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คำนำสำนักพิมพ
หนังสือภายในโครงการเผยแพรความรูจากผูปฏิบัติ (Blog to Book) เปนการรวบรวมบันทึกจากบล็อก (Blog)
ภายในเว็บไซต GotoKnow.org นำมาจัดพิมพเปนหนังสือ เพื่อเผยแพรแกผูที่เกี่ยวของและบุคคลที่สนใจ
พื้นฐานแนวคิดของโครงการฯ อยูบนความตั้งใจที่จะรวบรวมความรูจากภายในตัวบุคคล ซึ่งถือเปนฟนเฟอง
เล็กๆ ที่กระจัดกระจายอยูในสังคม ผูถายทอดเรื่องราวผานพื้นที่เสมือนออนไลน ใหไดรับการเผยแพรในรูปแบบ
หนังสือ เพื่อกาวขามขอจำกัดในเรื่องของโอกาสในการเขาถึงสัญญาณอินเทอรเน็ต หรือขอจำกัดทางดานเทคโนโลยี
ตางๆ
นอกจากนี้การรวบรวมบันทึกดังกลาว ยังเสมือนเปนการใหรางวัลแกผูเขียนที่ไดพากเพียรในการเขียน เพื่อบอก
เลาเรื่องราวที่เปนประโยชนใหแกผูอื่น ซึ่งการถายทอดประสบการณ ความรูสึกนึกคิด ที่ปราศจากอคตินั้น อาจจะ
เปนประโยชนแกผูอื่นไดไมมากก็นอย
โครงการเผยแพรความรูจากผูปฏิบัติ (Blog to Book) เริ่มตนขึ้นในเดือนเมษายน 2552 และจะคัดสรรบันทึก
อันทรงคุณคา ทยอยตีพิมพเปนหนังสือเผยแพรใหแกผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ตั้งแตขั้นตอน
การคัดสรร ออกแบบ ตีพิมพ และเผยแพร เพื่อเพิ่มโอกาสใหสังคมไทยไดบริโภคความรูอันมีตนทุนนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนได โดยมีความมุงหวังสุดทายคือ “สังคมแหงปญญา” อันจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
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คำนำผูเขียน
“หองเรียนกระบวนกร Appreciative Inquiry” เกิดขึ้นจากการที่ผูเขียนไดรับโอกาสจากโครงการ Blog to
Book ของ Gotoknow ซึ่งก็เปนแหลงเรียนรูของผูเขียนเองมาตั้งแตผูเขียนยังไมรูจัก AI ดวยซ้ำ
ภายหลังเมื่อผูเขียนเริ่มสอนนักศึกษาชาวเครือขายเรื่อง Appreciative Inquiry ก็เริ่มรูสึกวาตองตอบคำถาม
ซ้ำๆ เชน AI คืออะไร ทำอยางไร...เดิมผูเขียนก็ตองเริ่มอธิบาย ซ้ำแลวซ้ำเลา มาวันหนึ่งเลยเริ่มคิดเอะ! ทำไมไมเขียน
ลง Blog แลวใหคนที่สนใจมาอานละ นี่แหละครับ จุดเริ่มตน...
เมื่อเขียนไปเขียนมาเหมือนมีเรื่องเขียนไมจบสิ้น เพราะตองตอบคำถามที่มากขึ้นทุกวัน แตก็สนุกครับ ในที่สุด
จนถึงบัดนี้ เขียนมาไดกวา 245 เรื่อง ก็เคยคิดวาจะรวมเลม แตบังเอิญไดเห็นโครงการ Blog to Book ก็คิดวานา
สนใจ เพราะเขียนมากขึ้น บางครั้งคนก็หาไมเจอครับ ผมเองยังงงเลย บางคำถามตอบไวตั้งแตปกอน เลยคิดวาการ
รวมเลม โดยเลือกเอาบทความเดนๆ สัก 50 เรื่องมารวมแลวจัดเปนหมวดหมูก็ดูเขาทาดีครับ
ผูเขียนไดแบงเนื้อหาทั้ง 50 ตอน ออกเปน 4 สวนคือ โดยเปรียบเทียบการทำกระบวนการ AI เหมือนการบิน
ครับทั้งนี้ไดแบงเนื้อหาเปนหัดบิน บินเดี่ยว บินเปนกลุม และบินผาดโผน ครับ
“หัดบิน” เปนการปูพื้นทฤษฎีพื้นฐานของ Appreciative Inquiry ตลอดจนประเด็นตางๆ ในภาพรวมของ AI
“บินเดี่ยว” เปนตัวอยางการสอน AI ของผูเขียนในรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชนนั่งคุยกัน ดื่มกาแฟ โทรศัพท แม
กระทั่งสอบ ใชเวลานอย แตกลายเปนโครงการที่นาสนใจในภายหลัง เปนตัวอยางการทำ AI สำหรับผูที่ตองการสอน
AI ในรูปแบบตัวตอตัว
“บินเปนกลุม” เปนโครงการ AI ที่เปนตัวอยางครบวงจร เปนอะไรที่ทำเปนทางการในระดับองคกร เครือขาย
หรือกลุม เหมาะสำหรับผูที่ตองการตัวอยางจริง เปนรูปธรรม
“บินผาดโผน” เปนการถามตอบผูสงสัยทั้งจากระดับสามัญชนถึงระดับเทพ ที่มาอยางสันติ หรือทาทายเปน
คำถามที่กระบวนกร อาจพบไดบอย เวลาทำ AI
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ผูเขียนเชื่อวาไดรวบรวมวิธีการ ขอเขียนที่จะตอบคำถามผูสนใจ “บิน” ดวย AI อยางครอบคลุมเทาที่จะเปนไป
ไดซึ่งถาตองการถามอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับ ติดตอผมมาที่
ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ
rpinyo@kku.ac.th
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หัดบิน
หัดบินเปนสวนที่พูดถึงการปูพื้น Appreciative Inquiry (AI) กอนจะเริ่มศึกษา AI ก็ขอแนะนำใหทานผูสนใจลอง
อานพื้นฐานAI กอนครับ เปนบทความที่เขียนแบบงายๆ ในมุมมองนักปฏิบัติครับ ถาสนใจตอยอดก็มีหนังสืออางอิงให
ไปดูตอครับซึ่งตอบคำถามตั้งแต ทฤษฎี ตัวแบบ การวัด และผลกระทบครับ
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ตอน ...“พี่นองครับ AI คืออะไรครับ”
วันนี้เปนวันที่ผมเขียนอะไรเกี่ยวกับ AI มาไดรวมกันกวา 245 บทความ จึงอยากถือโอกาสกลับมาทบทวนพื้น
ฐาน AI กันอีกรอบครับ เพื่อพี่นองที่เขามาใหมครับ
พี่นองครับ ผมจะเริ่มจากนิยามของผูคิดวิชานี้ แลวตอดวยมุมมองของผูเขียนครับผม Cooper rider, Whitney
and Stavros (2003) ผูเปนผูบุกเบิกวิชาการดาน AI กลาวไววา
1. Appreciative Inquiry (ชื่อยอคือ AI) คือ กระบวนการศึกษาคนหารวมกันเพื่อคนหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคน ใน
องคกร หรือของโลกที่อยูรอบตัวของเขา Appreciative Inquiry คือกระบวนการคนหาอยางเปนระบบวา อะไรเปน
สาเหตุสำคัญที่ทำใหระบบดำเนินไปอยางดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อระบบนั้นสามารถบรรลุซึ่งประสิทธิผลสูงสุดไมวาจะ
เปนดานการเงิน ดานนิเวศวิทยา หรืออะไรที่เกี่ยวกับมนุษยก็ตาม
2. AI เปนศิลปะของการถามคำถาม ที่นำไปสูการสงเสริมใหระบบมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุด
3. AI ยืนอยูบนสมมติฐานที่วา ในทุกระบบลวนแลวแตมีเรื่องราวดานบวก ที่สรางแรงบันดาลใจที่ยังไมมีใครนำมา
ขยายผล และมีมากพอ เราสามารถเชื่อมโยงการคนพบดานบวกนี้เขากับเรื่องใดก็ได
4. AI เปนกระบวนการที่ขับเคลื่อนใหเกิดการถามคำถามในเชิงบวกแบบไมมีเงื่อนไขใดๆ ซึ่งมักเกิดขึ้นกับคนตั้งแตไม
กี่คน จนถึงเปนลานคน
5. AI จะเปดโอกาสใหกับจินตนาการและนวัตกรรม แทนที่จะเปนความคิดดานลบ หรือการวิพากษวิจารณ
แปลเปนภาษาไทยอีกรอบ คือ
1. พี่นองครับ ทุกคน ทุกองคกร มีอะไรที่ดีอยูครับ ซึ่งหากพี่นองคนพบ ผานกระบวนการถามดวยคำถาม “เชิงบวก”
พี่นองจะ “ทึ่ง” วาอะไรมันจะ “ดี แตเรียบงาย” ขนาดนั้น ทำไมเรามองขามมันมาตั้งนาน
2. แลวถาพี่นอง เอาเรื่อง “ดีๆ แตเรียบงาย” (Discovery) นั้นไปวาดฝน (Dream) ไปวางแผน (Design) แลว “ทำ
โลด” (Destiny)... ระบบของพี่นอง องคกรของพี่นองจะ “ดี” ขึ้นกวาเดิมมาก อยางเห็นไดชัด
3. แตพี่นองครับ พี่นองตองเชื่อซะกอนวาทุกระบบมีของดีอยู ไมเชนนั้นพี่องจะเจอภาวะที่เรียกวา “ไมเชื่อก็ไมเจอ
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หรือเจอก็ไมเชื่อครับ”
4. สิ่งที่พี่นองจะเจอกับตาคือ แทนที่พี่นองเห็นคนแลวจะวิพากษวิจารณ อยางเอาเปนเอาตาย จนหาทางออกไมได
เพราะหมดแรงไปกอน แถมติดลบเรื่องความสัมพันธอีก พี่นองครับ พี่นองจะเจอกับสิ่งที่เรียกวา “จินตนาการ และ
นวัตกรรม” ที่แจมจากวาบรรยากาศเดิมๆ มากมาย
เสริมอีกสองขอคือ
ก. มีเงื่อนไขวา พี่นองตองหัดสักนิดหนึ่ง เพราะพี่นองตองถามเชิงบวก แบบไมมีเงื่อนไขนะครับ พี่นองและองคกร
อาจขัดหูขัดตาสักพัก แตเดี๋ยวจะดีเองครับ มันเปนเรื่องของ Art and Science ครับ
ข. อยาลืมหัดเยอะๆ เนอ ไมเชนนั้นจะไมคลอง ไมเห็น ไมรูดวยนะครับ คุณละ คิดอยางไรครับ
อางอิง:
Cooperrider D. L., Whitney D., & Stavros, J. (2003).Appreciative inquiry handbook:
The ﬁrst in a series of AI workbooks for leaders of change. San Francisco: Berrett-Koehler
Publisher.
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ตอน...ทำไมตอง AI...
