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การจัดการความรู้ เพื่อให้ได้ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในการทางานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
จาเป็นต้องมีเครื่องมือ วิธีการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น
1. ฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Bases)
2. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
3. เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)
4. การทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR : After Action Reviews)
----ฯลฯ----

ความหมายของ AAR : After Action Reviews
AAR คือ อะไร
AAR ย่อมาจากคาว่า After Action Reviews แปลว่า การทบทวนผลหลังการปฏิบัติ งาน
เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กร
เมื่อมีการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในองค์กรควรมีระบบในการทบทวน เพื่อ
วัดผลที่เกิดขึ้นว่า เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ โดยให้ผู้ทางานนั้น ได้แสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อ
การทางาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการทางานของ
บุคลากรที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการทางานร่วมกัน

ความหมายของ AAR
AAR คือ การอภิป รายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทางาน โดยให้
ผู้ปฏิบัติงาน ได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับงานที่ทาว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ในครั้งนั้น และครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เพราะผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้ความผิดพลาดและความสาเร็จจากการทางาน
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AAR กับการตีเหล็กทีก่ าลังร้อน
AAR มีหลักการตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่า “ถ้าจะตีเหล็ก ต้องตีเหล็กที่กาลังร้อน” หมายความว่า
ทุกครั้งที่มีการทางาน ควรมีการวัดผลทันที เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ จะเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์เพิ่งผ่านพ้นไป
ทาให้ยังไม่ลืมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ควรทา AAR ทันที ที่ทางานเสร็จ และไม่ควรเกิน 2 - 3 สัปดาห์
อาจจะใช้เวลาทา AAR ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง (เวลามากหรือน้อยให้พิจารณาตามความเหมาะสม)
ดังคากล่าวที่ว่า “lf we cannot measure, we cannot manage” ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความ สาคัญของการวัดผล โดยเฉพาะการวัดผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาแบบ AAR
องค์กรไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ ถ้าไม่ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และองค์กรจะไม่ทราบถึง
สถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าไม่มีการวัดผล
ดังนั้น AAR จึงเป็นเครื่องมือในการวัดผล ช่วยให้องค์กรได้ทบทวนผลการปฏิบัติ เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาวางแผนการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AAR กับ PDCA
AAR มี หลักการคล้ายวงจรเดมิ่ง PDCA (Plan Do Check Act) ในระบบ Q.C. ซึ่งใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของผลงาน ไม่ให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น เรียกว่า การทางานแบบ Zero Defect
Management

ความเป็นมาของ AAR
AAR เป็นเครื่องมือทางการทหาร ที่กองทัพสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในการทาสงคราม
เวียดนาม เมื่อสิ้นสุดการรบในแต่ละวัน จะให้บรรดาพลทหารทั้งหลาย ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการทาศึกในแต่ละครั้งว่าเป็นอย่างไร
ข้อมูลระดับล่างสุดในภาคสนาม จากบรรดาพลทหารที่เป็นนักรบแนวหน้า จะเป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายเสนาธิการ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง เพื่อใช้วางแผนการรบครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์จริงที่
เกิดขึ้น
ต่อมา ได้น า AAR มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ทาให้ AAR กลายเป็นเครื่องมือด้าน
จัดการความรู้ที่ทรงพลังอย่างดี เนื่ องจากเป็นวิธีการง่าย ๆ แต่ได้ผล และไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน
แต่ประการใด

ตัวอย่างการทา AAR
1.
2.
3.
4.

Weekly Meeting
AAR ในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
การทา AAR หลังการทัศนศึกษาดูงาน
การทา AAR เพื่อสรุปบทเรียน (Lessons Learned)
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1. Weekly Meeting
AAR เป็นการเรียนรู้ระหว่างการทางาน ด้วยการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เช่น
เมื่อจัดการฝึกอบรมผ่านไป 1 สัปดาห์ ควรมีการ Weekly Meeting เพื่อสรุปผลการทางานเป็นระยะ ๆ หรือ
เป็นรายสัปดาห์ เช่น
- ผลการฝึกอบรมที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
- มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง
- มีข้อควรระวังอะไรในการทางานเพื่อไม่ทาผิดซ้าอีก
รวมทั้งมีการแก้ไขความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทาให้การทางานดี
ขึ้นตามลาดับ จนมีสภาพเป็น Zero Defect คือ ค่าของความผิดพลาดในการทางานกลายเป็นศูนย์ หรือ การ
ทางานไม่มีข้อผิดพลาดเลย เกิดผลงานที่ดี มีคุณภาพตามอุดมคติของ ISO

