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สวัสดีครับทานคณบดี และทานผูมีเกียรติทุกทาน หัวขอที่ผมจะพูดในลําดับตอไปเปนเครื่องมือ
(Tool) ในการจัดการความรูอีก 2 อยางครับ ซึ่งไมไดมีเฉพาะการเรียนรูหลังทํางานเสร็จสิ้น (Learning
after doing) เทานั้น แตมีเรือ่ งการเรียนรูระหวาง ทํางาน (Learning whilst doing) ดวย ซึง่ ทั้งสอง
เรื่องคอนขางคลายกัน ผมก็เลยรวบมาพูดทั้งสองเรื่องเลย ครับ
การเรียนรูระหวางทํางาน
เขาสังเกตจากเด็กเวลาเลนเกมคอมพิวเตอร วาทําไมเด็กไลยิงผูรายในเกม ถึงไดยิงถูกอยู
เรื่อย ทีแรกอาจจะยิงไมถูก แตเด็กเขาจะปรับตัวไดก็เลยเอาจุดนี้มาศึกษา วา เอะ ทําไมเด็กจึงปรับตัว
เองไดตลอดเวลา จึงกลายเปนที่มาของการเรียนรูระหวางทํางาน
ซึ่งจริง ๆ แลว เขาใชเทคนิคที่เรียกวา After Action Review (การทบทวนหลังเสร็จภารกิจ)
หรือเรียกยอ ๆ วา AAR นะครับ ทุกครั้งที่เราทํางานอะไรเราตองมาทบทวน (review) ตลอด เพื่อปรับ
ใหการทํางานของเราดีขึ้น เพราะฉะนั้นการเรียนรูหลังการทํางานเสร็จสิ้น กับ การทบทวนหลังเสร็จ
ภารกิจ (AAR)จะคลาย ๆ กัน แตไมเหมือนกันทีเดียวนะครับ ผมจะแยกใหดู ถาเราจะ ปรับใหงานดีขึ้น
ระหวางทํา เราใช After Action Review ซึ่งเครื่องมือนี้เกิดขึ้นในสมัยสงครามเวียดนาม ประมาณ
20-30 ปไดแลวครับ ขณะนั้นเขาใชเพื่ออะไร ก็ลองอานดูนะครับ เขาเขียนไววา เปนการอภิปรายทาง
วิชาชีพ ถึงเรื่องภารกิจใดภารกิจหนึ่ง โดยมุงไปที่มาตรฐานของการปฏิบัติงาน เพื่อใหทหารคนพบตัวเอง
วาเกิดอะไรขึ้น ทําไมถึงเกิดขึ้นและทําอยางไร จึงจะทําใหคงจุดแข็งไวไดและแกไขจุดออนใหหายไป
(Professional discussion of an event focused on performance standards that enable soldiers
to discover for themselves what happened, why it happened, and how to sustain strengths
and improve on weakness.) ผมจะใหดู video clip จากหนัง เรื่อง “กรีน เบเรต” ซึ่งในหนัง จอหน
เวยน ไดนําทหารเขาไปปฏิบัติการณยึดหมูบาน ภายหลังเสร็จยุทธการ เขาจะมีการอภิปรายกันวา
ยุทธการที่เขาทําไปนั้น เกิดอะไรขึ้นบาง และจะทําใหดีขึ้นอีก (improve) ไดตรงไหน แลวเกิดจุดออน
(weakness) ขึ้นไดอยางไร แมยุทธการเล็ก ๆ เขาก็จะมีการอภิปรายกันตลอด จึงพัฒนามาเปน AAR
ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญ และตอมาบริษัท BP (British Petroleum) ก็นําเทคนิคนี้ไปใช

AAR จึงถูกออกแบบ มาเพื่อชวยทีมงาน สําหรับการเรียนรูหลังเสร็จภารกิจ ซึ่งอาจเปน ภารกิจ
ยอย ๆ ของโครงงานทั้งหมดที่เราทําอยู หรืออาจจะเปนสวนหนึง่ ของงานใหญก็ได จริง ๆ กิจกรรมแบบ
นี้ เราไดทาํ กันอยูบางแลวนะครับ แตบางทีพวกเราอาจจะลืม หัวใจในการทํา AAR ก็คือเราตองตั้ง
คําถาม วาเอะ ทําไมผลลัพธถงึ ออกมาอยางนี้ ทัง้ ๆ ที่เราคาดวานาจะออกมาดี เราก็เอามาทบทวน
(review) กัน มาจับเขาคุยกัน โดยหัวใจของ AAR อยูทคี่ ําถามที่เราจะถาม 4 ขอคือ
1. ควรจะเกิดอะไรขึ้น
2. แลวจริง ๆ เกิดอะไรขึ้น