เมื่อวานมีผูสนใจ AI คนใหมถามคำถาม ที่เปนคำถาม ที่พบบอย
ทำไมตอง AI ไมใชตัวอื่น
ครับ ลองฟงทางนี้กอน
เคยเปนอยางนี้ไหมครับ
ฉาก 1 วันหนึ่ง นายถามลูกนองวา “เราตองเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรแลว คุณวาอยางไร ใหทุกคนเสนอ...” (สวน
นายมองแบบรีบๆ) ผมวา “เอาอยางนี้รับรอง ทำแบบที่ผมพูด ดีขึ้นแน”
ทุกคนมองหนา เราไมไดคุยอะไรกันตอ เพราะก็เหมือนเดิม เราไมเคยอยูในสายตาขององคกร เขามีคำตอบอยู
แลว ถามีปญหาก็โทษเราอีกวาพวกเราไมเกง
ฉาก 2 ระหวางเพื่อนรวมงาน นี่ๆ ผมจะลดน้ำหนัก ถามหนอยวิธีการพูดกับลูกคาที่คุณเสนอใหหนวยงานเรา
ทำนะมันจะชวยลดน้ำหนักผมไดไหม ฮาๆ
ฉาก 3 ที่คุณทำนะ ไมไดผลหรอก ทำไมไมทำอยางนี้ละ จากนั้นคุณก็เริ่มมองเขาดวยสายตาเปลี่ยนไปเพราะไม
วาคุณจะทำอะไร เอาไปคุยกับคนนี้ คุณผิดทุกที พอถามหาทางออกก็ไดแคคำตอบคลุมเครือเหมือนเดิม วิจารณเกง
ติเกง เปนมหาอำนาจแหงการติ ติแลว เราเอาไปกออะไรไมได แถมหมดความมั่นใจไปเลย
และอีกนับฉากไมถวน...ทุกคนลวนเคยมาครับ
.....................................................................
สิ่งที่เหมือนกัน
1. ทุกองคกร ทุกตำแหนง ตองเจอกับปญหาหนักอกทั้งสิ้น
2. เอาปญหามาคุยกันแบบเดิมๆ ทีไร มักเกิดภาวะเบื่อหนาย เกิดความเกลียดชัง ไมนับถือกัน
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3. คุยตอไมคอยได ตองรีบจบ ไมอยางนั้นวงแตก ถาเปนการคุยระหวางผูมีอำนาจสูงกวา กับผูมีอำนาจนอยกวา ผูมี
อำนาจนอยจะรูสึกวา อยูเงียบๆ จะดีกวา
แมกระทั่งระหวางเพื่อน เออ...ทางใครทางมัน
ถึงขั้นปลง เออ...บางคนนี่มันเกิดมาเพื่อแกตายเฉยๆ แฮะ อยาไปถือสาหาความอะไรมันเลย
4. แทบไมเคยแกปญหาไดครับ หายากจริงๆ อยางเกงก็ไดแคขอเสนอ
...........................................................
วกเขามา AI แรกๆ ผูคิด David Cooper rider ตอนแรกทานก็ศึกษาทั้งปญหา และโอกาสนั่นแหละครับ พอ
เขาไปประเมินภาวะผูนำในโรงพยาบาล พอใหพูดถึงปญหา คนก็พูดครับ เจอแตเรื่องสติแตก ถึงขั้นดากันวงแตก
วิจารณกันมากมาย จบลงดวยการยอมรับ “มันไมมีทางจะเปลี่ยนอะไรไดหรอกคุณ”
พอกลับกันลองถามเรื่องที่ทุกคนภูมิใจ เปลี่ยนมุมถาม ปรากฏวาบรรยากาศออกมาดี คนอยากคุยกัน คุยไมจบ
พบความหวังจนนำไปสูความรวมมือแกปญหาที่แกไมได ทานถึงฉุกใจคิดวามันตางกันจริง ทานเลยพัฒนามาเปน
Appreciative Inquiry ที่เราเห็นกัน
นี่แหละครับทำไมถึงใช AI
.....................................................................................
ตามประสบการณของผม จุดเดนของ AI มันอยูที่เรื่องพื้นฐานที่สุดคือ พอถามดวยคำถามดีๆ คนก็จะคุยกันดีๆ
ครับ คุยกันจนแตกออกไปเรื่อยๆ แทนที่จะหยุดชะงักแตแรก เพราะปวดหัว สิ้นหวัง ถูกครอบงำจากวิธีการเดิมๆ
เพราะมีใครเหนือกวา
การคุยแบบ AI บางทีเราเรียกวา Generative Conversation คือคุยแลวมันตอยอดได เพราะ AI ไมกระตุน
ใหคนมาวิพากษวิจารณกันแตตนครับ ทำใหคุยกันได เมื่อคุยกันได จะฟงกันครับ ที่ำสำคัญมันลดชั้นวรรณะลง แม
กระทั่งคนโหดที่สุด คุยดีๆ เขาจะตอบคุณดีๆ ครับ อารมณจะดี ถึงขั้นเลิกโหด หันมาชวยคุณ แบบที่คุณตองนึกไมถึง
ทีเดียว
.......................................................................
จริงๆ แลวการคุยที่ทำใหเกิด Generative Conversation ไมไดมีแต AI ครับ Dialogue ก็ใช World Cafe ก็ใช
และอื่นๆ ที่มนุษยนักคิดกำลังรังสรรคขึ้นมา
วาไปแลวมีมาแตโบราณ เชน Greek ก็มี The Spirit of Koinonia, พุทธมีคุยกันอยางบัณฑิต ตองไมโกรธ (ดู
คัมภีรมิลินทปญหา)
ผมเองใช AI ดวยเหตุผลเดียวกัน แตผมก็ใชอยางอื่นเขมขนพอๆกัน เชน Dialogue World Cafe และ Open
12

Space AAR และ KM ครับ เพราะชวยไดเยอะครับ
และเห็นชัดมานับรอยโครงการแลววาไดผลดีกวาครับ
.............
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ตอน...“มองดวยใจ...”
ทฤษฎีที่เปนรากฐานของ Appreciative Inquiry มีทฤษฎีหนึ่งที่นาสนใจคือ The Pygmalion Effect โดย
Rosenthal and Jacobson (1968) ทฤษฎีนี้เปนการทดลอง คือ นักวิจัยลองใหขอมูลกับครูระดับประถม โดยบอก
กับครูวามีเด็กบางคนฉลาดกวาอีกบางคน ปรากฏวาเมื่อเวลาผานไป เด็กที่ครูเชื่อวาฉลาด มี IQ สูงกวาเพื่อน (ซึ่งเดิม
มี IQ เทากัน) จริงๆนักวิจัยคนพบวา ครู โดยผานจิตใตสำนึกจะขวนขวายคนหาวิธีการสอนที่เหมาะกับเด็กฉลาดที่
เขาคิดวาฉลาด แถมยังอำนวยความสะดวกใหเด็กกลุมนี้ไดทำอะไรที่ฉลาดอีก เด็กเลยฉลาดขึ้นจริงๆ
.........
เรื่องนี้หลายคนฟงแลวอาจไมเชื่อ ไมเห็นจะเปนจริง
แตผมอยากบอกคุณวา ถาคุณนึกดีๆ คุณอาจเคยเจอปรากฏการณนี้กับตัวเองมาแลว
ลองนึกดูสิครับ เคยเจอใครที่เขาเชื่อคุณ เชนเพื่อน พอ แม พี่ นอง...ครูไหมครับ
คุณจะเห็นวา พออยูกับคนที่เชื่อในตัวคุณอยางไมมีเงื่อนไข คุณจะแสดงออกมากขึ้น คุณจะพยายามชวยคนอื่น
ทำงานมากขึ้น และเปนที่มาของความฉลาดที่เพิ่มขึ้นในบางสถานการณ กับคนบางกลุม
..........
ในทางตรงขาม ลองนึกถึงสถานการณ เมื่อคุณตองเจอกับคนที่คุณรูสึกวาเขาเปนคนแปลกหนา ไมคอยเชื่อคุณ
ไมคอยใหความสำคัญกับคุณ คุณมีแนวโนมวาจะสงวนทาที ทำนองวาพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
คุณก็จะไมไดแสดงความสามารถอะไรออกมางายๆ เพราะไมรูจะทำไปทำไม
และถาที่ทำงาน เพื่อน คนรัก คนรอบตัวคุณแสดงทาทีอยางนี้ ก็ยากครับที่คุณจะไดทำอะไรตางออกไป
ทำใหในบางสถานการณ คุณอาจดูโงไปเลย ไมสามารถแสดงอะไรดีๆ มี Performance ดีๆ ได อยางงายๆ ถึง
ขั้นอยากไปเริ่มตนใหมที่อื่นใหมันรูแลวรูรอดไปเลย
บอกวาทำไดไหม ก็เรียกวาดิ้นรน คนหาตนเอง ถาไมเขมแข็งพอก็เสียจริต ติดแอลกอฮอลไปก็มี
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..........
ครับ ผมวาเรื่องนี้มีมูลความจริง มาเชื่อมั่น มาเห็นคุณคา เห็นเรื่องดีๆ ในตัวคนอื่นกันเถอะครับ เราจะไดคนที่
ฉลาดขึ้นอีกมากมายเลยครับ
...........
ตอนนี้มีหนังสือเลมใหม ที่พูดเรื่องนี้ไวดีมากๆ คือเลมขางลางนี้ครับ เรื่องมองดวยใจ โดยสำนักพิมพนายอินทร
อานแลวจะฝกคุณเรื่องนี้เลยครับ และเรื่องนี้เราไมนาจะแปลกแยกกับเรื่องนี้เทาไรนัก ตามมุมมองของผม เรื่อง
Pygmalion Effect เปรียบไดกับคือคำวา มุทิตาจิต ในศาสนาพุทธนั่นเอง

อางอิง:
Rosenthal R. & Jacobson L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils
intellectual development. New York: Holt, Reinhart Rothwell, W. J., Sullivan, R. & McLean, G.N.
(1995). Practicing organization development: A guide for consultant. San Diego: Pfeiffer.