2. AAR ในการอบรมผู้บงั คับบัญชาลูกเสือ
ขอยกตัวอย่างการทา AAR จากกรณีศึกษาการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งได้เขียนไว้ใน เรื่อง
การจัดการความรู้แบบบูรณาการ มานาเสนออีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละวัน จะมีการทา AAR กับผู้เกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่มวิทยากรลูกเสือ (ผู้ให้บริการ)
2.2 กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผู้ใช้บริการ/ลูกค้า)

2.1 กลุม่ วิทยากรลูกเสือ (ผู้ให้บริการ)
เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในแต่ละวัน ผู้อานวยการฝึกอบรมของค่ายลูกเสือ จะทาหน้าที่เป็น
คุณอานวย หรือ Knowledge Facilitator เรียกประชุมคณะวิทยากรทั้งหมด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยให้วิทยากรที่บรรยายในวันนั้น ได้ประเมินผลการทางานของตนเอง ด้วยการเล่าความรู้สึกที่มีต่อการทางานใน
วันนั้นในประเด็นต่าง ๆ เช่น
- มีจุดเด่นอะไรที่ตนเองพึงพอใจ และคิดว่าทาแล้วประสบผลสาเร็จ
- พบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างจากการทางาน และได้จัดการแก้ไขอย่างไร
- มีจุดด้อยอะไรในการทางานที่อยากจะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ถ้ามีโอกาสได้ทางานนี้อีก ใน
ครั้งต่อไป
----ฯลฯ---จากนั้น ก็เปิดโอกาสให้วิทยากรท่านอื่น ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน และเป็นผู้สังเกตการสอน ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อทาให้การฝึกอบรมบรรลุ
จุดประสงค์ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ หรือลูกค้า
นอกจากนี้ ในตอนเย็นของแต่ละวัน ยังจัดให้มีการประชุมภายในหมู่ โดยมี นายหมู่ลูกเสือทา
หน้าที่เป็น Knowledge Facilitator รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในหมู่ว่า มีปัญหาอะไรบ้าง เช่น
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- ปริมาณและคุณภาพของอาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละวันเป็นอย่างไร เพียงพอหรือไม่
- ที่พกั และห้องน้า มีความสะดวกหรือไม่
- ต้องการเรียนรู้วิชาอะไรเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่กาหนดไว้
----ฯลฯ---จากนั้น นายหมู่ลูกเสือจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากสมาชิกทุกคนรายงานผลให้วิทยากรประจาหมู่
ทราบ เพื่อรายงานต่อให้ผู้อานวยการฝึกและวิทยากรท่านอื่น ๆ รับทราบในที่ประชุมวิทยากรของแต่ละวัน เพื่อทุก
ฝ่ายจะช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างรวดเร็วและทันกับความเดือดร้อ นต้องการ ทาให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
ดังสุภาษิตบริหารที่กล่าวว่า ผลลัพธ์ของการบริหารงานที่ดี คือ...
“คนสาราญ – งานสาเร็จ”
“งานเรียบร้อย – คนราบรื่น

