดขึ้นสั้นๆ (ต้องฝึกท า บ่อยๆ) 

ภายหลังการท ากิจกรรมของทีมท างาน รวมทั้งทบทวน

และสะท้อนบทเรียนเพื่อน าไปสู่การวางแผนต่อไป 

 

การรักษาความลับและ 

การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน 
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ถ้าถ้า... ... เราไม่อยู่ในฐานะเราไม่อยู่ในฐานะ  

ที่จะเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ ที่จะเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่   

เราก็เราก็... ...   

เปลี่ยนที่ตัวเราเอง เปลี่ยนที่ตัวเราเอง ก่อนก่อน  
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จุดที่ส าคัญ คือ จุดที่ส าคัญ คือ   

การจัดการความรู้ ร่วมกับการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ ร่วมกับการถอดบทเรียน    

ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา   

ภายในหน่วยงานของเราภายในหน่วยงานของเรา  

ไม่เน้นการควบคุมสั่งการ ไม่เน้นการควบคุมสั่งการ   

แต่แต่... ... เน้นใจเน้นใจ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้    

หน่วยของเรา ก็ได้ประโยชน์หน่วยของเรา ก็ได้ประโยชน์    
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ความรู้มีอยู่มากมาย  

การพัฒนาความสามารถของคน 

ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  

เพื่อเป็นคนรู้จริง มีความส าคัญ  

ขอเชิญชวน 

มาร่วม... ก่อการในเรื่องที่ดี 

81 เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ 



82 เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ 



ค าถาม และ ข้อแนะน า 

ถ้าเราคิดว่าเราท าได้...  

มันก็ต้องท าได้ 

ถ้าเราคิดว่า ท าไม่ได้ .... 

มันจะต้อง... เริ่มท าได้ยังไง 
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