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ตอน... ตำรา AI รอนๆ จา

เลมแรกนี้แนะนำสำหรับผูที่ตองการทำ Appreciative Inquiry เปน Research Methodology แบบโดดๆ
เลยครับ มีทุกเรื่องตั้งแตที่มา ญาณวิทยา การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลครับ ชื่อหนังสือ Appreciative Inquiry:
Research for Change ครับ เปนหนังสือเลมเดียวในโลก

สองเลมนี้ถาสนใจเอาไปปฏิบัติ เปนเชิง OD Consultation Project หรือแมกระทั่งอานเพื่อใหเขาใจ AI มากขึ้น
ก็ไดเลยครับ เปนคูมือที่ดีมากๆ เขาใจวาขายดีที่สุดในโลก
17

สวนเลมนี้จะทำใหคุณทำ AI ไดเปนจริงเปนจังมากขึ้น เพราะเมื่อตองทำ AI กับคนเฉพาะกลุมเล็กๆ หรือคน
เดียว ทำ AI กลุมใหญแคไหน ก็หลีกเลี่ยงไมพน ที่ตองดูแลเปนคนๆครับ โดยเฉพาะคนที่อาจเปน Change Agent
หรือคนที่อยากรู อยากเรียน AI ใหเปนจริงๆ เปน Case studies ที่ละเอียดที่สุดครับ ผมทำ AI เปนเพราะเลมนี้เลย
ครับ (ตอนนี้ผูแตงสองทานมาเปน Visiting Professors อยูที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับ)

เลมนี้รวมเอาวิธีการทำ OD สำหรับกลุมใหญ 100 คนขึ้นครับ มี AI ดวยเปน case study ละเอียดครับ
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สองเลมนี้รวมรวม Literature Review ไวครับ เปน Research Article แบบ Classics เลยครับ
สำหรับทานที่ไมคุนกับแนว AI เพราะดูขัดหูขัดตาอยางมาก อาจหาหนังสือแนว Qualitative Research มาปูพื้น
กอน หรืออาจควบคูกันไป ก็ได จะดีนักแล
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ตอน...ศิลปะการออกแบบความสำเร็จ
“Design ทำอยางไรครับ” นี่คือคำถามที่คนถามบอย คำถามหนึ่งครับ ผมจะเลาประสบการณของพวกเราเลย
ครับ ขั้นตอน Design หลักๆ เราทำอยูหาแบบครับ
1. คนพบ ดัดแปลง แลวทดลองขยายผลเลย ไมไดสนใจพิธีการ จากนั้นดูวา ดีหรือไมดีตรงไหน อันนี้ก็เกิดขึ้นบอย
ครับ ใชในโครงการ AI ประเภทรานมีคนอยูสองสามคน หรือคนเดียวทำไปเรื่อยๆครับ บางทีไมทันเขียนเลยครับ ผม
เองผมทำแบบนี้บอยครับ ตัวอยางที่เห็นชัดดูที่กรณีรานกาแฟ ที่ www.aithailand.org อันนี้บางทีผมเรียกวา AI
แบบมวยวัดครับ ลุยไปเลย
2. คนพบ แลวพัฒนาเปน Policy ครับ เชนคนพบวาการ Feedback (ตรวจงานและแนะนำเปนรายคน) ผูทำ AI
Project แบบรวดเร็ว จะทำใหเขามีกำลังใจ และทำงานไดกาวหนากวา เพราะฉะนั้นเลยยึดเปนหลักปฏิบัติคือ จะหา
ทาง Feedback คนทำ AI ใหได ในทุกขั้นตอน ประมาณเจอหนากันก็คุยกันเลย ในมุมมองของผม Policy หรือหลัก
ปฏิบัติเปนอะไรที่ดี เชนกันครับ เพราะเปนอะไรที่ยืดหยุนกวาแผนที่กำหนดมาตายตัวครับ ทำไปทำมาจะกลายเปน
วัฒนธรรมองคกรไดเลยครับ
3. คนพบ แลวทำเปนกิจกรรม KM ตรงนี้เราก็ทำบอยครับ เชน กรณีโรงงานแหงหนึ่ง เราไปคนพบวามีพนักงาน
คนหนึ่ง ไมทำของเสียเลยติดตอกันสองป ขณะที่มาตรฐานอยูที่สองเดือนไมเสียเลยก็เกงแลว ไปตรวจสอบดูปรากฏ
วาเขาพัฒนาเทคนิคเฉพาะตัวขึ้นมา เราก็เอาเลยครับ เอาทั้งโรงงานมาวนดู ถายวิดีโอใหคนงานดูระหวางทานขาวไป
เลย ดูตัวอยางที่กรณีศึกษา (case study) กดเขาไปดูตัวอยางที่ Process Innovation ใน www.aithailand.org ครับ
4. คนพบคนทำแลวดีกวาคนอื่น ก็ตั้งเปน Change agent ตอ ลักษณะนี้ถือวายั่งยืนหนอยครับ โดยเฉพาะถา
เปนโครงการที่เราเขาไปชั่วคราว ถาเจอพยายามใหเขามาสอนคนอื่น บอกเจาของพื้นที่ใหรูวาคนนี้เกง ใหคนเกง
คนนี้เขามามีบทบาทระหวางที่เรายังอยูในพื้นที่ ไมตองมากครับคนสองคนก็ยังไดครับ เมื่อโครงการจบ นอกจาก
ไดผลงานแลวยังไดคนสานตอครับ ดูที่กรณีศึกษา (case study) กดเขาไปดูที่ case KM (โรงงานลงกุง) ของ
www.aithailand.org ครับ
5. อีกแบบครับ คือบูรณาการเขากับสิ่งที่ทำอยูแลว เชน ที่โรงงานน้ำตาลในสปป.ลาว เราบูรณาการ AI เขา
กับ Morning Talk ที่ทำอยูแลว ภายหลังผูบริหารของบริษัทในเครือรูสึกวาดี เลยเอาไปขยายผลทำของเขาบางใน
ประเทศจีน ผมเองสอนระดมสมองใช World Cafe ก็ทำเปน AI+World Cafe ทำ KM อยูแลวก็กลายเปน AI+KM
ไปเลย ที่โรงพยาบาลพลกลุม AI ก็บูรณาการเขากับระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาลครับ ลักษณะนี้จะทุนแรงเรา
21

มากเพราะไมไดไปสรางงานเพิ่มใหคนในองคกร เพียงแตปรับเปลี่ยนกระบวนการนิดเดียวครับ แลวอาศัยการประคับ
ประคองอยางตอเนื่อง และความอดทนหนอยครับ
แลวคุณจะรูครับวา ”ความสำเร็จ ออกแบบไดครับ”
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ตอน...ดน...แลวดี
มีคนถามผม ถึงไมถาม ผมก็จะพยายามไปแนะนำจนได ดวยคำถามที่วา “อาจารยครับที่ทำมานี่ถูกทางหรือยัง
ครับ”
อันนี้มักเปนคำถามของคนที่มาเขาเรียนชั้นเรียน AI และตองทำโครงการเปนการบานสง
ตองบอกเลยครับวา AI ไมใชเรื่องยากมากครับ ใครก็ทำไดโดยเฉพาะระหวางอยูใน Workshop แตถาจะฝกตัว
เปน AI Practitioner ขึ้นมาเมื่อไร ไอที่เรียนกันใน Workshop อาจไมพอครับ ผมเลยมักหาเรื่องแนะนำลูกศิษย
หรือคนที่สนใจอยากตอยอดจริงๆ (ไมทุกคนครับ) วาให “ดน” ครับ หมายถึงใหลองถามดวยคำถามเชิงบวกอยางต่ำ
สามสิบคนครับ อยาหยุดแคสี่หาคน เทานั้น หรือหยุดแคใน workshop ครับ ผมสังเกตมาตั้งแตปพ.ศ. 2550 วา ลูก
ศิษยคนเกงของผม พอถามไปไดสัก 20-30 มักเกิดแนวคิด (idea) วาจะทำอะไรตอซึ่งปริมาณการถามขนาดนี้ ยาก
ที่จะเกิดขึ้นใน workshop วันสองวันครับ ทำตอครับแลวจะเกิดแนวคิด เทาที่เห็นพอไดสัก 20-30 คนจะเจอความ
เรนลับในระบบ แลวก็จะเกิดความตื่นเตน ไปทำตอจนเสร็จดวยวิธีการของตนเองโดยที่ปรึกษาไมตองจำจี้จำไชมาก
เพียงคอยดูแล คอยตอบคำถามก็พอครับ
ดังนั้นสูตรสำหรับผูเริ่มตนครับ คือไมจำเปนตอง 4-D ตามตำราครับ ลองคุยกับที่ปรึกษา อาจารย เมื่อตั้งคำถาม
ไดแลวก็ Donn (ดน) ไปเลยถามสักสามสิบครับ
เปนไงครับสูตร AI สำหรับผูมาใหม
ดน เลยครับ (Donn) เดี๋ยวเกิดเอง
คุณคิดอยางไร
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ตอน...AI ทฤษฎีใหม...มาแลว
เรื่องนี้หลังเลาใหชาวชุมชนคนหนึ่งฟงแลว เธอบอกใหเขียนลงหนอย เอาละจะเขียนครับ
เมื่อป 2550 เปนปที่ผมทำ AI จริงจัง (2549 ทำแบบผิวๆ ไมไดวัดผลชัดเจน) คือกะทำแลววัดผลเปนรูปธรรม
ตำราที่ใชก็ตนฉบับของ David Cooper rider เลย เปดกันเปนบทๆ วาตามนั้น ปนั้นมีคนทำโครงการกับผม 5 กลุม
รวมกัน 32 คน
ใครพรอมก็วากันไปเลย กลุมแรกก็มาครับ ก็เริ่มกันที่ละขั้นตอน จาก Discovery กอน โดยออกแบบคำถามแลว
เริ่มไปกันเลย กะคอยๆ ที่ละขั้นตอน ไดผลอยางไรคอยมาทำกันทีละขั้น
กลุมที่สองก็ตามมา ก็เริ่มอยางเดียวกัน แตเริ่มตนชากวาหนึ่งเดือน
ปรากฏวาพอปลายเดือนแรก กลุมแรกคนพบ แถมเริ่มขยายผลไปไกล บางคนถามคนไปไดกวา 300 คน เริ่มมี
การขยายผลจัดตั้งกลุม
........................
ประมาณวา ผมตองทำตาปริบๆ อะไรจะไวปานนั้น ทั้งๆที่กลุมนี้ดูไมแมน แตไปไกล ผมพยายามดึงพวกเขากลับ
มาเริ่มกระบวนการ Dream Design Destiny ปรากฏวากูไมกลับ ไปไกล จนขามขั้นไปเลย นี่คนพบ (Discovery)
และ ทำ (DO) ไปเลย
ผมถึงกับคิดวา นี่ขนาดไมทำตามขั้นตอนนะ ถาวากันเปนขั้นตอนตองไปไกลกวานี้อีก
........................
พลาดไปแลว ไมนาเลย ไมเปนไร มีกลุมอื่นๆ อีก เอาละ มาสนใจกลุมสองดีกวา เอาละจะไมใหพลาด จะคุมไมให
หลุด เหมือนกลุมแรก เอาละวามาทีละขั้น ย้ำตลอดหามขามขั้นนะ ไดเลยครับ เราวากันถึงวางแผนโดยใช Balanced
Scorecard มี KPIs ครบ
เอาละ พวกคุณไปลุยเลย
เงียบ......
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เหนื่อยแลวครับอาจารย ขอเขียนอยางเดียวก็พอ
กลายเปนไมขยับ ไมทำ
...............
ผมอึ้งกับปรากฏการณนี้มาก มาปนี้ 2553 กลุมแรกยังขยายผล ยังทำตอ แตกลุม 2 นี่หายสาบสูญไปเลย
............