3. ทําไมไมเปนไปตามที่เราคาดคะเนหรือ ที่เราตองการใหเปน
4. เราไดความรูอะไรบางจากขอ 1-3 ขางตน
ในที่สุด เราอาจรองวา ออ รูแลววาทําไมถึงไดเปนอยางนั้น แสดงวาเราไดความรูใ หมขึ้นแลวก็
ใหจดบันทึกเก็บไว เมื่อจะทําภารกิจแบบเดียวกันนัน้ อีก จะไดนํามาศึกษาและจะไดทาํ ใหมที่ใหดีกวาเดิม
ทีนี้แนวทางในการทํา AAR จะทําอยางไรบาง ตามหนังสือ Learning to Fly เขาบอกวาตอง
เรียกประชุมทันทีเลยนะครับ อยาทิ้งเนิน่ นาน สมมติวา เราเสร็จภารกิจเรื่องนี้ปุบ ก็ตอ งเรียกประชุมสรุป
ทันทีเลย ในการประชุมนัน้ เราก็ตองสรางบรรยากาศที่ดี อยาใหเครียดเพราะถาเครียดเดี๋ยวคนก็จะไม
คุยกันนะครับ แลวก็ตองแตงตั้งผูอํานวยความสะดวกของกลุมหรือ facilitator จากนั้นก็ถาม 4 คําถาม
ที่กลาวมาเมื่อกี้ วาควรจะเกิดอะไรขึ้น แลวจริง ๆ เกิดอะไรขึ้นละ ทําไมจึงเปนเชนนัน้ เมื่อไดเชนนัน้
แลวเราก็จดบันทึก ก็มีอยูแคนี้เองครับ
ทีนี้ลองมาดูในชีวิตประจําวัน ที่ฝายของผมเองบาง (ฝายเวรสารสารสนเทศ) เราก็ประชุมกัน
ทุกวันอังคาร แตไมไดทํา full AAR นะครับ แลวก็จะไปติดตามงาน ใครอยากจะมาพบเรา เชน หลาย ๆ
ทา นอาจมี ป ญ หาเรื่ อ งของคอมพิ ว เตอร เรื่ อ งของ network ในโรงพยาบาล เราก็ พ รอ มที่ จ ะไปพบ
ถามีเรื่องที่ตองคุยกับหนวยงานภายนอก หรือ ผูใช (user) มาหาเรา เราก็คุยกัน พอคุยกันเสร็จผมก็จะ
ติดตามงานวา ผมใหโปรแกรมคุณไปทํามา เชน ทําโปรแกรมฟอรมปรอท ตอไปเราไมตองดูฟอรม
ปรอทจาก เวชระเบียน (chart) ของผูปวยอีก แตเราจะดูฟอรมปรอทจากคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล
กันเลย ผมจะคอยติดตามวาเรื่องโปรแกรมฟอรมปรอทไปถึงไหนแลว เราตั้งใจจะใหออกมาอยางนี้
พอลองไปทํ า ดู ผลออกมาเป น อย า งไร ปรากฏว า ออกมาเป น ตั ว เลข แต ไ ม อ อกมาเป น กราฟ
เพราะฉะนั้นเราลองกลับไปดูใหม แลวเราก็เชิญผูเชี่ยวชาญเขาไป แลวเราก็เรียนรู ดวยกัน นี่ก็เปน
AAR อยางหนึ่งนะครับ
ผมเชื่อวาในทีน่ ี้ ทุก ๆ คนก็ทํา AAR อยูแลว แตบางครั้งเราลืมไป ตัวอยางของการทํา AAR ก็
คือ บริษัท BP นะครับ BP นีเ้ ขาเปนบริษทั น้ํามันและมีปม บริการดวย แตวาในบานเราไมมี ถาใครขาม
ฝงไปมาเลย ฯ ก็จะเจอปม BP เนื่องจากบริษัท BP เขาตองการขยายปม 3,000 ปม ในยุโรป เขาก็ใชวิธี
AAR คือเขาสรางปมน้ํามันเพียง 2-3 ปมกอน แลวเขาก็มานั่งคุยกันวาเราตองการใหปมมีรูปแบบอยาง

นี้นะ มีซุปเปอรมาเก็ต มีที่ถายเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ฯลฯ แลวมันเปนไปตามแผนไหม สรุปแลวเขา
สามารถเอาความรู จากการทํา AAR มาทําใหเขาสามารถทําปมที่เหลือใหไดดี เพราะเขาตัง้ ไว 3,000
ปม เขาก็เริ่มตนเพียง 2-3 ปมกอน จากนัน้ เขารูแลววาจะตองทําอยางนี้ ทําใหสรางปมทีเ่ หลือไดเร็วขึ้น
กวากําหนด 2-3 อาทิตย อันนี้เปนตัวอยางของการทํา AAR หรือ After Action Review
การเรียนรูหลังทํางานเสร็จสิ้น
ตอไปจะเปนการเรียนรูหลังทํางานเสร็จสิ้น (Learning after doing) นะครับ สมมติวาเรา
ทํางานใหญ เราก็ทบทวน (review) ในภารกิจยอยไปเรื่อย ๆ เพื่อจะปรับปรุง แตเมื่อโปรเจค (project)
