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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๑.๔  เรื่อง	เทคนิคสำ�คัญในก�รโค้ช      เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : เทคนิคสำาคัญในการโค้ช

สาระสำาคัญ
	 ก�รสร้�งโค้ชที่มีคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคนิคและวิธีก�รท่ี
เหม�ะสมเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และประสบก�รณ์เกี่ยวกับ
เรือ่งค่�นยิมก�รต�้นทจุรติไปสูผู่เ้รยีน	จะชว่ยใหผู้เ้รียนมคีว�มตระหนกัรู	้และเหน็คว�มสำ�คญัของปญัห�
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	“ช่วยกันสร้าง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้านเมืองส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		 เพื่อสร้�งโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.		 เพือ่พฒัน�ศกัยภ�พของผูส้อนเก่ียวกบับทบ�ทในก�รเป็นโคช้ใหก้บัผูเ้รยีน	โดยส�ม�รถ
กระตุ้นก�รรู้คิดอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อดึงศักยภ�พของผู้เรียน	
	 ๓.	 เพือ่เพิม่พนูทกัษะของผูส้อนใหส้�ม�รถนำ�นวตักรรมและเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใชเ้ปน็
สื่อในก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเหม�ะสม

ขอบเขตเนื้อหา 
						 แนวคดิหลกัก�รโคช้เพือ่ก�รรูค้ดิเพือ่ก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ	ประกอบดว้ยร�ยละเอยีดเนือ้ห�
หลัก	๕	ประก�ร	ดังนี้
 ๑.  การสื่อสารเชิงบวก (positive communication)
									 	 ก�รใช้ก�รสื่อส�รเชิงบวก	ในระหว่�งก�รสะท้อนผลก�รประเมินไปสู่ผู้เรียน	เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดแรงบันด�ลใจ	และคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ตนเอง	
 ๒.  คำาถามที่ทรงพลัง (power questions)
	 	 คำ�ถ�มที่ทรงพลัง	 เป็นคำ�ถ�มกระตุ้นก�รคิด	 และนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้	 เป็นคำ�ถ�มท่ี
สอดคล้องกับจุดมุ่งหม�ยของก�รเรียนรู้	เป็นคำ�ถ�มแบบเปิด	ก�รตั้งใจฟัง	เปิดโอก�สรับฟัง	รอคอยก�ร
รับฟังอย่�งจริงจัง	
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 ๓. การสะท้อนคิด (reflection)
	 	 ก�รสะท้อนคิด	 หม�ยถึง	 ก�รให้ผู้เรียนคิดไตร่ตรอง	 ทบทวน	 (reflective	 thinking)	
พิจ�รณ�สิ่งต่�งๆ	อย่�งรอบคอบมีเหตุผล	ด้วยสติและปัญญ�	เป็นวิธีก�รทบทวนประสบก�รณ์จ�กก�ร
ปฏิบัติของตนเอง	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้	ก�รสร้�งคว�มรู้	ก�รค้นพบจุดเด่น	และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	
เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
 ๔.  การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนำานวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
	 	 นวัตกรรม	 (innovation)	 เป็นก�รนำ�คว�มเปล่ียนแปลงใหม่ๆ	 ซ่ึงอ�จจะเป็นแนวคิด	
แนวท�ง	ระบบ	รูปแบบ	วิธีก�ร	กระบวนก�รสื่อและเทคนิคต่�งๆ	ที่นำ�ม�ใช้	เพื่อเป็นตัวกล�งหรือช่องท�ง
ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	ทักษะ	และประสบก�รณ์จ�กแหล่งคว�มรู้ไปสู่ผู้เรียน	ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้
คว�มเข�้ใจในเรือ่งทีเ่รียนได้กระจ�่งชดัเจนย่ิงขึน้	อนัจะนำ�ไปสูก่�รเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและเกดิ
ค�่นิยมต�้นทจุรติ	อ�ทิ	ชดุก�รเรียนก�รสอน	ชดุฝึกทกัษะก�รเรยีนรู	้บทเรยีนสำ�เรจ็รปูแบบส่ือผสม	เกมส	์
ก�ร์ตูน	นิท�น	หนังสืออ่�นเพิ่มเติม
 ๕.  การถอดบทเรียน (lesson - learned) 
	 	 ก�รถอดบทเรียน	(lesson	-	learned)	เป็นวิธีก�รหนึ่งของก�รจัดก�รคว�มรู้	โดยเป็น
กระบวนก�รดงึเอ�คว�มรูจ้�กก�รทำ�ง�นออกม�ใชเ้ปน็ทนุในก�รทำ�ง�นเพ่ือยกระดบัใหดี้ยิง่ขึน้ก�รถอด
บทเรียนจึงเป็นก�รสกัดคว�มรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกม�เป็นบทเรียน	และเกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วม
กระบวนก�ร	ซึ่งผลที่ได้จ�กก�รถอดบทเรียน	ทำ�ให้ได้บทเรียนในรูปแบบชุดคว�มรู้ที่เป็นรูปธรรม	และ
เกดิก�รเรยีนรูร้ว่มกนัของผูเ้ข�้รว่มกระบวนก�รอนันำ�ม�ซ่ึงก�รปรับวธิคีดิและเปลีย่นแปลงวธิกี�รทำ�ง�น
ที่สร้�งสรรค์มีพลังและมีคุณภ�พม�กยิ่งขึ้น

