


คํานํา 

 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนมา ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

ไดทําหนาท่ีเปนแหลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรท่ีถูกตองและเหมาะสมสําหรับชุมชน ตลอดจนเปนศูนยกลาง 

การบริการและแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสารของหนวยงานตาง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน นอกจาก 

จะเกิดการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการของชุมชนไดเปนอยางดียิ่งแลว ศูนยเรียนรู 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หลายแหงไดมีการสราง “องคความรู ประสบการณ

ความสําเร็จและบทเรียน” อันทรงคุณคา ท่ีมาจากการปฏิบัติจริงภายใตบริบทของตนเอง สามารถเปนตนแบบใน

การพัฒนาได  
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) โดยใชกระบวนการถอดบทเรียนเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนางาน ซ่ึงในเอกสารเลมนี้เปนการสรุป

ขอมูลการดําเนินงานเรื่องการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ท่ีมี 

การดําเนินการใน 2 กิจกรรมหลัก คือ การถอดบทเรียนศพก. และ การพัฒนาทีมถอดบทเรียน ศพก.  

ซ่ึงจะทําใหทราบถึงปญหาอุสรรค และแนวทางแกไข รวมถึงปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานถอดบทเรียน  

เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ใน

ปงบประมาณ 2563 ตอไป  

 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 

กลุมพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 

ตุลาคม 2562 
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รายงานผลการดําเนินงานการถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2562 
 

ป 2562 การดําเนินงานเรื่องการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) มีการดําเนินการ 2 กิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาทีมถอดบทเรียน และการถอดบทเรียนศพก.  

โดยการถอดบทเรียนศพก. ในปนี้ เนนประเด็น “เครือขายเขมแข็ง”  ซ่ึงมีการดําเนินงาน ดังนี้  

1. กรมสงเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ดําเนินการ  

1.1 ถอดบทเรียนศพก.ท่ีมีความโดดเดนในเรื่อง “เครือขายเขมแข็ง” เพ่ือจัดทําเปนประเด็นการถอด

“เครือขายเขมแข็ง” และเปนตัวอยางการเขียนรูปเลม จํานวน 3 จุด คือ  

1.1.1 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร 

1.1.2 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

1.1.3 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

1.2 สราง Core Team ระดับเขต ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา Core Team ระดับเขต  

เม่ือวันท่ี 16 - 18 มกราคม 2562 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (งบประมาณ 

180,000 บาท) จัดกิจกรรมการเรียนรูเปน 5 กิจกรรม ประกอบดวย 

1.2.1 กิจกรรม “การสรางแรงบันดาลใจ” บรรยายพิเศษ หัวขอ “การสรางแรงบันดาลใจ”  โดย นาย
ไพรัช หวังดี ท่ีปรึกษากรมสงเสริมการเกษตร สําหรับหัวขอนี้เปนการบรรยาย เพ่ือกระตุนใหผูเขารวมคิดตาม และ
มีไฟในการนําเครื่องมือการถอดบทเรียนไปใชในการพัฒนางานและพัฒนาคน 

1.2.2 กิจกรรม “สรางความรูความเขาใจในหลักการถอดบทเรียนและการใชเครื่องมือในการถอด

บทเรียน” ในสวนนี้จะมีการเติมเต็มองคความรูใหผูเขารวมรูจักและไดฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือในการถอด

บทเรียน 

1.2.3 กิจกรรม “การเขียนเรื่องเลาจากการถอดบทเรียน และการนําไปใชประโยชนในงานสงเสริม

การเกษตร” โดย นายวีรยุทธ สมปาสัก กษอ.โพธิ์ประทับชาง สนง.กษจ.พิจิตร สําหรับกิจกรรมนี้ เปนการเติมเต็ม

ใหผูเขารวมไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของการถอดบทเรียน และฝกทักษะการเขียนจากสิ่งท่ีไดจากการไปถอด

บทเรียน 

1.2.4 กิจกรรม “การแชรประสบการณการทํางานถอดบทเรียน” โดย นายจรัญ จุลพันธ นักวิชาการ

เกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท เปนเวทีอภิปรายและ

แลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณการทํางานถอดบทเรียน 
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1.2.5 กิจกรรม “แบงกลุมอภิปราย หัวขอ “แผนการขยายผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและ

จังหวัด” ผลจากการอภิปรายกลุม Core team ของแตเขตไดรวมกันกําหนดแผนการขยายผลการพัฒนาทีมถอด

บทเรียนระดับเขตและจังหวัด 
 

2. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-6 (Core Team เขต) ดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 พัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและระดับจังหวัด โดยใชเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร เชน  

เวที PW/DW เวทีเฉพาะกิจ การประชุมตาง ๆ และจัดทําเปนทําเนียบทีมงานถอดบทเรียนระดับเขตและระดับ

จังหวัดสงใหกรมสงเสริมการเกษตร  

2.2 ดําเนินการคัดเลือก ศพก.ท่ีมีความโดดเดนในเรื่อง “เครือขายเขมแข็ง” เขตละ 1 จุด และดําเนินการ 

ถอดบทเรียน ศพก. พรอมท้ังสรุปผลการถอดบทเรียนเปนรูปเลม (งบประมาณถอดบทเรียนเขตละ  10,000 บาท) 
 

3. สํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการคัดเลือก ศพก.ท่ีมีความโดดเดนในเรื่อง “เครือขายเขมแข็ง” จังหวัดละ  

1 จุด และดําเนินการถอดบทเรียน ศพก. สรุปผลการถอดบทเรียนเปนรูปเลม 
 

4. ตารางสรุปการสงขอมูลการถอดบทเรียนของเขตและจังหวัด 
 

ท่ี จังหวัด 
ป 62 

จุดถอดบทเรียน  สงแลว ยังไมสง ชนิดสินคา หมายเหตุ 

เขต 1  

1 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร ∕   กลวยไม   

2 ชัยนาท อ.หันคา จ.ชัยนาท  ∕   ขาว   

3 นนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  ∕   ทุเรียน   

4 ปทุมธานี อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี  ∕   ขาว   

5 พระนครศรีอยุธยา อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  ∕   ขาว   

6 ลพบุรี อ.หนองมวง  จ.ลพบุรี ∕   มันสําปะหลัง   

7 สระบุรี อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี  ∕   ขาว   

8 สิงหบุรี อ.อินทรบุรี  จ.สิงหบุร ี ∕   ขาว   

9 อางทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง ∕   ขาว   

เขต 2  

10 กาญจนบรุี อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี ∕   เศรษฐกิจพอเพียง เครือขาย 
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ท่ี จังหวัด 
ป 62 

จุดถอดบทเรียน  สงแลว ยังไมสง ชนิดสินคา หมายเหตุ 

11 นครปฐม ทุกอําเภอ   ×     

12 ประจวบคีรีขันธ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ∕   มะพราว   

13 เพชรบุรี อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี   ×     

14 ราชบุร ี อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ∕   ขาว   

15 สมุทรสงคราม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม   ×     

16 สมุทรสาคร อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร ∕   นาเกลือ เครือขาย 

17 สุพรรณบุรี อ.เดิมบาง  จ.สุพรรณบุรี   ×     

เขต3  

18 จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ∕   มังคุด   

19 ฉะเชิงเทรา อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา  ∕   ขาว   

20 ชลบุร ี อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี ∕   มะพราว   

21 ตราด อ.เขาสมิง  จ.ตราด ∕   ทุเรียน   

22 นครนายก อ.บานนา จ.นครนายก ∕   ขาว   

23 ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  ∕   ทุเรียน   

24 ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ∕   มังคุด   

25 สมุทรปราการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ∕   ไมประดับ   

26 สระแกว อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว ∕   มันสําปะหลัง   