ใหญทั้งโปรเจคจบสิ้นแลว เราถึงจะใชเทคนิคการเรียนรูหลังทํางานเสร็จสิ้น(Learning after doing)
เขาเปรียบเทียบอยางสโมสรฟุตบอล ผมวาหลายคนคงเคยเลนฟุตบอล สมัยผมอยูโรงเรียนผมก็เลน
ฟุตบอลกันทุกเที่ยงเหมือนกัน แตเลนเสร็จแลวจบก็จบ อันนี้คือการเลนของเด็กนักเรียน แตคน ๆ นี้
ผมวาทุกคนคงรูจัก นี่คือ โรนัลโด นักฟุตบอลของทีมเรียลแมดริด หลังจากเลนเสร็จเขาไมสามารถจะ
กลับบานได เพราะโคชจะมานั่ง review ใหเขาฟงวา วันนี้ โรนัลโด ผิดพลาดตรงไหน ควรแกไขอยางไร
วันหนาจะไดดีกวาวันนี้ คือวาทุกครั้งที่เราทําซ้ําในสิ่งเดิมอีก เราควรจะทําไดดีขึ้นกวาครั้งที่แลว
(every time we do something again we should do it better than last time) อันนี้แสดงถึงความ
เปนมืออาชีพนะครับ เพราะฉะนั้นจึงมีเทคนิคที่เรียกวา Retrospect เปนการประชุมเพื่อมองยอน
กลับในเชิงลึก การประชุมแบบนี้จัดวาเปนเทคนิคของ Learning after doing ครับ ซึ่งมีประโยชน
หลายอยาง ไดแก
1. ทําใหเกิดความรูสึกวาการทํางานชิน้ นีจ้ บสิ้นแลว ไมอยางนัน้ บางคนยังสงสัยวา project นี้
จบหรือยัง อยางนอยพอเราประกาศเรียกประชุมก็จะไดรูวา project จบแลว
2. ทําใหทุกคนเขาใจวาไดเกิดอะไรขึ้น เพราะในงานใหญ ๆ นัน้ บางคนอาจอยูเปนเพียงสวน
หนึง่ ของงานเทานั้น แลวเขาอาจ ไมรหู รอกวางานทั้งหมดจะเปนอยางไร
3. ไดความรูกอ นสลายทีม และสามารถถายทอดความรูน ี้สูโครงการอื่นตอไป สิง่ นีค้ ือ
ประโยชน ของเทคนิค Retrospect
โดยคําถามหลักก็มีอยู 3 คําถามเทานั้น วา
1. จุดประสงคของโครงการบรรลุหรือไม
2. ที่เราทําลงไป มีอะไรที่ไดผลดี แลวดีอยางไร
3. แลวอะไรที่ควรจะดีกวา และจะดีกวาอยางไร อันนี้คือหัวใจในการตั้งคําถามของการประชุม
เมื่อจบสิ้นโครงการ

สําหรับขั้นตอนในการประชุมก็มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
1. ตองเรียกประชุมในเวลาที่ใกลเคียงกับเมื่อโครงการสิ้นสุดแลว เพราะถาทิ้งเนิ่นนานออกไป
ทีมก็มักจะลืม สมมติวาคณะแพทยศาสตรของเรา จัดประชุมวิชาการ ประจําป เมื่อจัดประชุมเสร็จ
แลว ก็ตองเรียกประชุม Retrospect กันทันที ไมใช เรียกแลวคนมาประชุมกันไมครบ ก็เลยไมเรียก
เลื่อนออกไปกอน สุดทายพอเวลาเนิ่นนานออกไป จนกระทั่งทุกคนลืมเหตุการณกันไปหมด เลยไมได
เรียกประชุม
2.เวลาเรียกก็ตองเรียกใหถูกคนดวย เราตองรูวา ใครคือ key person (คนสําคัญ) เชนใคร
เปนคนรับผิดชอบ ใครเปน key person ในดานไหน เราตองเรียกประชุมใหถูกคน
3.ตองตั้ง facilitator อีกเชนกัน แต facilitator ในเทคนิค Retrospect นี้ แตกตางจาก AAR
ตรงที่วา facilitatorใน Retrospect จะไมไดเกี่ยวของกับโครงการนี้ แตตองรูเรื่องเกี่ยวกับโครงการเปน
อยางดี ขณะที่ facilitator ใน AAR จะเปนพวกเราที่ทํากันเอง แตใน Retrospect เราตองไปตั้งคน
อื่นที่เขารูเรื่องเกี่ยวกับการทําโครงการนี้มากอน เขามาเปน facilitator เชน หากจะทํา Retrospect
ในเรื่องการจัดประชุมวิชาการประจําปของปนี้ ก็อาจไปเลือกเอาประธานจัดงานของปที่แลว เปนคนที่