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.		ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
	 ๒.		ก�รวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
	 ๓.		ก�รถอดบทเรียน	(lesson	-	learned)	

สื่อการเรียนรู้
	 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย	ชุดฝึกทักษะก�รเรียนรู้	บทเรียนสำ�เร็จรูปแบบสื่อผสม	เกมส์	
ก�ร์ตูน	นิท�น	ฯลฯ

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.	ร้อยละผลก�รทดสอบและวัดประเมินผลก่อนและหลังก�รเรียนรู้ก่อนและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.	ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.	ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๑.๔  เรื่อง	เทคนิคสำ�คัญในก�รโค้ช      เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา 
						 เทคนิคสำ�คัญในก�รโค้ช	ประกอบด้วย	๕	ประก�ร	ดังนี้

๑. การสื่อสารเชิงบวก (positive communication)
	 ก�รใช้ก�รสื่อส�รเชิงบวก	 ในระหว่�งก�รสะท้อนผลก�รประเมินไปสู่ผู้เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดแรงบันด�ลใจ	และคว�มมุ่งมั่นในก�รพัฒน�ตนเอง	ดังนี้

๑)	 ใหค้ว�มเอ�ใจใสต่อ่ผูเ้รยีน	ใหค้ว�มสำ�คญักบัผู้เรียนในฐ�นะทีเ่ป็นมนษุย	์มเีกยีรติ
และศักดิ์ศรีที่ต้องให้คว�มเค�รพ	ให้คว�มสำ�คัญกับมิติท�งด้�นจิตใจ

๒)		 ใช้ภ�ษ�ก�ยที่มีประสิทธิภ�พ	 ในก�รสื่อส�รอ�รมณ์คว�มรู้สึก	 ถึงคว�มห่วงใย	
คว�มรักและคว�มปร�รถน�ดีต่อผู้เรียน

๓)		 ใช้ภ�ษ�เชิงบวก	หลีกเลี่ยงคำ�ตำ�หนิ
๔)		 ก�รสื่อส�รในแนวร�บ	เป็นก�รสื่อส�รด้วยภ�ษ�ที่มีคว�มเท่�เทียมกันระหว่�ง
	 ผูโ้คช้และผูเ้รยีน	ทำ�ใหผู้เ้รยีนไมม่คีว�มหว�ดกลวั	และพรอ้มทีจ่ะไดรั้บคำ�แนะนำ�

จ�กผู้โค้ช
๕)		 ก�รชื่นชมเห็นคุณค่�	 (appreciation	 skills)	 เป็นทักษะสำ�คัญของผู้โค้ชที่ทำ�

หน้�ที่โค้ช	 ก�รชื่นชมและเห็นคุณค่�เป็นก�รสื่อส�รระหว่�งผู้โค้ชและผู้เรียน
อย�่งสร�้งสรรค	์ทำ�ให้ก�รโคช้มปีระสิทธภิ�พม�กยิง่ข้ึน	ท้ังยงัเปน็ก�รเสริมสร้�ง
สัมพันธภ�พที่ดี

