
การถอดบทเรียน ตอนที่ 2

โดย รองศาสตาจารย์ ดร.วรางคณา  จันทร์คง

 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า บทเรียนมีหลายประเภท ทั้งบทเรียนของปัจเจกบุคคล บทเรียนของกลุ่มงานหรือทีมงาน บทเรียนของ

โครงการ โดยเฉพาะหากเป็นบทเรียนของโครงการ อาจเป็นบทเรียนตามวงโคจรโครงการตั้งแต่ เริ่มด�าเนินการโครงการ ระหว่างการ

ด�าเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีกระบวนการถอดบทเรียนแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ เมื่อเริ่มต้นกิจกรรม/โครงการ ระหว่าง

ด�าเนินกิจกรรม/โครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ จะเห็นได้ว่าการถอดบทเรียนระหว่างด�าเนินกิจกรรม/โครงการ (After Action 

Review: AAR) และเมื่อสิ้นสุดโครงการ(Retrospect) เป็นวิธีการที่นิยมมากที่สุดในบรรดาวิธีการถอดบทเรียน (ศุภวัลย์ พลายน้อย, 

2556) และวิธีการดังกล่าวได้ใช้ในการประชุมถอดบทเรียนของโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในการพัฒนา

อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น โดยเป็นการสกัดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมปฏิบัติ

งาน  ให้เห็นภาพของ ขั้นตอน กระบวนการ  วิธีการปฏิบัติงานในโครงการ  ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่

ท�าให้เกิดความส�าเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 ในจุลสารฉบับนี้จะกล่าวถึง การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) โดยหลักการแล้วเป็นการถอด

บทเรียนภายหลังการสิ้นสุดกิจกรรม เพื่อช่วยให้การด�าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปดีขึ้น และลดข้อผิดพลาด การถอดบทเรียนลักษณะ

นี้จะมีประโยชน์ ถ้าต้องด�าเนินกิจกรรมนั้นหลายๆครั้ง และถอดบทเรียนในช่วงแรกๆของการท�ากิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการ

ท�างานในครั้งต่อๆไปให้ดีขึ้น และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของการโจมตีข้าศึก

ของกองทัพ ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งพลทหาร แม่ทัพนายกอง ประชุมพูดคุยถึงผลการปฏิบัติภารกิจโจมตีข้าศึกในวันแรก เพื่อการ

ปฏิบัติการรบที่ดีขึ้นในวันต่อๆไป การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ มีกระบวนการขั้นตอนคล้ายคลึงกับการถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุด

โครงการ (Retrospect) ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนทั้งโครงการไม่ใช่เฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังนั้น “AAR เปรียบเสมือนการถอด

บทเรียนเมื่อสิ้นสุดการรบในแต่ละวัน” ส่วน “Retrospect เปรียบเสมือนการถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดสงคราม”

 AAR เป็นเครื่องมือถอดบทเรียน หรือองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ บางคนเรียกว่า เครื่องมือ

วิเคราะห์หลังปฏิบัติ การทบทวนหลังปฏิบัติงาน การทบทวนหลังท�ากิจกรรม เป็นต้น การท�า AAR นั้นสามารถด�าเนินการได้ไม่ว่าการ

ปฏิบัตินั้นๆ จะประสบผลส�าเร็จหรือล้มเหลว เพราะการท�า AAR มีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัตินั้นๆ เพื่อให้สามารถ

ท�าได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการท�า AAR จะอยู่ในส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการวางแผนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติ และการทบทวน 

จะเห็นได้ว่ามีส่วนคล้ายกับวงจรที่หลายๆ คนคุ้นเคย นั่นก็คือ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) นั่นเอง โดย AAR จะเป็นการ

ทบทวนวิธีการท�างานทั้งด้านความส�าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ท�าผิดพลาดไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่

เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกในขณะเดียวกันก็คง

ไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว โดยที่ผู้ทบทวนจะต้องทราบถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่ตั้งเป้าไว้แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บรรลุเป็นการทบทวน