ผมไดคิดครับ ถาทำตามขั้นตอนมันไมเห็นภาพ
ตองลุยไปกอน Discovery แลว ทำไปเลย (ผมเรียกเลนๆ วา Dance) ระหวางนั้น เขาจะเริ่มเจอโอกาส เจอ
ความเปนไปได เจอ Passion แลวเขาจะ Dream Design และ Destiny ไดเลย
ผมเลยคิด Model ของผมในการฝกอบรมไวดังนี้คือ
ระยะแรก
Discovery ลุยถาม ไดคำตอบแลว Dance คือลุย “ทำเลย” ไมตองพิธีการมาก
เทาที่ผมสังเกตแมกระทั่งตัวผมเอง คนทุกคนเมื่อคนพบเรื่องดีๆ แลว เขาจะพบวิธีการขยายผลเองไมยาก หรือ
ถางง ก็เลาอะไรใหฟงหนอย เขาจะกลับไปหาหนทางของเขาเองไดไมยากครับ
ระยะตอมา พอ Dance หรือลุยทำสัก 5 โครงการยอย (Discover) แลว ก็ไมสายที่จะทำตามตำราคือ Discovery
Dream Design และ Destiny ครับ อันนี้ทำเปนภาพใหญระยะยาวในระดับวิสัยทัศนไดครับ หรือ คุณอาจรวมสอง
Model เปน 5D คือ Discovery Dance Dream Design Destiny
เทาที่ทำมาแบบนี้ ไปไกลกวาครับ
.........
เปนอยางไรครับ Model ของผม
Discovery แลว Dance เลย เปนอยางไรบางครับ
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ตอน...ทำ AI ตองทำ SWOT ดวยหรือไม
(วาดวยจุดแข็ง)
สืบเนื่องจากตอนกอน ผมอยากเขียนวิธีการทำ SWOT ในมุมมองของ Appreciative Inquiry ตอครับ เคยเจอ
อยางนี้ไหมครับ คือทำ SWOT Analysis ออกมาแต Synthesis (เอาไปใชไมได) จุดแข็งก็กลายเปนจุดแข็งอยูอยาง
นั้น จุดออนก็เปนจุดออนตลอดชาติ โอกาสเห็นๆ แตก็เห็นอยางกะอากาศ ภัยคุกคาม ก็คุกคามจนเหมือนเปนองคกร
ติดคุกไปทุกที
วากันที่จุดแข็งกอนครับ จุดแข็งมักเปนจุดแข็งที่ “วากันเอาเอง” ขาดหลักฐานครับ หลักฐานเชิงประจักษในแบบ
Appreciative Inquiry คือหลักฐานแบบ “รองรอย” ครับ ยกตัวอยางเรื่องคน อันนี้เปน case แถวโรงงานสระบุรี
ถา SWOT แบบเดิมอาจเปน จุดแข็งของเราคือแผนกทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณมายาวนาน
ครับ แลวอยางไร เอาไปทำอะไรเหรอ
แตมีวันหนึ่งเราไปถามคนงานเขาใหม วา “เขาภูมิใจอะไรที่สุดตั้งแตอยูที่นี่มา” คนงานคนนี้บอกวา “เขาเกงงาน
เร็วกวาที่คิด เพราะมีปาคนหนึ่งในสายการผลิตชวยสอนงานให ปาคนนี้เกงมากครับ”
นี่ครับถาคุณลองถามอะไรทำนองนี้ คุณอาจเจอจุดแข็งที่ซอนเรนอยูในองคกร เอาไปทำอะไรไดครับ ขอนี้เราจะ
เห็นไดเลยวา นี่คือจุดแข็งที่เอาไปใชงานได ตอนหลังผมเลยยุใหเขาทำโครงการปราชญโรงงานครับ คือหาคนเกงใน
โรงงานใหมากที่สุด เพราะอะไรครับ นี่หมายถึงการลดระยะเวลาฝกอบรมใชไหมครับ เพราะแตกอนจะสอนงานทีก็
จัดอบรมกันละ แตนี่อยากเกงเรื่องนี้ก็ใหปาในสายการผลิตคนนี้สอนไดเลย
งานของ HRD เบาลงแนนอน โรงงานไดคนเกงงานเร็วขึ้น ลดของเสียไดอีก
นี่แหละครับการทำ SWOT แบบ AI เราเนนหา “รองรอย” ของเรื่องดีๆ ในองคกร และนี่คือจุดแข็งที่แทจริงครับ
เพราะจุดแข็งบางที่ไมชัดหรอกครับ และแนะนำใหหาใหมากที่สุด หาบอยๆ หาทุกวันทุกสัปดาหครับ ไมใชปละครั้ง
ไมเชนนั้นจะไดจุดแข็งที่เอาไปทำอะไรไมไดครับ เปนจุดแข็งลอยๆ
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การหา SWOT แบบนี้จะไดทั้งหลักฐานเชิงประจักษ และรวมทั้งสามารถพัฒนาการมีสวนรวมจาก Stakeholders ไดอยางเปนรูปธรรมครับ
ในปนี้สำหรับในองคกร ผมจะแนะนำชุดคำถามโดยใช Key Word สามคำ หรือ 3 ใจครับ คือ
“โดนใจ ดั่งใจ และไดใจ” ทำทั้งภายในและภายนอกครับ
เชนลองถามคนในองคกรดูสิครับ
“ผลงานของใครโดนใจคุณที่สุด”
“ตั้งแตทำงานมาใครทำอะไรจนไดดั่งใจคุณที่สุด”
“ตั้งแตทำงานมาใครทำอะไรจนไดใจคุณบาง”
คุณจะเจออะไรดีๆ ครับ คุณจะเจอรองรอยจุดแข็ง และอยาเพิ่งตกใจนะครับ วามันชางนอยนัก ถานอยก็ทำให
มาก ทำใหบอยๆ ทำใหเปนระบบเทานั้นเองครับ แลวจุดแข็งที่เปนรองรอยเล็กๆแตแรก อาจกลายเปนจุดแข็งถาวร
จนถึงขั้นเปนวัฒนธรรมองคกรไปเลย
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ตอน...ตอง AI กันไปถึงไหน
มีคำถามหนึ่งที่นาสนใจครับ “อาจารยครับ เราตองทำ Discovery ไปเทาไร ถึงจะพอครับ ดูเหมือนมันเปนอะไร
ที่ไมสิ้นสุดจริงๆ ใชไหมครับ”
คำตอบจากประสบการณทั้งของตัวเอง และคนทำ AI เกงๆ เปนดังนี้ครับ
1. เราจะเจอ Discovery หลักๆ ที่ตอมาเราเอามาขยายผลแลวเกิดผลดีมากๆ สักไมเกิน 5-6 Discovery ของ AI
Thailand ก็ราวๆ นี้ ประมาณวาแคเอามาขยายผลแคนี้ก็ยุงแลวครับ เพราะมันคือการปรับระบบแบบสุดขั้วดีๆ
นี่เอง ยุงอยางไรจะยกตัวอยางใหดูในตอนตอๆ ไปครับ
2. หลังจากทดลองไปสามสี่เดือน กระบวนการทำงานจะมีการปรับเปลี่ยนจน Discovery ทั้งหมดนี้ถูก บูรณาการ
เปนกระบวนการทำงานปรกติ ซึ่งกระบวนการนี้จะสรางผลในเชิงบวกออกมาเรื่อยๆ จนเราชินเลยครับ เกิดภาวะอิ่ม
ตัว
3. ตอมาหลายคนจะทำ AI แบบไวๆ ในลักษณะคลายๆ AAR เพื่อทำใหกระบวนการนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำใหดูเหมือนไมมี
การคนพบอะไรใหมครับ บางครั้งการปรับเปลี่ยนระบบโดยใช AI แบบไวๆ แบบนี้ไมไดเขียนออกมา คือทำบอยๆ จน
ลืมก็มี คลายๆการลับมีดใหคม ไปเรื่อยๆ ทำแบบไมรูตัว ประมาณวาเปนนิสัย
4. Discovery บางตัวที่เคยคนพบในการทำ AI ครั้งแรกๆ ทำใหเกิดทิศทางใหมในเวลาตอมา สงผลใหเกิด Discovery ใหมๆ เชนกลุม Positive Psychology กลุม Womenomics ตรงนี้ก็จะมีการ Discovery มากขึ้นอีก ประมาณ
วาแตกไปเรื่อยๆ ครับ แตก็จะคนพบอะไรหลักๆ ไมเกิน 5-6 อยาง และทำอยางขอสองและสาม คือมีภาวะอิ่มตัวเชน
กัน จนอาจเกิดทิศทางใหมอีก
5. ยิ่งมี Dream หรือการตั้งวิสัยทัศนไกล มากๆ Discovery จะมากตาม และแรงตาม เพราะมี Mission ตองทำ มี
แผนตองทำครับ AI Practitioner ที่เกงๆบางคน หลังปรับปรุงกระบวนการจนดีขึ้น ในหนึ่งปตอมาคนพบ Discovery
เพียงสองตัวก็มีครับ เพราะ Dream ไมไดไปไกลมาก คือไมไดคิดการใหญตอครับ
6. ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อโครงการนั้นๆ เปนโครงการประเภท “ลงมือปฏิบัติ” ครับ เพราะตอใหเจอ Discovery ที่นาสนใจเพียงใดแตไมเอาไปทดลองปฏิบัติดู จะไมเกิดผลอะไรในเวลาตอมาเปนรูปธรรมครับ อาจไดรับคำ
ตอบจากผูเคยผานกระบวนการวา “รูสึกแปลกใหมดี” หรือ “รูจักสังเกตมากขึ้น” เทานั้นครับ
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ลองทดลองดูนะครับวาทำ AI สักปหนึ่งก็ได ลองทำแลวคุณจะเห็นเอง ไมแปลกนะครับ ที่อาจขยายผลได 4-5
Discovery เทานั้น แคนี้ก็เกงแลวครับ และคุมคามากที่จะลองใชเวลาสักชวงเวลาหนึ่ง เพื่อคนพบและลองขยายผล
ครับ
“ลองคนหาแลว อยาลืม ลองทำนะครับ”
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ตอน...มีอะไรดีกวา AI ไหม
มีคนถามวา AI นี่มันดีที่สุดแลวหรือ ไมมีตัวอื่นแลวหรือ
ลองฟงเรื่องราวตอไปนี้ครับ ลูกศิษยคนเกงของผมคนหนึ่ง ทำ AI ไดสุดบรรเจิด อยูแลว
1. มีชวงหนึ่งผมใหนักศึกษาทำรายงานในรูปแบบ AAR เธอรูสึกวา ดีนะ เปนงานที่ดี นาใชกับโรงงานของเธอ เธอเลย
เอาไปใชกับโรงงานกวยเตี๋ยว
ผมวา ดีมากเลย ลุยเลย เธอเอาไปใชกับกลุมพนักงานขายเสนกวยเตี๋ยว เอาไวคุยกันในรถ หลังไปพบลูกคา
2. เจออะไรดีๆ เยอะ แตทำไปสักพักชักฝด พอพูดเรื่องอะไรดีๆ พนักงานขายจะพูดสนุกเลยละ แตพอพูดเรื่องไม ดี
หรือไมตรงกับความตองการของเขาก็กลายเปนวาเกิดความตึงเครียด ถึงขั้นไมยอมรับกัน
3. เลยกลับมาคุยกับผม เลาปญหาใหฟง ผมเลยถามกลับวาพนักงานขายเปนผูชายใชไหม เธอตอบวาใช...เราเลย
มานั่งคุยกันใหม ผมจึงเลาเรื่องความรูเกี่ยวกับผูชายใหฟง...ตามขอสังเกตของผม ผูชายไมอยากเลาปญหาใหใครฟง
ครับ มันลดคุณคาเขาครับ เทาที่ผมเคยดูแลเครือขายมา ผูชายจะเลาปญหาก็ตอเมื่อสุดๆ และไปไมไดจริงๆ ถาจะขอ
คำปรึกษา ก็จะถามผูเชี่ยวชาญเทานั้น และจะถามเมื่อจำเปน สวนผูหญิง ถาไดถามจะรูสึกฉลาดเรื่องนี้ผมรูมาจาก
หนังสือเลมนี้ครับ

ตอนแรกผมก็ทำอยางลูกศิษยนี่แหละ ไมเคยไดผล เปนเรื่องของฮอรโมนดวย ผมปรับกลยุทธมานานแลวครับ
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4. เลยแนะนำเขาอยางนี้ และแนะนำใหทำ AAR แตเฉพาะ What work กอน แลวแนะนำใหใช “การขอ” ขอใหเขา
ชวยดูปญหานี้หนอย เปนเชิงปรึกษา วิธีนี้ชวยไดเยอะครับ ตอนนี้ปรับและไดผลดีกวาเดิมครับ
.....................................