๖)		 ก�รตดิต�มพฒัน�ก�รของผูเ้รยีน	โคช้ใหค้ว�มเอ�ใจใสพ่ฒัน�ก�รก�รเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน	ทำ�ใหผู้เ้รยีนเกดิคว�มรู้สกึว่�ตนเองเปน็บคุคลทีม่คีณุค�่เป็นคว�มหวงัของ
ผู้โค้ช	เป็นก�รเสริมแรงท�งบวกให้กับผู้เรียนอย่�งสมำ่�เสมอ

๒. คำาถามที่ทรงพลัง (power questions)
	 คำ�ถ�มทีท่รงพลงั	เปน็คำ�ถ�มกระตุน้ก�รคดิ	และนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้	เปน็คำ�ถ�มทีส่อดคล้อง
กับจุดมุ่งหม�ยของก�รเรียนรู้	เป็นคำ�ถ�มแบบเปิด	ก�รตั้งใจฟัง	เปิดโอก�สรับฟัง	รอคอยก�รรับฟังอย่�ง
จริงจัง	โดยโค้ชต้องมีกลยุทธ์ก�รตั้งคำ�ถ�มที่ทรงพลัง	และมีกลยุทธ์ก�รตอบสนองต่อคำ�ตอบของผู้เรียน	
ดังนี้
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ทั้งนี้	คำ�ถ�มที่ทรงพลังมี	๕	ประเภท	ดังนี้
	 ๑.		คำ�ถ�มกระตุ้นให้มีจุดหม�ยในก�รคิด	(focus	questions)	เป็นคำ�ถ�มที่ใช้ถ�มเพื่อให้
ผูเ้รยีนกำ�หนดจดุมุง่หม�ยในก�รคดิอย�่งเฉพ�ะเจ�ะจง	ซ่ึงก�รกำ�หนดจุดมุง่หม�ยในก�รคดิเปน็ส่ิงสำ�คญั
ของกระบวนก�รใช้คว�มคิด	
	 ๒.		คำ�ถ�มกระตุน้คว�มปร�รถน�	(passion	questions)	เปน็คำ�ถ�มทีท่ำ�ใหผู้เ้รยีนกำ�หนด
เป้�หม�ยท�งก�รเรียนรู้ของตนเอง	หรือคว�มปร�รถน�ที่จะเรียนรู้	
	 ๓.		คำ�ถ�มที่เสริมพลัง	(empowerment	questions)	เป็นคำ�ถ�มที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดคว�ม
เชื่อมั่นในศักยภ�พของตนเอง	ทั้งด้�นก�รคิด	ก�รกระทำ�	และก�รตัดสินใจ 

กลยุทธ์การตั้งคำาถามที่ทรงพลัง

๑.	 ว�งแผนก�รตั้งคำ�ถ�มล่วงหน้�	 โดยเป็นคำ�ถ�มที่ตอบ
สนองจุดประสงค์ก�รเรียนรู้	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รถ�ม
ในเชิงวิเคร�ะห์	สังเคร�ะห์	ประเมินค่�	คิดวิจ�รณญ�ณ	
คิดเป็นระบบ	คิดแก้ปัญห�	และคิดสร้�งสรรค์

๒.	 หลีกเล่ียงก�รใช้คำ�ถ�มที่ชี้นำ�คำ�ตอบ	 (leading	 ques-
tions)	เพร�ะจะทำ�ให้ผู้เรียนไม่ต้องใช้คว�มคิด

	๓.	เว้นระยะเวล�ให้ผู้เรียนคิดห�คำ�ตอบ	โดยก�รตั้งคำ�ถ�ม
แตล่ะคำ�ถ�มจะตอ้งเวน้ชว่งระยะเวล�ทีเ่หม�ะสม	เพือ่ให้
ผู้เรียนได้คิดแสวงห�คำ�ตอบ

๔.	ไมย่้ำ�คำ�ถ�ม	ก�รย้ำ�คำ�ถ�มหรอืก�รถ�มซ้ำ�จะทำ�ใหผู้เ้รยีน
ข�ดคว�มสนใจในคำ�ถ�มของผู้โค้ช	 เพร�ะเกิดก�รเรียน
รู้ว่�ผู้โค้ชจะต้องถ�มซ้ำ�ๆ	 ดังน้ันจึงไม่จำ�เป็นต้องสนใจ
คำ�ถ�มของผู้โค้ช