3. การทา AAR หลังการทัศนศึกษาดูงาน
เมื่อองค์กรจัดให้มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เสร็จแล้วสามารถจัดกิจกรรม AAR
ให้คณะผู้ศึกษาดูงานแต่ละคน ได้เล่าให้ที่ประชุมฟังว่า
- คาดหวังอะไร จากการมาศึกษาดูงาน
- ได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการศึกษาดูงาน
- จะนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างไร
----ฯลฯ---การที่สมาชิกแต่ละคนได้พูดแสดงความรู้สึก เป็นการนาความรู้ที่แต่ละคนได้รับมาแลกเปลี่ยนกัน
ทาให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย
วิจารณ์ พานิช (2548 : 163) กล่าวว่า สคส. (สถาบันส่งเสริมการจั ดการความรู้เพื่อ
สังคม) เคยทา AAR บนรถบัส ระหว่างการเดินทาง “KMสัญจร” ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2548 โดยทา
AAR ทันที ที่ดูงานที่หนึ่งจบ และเดินทางต่อไปอีกจุดหนึ่ง
ผู้ร่วมเดินทางไปดูงาน ชอบกระบวนการนี้มาก เพราะช่วยให้ได้เห็นในสิ่งที่ตนไม่ได้เห็น ช่วยเติ ม
เต็มประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ในการจัด “ตลาดนัดความรู้” ของ สคส. จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทา AAR ตอนจบทุกครั้ง และ
ในการประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 17 ของ สคส. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสาเร็จในการจัดการ
ความรู้ในหน่วยราชการ ก็ได้ทา AAR ก่อนจบการประชุมเช่นกัน
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4. การทา AAR เพื่อสรุปบทเรียน
(Lessons Learned)
ผู้เขียนได้รับหนังสือเวียน เป็นบันทึกข้อความ ลงวันที่ 24 ต.ค. 49 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือราชการที่จะเสนอ เป็นลายมือเขียนของท่านสมเชาว์ เกษประทุม ซึ่งเป็นเลขานุการ
รัฐมนตรี เมื่อครั้ง ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ท่านสมเชาว์ เกษประทุม ได้ทา AAR สรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเสนอหนังสือราชการที่จะให้
รัฐมนตรีลงนาม จานวน 10 ข้อ เพื่อเป็นบทเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ระมัดระวัง ไม่ทางานผิดพลาดอีก ซึ่งผู้เขียน
มีความเห็นว่าเป็นตัวอย่างของการทา KM โดยใช้ AAR อย่างง่าย ๆ จึงขอนาเสนอ ดังนี้
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(ตัวอย่างการทา AAR เพื่อสรุปบทเรียนที่ได้จากการทางาน)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเลขานุการรัฐมนตรี (สร.)
ที่ ๒๐๓.๖/
วันที่ ๒๔
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือที่จะเสนอ
เรียน พวกเราชาว สร. ทุกท่าน

ตุลาคม ๒๕๔๙

ผมมานั่งทางานกับพวกเราได้ประมาณ ๑๐ วันแล้ว พบว่า หน่วยงานต่าง ๆ เสนอหนังสือมายัง
สร. เพื่อให้ท่านรัฐมนตรีลงนามยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งไม่ควรจะบกพร่องอยู่หลายประการ ที่อยากให้พวกเราที่เป็น
เจ้าของเรื่องแต่ละคน ช่วยกลั่นกรองแก้ไขก่อนที่จะผ่านมาถึงผม ดังนี้
๑. ไม่แนบกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่อ้างถึง หรือเป็นที่มา ที่จะต้องเสนอให้ท่าน
รัฐมนตรีลงนามตามนั้น
๒. มักพิมพ์แยกคา เช่น พิมพ์ พ.ศ. ไว้บรรทัดหนึ่ง และพิมพ์ ๒๕๔๙ ไว้คนละบรรทัด
๓. เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง ไม่ลงนามตรวจสาเนาเอกสาร
๔. พิมพ์พระราชบัญญัติโดยไม่ระบุ พ.ศ. เช่น “พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ”
หรือย่อคาพระราชบัญญัติ เป็น พ.ร.บ” ในหนังสือราชการ
๕. พิมพ์ตัวเลขจานวนเงิน โดยไม่วงเล็บตัวหนังสือ
๖. พิมพ์ตัวเลขในกฎหมาย ระเบียบ โดยใช้ตัวเลข เช่น “๗ วัน” ที่ถูกต้อง ควรพิมพ์ “เจ็ดวัน”
๗. ใช้ตัวเลขนาหน้าหัวข้อสับสน ควรใช้ตามหลักการเขียนกฎหมาย เช่น ๑. ๑) (ก) หรือ
๑. ๑.๑, ๑.๑.๑ (๑)
๘. ในการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ มักพิมพ์ตาแหน่งไม่ถูกต้อง
๙. มีการลบด้วยหมึกขาว แก้ ขีด ฆ่า ในต้นฉบับจริง ทาให้ไม่สวยงาม
๑๐. ใช้ภาษาไทยผิดหลักภาษา เช่น “มอบรางวัลให้กับ” ที่ถูกต้อง คือ ให้แก่ หรือใช้สมาส
สนธิ ผิด
จึงขอฝากให้พวกเราทุกคนช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วย ขอขอบคุณมากครับ
(นายสมเชาว์ เกษประทุม)
เลขานุการรัฐมนตรี
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การปฏิบัติงานตามแผน กับ การทา AAR
การทา AAR ที่ดี จะต้องแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการทางาน หรือต้องทา AAR ในทุกแผนงาน
ที่กาหนดไว้ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
กล่าวคือ เมื่อดาเนินการตามแผนงานที่ 1 แล้ว ก็ทา AAR ครั้งที่ 1 เมื่อดาเนินการตามแผนงาน
ที่ 2 แล้ว ก็ทา AAR ครั้งที่ 2 ควบคู่กันไปเช่นนี้ ในทุกแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อนาผลการปฏิบัติงาน และผลจาก
การท า AAR มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล หรื อ ฐานความรู้ เพื่ อ พั ฒ นางานที่ ท าอยู่ และที่ จ ะท าในครั้ ง ต่ อ ไปให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ตามภาพประกอบ 1.1
ภาพประกอบ 1.1 การปฏิบัติงานตามแผน กับ การทา AAR