ถามวากรณีนี้ ตอบคำถามอะไรในเบื้องตนเหรอครับ
Appreciative Inquiry เปนอะไรที่ดีครับ แตที่ดีกวา AI คือ การรูวาเครื่องมืออื่นก็ดีเหมือนกัน
........................................
ที่เหนือกวา AI และ อะไรก็ตามคือ
ความรูรอบตัวครับ บางทีกลายเปนทางออกได ลองอานอะไรที่อยูนอกสาขาของตนเองบางครับ หรือบางทีคุยกับ
คนนอกวงการบาง ยิ่งไมบาง คือบอย ยิ่งดีครับ ทำใหเปดมุมมองใหมๆ หลายครั้งสรางความแตกตางใหงานที่ทำได
เลย
................................................
แตที่เหนือกวาความรูรอบตัวคือ
ความรูวาอะไรควรไมควร ของบางอยางดี แตอาจไมเหมาะกับบางที่บางโอกาส บางภาวะ รูคุณ โทษ ทางออก ตรงนี้
ศาสนาพุทธเราเรียกวา “โยนิโสมนสิการ” ครับ
..................................................
ผมตอบแลวนะครับวา มีอะไรดีกวา AI ไหม
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ตอน...Appreciative Inquiry สำหรับมนุษย
ตางดาว ตอน “วัดอยางไรจะไดไมตองยัง งง งง
(ตอน 1)”
ปญหาโลกแตก ที่ชาว AI และ OD ทั้งหลายเชนกลุม KM และ LO รวมทั้ง Action Research หรืออะไรที่เกี่ยว
กับมนุษย ตองเจอบอยๆ คือ คำถามที่วา “วัดอยางไร”
คำถามนี้ เหมือนกับคำถามที่วา “จะรูไดอยางไร วาไดผลแลว”
คำถามนี้ถาคุณตอบไมได อาจถึงกับทำใหคุณกลายเปนมนุษยตางดาวในวงนั้นไปเลย และถาคุณเปนมนุษยตาง
ดาวไปแลว อยางเพิ่งทอถอยครับ
ฟงทางนี้ครับ แทน แทน แทน
ผมขอเสนอแนวคิดของทาน Kirkpatrick ครับ ทานเสนอการวัดผลไวสี่ระดับครับ
1. Motivation นี่คือระดับตนครับ กิจกรรมของคุณไมวาจะเปน AI KM สุนทรียสนทนา หรือ สุนทรียะสะมะปทั้ง
หลาย จะเริ่มไดผลก็ตอเมื่อระหวางทำกิจกรรม คนดูกระตือรือรนครับ มีความสุขครับ ดูมีแรงจูงใจจริง แตบางครั้งถา
คุณดีใจเร็วไปหนอย นี่อาจเปนภาพลวงตาครับ เพราะถาสนใจ มีแรงจูงใจ “จริงๆ” เขาจะมีมากพอที่ขยับระดับความ
สนใจของเขามาขั้นตอไป คือ ขั้นตอน Learning ถาไมมาถึงระดับนี้ คุณมนุษยตางดาวควรซุมพัฒนาฝมือไปกอนนะ
ครับ
2. Learning เขาจะพยายามเรียนรู สิ่งที่ทานกำลังจัดกิจกรรมอยู เชน มาถามวาจะตอยอดอยางไร จะทำให ดี
มากกวานี้ จะตองทำอยางไร หรืองายๆ หาผลยอนกลับ (feedback) เชน อาจารยครับ/คะ อาจารยชวยดูใหหนอย
วาผม/ดิฉันมาถูกทางหรือยัง ถาเปนโครงงาน (Project) ตอเนื่อง คุณจะเห็นวาเขาพยายามหาทางนัดมาคุยกับคุณ
ทายที่สุดคุณมีหนาที่ตรวจการบานเขาวา เขาทำถูกอยางที่คิด หรือเกินกวาที่คิดหรือไม ถาไมตองกลับไปชวย ไปเปน
ผูฝก (Coach) จนทำใหถูก ถาไมมาถึงขั้นนี้ รับรองครับ โครงการของคุณยังไปไมถึงไหน พอคุณออกไปจากพื้นที่ ก็
ยากที่จะมีใครสานตอครับ ยังไมพอครับ มาถึง ขั้น Learning แลว ยังไมแนวาโครงการของคุณจะยั่งยืนหรือไม ดู
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ระดับถัดไปนะครับ คือ
3. Behavioral Change ถาเปน AI เขาจะกลับมาบอกคุณวา เขารูจักสังเกตมากขึ้น และถาเจอคุณเมื่อไร เขาจะ
หาเรื่องมาเลา ครับ สวนใหญเมื่อมาถึงขั้นนี้แลว จะเริ่มขยายผลเอง หรือถึงขั้นมาขอคำแนะนำ เรื่องการขยายผลอยู
บอยๆ ครับ หรือหาประเด็นใหมๆทำ อันนี้ตองตามกันไปเรื่อยๆครับ เชนสิ้นสุดโครงการ AI กับคุณแลว เขายังทำตอ
เขายังมาเลาใหคุณฟงหรือไม เขาตั้ง Cop หรือไม แตที่สุดแลว ตองดูตัวสุดทายดวยครับ คือ
4. Organizational Performance สิ่งที่เขาทำอยูทำใหองคกรของเขาดีขึ้นหรือไม อันนี้วัดกันตาม KPI เลยครับ เชน
ยอดขาย ตนทุน ของเสีย เปนตน เพราะเครื่องมือของคุณจะดีแคไหน ถาใชแลวไมสราง หรือทำให KPI องคกรดีขึ้น
อันนี้รับรองตองหาคนคุยดวยแลวครับ คนสวนใหญจะไมสานตอ ทำตอ เพราะไมรูจะทำไปทำไม ที่สำคัญคุณอาจไม
ไดรับการสนับสนุนจากองคกร จนตองหลบมาทำใตดินครับ สวนในเรื่องของการวัด บางเรื่องคุณอาจเถียงวาวัดไมได
อันนี้อยาตกใจ ผมวามี ลองถาม ลองศึกษาคนในแวดวงคุณดู ถาไมมีลองถามคนนอกวงดูครับ (ผมจะเขียนเลากรณี
หลังนี้ใหฟง อีกครับ เพราะบางวงนี่ จะวัดกันแตคลื่นสมองอยางเดียวเลยครับ อันนี้อยางไรโครงการก็เกิดยาก เพราะ
“ตัน” ที่วิธีการวัดครับ )
สรุปครับ
คำวารูวาไดผลอยางไรนี้ พื้นฐานที่สุดคือ Motivation สูงขึ้นไปคือ Learning –> Behavioral Change –>
Organization Performance ครับ
และที่ซอนอยูใน Model นี้คือพลวัตของมันเอง ครับ จะนำไปสูประเด็นที่แตกออกไปอะไรอีกหลายเรื่อง โดย
เฉพาะการออกแบบโครงการ กลไกเพื่อรักษาความยั่งยืนของโครงการ หรือแมกระทั่งถาทำวิจัยก็นำไปเปนแนวทาง
ออกแบบวัตถุประสงคการวิจัย ไดเลยครับ ผมจะเลาใหฟงในตอนตอๆ ไป
เอาละครับ ทานมนุษยตางดาว เดี๋ยวยาวไป เรื่องนี้ยังตอยอดไดอีกหลายบทความ วันนี้พอแคนี้กอนนะครับ
อางอิง:
Kirkpatrick, D. L. (1959) Evaluating Training Programs, (2nd Ed.), San Francisco: Berrett Koehler.