๕.	 ถ�มด้วยคำ�ถ�มท่ีชัดเจน	 (clear)	 มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจง	
(specific)

๖.	ถ�มทีละหนึ่งคำ�ถ�ม	ไม่ถ�มหล�ยคำ�ถ�มในครั้งเดียวกัน	
เพร�ะทำ�ใหค้ำ�ถ�มลดคว�มสำ�คญัลง	และยงัทำ�ใหผู้เ้รยีน
เกิดคว�มสับสนอีกด้วย

๗.	 ใช้คำ�ถ�มที่หล�กหล�ย	 ได้แก่	 คำ�ถ�มปล�ยปิดคำ�ถ�ม
ปล�ยเปดิ	ตลอดจนก�รเชือ่มโยงส�ระทีถ่�มใหส้อดคลอ้ง
กับสถ�นก�รณ์ในชีวิตจริง	 เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน	ซึ่งจะ
ทำ�ให้ผู้เรียนให้คว�มสนใจคำ�ถ�มม�กยิ่งขึ้น

๑.	ผู้โค้ชตั้งข้อตกลงเบื้องต้นกับตนเองว่�	คำ�ตอบของ
ผู้เรียนเป็นสิ่งที่มีคุณค่�	 ไม่ว่�จะเป็นคำ�ตอบที่ถูกหรือผิด	 ผู้

โค้ชจะให้คว�มสนใจกับทุกคำ�ตอบ

๒.	 ไม่ขัดจังหวะก�รตอบคำ�ถ�มของผู้เรียนโดยไม่จำ�เป็น	
โดยเปิดโอก�สให้ตอบคำ�ถ�มได้อย่�งเต็มที่	 และถ้�สิ่งที่
ผู้เรียนตอบนั้นมีประเด็นที่น่�สนใจ	 ผู้โค้ชอ�จตั้งคำ�ถ�ม
ต่อเนื่องไปได้

๓.	 แสดงท่�ท�งให้คว�มสนใจกับคำ�ตอบของผู้เรียน	 ไม่ว่�
คำ�ตอบนั้นจะถูกต้องหรือไม่ก็ต�ม	 ก�รแสดงท่�ท�งให้
คว�มสนใจดงักล�่ว	เปน็ก�รใหแ้รงเสรมิกบัผูเ้รยีนใหต้อบ
คำ�ถ�มได้ม�กๆ

๔.	 ไม่ด่วนสรุปตัดสินคำ�ตอบของผู้เรียน	 ว่�เป็นคำ�ตอบที่ไม่
ถูกต้อง	 หรือเป็นคำ�ตอบที่ไม่เข้�ท่�	 แต่ผู้โค้ชควรให้คำ�
แนะนำ�หรือแสดงคว�มคิดเห็นของตนเองเพิ่มเติม	 เพื่อ
ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง

๕.	 ถ้�ผู้เรียนไม่ตอบคำ�ถ�มใดๆ	 ผู้โค้ชควรตั้งคำ�ถ�มใหม่ท่ี
ง่�ยกว่�คำ�ถ�มเดิม	 และเมื่อผู้เรียนตอบคำ�ถ�มที่ง่�ยนั้น
ได้แล้วจึงกลับม�ถ�มคำ�ถ�มเดิมที่ผู้เรียนไม่ตอบอีกครั้ง

กลยุทธ์การตอบสนองต่อคำาตอบของผู้เรียน
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 ๔.		 คำ�ถ�มกระตุ้นแรงบันด�ลใจ	(inspiration	questions)	เป็นคำ�ถ�มที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิด
แรงบันด�ลใจในก�รที่จะคิด	และกระทำ�สิ่งต่�งๆ	ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ	โดยไม่ต้องอ�ศัยแรงจูงใจ
จ�กภ�ยนอก  
	 ๕.		คำ�ถ�มเชิงลึก	(depth	questions)	เป็นคำ�ถ�มที่ทำ�ให้ผู้เรียนใช้คว�มคิดวิเคร�ะห์	คิด
วิพ�กษ์คิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	คิดอย่�งเป็นระบบ	คิดแก้ปัญห�	รวมทั้ง	ก�รสะท้อนคิด	(reflection)