เขต 4  

27 กาฬสินธุ อ.สหัสขันธ   ×     

28 ขอนแกน อ.บานไผ   ×     

29 นครพนม อ.ธาตุพนม   ×     

30 บึงกาฬ อ.โซพิสัย ∕   เกษตรผสมผสาน   

31 มหาสารคาม อ.นาเชือก ∕ 
 

เกษตรผสมผสาน   

32 มุกดาหาร อ.หนองสูง   ×     
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ท่ี จังหวัด 
ป 62 

จุดถอดบทเรียน  สงแลว ยังไมสง ชนิดสินคา หมายเหตุ 

33 รอยเอ็ด อ.เมืองรอยเอ็ด ∕   ขาว   

34 เลย อ.ผาขาว   ×     

35 สกลนคร อ.พรรณานิคม   ×     

36 หนองคาย อ.สระใคร   ×     

37 หนองบัวลําภู อ.สุวรรณคูหา   ×     

38 อุดรธานี อ.กุดจับ ∕   ขาว   

39 ชัยภูมิ อ.เทพสถิตย   ×     

40 นครราชสีมา อ.ชุมพวง   ×     

41 บุรีรัมย อ.นางรอง   ×     

42 ยโสธร อ.เมืองยโสธร   ×     

43 ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ    ×     

44 สุรินทร อ.ทาตูม   ×     

45 อุบลราชธานี อ.มวงสามสิบ   ×     

46 อํานาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศา    ×     

เขต 5  

47 ตรัง อ.รัษฎา จ.ตรัง ∕   ยางพารา   

48 นราธิวาส อ.สุคิริน จ.นราธิวาส  ∕   มังคุด   

49 ปตตานี อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี  ∕   ขาว   

50 พัทลุง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ∕   ยางพารา   

51 สงขลา อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา  ∕   ยางพารา   

52 ยะลา อ.กาบัง จ.ยะลา  ∕   ยางพารา   

53 สตูล อ.ทาแพ จ.สตูล  ∕   ขาว   

54 กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ∕   ปาลมน้ํามัน   

55 ชุมพร อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ∕   มังคุด   
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ท่ี จังหวัด 
ป 62 

จุดถอดบทเรียน  สงแลว ยังไมสง ชนิดสินคา หมายเหตุ 

56 นครศรีธรรมราช อ.ทาศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  ∕   ทุเรียน   

57 พังงา อ.เมือง จ.พังงา  ∕   ปาลมน้ํามัน   

58 ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ∕   มะพราว   

59 ระนอง อ.กะเปอร จ.ระนอง  ∕   ปาลมน้ํามัน   

60 สุราษฎรธานี อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี ∕   ปาลมน้ํามัน   

เขต 6  

61 เชียงใหม อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม ∕   ลําไย   

62 เชียงราย อ.แมจัน จ.เชียงราย ∕   ขาว   

63 นาน อ.ปว จ.นาน ∕   ขาว   

64 แพร อ.วังชิ้น จ.แพร ∕   สมเขียวหวาน   

65 พะเยา     ×     

66 แมฮองสอน     ×     

67 ลําปาง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง ∕   ลําไย   

68 ลําพูน อ.เมือง  จ.ลําพูน   ×     

69 กําแพงเพชร     ×     

70 ตาก     ×     

71 นครสวรรค อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค ∕   ขาว   

72 พิจิตร อ.โพธิ์ประทับชาง  จ.พิจิตร ∕   สมโอ แปลงใหญ 

73 พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ∕   ขาว   

74 เพชรบูรณ     ×     

75 สุโขทัย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ∕   ไรนาสวนผสม   

76 อุทัยธานี     ×     

77 อุตรดิตถ     ×     
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ซ่ึงผลจากการดําเนินงานการถอดบทเรียนป 2562 รวบรวมรูปเลมถอดบทเรียนในประเดน็ “เครือขาย

เขมแข็ง” ไดท้ังหมด 53 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2562) ประกอบดวย 

1) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1-9 (สสก. 1-9) จํานวน 5 เรื่อง แบงเปนสินคา 
 