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ตอน...AI สำหรับมนุษยตางดาว ตอน ”วัด
อยางไรจะไมตองยัง งง งง ตอน 2”
เปนตอนตอเนื่องจากตอน Appreciative Inquiry สำหรับมนุษยตางดาว1 นะครับ
เมื่อวานผมเลาเรื่องการวัด วัดทำไม หลายทานอาจรูสึกวาการวัดเปนเรื่องหนัก ดูไกลตัว ครับอันนั้นจริงครับ
ในบางอาชีพ ตองคิด ตองทำเลยครับ เชน การขาย เพราะไมคิด นี่ถึงขั้นเอาตัวไมรอดครับ หรือไมก็กลุมที่ทำ
วิทยานิพนธ ทำวิจัย ที่ถึงแมจะตอตานการวัดผลแบบไมลืมหูลืมตา ก็จริง แตก็ตองมานั่งศึกษาการวัดอยางจริงจัง ไม
ฉะนั้นก็คุยกับกรรมการสอบ ที่มาจากหลากหลายสำนักไมได ถึงขั้นเรียนไมจบได
ผมเองอยูสถานการณหลัง คือจำเปนตองทำครับ และจากการศึกษาลงมากๆ และทำมากอน ทำใหเห็น “แงมุม
ที่งดงาม” ของการวัด ครับ ผมเลือกมองหาระบบการวัด ที่ทำใหเราเขาใจ เขาถึง และไดขอมูลไปพัฒนาครับ มิใช
ระบบการวัดที่ทำใหเราเขาใจ แตเขาไมถึง เลยเอาขอมูลไปทำอะไรตอไมได เทาที่เห็น ณ เวลานี้ก็แนวคิดของทาน
Kirkpatrick ครับ ที่พอจะตอบโจทยผมได
ตอนที่แลว ผมเขียนถึงระดับขั้นการวัดครับ เริ่มจาก Motivation ไป Learning สูงขึ้นไป อีกคือ Behavioral
Change และ Organizational Performance วันนี้ผมจะพูดถึงพลวัตของมันครับ ถามวา “ใชเวลาเทาไร กวาจะ
ขยับจาก Motivation ไป Organizational Performance ครับ” ลองคอยๆ สืบคนเรื่องนี้ดูนะครับ เทาที่ผมสังเกต
ถาจับจุดถูก “อาจเกิดขึ้นในพริบตา” ครับ ยกตัวอยาง เรื่อง “หองน้ำ” นะครับ เปนเรื่องที่ผมเจอกับตัวเกี่ยวกับ
หองน้ำ เวลาเดินทางไปกรุงเทพฯ ครอบครัวจะแวะปมนี้ครับ โดยไมรูตัวครับ
ถาคุณวิเคราะห ตาม Model ของทาน Kirkpatrick จะเห็นวา
ตอนนั้นผมอยากเขาหองน้ำ (เปน Motivation แบบหนึ่ง) เลยขอภรรยาแวะเขาปม แถวขอนแกน ภรรยาบอก
วาอยากเขาดวย แตไมชอบปมนี้เพราะหองน้ำไมสะอาด ใหผมอดทนขับไปอีกหนอยไปเขาที่โคราช เพราะหองน้ำ
สะอาดกวา (Motivation อีก) ครับ เมื่อไปถึงก็เจอคนเยอะมหาศาล ผมไดเรียนรู (Learning) วาปมนี้หองน้ำสะอาด
อยางที่เธอพูดจริงๆ ขนาดผูชายไมเรื่องมากอยางผม ยังรูสึกดีเลยครับ (สะอาดกวาหางดังๆ อยาง Central ) ครับ ใน
1 http://gotoknow.org/blog/aithailand/352414
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ที่สุดจะไปกรุงเทพฯทุกครั้ง เราจะแวะที่นี่ไมแวะที่อื่นอีกเลย (พฤติกรรมเปลี่ยน – Behavioral Change) แลวเปน
อยางไรครับ เจาของปมไดเงินตามที่คิด เพราะไมเติมน้ำมันก็จริง แตแวะซื้อขนม ซื้อของ กินขาว (Organizational
Performance)
ชัดไหมครับ สิ่งที่ผมกำลังมองหา และอยากใหมนุษยตางดาวทุกทานมองหาคือ “กลไก” ที่ทำใหเกิดการขยับมา
ทีเดียวสี่ระดับนี่แหละครับ ถาในเรื่องธุรกิจ ในหนังสือเลมหนึ่งชื่อ Why She Buy ที่ผมเปนตำราประกอบสอนวิชา
Creativity พูดไวคำเดียวครับวา “ถาออกแบบธุรกิจใหดึงดูดผูหญิงได ก็จะดึงดูดผูชายไดดวย”
ปนี้ถาทานทำธุรกิจ หรือตองไปบริหารจัดการอะไร งายๆครับ กลับไปทำใหหองน้ำสะอาด สะอาดสุดๆ ที่สำคัญ
ลองศึกษาพฤติกรรมผูหญิง ตรงนี้รวมทั้งกลุม AI OD KM LO Dialogue สุนทรียะสะมะป ทั้งหลายครับ แนะนำวา
ใหลองฟงเสียงผูหญิงเยอะๆ หรือลองใหเธอมาวิจารณดูงานของคุณก็ได ปรับจนเธอถูกใจครับ
ปที่แลวเริ่มมีชาว AI Thailand เอาแนวคิดนี้ไปปรับปรุงราน จนไดผลดีอยางที่สุดมาแลวครับ คนพบมา 1 case
แลวครับ กำลังทำเพิ่มอีก ลองแวะไปคุยกับเจาของราน MAR the Living Room ไดครับ (เขา Facebook แลว ดู
ตรงหนาโปรดครับ)
สรุปคือการวัด ทำไปเพื่อ เขาใจ เขาถึง และพัฒนาครับ ลองมองอยางเปนระบบ หาจุดที่พลิกผัน ที่จะยกระดับ
Motivation จนถึง Organizational Performance นะครับ ทีเดียวนะครับ บางทีคุณอาจเจออะไรบางอยางที่คุณ
นึกไมถึงครับ
อางอิง:
Kirkpatrick, D. L. (1959) Evaluating Training Programs, (2nd Ed.), San Francisco: Berrett Koehler.
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ตอน...“AI เปลี่ยนแปลงได...แคไหน”
คำถามที่ท็อปฮิตติดลมที่สุด ที่ผูซึ่งบังเอิญโคจรมาเจอผมทั้งโดยหนาที่การงาน กรรมการสอบนักศึกษาของผม
หรืออาจารยที่บังเอิญมานั่งทานขาวดวยกัน คือ “AI นี่มันใชไดผลจริงๆ เหรอ” แรงกวานั้นเขาหนอยก็ “ฮาๆ ไดผล
ขนาดนี้เลยเหรอ” บางคนก็ “ผมดูแลว ก็ไมเห็นมีอะไรแปลก จะมีอะไรที่ตางมากกวานี้นะ”
ครับหลากหลายความรูสึกเกี่ยวกับ AI ผมจะคอยๆ ตอบคำถามนี้นะครับ แตกอนอื่นมาฟงเรื่องราวที่ดูไมคอยจะ
เกี่ยวนี้กอนนะครับ
สมัยกอนเขามาเรียนกรุงเทพฯ ตอนนั้นดาวหางฮัลเลยมาเยือนโลก ผมเองชอบวิทยาศาสตรมาก ตอนนั้นมี
นิตยสารชื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงบทความวิธีการสรางกลองดูดาว ขนาดขยายสี่สิบเทา ผมก็เลยลองทำดู
ครับ ซื้อเลนสมาคูหนึ่ง และก็ดัดแปลงทอน้ำเอา ในที่สุดก็ออกมาเปนกลองดูดาวที่ดูไดจริงๆ ครับก็ดูมาเรื่อยๆ แตก็
ไมเปนอะไรมาก ความที่สมัยนั้นอยูโคราช ไมรูจะคุยกับใคร ไมมีหนังสือ ไมมีชุมชน เคยไปซื้อหนังสือมาดูก็กลายเปน
ตำราฟสิกสของจุฬา (แตผมอยูม.ตน) ครับ
แตทองฟาสวยงามมากครับ ถาคุณใชกลองดูดาวมองไปที่ทองฟาวางๆ คุณจะเห็นความงดงามสุดบรรยาย คือ
ตรงไหนก็มีดาว บางจุดดูเปนดาวสวางดวงเดียว แตพอสองไปก็จะกลายเปนกระจุดดาว ผมมีแผนที่ดาวครับ แตดูไม
เปน พยายามแกะ แตรูเลยตองใชเวลา ตอนนั้นยุงๆดวย เพราะตองไปสอบเขาเตรียมฯ พอเขาไดก็ยุงอีก ตองเอ็น
ทรานซอีก พอไปเรียนวิศวะ ก็เลยงัดมาดูอีก แตคราวนี้ครับ พออยูกรุงเทพฯรูเลยครับวา “ฟาไมเปด” กรุงเทพนี่
แบกกลองไปดูดาวแลวเหนื่อยครับ มีแตฝุนครับ วาไปแลวกวาสิบปที่ผมมีกลองอยูขางๆ ตัว (ตอนนี้พอกับแมเก็บไว)
ฝมือการดูดาว ความรูในเรื่องดาราศาสตรของผมก็ยังไมถึงระดับอนุบาลดวยซ้ำครับ
“ดังนั้นการที่ผมมีกลองที่มีกำลังขยายมากกวากลองของกาลิเลโอกวา 2 เทา ไมทำใหผมกลายเปนคนเกงกวา
กาลิเลโอไปไดครับ ที่แยกวานั้นผมเองสูคนกวา 1000 ปกอน เชน พวกมายันที่ไมมีกลองดูดาว แตดูดาวเกงกวาคน
สมัยนี้ดวยซ้ำครับ”
ผมไมสามารถเปนนักดูดาวที่เกง หรือเปนนักดาราศาสตรได นาจะมาจากหลายสาเหตุ
1. ผมเริ่มตนดวยสภาพที่ขาดแคลน ไมรูจะถามใคร
2. ผมยุงกับภารกิจอื่นๆ
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3. พอโตขึ้นอยากดู ก็เจออีกครับดูไมสนุก เพราะฟาปด ไมสวยเหมือนตอนอยูบานนอก
4. ผมพบกิจกรรมอื่นที่นาตื่นเตนพอกันคือการทำชมรมกับเพื่อน
5. ผมไมไดอยากเปนนักดาราศาสตรจริงๆ ครับ ถาอยากเปนผมไมหยุดงายๆ อยางนี้ ผมอยากเปนวิศวกรมากครับ
เพราะการประดิษฐ การดัดแปลงกลองดูดาว ตอนม.ตน ทำใหผมคนพบตัวเองครับ วาผมนาจะเปนวิศวกรมากกวา
ผมชอบตรงนี้ครับ
กลับมาในเรื่องของ Appreciative Inquiry ครับ นี่คือเครื่องมือตัวหนึ่งครับในมุมมองและประสบการณของผม
(ยังไมใชขั้นเทพ) อยากบอกวา ไมใชทุกคนที่ใชมันจะใชไดสำเร็จ (ตอใหคลอง ใหเกงเทาไร ไมรวมถึงใชแบบไมเปนนะ
ครับ) หรือใชไดสำเร็จกับทุกคนครับ มีการทำ meta analysis โดย Gavesh Bush กับองคกรที่เคยใช Appreciative
Inquiry คนพบวามีประมาณรอยละ 35 เทานั้นที่ใชแลวเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด
ตามประสบการณที่พวกเราทำกวา 130 ราย ในไทยเอง ยืนยันเลยครับวามีประมาณรอยละ 30 เทานั้นที่รายงาน
หรือเชื่อไดวาเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ที่เหลือยังเกิดนอยมาก หรือยังไมเกิดเลยครับ แตที่ตางกันคือมีรายงานโดย
นักวิจัยที่เอา AI ไปใชในองคกรดานวิศวกรรมบอกวา AI “อาจ” ไมเหมาะกับองคกรลักษณะนี้ แตที่เราเจอมันตรง
ขามครับ กรณี AI ที่ใหผลดีมากในกลุมของเรา (www.aithailand.org) เกิดขึ้นในองคกรดานวิศวกรรมดวยครับ อาจ
เปนเพราะผมจบวิศวะและเคยทำงานในองคกรดานวิศวกรรมมากอนก็ไดครับ
สวนปจจัยเสริมที่จะชวยใหการใช Appreciative Inquiry ใหสรางผลกระทบมากๆนั้น จะทำอยางไร ผมจะมา
เลาใหฟงในบทความตอนตอไป ไมเชนนั้นจะยาวเกินไป
กอนผมจะเขียนมาเลา ถาใครเคยใช AI จนระดับวัดผลประกอบการจริงๆ (ไมนับขั้นที่ทำ Discovery อยางเดียว)
อยากใหเลาประสบการณการใช AI แลวไดผลดีใหฟงหนอยครับ เพื่อเปนวิทยาทานครับ
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ตอน...“ทางลัด” “แมว” และ “AI”
ลูกเพิ่งยายโรงเรียนครับ สาวนอยของผมยายไปเรียน ป. 1 ในเมือง
สรางความประหวั่นพรั่นพรึงกับพอแม ที่แตกอนนอนจนอืด ตื่นสายเปนประจำเพราะโรงเรียนอยูใกลบาน
ปูยาถึงกับบอกวาอยายายเลยเดี๋ยวไปไมทันจะจัดการชีวิตไดหรือ
ในที่สุดเราก็ยายครับ โรงเรียนนี้หางจากบานไปหลายกิโลเมตรตองผานถนนหลายสายซึ่งจอแจ เราไมกลัวหรอก
เพราะแถวบานมีคนไปแถวนั้นประจำ เขาคือนองเราแฟนเขาทำงานอยูตรงขามโรงเรียนสาวนอยของผมนั่นเอง...เลย
ไปถามวาหากจะไปโรงเรียนลูกสาวพี่ ควรไปเสนทางไหนดี นองบอกวา “พี่ๆ ไปทางนี้นะพี่ สรุปไปทางลัดมันจะไม
ติดนะพี่ พี่ตองออมไปทางนั้น...อยาไปทางตรง เชื่อผมเถอะพี่ ผมไปรับสงแฟนมาหลายปแลว ผมใชทางนี้ประจำ”
ครับ ไมกลัวแลวไปตามเสนทางที่นองบอก รับรองไปทันแนนอน รับสงแฟนกันมาหลายปนี่
จะวาไปถาเราไมเชื่อ Expert เราจะไปเชื่อ แมวที่ไหน
.........................................................................