๓. การสะท้อนคิด (reflection)
	 ก�รสะท้อนคดิ	หม�ยถึง	ก�รให้ผูเ้รียนคดิไตรต่รอง	ทบทวน	(reflective	thinking)	พจิ�รณ�
สิง่ต�่งๆ	อย�่งรอบคอบมเีหตผุล	ดว้ยสตแิละปญัญ�	เปน็วธิกี�รทบทวนประสบก�รณจ์�กก�รปฏบิติัของ
ตนเอง	 เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้	 ก�รสร้�งคว�มรู้	 ก�รค้นพบจุดเด่น	และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	 เกิดก�ร
พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
	 ก�รสะท้อนคิด	 เป็นกระบวนก�รช่วยให้เกิดก�รเรียนรู้โดยใช้กระบวนก�ร	 คิดผ่�น
ประสบก�รณ์ที่มีผลต่ออ�รมณ์และคว�มรู้สึก	 ช่วยให้เกิดก�รหยั่งรู้และค้นพบตนเอง	 ก�รเขียนบันทึก
ก�รสะท้อนคิดยังช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำ�ไปสู่ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ
	 ก�รสะท้อนคิดมีประโยชน์ช่วยพัฒน�ก�รเรียนรู้	๖	ขั้นดังต่อไปนี้

	 ๑)	สร้�งคว�มตระหนัก	ใช้สถ�นก�รณ์กระตุ้นคว�มรู้สึกและคว�มคิด
	 ๒)	ทบทวนและตระหนักถึงคว�มรู้สึก	บันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 ๓)	ทบทวนข้อเท็จจริง	เขียนบันทึก	และนำ�ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 ๔)	ห�ข้อมูล	วิเคร�ะห์	เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจเหตุก�รณ์นั้น
	 ๕)	ปรับเปลี่ยนก�รเรียนรู้	ปรับมุมมอง	คว�มคิดซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รเรียนรู้
	 ๖)	ก�รนำ�คว�มรู้จ�กก�รสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในสถ�นก�รณ์ใหม่

	 ก�รสะทอ้นคดิเปน็กระบวนก�รประมวลผลท�งสมองเรยีกว�่	Mental	Model	เริม่จ�กก�ร
รับข้อมูลผ่�นประส�ทสัมผัสต่�งๆ	นำ�ไปสู่ก�รสังเกตข้อมูลและประสบก�รณ์	ก�รเลือกข้อมูล	ก�รแปล
ระบบคว�มหม�ยประมวลผลข้อมูล	 ก�รกำ�หนดสมมติฐ�นก�รสรุปและเกิดก�รยอมรับและคว�มเชื่อ	
นอกจ�กนีก้�รสะทอ้นคดิยงัชว่ยให้เกดิก�รคดิทีเ่ปน็ระบบ	ทีม่องเห็นคว�มเปน็องคร์วมซึง่ถอืว�่เปน็ระบบ
ใหญ่	และส่วนที่เป็นองค์ประกอบต่�งๆ	คือระบบย่อย	มีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	กระบวนก�รสะท้อน
คิดของ	Mental	Model	แสดงได้ดังแผนภ�พต่อไปนี้
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๔. การเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยการนำานวัตกรรมมาใช้ในการโค้ช
	 นวัตกรรม	(innovation)	เป็นก�รนำ�คว�มเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 	ซ่ึงอ�จจะเปน็แนวคดิ	แนวท�ง	
ระบบ	รูปแบบ	วิธีก�ร	กระบวนก�รสื่อและเทคนิคต่�งๆ	ที่นำ�ม�ใช้	เพื่อเป็นตัวกล�งหรือช่องท�งในก�ร
ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	ทักษะ	และประสบก�รณ์จ�กแหล่งคว�มรู้ไปสู่ผู้เรียน	ทำ�ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้
คว�มเข้�ใจในเรื่องที่เรียนได้กระจ่�งชัดเจนยิ่งขึ้น	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
เกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	อ�ทิ	ชุดก�รเรียนก�รสอน	ชุดฝึกทักษะก�รเรียนรู้	บทเรียนสำ�เร็จรูปแบบสื่อผสม	
เกมส์	ก�ร์ตูน	นิท�น	หนังสืออ่�นเพิ่มเติม