หนวยงาน จุดถอดบทเรียน ชนิดสินคา หมายเหตุ 

สสก.1 อ.หนองมวง  จ.ลพบุรี มันสําปะหลัง  

สสก.2 อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ขาว  

สสก.3 อ.เขาสมิง  จ.ตราด ทุเรียน  

สสก.5 อ.รัษฎา จ.ตรัง ยางพารา  

สสก.8 อ.เมือง  จ.สุราษฎรธาน ี ปาลมน้ํามัน  
 

2) สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 48 เรื่อง แบงเปนสินคา 

2.1) กลวยไม    1 เรื่อง 

2.2) ขาว    17 เรื่อง 

2.3) ทุเรียน     4 เรื่อง 

2.4) มันสําปะหลัง    2 เรื่อง 

2.5) นาเกลือ    1 เรื่อง 

2.6) มะพราว    3 เรื่อง 

2.7) เศรษฐกิจพอเพียง   1 เรื่อง 

2.8) มังคุด     4 เรื่อง 

2.9) ไมประดับ    1 เรื่อง 

2.10) เกษตรผสมผสาน   2 เรื่อง 

2.11) ปาลมน้ํามัน    4 เรื่อง 

2.12) ยางพารา    4 เรื่อง 

2.13) ลําไย     2 เรื่อง 

2.14) สมเขียวหวาน    1 เรื่อง 

2.15) สมโอ     1 เรื่อง 

2.16) ไรนาสวนผสม    1 เรื่อง 
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5. สรุปผลการพัฒนาทีมถอดบทเรียน 

เนื่องจากการถอดบทเรียน ศพก. ในป 2562 ไดกําหนดใหมีการพัฒนาทีมถอดบทเรียน ศพก.ในระดับเขต

และจังหวัด โดยชวงตนป กรมสงเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเพ่ือพัฒนา Core Team ระดับเขต โดยทุกเขตจะมี

ทีมถอดบทเรียนซ่ึงประกอบไปดวย เจาหนาท่ีเขตและเจาหนาท่ีจังหวัดบางจังหวัดท่ีรับผิดชอบงาน ศพก. เขารวม

การสัมมนา หลังจากนั้น Core Team ระดับเขต จะไปพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัดตอไป แตเนื่องจากการ

พัฒนาทีมถอดบทเรียนเปนการดําเนินการปแรก ในแตละเขตจึงมีวิธีการและการดําเนินการท่ีแตกตางกัน สรุปได

ดังนี้ 

5.1 Model และวิธีการในการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขต แบงเปน 

1) เขตท่ีมีการพัฒนาทีมถอดบทเรียน ประกอบดวย สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 , 3 และ 

6 ซ่ึงดําเนินการ ดังนี้ 

1.1) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 จังหวัดชัยนาท 

1.1.1) ชี้แจงผานเวทีตามระบบสงเสริมการเกษตร โดยจัดทําเอกสารความรูเก่ียวกับการ 

ถอดบทเรียนแจกใหผูรับผิดชอบทุกจังหวัด  

1.1.2) ใชการติดตอสื่อสารทาง Social Media เชน line ในการทําความเขาใจในประเด็นตาง ๆ 

ใหตรงกัน 

1.1.3) ลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนโดยทีมงานของเขตและจังหวัด อําเภอท่ีเปนจังหวัดเปาหมายในการ

ถอดบทเรียน 

1.1.4) สรุปผลการถอดบทเรียนโดยทีมถอดบทเรียนของเขต 

1.2) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง 

1.2.1) ตั้งทีมงานถอดบทเรียนระดับเขต และระดับจังหวัด  

1.2.2) มีเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสรางความเขาใจการถอดบทเรียน สรุปบทเรียน ใหแกทีม

จังหวัด และทีมการจัดการความรู (KM) ของเขต และวางแผนการถอดบทเรียน ศพก.ระดับเขต และมีการคัดเลือก

จุดถอดบทเรียนศพก. ท่ีมีจุดเดนในเรื่องการเชื่อมโยงเครือขาย 

1.2.3) ลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนโดยทีมงานของเขตและจังหวัด อําเภอท่ีเปนจังหวัดเปาหมายในการ