เปดเทอมมาสักพักหนึ่ง ลองไปตามเสนทางที่นองเขาวา...เออ...ติดหนอยนะ มีผานโรงเรียนดวยแตวันนั้นติด
เยอะเพราะทางมันแคบ
แตเราก็ไปทัน ลูกไมสาย เสียเวลามากกวาเดิมก็จริงแตจะเอาอยางไรละ นี่คือหนทางที่ดีที่สุดแลว
.......................................................................................
วันนั้นนั่งคิดใครครวญระหวางรถติด รูสึกวาทางตรงนี้นาจะเร็วกวา เพราะทางลัด ดูเร็วจริงแตสายๆมักติด จาก
ทางแคบๆที่รถทุกคันในเมืองหนีทางตรงมา เปนไปไดไหมทางตรงที่นองวาชา จริงๆอาจเร็วกวา ปูยา (ที่อยูตาง
จังหวัด) ที่เคยไปก็บอกวาดูมาหลายทางแลวทางตรงนี่แหละดีที่สุด
...................................................................................
ในที่สุดเราหันกลับมาทางตรงครับ สองสัปดาหผานไป...เราลองไปทางตรงที่ผูเชี่ยวชาญบอกวาชา กลับเร็วกวา
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ครับ เพราะมันติดจริง แตชอบเปดไฟเขียวนาน ทำใหวิ่งทะลุไปเร็วมาก ตลอดสองสัปดาหถึงที่ทำงานเร็วกวาทางลัด
โดยเฉลี่ย 15 นาที
..........................................................................................
คุณคงถามผมวาผมกำลังจะบอกอะไรครับ ผมกำลังโยงมาถึงเรื่อง Single-Loop Learning กับ Double-Loop
Learning ครับ ซึ่งเปนหัวใจของ Learning Organization
............................................................................................
ตอนแรกผมก็ทำตามผูเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่ทำไวดีแลวไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญ...นี่เราเรียกวา
Single-loop Learning ประมาณวาเดินตามสิ่งที่เขาบอกวาดีอยูแลว ไมเสียหายอะไรที่จะทำตามผูเชี่ยวชาญ
.............................................................................................
แตมาวันหนึ่ง ถาคุณเริ่มตนตั้งคำถามวา “มีอะไรดีกวานี้ไหม” นี่แหละครับคุณกำลังเขาสูภาวะที่เรียกวา
“Double-Loop Learning”
จากการตั้งคำถาม ทำใหผมคนพบเสนทางที่ตางจากที่ผูเชี่ยวชาญวาไวครับ
....................................................................................
ยอนกลับมาที่ Appreciative Inquiry ถาคุณทำตามที่คุณเรียนมาอยางไมลืมหูลืมตา เรียกวาคุณทำแบบ
Single-loop Learning ครับ เผลอๆ อาจไมไดอะไรครับ คุณอาจเจอทางลัดที่ไมลัดจริง ที่นาสงสารที่สุดคือหลงทาง
แลวคิดวามาถูกทาง
แตถาคุณเริ่มถามวา AI แบบไหนดี ทำ Discovery แบบไหนดีแบบไหนไมดี ทำ Dream, Design, Destiny แบบ
ไหนดีแบบไหนไมดี อันนี้แหละครับอาจทำใหคุณเจอทางลัดที่เปนทางจริง
................................................................................
Appreciative Inquiry แบบ Double-Loop Learning ดีกวาครับ อยาติดอยูกับ Single-Loop learning นะ
ครับ ไมเชนนั้นคุณอาจทำสิ่งที่ไมใช AI อยูก็ไดแตคิดวาเปน AI หรือทำ AI เปนแตไปไมถึงศักยภาพของมันจริงๆ
...........................................................................
คุณละ คิดอยางไร
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บินเดี่ยว
บินเดี่ยว เปนตัวอยางการสอน Appreciative Inquiry ของผูเขียนในรูปแบบของการสอนตัวตอตัว หรือการ
สนทนา ทำใหเห็นวากระบวนการ การใช Appreciative Inquiry ในชีวิตคนทำงาน ในรูปแบบไมซับซอนครับ เรียก
วาไมตองมีกรอบ ที่ไหนก็คุยกันแบบ AI ไดตั้งแตหองเรียน โทรศัพท แมกระทั่งในหองสอบ
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มาเรียน AI กัน ตอน...นางทาส
วันนี้เขียนสั้นๆ วาดวยการเงิน
มีลูกศิษยของผมคนหนึ่งทำ AI Project กับผมในราวป 50 เธอมีหนาที่หนึ่งคือ การสอนชาวบานเรื่องการเก็บ
ออมการทำบัญชีครัวเรือน เธอก็ลงพื้นที่กับทีมงานไปอบรม เธอบอกวาชาวบานเบื่อหนายกับการบรรยาย
เธอถามผมวาจะทำอยางไร ผมเลยลองใหเธอไปสังเกต ไปอยูทามกลางชาวบาน ใหลองสังเกตวาชาวบานชอบ
คุยอะไรแลวดู “มีชีวิตชีวาที่สุด”
ไดเรื่องครับ พอชวงพักชาวบานคุยกันเรื่องละคร ปนั้นเปนเรื่องนางทาส
......................
ปง! เธอเลยไดความคิด เธอกับทีมงานหันมาออกแบบการสอน สอนการเก็บออม โดยการสอนในรูปแบบละคร
เรื่องนางทาส
ครับชาวบานชอบมาก จากไมสนใจ หันมามีสวนรวม สนุกสนาน มันมากๆ
........................
นี่ครับ AI Project แรกๆของพวกเรา
ครับ Appreciative Inquiry คือการใหศิลปะการถามการสังเกต เพื่อคนหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่ซอนเรนอยูในระบบ
ในทุกที่มีอะไรดีๆ รอการคนพบ และขยายผลอยูครับ เพียงแตคุณลองสังเกตดูเทานั้น แลวเอามาดัดแปลงอะไร
สักหนอย
แลวคุณละ คิดอยางไร
(เขียนกอนการสัมมนาวิจัยโครงการ Creative Economy ที่อำเภอดานซาย จังหวัดเลย)
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ตอน...พลังแหงความไมเปนทางการ
ไมนานมานี้ ลูกศิษยชาว AI คนเกงของผมคนหนึ่งทำรานอินเทอรเน็ต (Internet) มาบนกับผมวา
อาจารยครับ ทำไมพนักงานในรานผมเปลี่ยนไป แตกอนนี้ผมเขารานไปแทบไมตองพูดอะไร เหมือนรูใจกันไป
หมดตอนนี้นะครับ มันก็กลุมเดิม แตพอเดินเขาราน ตองพูด ตองสั่ง อาจารยครับอยางไรดี
ผมเลยถามขึ้นมาวา “คุณลองนึกถึงตอนที่คุณทำงานดวยกันอยางรูใจกันกับตอนนี้ มีอะไรที่คุณทำไมเหมือนกัน”
เขานึกสักพักก็ไดคำตอบ “ตอนแรกที่ผมเปดรานแรกนะครับอาจารย ผมยังใหมกับกิจการนี้ก็เลยนัดทานขาวกับ
ลูกนองบอยๆ อะไรดีอะไรไมดีก็เอามาคุยกัน เรื่องงานบาง เรื่องสวนตัวบาง แตปจจุบัน ผมทานขาวกับพนักงานนอย
มากเพราะผมเปดรานใหม”
นี่อยางไรครับ เราคนพบอะไรบางอยางแลว
ผมบอกวาสิ่งที่เขาทำในชวงแรกคลาย BAR (Before Action Review และ AAR (After Action Review) นี่คือ
กิจกรรมงายๆ ที่เปนพื้นฐานขององคกรแหงการเรียนรูเลยครับ
ผมเคยจำไดวาลูกศิษยของผมเคยอานเรื่อง AAR ของผมและจากแหลงอื่นๆ เอาไปใชที่ ofﬁce (ธนาคารทำอยู
แลว เรียกวา Morning Brief แตเขาปรับ AAR/ฺBAR เขาไป) ไมนานมานี้ เขามาบอกผมวา สาขาเขาขึ้นเปนอันดับ
หนึ่งแตลาึุสุดไมกี่วันเจอเขาโดยบังเอิญ เขาบอกวาการรักษาตำแหนงอันดับหนึ่งนี่มันยากนะอาจารย ผมเลยถามวา
เขายังทำ AAR/BAR อยูไหม เขาบอกวาไมไดทำครับอาจารย เพราะยุงมากๆ ก็เลยบอกวา กลับไปทำเถอะคุณ
เมื่อสองสามวันกอน มีโอกาสสอบ IS ผูบริหารของบริษัทขนาดใหญแหงหนึ่ง เขาพูดวา วัฒนธรรมองคกรของเขา
ดีมาก ดีตรงไหน เขาตอบวา คนสามัคคีกันดีคะ
ผมเลยซักตอ เอาอยางนี้ ที่ดีที่สุดนี่แผนกไหน เปนแผนกชางไฟคะ ผมเลยซักตอ...แผนกนี้ทำอะไรไมเหมือน
แผนกอื่นไหม เธอบอกวาที่ไมเหมือนคือ พวกเขามีการพูดคุยกันในตอนเชา (Morning Talk) คะ เอาปญหา ทุกขสุข
มาคุยกัน
เห็นความเชื่อมโยงของทั้งสามเรื่องนี้ไหมครับ การคุยกันแบบ AAR/BAR ไมใชเงิน แตสามารถสรางความแตก
ตาง เพิ่ม Productivity เพิ่มยอดขาย สรางวัฒนธรรมองคกรไดอยางนาทึ่ง
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แทบไมตองใชเงินลงทุนอะไร
........................