วางแผนงานรวม
ปฏิบตั ิงานตามแผน 1

AAR 1

ปฏิบตั ิงานตามแผน 2

AAR 2

ปฏิบตั ิงานตามแผน 3

AAR 3

สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงานทุกแผนงาน

AAR รวม

ทีม่ า : บูรชัย ศิริมหาสาคร
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คาถามที่ใช้ในการทา AAR
AAR จะตั้งคาถามหลักที่สาคัญ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และการปรับปรุงงาน ซึ่งเป็นคาถาม
ง่าย ๆ แต่ได้ประโยชน์ สามารถนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการทางานได้จริง

ตัวอย่างคาถามที่ใช้ในการทา AAR
-

มีการวางแผนกันอย่างไร ?
เมื่อดาเนินการแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด ?
มีอะไรบ้าง ที่ไม่ตรงกับที่วางแผน ?
มีปัญหาอะไร เกิดขึ้นบ้าง ?
ควรจะทาอย่างไร ให้ดีกว่าเดิม ?
ถ้าให้ทาใหม่ จะทาอย่างไร จึงเหมาะสม ?
----ฯลฯ----

เมื่อได้มีการทา AAR แล้ว ทาให้สามารถประเมินความรู้ของผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ได้ โดยจะเห็น
ทั้ ง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge รวมทั้ ง ทราบระดั บ ความรู้ ว่ า เป็ น ระดั บ ใด ได้ แ ก่
Know-what, Know-how, Know-why หรือ Care-why เป็นต้น

วิธีการจัดกิจกรรม AAR
วิ จ ารณ์ พานิ ช (2548 : 163-166) ได้ ก ล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรม AAR ซึ่ ง ผู้ เ ขียน
ได้เรียบเรียง และจัดหมวดหมู่เป็นข้อ ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ดังนี้

1. ต้องจัดสถานที่และบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดในเชิงบวก
ในการทา AAR ก็เช่นเดียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดการความรู้โดยทั่ว ไป
จะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นอิสระ เท่าเทียม ชื่นชม ยินดี หรือบรรยากาศที่คิดเชิงบวก
ดังนั้น การจัดเก้าอี้ในห้องประชุม ควรจัดเป็นวงกลมหรือรูปตัวยู และไม่ต้องมีโต๊ะ เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกใกล้ชิดกัน และเป็นบรรยากาศสบาย ๆ ไม่เป็นห้องเรียน

2. ต้องสร้างบรรยากาศแห่งความเท่าเทียมกัน
ต้องมี “คุณอานวย” (Facilitator) ของกระบวนการ บอกให้ทุกคน “ถอดหมวก” คือ ถอด
ตาแหน่ง ยศศักดิ์ ความอาวุโสออกไป เพื่อให้เกิดบรรยากาศและความรู้สึกเท่าเทียมและเป็นอิสระในที่ประชุม
บอกให้ทุกคนพูดออกมาจากใจ พูดอย่างอิสระ ไม่มีถูก-ผิด พูดออกมาจากการตีความของตนเอง

3. ต้องรู้จักเชื่อมโยงความรูท้ ี่หลากหลายเข้าด้วยกัน
ขอให้ทุกคนตระหนักว่า เรากาลังทาความเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนมาก มีองค์ประกอบหรือความรู้เล็ก
ๆ มาเกี่ยวข้องเป็นร้อยเป็นพันประเด็น ไม่มีทางที่จะเข้าใจหมดได้ หากมีคนมาชี้ประเด็นที่คนอื่น ไม่เคยคิดเห็น
หรือเป็นประเด็นเชิงเส้นผมบังภูเขา ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการ หรือการปฏิบัติในภายหน้าอย่างยิ่ง
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4. ต้องเน้นมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย
การทา AAR จะประสบความสาเร็จสูงมาก หากผู้เข้าร่วมพูดออกมาจากมุมมองที่ต่างกันมาก ๆ
คือ เราต้องการเรียนรู้ร่วมกันจากมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ยิ่งแตกต่างหลากหลายเท่าไรยิ่งดี