ถอดบทเรียน 

1.2.4) สรุปผลการถอดบทเรียนโดยทีมถอดบทเรียนของเขต 

1.3) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 

1.3.1) แตงตั้งคณะทํางานทีมถอดบทเรียน ศพก. ระดับเขต 

1.3.2) ประชุมคณะทํางานทีมถอดบทเรียน ศพก. ระดับเขต เพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการ

ถอดบทเรียน 
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• คัดเลือกตัวแทนศพก. ระดับเขตท่ีจะดําเนินการถอดบทเรียน 

• วางแผนการดําเนินงานถอดบทเรียน  

- แบงทีมและกําหนดบทบาทหนาท่ีของแตละทีมท่ีจะไปดําเนินการในเวที ประกอบดวย 

ทีมซักถามตามประเด็นท่ีกําหนดไว  ทีมจด และสรุปขอมูลตามประเด็นท่ีไดกําหนดไว  

และทีมบันทึกภาพและวีดีโอ ระหวางการสัมภาษณ 

- ทําปฏิทินถอดบทเรียน 

 1.3.3) ลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนโดยทีมถอดบทเรียนของเขตและจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือพัฒนาทีม

ถอดบทเรียนระดับจังหวัด 

 1.3.4) สรุปผลการถอดบทเรียนรวมกับคณะทํางาน 

2) เขตท่ีไมมีการพัฒนาทีมถอดบทเรียน ไดแก สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 4 และ 5 

เนื่องจากมีการปรับโครงสรางการบริหารงานของกรมฯ จาก 9 เขต เปน 6 เขต และมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ี

รับผิดชอบงานศพก.ระดับเขต แตไดมอบหมายใหจังหวัดไปถอดบทเรียน 
 

5.2 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด หลังจากไดรับการพัฒนา  

1) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  มีความรู 

ความเขาใจ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการถอดบทเรียนฯ สามารถนําความรู ความเขาใจดังกลาวไปถอดองคความรู

และประยุกตใชในงานตางๆ ได 

2) คณะทํางานถอดบทเรียนมีแนวทางในการดําเนินงานถอดบทเรียน  

3) ทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด 

3.1) มีการคัดเลือกจุดถอดบทเรียนศพก. ท่ีมีจุดเดนในเรื่องการเชื่อมโยงเครือขาย  

3.2) มีการใชกระบวนการเรียนรู หลักการถอดบทเรียน ใชเทคนิคการตั้งคําถาม มีการเตรียมคําถาม

พ้ืนฐาน ถามคําถามท่ีลงขอมูลเชิงลึก ท้ังนี้ ทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด จะมีหัวหนาทีมท่ีมีประสบการณลงพ้ืนท่ี

ดวย เชน หัวหนากลุมและเกษตรอําเภอ 

3.3) นําเครื่องมือ Mind map มาใชในการจับประเด็นจากการเลา การตอบคําถาม และบันทึกขอมูล

แบบจดละเอียด 
 

5.3 ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  

ระดับเขต 

ปญหาอุปสรรค 

1) ขาดเวทีสําหรับพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัดโดยเฉพาะ  ตองอาศัยเวทีอ่ืนๆ ในการพัฒนาทีม

ถอดบทเรียนระดับจังหวัด 
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2) บุคคลเปาหมายไมใชเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก. เนื่องจากเวทีอ่ืนๆ มีบุคคลเปาหมายของตนเอง 

ขอเสนอแนะ 

1) กรมสงเสริมการเกษตรควรโอนงบประมาณสําหรับจัดเวทีโดยเฉพาะ หรือกําหนดในหลักสูตรฝกอบรม

อ่ืนๆ ท่ีมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน ศพก.มาอบรมโดยเฉพาะ 

ระดับจังหวัด 

ปญหาอุปสรรค 

1) ทีมถอดบทเรียนท่ีไมสมบูรณ เนื่องจากเจาหนาท่ีหลายจังหวัดไมมีประสบการณในดานการถอดองคความรู

และทักษะท่ีจําเปน  เชน เทคนิคการตั้งคําถาม การดึงขอมูลจุดเดนการเลาประสบการณ การจับประเด็นจากการเลา 