เคยจัดงานประชุมวิชาการประจําปมากอน มาเปน facilitator พอตั้ง facilitator แลว จากนั้นก็มา
ทบทวนตาม 3 ขอที่บอกไป แลว คือ
1. วัตถุประสงคของโครงการบรรลุรึเปลา มองจากมุมมองของผูบริหาร
2. ทบทวนวาเปนไปตามลําดับแผนรึเปลา
3. อะไรที่ไดผลดี และทําไมจึงไดผลดีเมื่อไดผลดีแลวก็นําไปใชตอไป สิ่งนี้จะเปน
ประสบการณจากการเรียนรู (Learning experience) ของเรา และอะไรที่ควรจะ
ดีกวานี้ไดอีก ซึ่งตองชวยกันคิดและผูเขารวมประชุมก็ตองมีการจดบันทึกไว ไมใช
พอพูดเสร็จก็หายไปกับสายลม พอจะจัดประชุมวิชาการประจําปขึ้นมาอีกในครั้ง
หนาก็เอาบันทึกนี้ออกมาดู ออ คราวที่แลวเขาจัดไดแจว คราวนี้นาจะจัดไดแจวกวา
ครั้งกอนอีก เปนตน
หัวใจสําคัญของการทํา Retrospect จึงอยูที่ facilitator เทาที่ผมไดศึกษามา facilitator
จะตองรอบรู คือมีทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งใครที่สนใจก็ตองไปหาอานจากหนังสือ Learning to Fly นะ
ครับ เชน facilitator จะตองไมพูดอยูคนเดียว จนผูเขารวมประชุมไมไดแสดงความคิดเห็น ตองเปด
กวาง สรางบรรยากาศใหทุกคนมีสวนรวม แลวก็ไมไดไปชี้นิ้ววาคนนี้พูดนะ คนนั้นพูดนะ เปนตน
ตัวอยางของ learning after doing คือบริษัทเดอเบียร (De BEER) ครับ ไดยินชื่อครั้งแรกผมนึก
วาเปนบริษัทขายเบียร แตปรากฏวาไมใชนะครับ เปนบริษัททําสินคาที่เปนของโปรดของ คุณสุภาพสตรีคือ
เพชร ผมลองเขาไปที่ web site ของ De Beer ที่ www.diamondbb.com/debeerdiamonds เขาไปแลว
ก็ตกใจ มีทั้งสรอยคอ แหวน กําไล ฯลฯ ซึ่ง Lan Corbett ผูบริหารของบริษัท อยากนํา knowledge

management system มาใชในบริษัท เขาก็เลยไปศึกษาจากบริษัท BP ซึ่งเปนบริษัทคาน้ํามัน ขุดเจาะ
น้ํามัน แลวเอามาใชใน project หนึ่งของเขา คือ โครงการเหมืองเพชรใตทะเล (project off shore
diamond mining project) ปกติแลวเพชรเขาจะไปขุดกันตามเหมือง แตคราวนี้ De Beer จะไปขุดจาก
ใตทะเลเหมือนกับน้ํามัน Lan Corbett จึงตั้ง facilitator มาศึกษาวา สําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม
อะไรที่ดี อะไรที่ไมดี อะไรที่ควรจะดีกวานี้ ปรากฏวา project แรกของ De Beer นี่ลมเหลวนะครับ ไม
สามารถจะขุดเพชรจากใตทะเลได แตเขาไดความรูจากการทํา learning after doing ครั้งนั้น แลวสองป
ตอมา เขาจึงสามารถไปดัดแปลงเรือใหเปนเรือขุดเจาะเพชรขึ้นมาได จนกระทั่งปจจุบันนี้ เขาสามารถเอา
เพชรจากใตทะเลขึ้นมาเจียรนัยทําเปน classic collection มาขายใหเรา
ก็คงมีเทานี้ครับ สําหรับเรื่อง Learning after doing ผมเองไมไดเปนมืออาชีพในเรื่อง KM แตผม
ไดรับมอบหมายใหไปอานและศึกษาในเรื่องเครื่องมือเหลานี้ แลวมาสรุปใหพวกเราฟง ผมเชื่อวาจริง ๆ
แลว พวกเราก็ทํากันอยูบางแลวนะครับ แตอาจไมไดทําเปนระบบ ผมเชื่อวาในอนาคตพวกเราคงจะทํา KM
กันอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น แลวก็จะไดประสบผลสําเร็จครับ ขอบคุณครับ

-----------------------------------------------