5. ต้องตั้งใจฟังแบบ Deep Listening เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
ในระหว่างที่คนอื่นพูด ขอให้คนที่เหลือ ฟังอย่างตั้งใจ คือ ฝึกปฏิบัติ Deep Listening ไปด้วย
ให้แต่ละคนพูดสั้น ๆ คนละ 1 - 2 นาที โดยตอบคาถามต่อไปนี้ (ให้อิสระที่จะตอบเพียงบางข้อก็ได้ หรือจะเพิ่มข้อ
อื่นขึ้นมาก็ได้
5.1 เป้าหมายของการมาร่วมประชุมครั้งนี้ (ของตนหรือของการจัดประชุม เลือกตามความ
เหมาะสม) คืออะไร
5.2 เป้าหมายส่วนใด ที่บรรลุผลมากเกินคาด เพราะอะไร
5.3 เป้าหมายส่วนใด ที่บรรลุผลน้อย หรือไม่บรรลุผล เพราะเหตุใด
5.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สุด คือ อะไร
5.5 จะกลับไปทาอะไร
5.6 ถ้าจะมีการจัดประชุมเช่นนี้อีก มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงส่วนใดบ้าง

6. ต้องจดบันทึกขุมความรู้ทเี่ กิดขึ้น เพื่อนาไปใช้งาน
ควรมี “คุณ ลิขิต ” ทาหน้าที่จดบันทึก “ขุมความรู้ ” (Knowledge Assets) ที่เกิดขึ้น
สาหรับเอาไว้ใช้งานต่อ และส่งให้ผู้ร่วมทา AAR ทุกคนในภายหลัง

7. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7.1 AAR ทาให้ตระหนักในคุณค่าของความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
คนที่เคยผ่านกิจกรรม AAR ทุกคน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมนี้ช่วยให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ในกิจกรรมที่ทาร่วมกันเพิ่มขึ้นมาก และที่สาคัญเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักในคุณค่าของ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เห็นพลังของความแตกต่างหลากหลายจากประสบการณ์ตรง
7.2 AAR กับ การจัดการความรู้แบบมีชีวิต
นอกจากนั้ น ประสบการณ์นี้ จะทาให้ แต่ล ะคนเกิด ความมั่น ใจในตัว เอง เห็ นคุณค่ า
ของตนเอง การมีเจตคติเช่นนี้สาคัญมากต่อการดาเนินการจัดการความรู้แบบ “มีชีวิต”
ที่จริงการสร้างบรรยากาศที่เป็นอิสระ เคารพ รับฟัง และให้ข้อคิดเห็นออกมาจากใจ
ในทานองที่ใช้ในกระบวนการ AAR เป็นเรื่องที่ควรใช้ในทุกกิจกรรม “ตัวปลา” หรือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
จัดการความรู้
7.3 AAR กับ CQI (Continuous Quality Improvement)
โปรดสังเกตว่า หากใช้ AAR เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพงาน
AAR ก็จะเป็นเครื่องมือของ CQI (Continuous Quality Improvement) นั่นเอง กิจกรรม CQI
กับ
กิจกรรมจัดการความรู้ก็จะผสานเป็นเนื้อเดียวกัน
7.4 AAR กับ องค์กรแห่งการเรียนรู้นอกจากนี้ หากมองจากมุมขององค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) AAR เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ ยอมรั บ และเห็ น คุ ณ ค่ า ของวิ ธี คิ ด
(Mental Model) หรือ กระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่แตกต่างหลากหลาย
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7.5 การประยุกต์ใช้ AAR ให้ได้ผลดี
การใช้ AAR ในการปฏิบัติงานจริง ๆ ควรใช้แบบประยุกต์ ให้เหมาะต่อบรรยากาศการ
ทางานในขณะนั้น และตามวัฒนธรรมองค์กร การตั้งคาถามในกิจกรรม AAR อาจดัดแปลงไปจาก 6 คาถาม
ข้างต้นก็ได้
จุ ด ส าคั ญ คื อ การใช้ AAR เป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ นวราบ สร้ า ง
วั ฒ นธรรมองค์ ก รแบบใหม่ ที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า ความแตกต่ า งหลากหลายของความคิ ด เห็ น ภายใต้ เ ป้ า หมาย หรื อ
“หั ว ปลา” เดีย วกัน ให้ คนในองค์กรสามารถทางานภายใต้ความคิดความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายได้อย่าง
มีพลังเสริม (Synergy) ซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันที่ “หัวปลา” (เป้าหมายหลัก) ขององค์กร
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