การตอบคําถาม และการบันทึกขอมูล  
2) ไมมีเวทีท่ีจะพัฒนาทีมถอดบทเรียน เจาหนาท่ีผูรวมทีมงานหลายๆ จังหวัด เปนเจาหนาท่ีบรรจุใหม  

ไมมีประสบการณในการถอดองคความรู  

แนวทางแกไข ทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด จะมีหัวหนาทีมท่ีมีประสบการณลงพ้ืนท่ีดวย เชน หัวหนากลุม

และเกษตรอําเภอ 
ขอเสนอแนะ กรมสงเสริมการเกษตรโดยกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ควรมีการพัฒนาทีม

ถอดองคความรูในระดับจังหวัดใหมีความเขาใจท่ีตรงกันเพ่ือนําไปใชปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 

5.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1) เจาหนาท่ีระดับจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

สวนใหญมีประสบการณในการทํางานสงเสริมการเกษตรทําใหเขาใจระบบงาน วิธีการดําเนินงานสงเสริม

การเกษตร เม่ือมีการชี้แจงแนวทางการถอดบทเรียนฯ จึงทําใหเขาใจไดโดยไมยากนัก 

2) ความพรอมของคณะทํางาน ประกอบดวย 

2.1) การวางแผนการดําเนินงานท่ีเปนระบบของคณะทํางานถอดบทเรียน โดยผานการประชุมของ

คณะทํางาน จํานวน 3 ครั้ง  โดยใชเวทีการประชุมคณะกรรมการเครือขาย ศพก.และแปลงใหญในการจัดประชุม 

2.2) เตรียมคําถาม และประเด็นการเชื่อมโยงการดําเนินงาน 

2.3) การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีแตละคน 

2.4) การสรุปผลการถอดบทเรียน โดยเปนการสรุปรวมกันระหวางคณะทํางานกับคณะกรรมการ ศพก. 

เพ่ือทบทวนความถูกตองของขอมูล กอนเผยแพร 

3) ผูถูกถอดบทเรียน เลาประสบการณ ความสําเร็จในการทํางาน จุดเดน อุดมการณ และความมุงม่ันตั้งใจ

จริง ในการดําเนินงาน  

4) การสรางบรรยากาศในเวทีถอดบทเรียน ลดความตรึงเครียด ใหเปนกันเอง เพ่ือดึงองคความรูจากการ

เลาประสบการณ ความสําเร็จในการทํางานอยางภาคภูมิใจ 
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5) “คําถาม” มีการใชเทคนิคจากการเริ่มตั้งคําถาม มีการเตรียมคําถามพ้ืนฐาน ถามคําถามท่ีลงขอมูลเชิง

ลึก ดวยเหตุ ทําไม เพราะอะไร 
 

5.5 ขอเสนอแนะในการพัฒนาทีมถอดบทเรียน 

ในป 2563 ขยายแนวคิดการพัฒนาทีมถอดบทเรียน โดยใหสํานักสงเสริมและพัฒนางานเกษตรท่ี 1-6   

มีเวทีพัฒนาทีมถอดบทเรียน ใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานศพก.ระดับจังหวัด เพ่ือเปนเวทีพัฒนาทักษะการใช

เครื่องมือในงานสงเสริมการเกษตร และการเปนวิทยากรกระบวนการ 
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ภาคผนวก 
 

 



12 
 

ภาพกิจกรรม 

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนศพก.ท่ีมีความโดดเดนในเรื่อง “เครือขายเขมแข็ง”  

เพ่ือจัดทําประเด็นการถอดบทเรียนและเปนตัวอยางการเขียนรูปเลม ป 2562 

 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  

อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
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กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร  

รวมลงพ้ืนท่ีถอดบทเรียนของสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 ลงพ้ืนท่ี ศพก.อ.หนองมวง จ.ลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 ลงพ้ืนท่ี เครือขายศพก.อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
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สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 ลงพ้ืนท่ี ศพก.อ.เขาสมิง จ.ตราด 
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