๕. การถอดบทเรียน (lesson - learned) 
	 ก�รถอดบทเรยีน	เปน็วธิกี�รหนึง่ของก�รจัดก�รคว�มรู้	โดยเปน็กระบวนก�รดึงเอ�คว�มรู้
จ�กก�รทำ�ง�นออกม�ใช้เป็นทุนในก�รทำ�ง�นเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น	ก�รถอดบทเรียน	จึงเป็นก�รสกัด
คว�มรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกม�เป็นบทเรียน	 และเกิดก�รเรียนรู้ร่วมกันของผู้ร่วมกระบวนก�ร	 ซึ่งผลที่ได้
จ�กก�รถอดบทเรยีน	ทำ�ให้ไดบ้ทเรยีนในรปูแบบชดุคว�มรูท้ีเ่ปน็รปูธรรม	และเกดิก�รเรยีนรูร้ว่มกนัของ
ผู้เข้�ร่วมกระบวนก�รอันนำ�ม�ซึ่งก�รปรับวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงวิธีก�รทำ�ง�นที่สร้�งสรรค์มีพลังและมี
คุณภ�พม�กยิ่งขึ้น	โดยวิธีก�รถอดบทเรียน	ประกอบด้วย

๑)		 ก�รถอดบทเรียนด้วยก�รเรียนรู้จ�กเพื่อน	(	Peer	Assist	-	PA)	
	 เป็นก�รเรียนรู้ก่อนก�รทำ�กิจกรรมโดยเป็นก�รเรียนรู้จ�กเข�	เข�เรียนรู้จ�กเร�	

ทั้งเร�และเข�เรียนรู้ร่วมกัน	 และสิ่งที่เร�ร่วมกันสร้�ง	 (เกิดคว�มรู้ใหม่)	 โดยมี
ลักษณะเป็นก�รประชุม	/ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

๒)		 ก�รถอดบทเรียนแบบเล่�เรื่อง	(Story	Telling)	
	 เป็นก�รเรียนรู้ก่อนหรือระหว่�งก�รทำ�กิจกรรม	 ด้วยก�รให้ผู้มีคว�มรู้จ�กก�ร

ปฏิบัติปลดปล่อยคว�มรู้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวตนออกม�แลกเปลี่ยนคว�มรู้	โดย
	 ผูเ้ล�่จะเล�่คว�มรู้สกึทีฝ่งัลกึอยูใ่นตวัทีเ่กดิจ�กก�รปฏบิตั	ิซึง่ผูฟ้งัส�ม�รถตคีว�ม

ไดโ้ดยอสิระ	และเมือ่เกดิก�รเปลีย่นแปลงผลก�รตคีว�มแลว้	จะทำ�ใหไ้ดค้ว�มรูท้ี่
ส�ม�รถบันทึกไวเ้ป็นชดุคว�มรู	้ซ่ึงก�รถอดบทเรยีนในลกัษณะนีจ้ะเปน็ก�รสกัด
คว�มรูจ้�กเรือ่งทีเ่ล�่ออกม�ว�่มคีณุค�่และส�ม�รถนำ�ไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย�่งไร	

๓)		 ก�รถอดบทเรียนหลังปฏิบัติก�ร	(After	Action	Review:	AAR)
	 AAR	 เป็นก�รจับคว�มรู้ที่เกิดข้ึนส้ันๆ	 ภ�ยหลังก�รทำ�กิจกรรมแล้วนำ�ไปสู่ก�ร

ว�งแผนในครั้งต่อไป	ทำ�ให้คนรู้สึกตื่นตัวและมีคว�มรู้สึกผูกพันกับง�น	ซึ่ง	AAR	
ส�ม�รถดำ�เนนิก�รไดท้ัง้ระหว�่งก�รทำ�กจิกรรมเพือ่ปรบัปรงุ/แกไ้ขระหว�่งก�ร
ทำ�ง�นหรือ	“ก�รทำ�ไป	คิดไป	แก้ไขไป”	และภ�ยหลังสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม

	 เพื่อนำ�ไปว�งแผนกิจกรรมครั้งต่อไป