การท�างานการปฏิบัติงานของตนเองโดยยังไม่ต้องไปทบทวนหรือวิพากษ์วิจารณ์การท�างานของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ส่วนใหญ่มักจะ

ท�าเป็นกลุ่มโดยมีผู้อ�านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้น�าทีม (Team Leader) (นิยมเรียกกันว่า “คุณอ�านวย”) เป็นผู้ผลักดันอาจ

จะท�าเป็นระยะๆต่อเนื่องหรือท�าเฉพาะภารกิจหลักๆในแต่ละครั้งก็ได้วิธีการนี้จะท�าให้ทีมงานได้มีโอกาสในการทบทวนพฤติกรรม 
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การท�างานของตนเองในกิจกรรมหนึ่งๆช่วยให้ทีมงานได้เข้าใจในเนื้องานมากข้ึนและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆการที่ทีมงาน

ได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะช่วยในการพัฒนาสมรรถนะการท�างานได้ดีขึ้นทั้งนี้ ผู้อ�านวยความสะดวก(Facilitator) หรือ

ผู้น�าทีม (Team Leader) หรือที่เรียกกันว่า “คุณอ�านวย” นั้นมีบทบาทส�าคัญต่อความส�าเร็จของ AAR เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ

ต้องมีความสามารถที่จะสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรยากาศของความมีน�้าหนึ่งใจเดียวกันบรรยากาศของ

ความเป็นทีมงานที่ท�างานเป็นทีมโดยก�าหนดให้มีผู้บันทึกเนื้อหาสาระ (คุณลิขิต) ที่ได้จากการท�ากิจกรรมนี้

จุดเด่นของ AAR

เหตุที่ท�าให้ AAR ได้รับความสนใจและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะ AAR มีจุดเด่นดังนี้

 1. ท�าให้เรียนรู้ว่าในการท�างานต่างๆไม่ควรชื่นชมความส�าเร็จแต่เพียงด้านเดียวต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย และ

ควรให้ความสนใจมากกว่าความส�าเร็จด้วยซ�้าเพราะปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนั่นเอง

 2. ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือค�าแนะน�าของเพื่อนร่วมงานที่อาจท�าให้คุณได้รู้ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” นั้นเป็น

อย่างไร

 3. ฝึกการท�างานเป็นทีม

 4. สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานประจ�าที่ดูเหมือนว่าไม่ส�าคัญเช่นการรับโทรศัพท์การจัดประชุม

ไปจนถึงโครงการระยะยาวที่ได้รับเงินสนับสนุนหลายพันล้านบาท

 5. ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงานซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากPeer Assist ที่เป็นการขอค�า

แนะน�าจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม

ค�าถาม 6 ข้อในการท�า AAR

วิธีการในการท�า AAR ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแต่ตอบค�าถาม 6 ข้อนี้ คือ

 1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการท�างานคืออะไร 

 2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าที่คาดหวังคืออะไร

 3. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ต�่ากว่าที่คาดหวังคืออะไร 

 4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์คืออะไร

 5. คิดว่าควรปรับปรุงอะไร วิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร

 6. หากต้องท�าครั้งต่อไป จะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น

ขั้นตอนในการท�า AAR 

 1. รวบรวมพล

 2. แนะน�ากฎกติกามารยาท

 3. ทบทวนเหตุการณ์การกระท�าที่เกิดขึ้น

 4. เล่าสั้นๆถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งต้องการมาทบทวน

 5. สรุปเหตุการณ์ส�าคัญๆที่เกิดขึ้นสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสรุป

 6. มีการตั้งผู้แทนรุ่นเยาว์หรือผู้ปฏิบัติงานรุ่นเด็กให้มาเล่าถึงกิจกรรมของตน

 7. อย่าสร้างบรรยากาศของการต�าหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์หรือบรรยายสั่งสอน

 8. ควรถามค�าถามให้ผู้ปฏิบัติเล่าว่าท�าไมจึงได้ท�าอย่างนั้นในแหตุการณ์นั้นๆ

 9. ควรถามผู้ปฏิบัติว่าได้กระท�าการใดลงไปในสถานการณ์นั้นๆ

หลักการส�าคัญในการท�า AAR

 1. ควรท�า AAR ทันทีทันใดหรือเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้นๆเพราะเป็นเวลาที่ทุกอย่างก�าลังสดโดยเฉพาะใจของผู้มี

ส่วนร่วมความจ�าและอารมณ์ของผู้มีส่วนร่วม

 2. ไม่มีการกล่าวโทษ ซ�้าเติม ตอกย�้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง มีแต่บรรยากาศที่เป็นกันเอง รับ



ฟังอย่างเปิดใจ AAR ไ ม่ใ ช่ก า ร บ่น ห รือ ก า ร วิเ ค ร า ะ ห์ใ น ทุก ป ร ะ เ ด็น(over-analyzed) เรามักได้้ยินว่่า “ก็คุยกัน

ทุกครั้งหลังจัดเวที” แต่่ AAR ต้องการการคุยที่มีเป้าหมายและให้บทเรียนกับทีมงาน

 3. บรรยากาศในการท�า AAR ต้องไม่ท�าลายคุณค่าของสมาชิกในทีมงาน มี “คุณอ�านวย” คอยอ�านวยความสะดวก 

กระตุ้น ทั้งค�าถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะของตน และมี “คุณลิขิต” คอยบันทึกเรื่องที่แสดงความเห็น

 4. ให้ถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณควรได้รับคืออะไร 

 5. หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรความแตกต่างคืออะไร ท�าไม่จึงต่างกัน จดบันทึกเพื่อเตือนความจ�าว่าวิธีการใด

บ้างที่คุณได้เคยน�ามาแก้ปัญหาแล้ว

สิ่งที่ผู้อ�านวยความสะดวก หรือ “คุณอ�านวย” ต้องค�านึงถึง คือ

 1. อย่าปล่อยให้ตัวเองมีอคติล�าเอียงไม่เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีการทบทวน

 2. พยายามพูดชักจูงโน้มน้าวเพื่อนร่วมทีมให้แสดงความเห็น

 3. อย่าปล่อยให้มีการกระแทกกระกันเป็นการส่วนตัวเกิดขึ้น

 4. มุ่งที่การเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 5. ไม่เสนอแนะทางออกเองแต่มุ่งเน้นให้ผู้อื่นเสนอวิธีการแก้ปัญหา

 การท�า AAR ก็เหมือนการส่องกระจกดูตัวเอง คนที่ส่องกระจกต้องการเห็น จริง ๆ ว่าอะไรที่ผิดปกติ อะไรทีดีอยู่แล้ว การ

ที่คนเราจะส่องกระจกและสามารถมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคือหนึ่ง คุณภาพของกระจกว่าให้ภาพได้ชัดเจน

เพียงใด และสอง คนส่องกระจกต้องลืมตาตัวเองแล้วมองไปที่กระจกโดยตั้งใจดูให้ดีว่ามีอะไรผิดปกติบนหน้าหรือการแต่งกาย

ของตัวเองไหม เมื่อเห็นแล้วก็ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงส่องกระจกดูตัวเองใหม่อีกครั้งจนกว่าจะดูดีที่สุด เป็นการท�าให้เรียนรู้

ว่าในการท�างานต่างๆ ไม่ควรชื่นชมความส�าเร็จแต่เพียงด้านเดียว ต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสนใจมากกว่า

ความส�าเร็จด้วยซ�้าเพราะปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนั่นเอง ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือค�าแนะน�าของเพ

อื่ นร่วมงาน ที่อาจท�าให้คุณได้รู้ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” นั้นเป็นอย่างไร เชื่อมโยงกับการฝึกท�างานเป็นทีม ซึ่งสามารถใช้เทคนิค

นี้กับงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจ�าที่ดูเหมือนว่าไม่ส�าคัญเช่นการรับโทรศัพท์ การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวที่

ได้รับเงินสนับสนุนหลายพันล้านบาท ให้ถือว่าผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงาน

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