กลับมารานแรก เจาของกลับไปคุยอยางเดิม คนในรานเปดใจกับเขา เขารูปญหาคนงานมากขึ้น บรรยากาศราน
เปลี่ยนไปในชั่วสัปดาหเดียว
.......................
บางที AAR/BAR อาจเปนศาสตรที่ใครๆมองขาม ไมทำ ไมนาสนใจ ไมหรู ไมปรากฏในแผนใดๆ เพราะดูไมใช
ศาสตรการบริหารขั้นสูง (มันดูไมซับซอน)
ผมอยากเรียกวานี่คือพลังแหงความไมเปนทางการ และสรางความเปลี่ยนแปลงไดจริงๆ ครับ
อยาปลอยพลังนี้วนเวียนอยูใกลตัวคุณตอไปเลยครับ
คุณละ คิดอยางไร
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ตอน...“มาเดี่ยว...มาคู...มาเปนหมู...”
เมื่อสองปที่แลว เราทำ AI Project กัน เปนเรื่องรานขายเครื่องจักรกลการเกษตร มีครั้งหนึ่งเราเริ่มทำ Discovery กันในเรื่องลูกคา ผมตั้งคำถามกับลูกศิษยวาลองนึกถึงลูกคาประเภทที่ตัดสินใจไดเร็วสุดๆ เขาเปนใคร เขาไม
เหมือนรายอื่นๆตรงไหน
ลูกศิษยผมตอบวา เร็วสุดๆ ตัดสินใจเด็ดขาด นี่มีครับ มักเปนลูกคาที่มาคนเดียว เปนผูชาย พวกนี้จะเดินเขามา
ถานำเสนอไดถูกตองก็จะตัดสินใจซื้อทันทีที่สำคัญถามีการเชาซื้อจะไมมีปญหา เรื่องชำระคืนหนี้ และยังพูดตอ รอง
ลงมาคือคนที่มากับภรรยาพวกนี้ภรรยาจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจจะชาหนอยแตก็มีโอกาสซื้อ
แตที่แทบไมมีโอกาสขายไดเลย คือ “คนที่มากับคนในครอบครัวหลายๆ คน เชน มากับพอแม ญาติ” พวกนี้แทบ
ปดประตูเลย
................................
ครับ ไดเรื่อง ลูกคามีพฤติกรรมไมเหมือนกัน และสังเกตไดไมยาก ภายหลังเรามานั่งคนหาประสบการณที่ดีที่สุด
ที่ลูกศิษย คุณพอ และ พนักงานขายในรานเคยเจอกับคนแตละกลุม เราคนพบจริงๆ (ขออนุญาตไมเปดเผยเพราะ
เปนความลับ)
เราเอามาขยายผล ปรากฏวาสามารถสรางยอดขายไดจริง
................................
ปนี้ลูกศิษยที่ทำ AI เรื่องรานทองก็ยืนยันปรากฏการณเดียวกัน
ครับ นี่เปน AI อีกรูปแบบหนึ่ง เริ่มจากการคนหา คนที่ดีที่สุดในระบบ แลวเขาไปดูวาอะไรที่ดีกับคนกลุมนี้ครับ
คลายๆ ถาทำวิจัยเราประมาณวาทำ Purposive Sampling กอน แลวคอย Discovery กันครับ
.................................
เปนอยางไรครับ คุณเคยเจอเรื่องคลายๆ กันแบบนี้ไหมครับ
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ตอน...AI ฉบับ มาเร็ว...เคลมเร็ว
AI สามารถทำไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกการสนทนาไมตองเปนทางการก็ไดครับ ลองดูตัวอยางนะครับ
วันหนึ่งผมมีโอกาสนั่งคุยกับลูกศิษยคนหนึ่ง เธอเปนลูกสาวยี่ปวขายสงแถวจังหวัดเล็กๆในภาคอีสาน วันนั้นเปน
วันที่เธอตัดสินใจจะทำ AI กับผม เราก็นั่งคุยกันไป เธอก็เลาปญหา เลาเรื่องธุรกิจของเธอใหฟงจนมาถึงเรื่องหนึ่งคือ
เธอเลาวาที่รานชอบมีปญหาที่แกไมคอยไดคือ คนงานชอบยกของแลวแตก โดยเฉพาะพวกที่เปนเครื่องดื่มทั้งหลาย
ลงโทษก็แลว หักเงินก็แลวก็ยังมีอยู
.....................................
เอาละครับ ปฏิบัติการ AI เริ่มขึ้นแลว ผมเลยถามเธอวา “คุณลองนึกดูสิมีคนงานคนไหนที่ยกลังเครื่องดื่มแลว
แตกนอยกวาคนอื่น”
เธออึ้งกับคำถาม ผมก็ถามย้ำ ในที่สุดเธอก็บอกวา “มีอยูคนหนึ่งคะไมคอยทำแตก แตไมรูเขาทำอยางไร”
แลวเธอก็รูวาเธอตองทำอะไรตอครับ
เธอกลับไปใหคนงานคนนั้น แสดงวิธีการยกของของตนเองใหดูก็พบวามีวิธีการไมเหมือนคนงานคนอื่น (นี่คือ
Discovery)
เธอโทรมาหาผม เธอบอกวา “เจอแลวคะอาจารย” ผมเลยบอกเธอใหเอาคนงานทุกคนมาดูแบบอยาง (Dream/
Design) แลวสั่งใหทุกคนทำแบบนี้ครับ (Destiny) จากนั้นติดตามผล
ไดผลครับ การแตกลดลงอยางเห็นไดชัด
..............................................
นี่อยางไรครับ AI แบบมาเร็ว เคลมเร็ว บางครั้งคุณสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงไดไมยากครับจากวงสนทนานี่
เปน AI แคเรื่องเดียวนะครับ สามารถลดตนทุน ลดความสติแตกของเจาของรานไดภายในสามสี่วันครับ
มีสิ่งดีๆ รอการคนพบจากคุณอยูอีกมากครับ เพียงแคเปลี่ยนวิธีการคุยนิดหนอยเอง และจะเห็นวานี่เปน
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โครงการที่ไมตองใชงบประมาณอะไรเลยครับ
คุณละ คิดอยางไร
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ตอน...หานาที ที่ไมเทากัน
เมื่อวานไดสอบ IS นักศึกษา MBA เธอเปนเจาหนาที่ฝายขายเปนบริษัทขายสงแกสครับ
ในระยะเวลาสั้นๆ เธอเลาใหฟง (ตามที่เธอไปศึกษามา) วาจากการออกแบบสอบถาม พบวา... ตอนนี้มีปญหาที่
สงแกสไมทัน เหตุผลคือ ไมมีการวางแผนที่ดีพอ บางรายขอวันนี้เอาเดี๋ยวนี้ ก็ใหมันทัน การแกปญหาของเธอ คือ ทำ
รายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อเสนอผูบริหาร และจัดประชุมเพื่อตกลงปริมาณการสั่งซื้อกันใหแนนอน บอยขึ้น
พอสอบเสร็จ ผมก็ดูรายงานเธอ เจอตัวเลขตัวหนึ่งมีลูกคาเพิ่มขึ้น 4 ราย แตเปนรายใหญ แตยอดขายกาซรวม
เพิ่มขึ้นกวารอยละ 300 ครับ เทาที่ฟงบริษัทแมก็แกปญหาดวยการสงกาซเพิ่มแลว แตดูขอมูลก็มีบางรายที่ยังสง
ไมทัน แตเอะ! ผมเริ่มตั้งขอสังเกต บางรายไมมีปญหาแตบางรายก็มีปญหา
ผมเลยถามเขาวา คุณลองดูใหดีนะมีบางรายไมเปนปญหา บางรายก็มีปญหา
ถามหนอยครับ นึกดีๆ รายที่มีปญหา คุณทำอะไรตางจากรายที่ไมมีปญหาหรือไม
“เธอพูดวา ในรายที่มีปญหา แตตอนหลังไมมีเกิดขึ้นหลังจากที่ฝายเธอไดไปเยี่ยมโรงงาน ไปดูกระบวนการ
ผลิต...ไปเยี่ยมโรงงาน และฝายเขาเองก็มาเยี่ยมโรงงานเขาเหมือนกัน จากการไปเยี่ยมแตละครั้ง ทำใหเขาใจระบบ
กันมากขึ้น และสามารถตกลงกันไดดีขึ้นเหมือนคุยกันรูเรื่องขึ้น”
ผมเลย...นี่อยางไร คุณคงรูแลววาจะทำอยางไรที่คุณเสนอบอกวาจะจัดประชุมกันบอยๆ นี่ไมนาใช เทาที่ดูตอง
ไปเยี่ยม ไปปรึกษาหารือทำความเขาใจระบบกันถึงที่กอน ทำใหตอมาประชุมกันไดผล เธอบอกวาใชเลยคะ ตอนนี้มี
กี่รายที่มีการไปเยี่ยมโรงงาน
เธอบอกวา “สวนใหญยังคะ”
เธอก็บอกวา “ไดแนวคิดแลวคะอาจารย รูแลววาจะไปทำอะไรตอ”
.......................................................
กระบวนการนี้ใชเวลาเพียงไมถึง 5 นาที แตไดแนวทางไปแกปญหาไดครับ
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สาระสำคัญของเรื่องนี้อยูที่เวลามีขอมูลอะไรผานเขามา ผมจะบอกชาว AI วาอยาปลอยผานไปครับ
ไมมีใครในโลกนี้ทำงานไดเทากันหรอก ไมมีอะไรเหมือนกันทุกอยางหรอกครับ ไมมีเหตุการณอะไรใหผลเหมือน
กันไปหมด
ในมุมมองของ AI แคตางกันนิดๆ ก็เรียกวามีอะไรดีๆ ซอนเรนอยูครับ ตัวเลขตางกันก็เปนที่มาที่เราจะคนหา
ความแตกตาง เพื่อจับถูกเอามันขยายผล สรางโอกาสไดครับ
เวลา 5 นาที ก็ยังไมเทากัน ขึ้นอยูกับเราจะคุยกันดวยคำถามแบบไหนดวยซ้ำ
คุณละคิดอยางไร
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ตอน...คุณหนูดี วนิษา เรซ NASA และนิยาย
กำลังภายใน
สองวันมานี้อานหนังสือของคุณวานิษา เรซ ดีมากๆ ครับ สรางแรงบันดาลใจเปนอยางมาก

เรื่อง “เลนใหเปนอัจฉริยะ” ครับ
ประทับใจเรื่องหนึ่งที่คุณหนูดีเลาไววานาซากำลังเจอปญหาหนึ่งวา ตอนนี้นักวิยาศาสตร วิศวกรชวงที่บุกเบิก
สรางยานอวกาศไปดวงจันทร ดาวอังคารกำลังจะเกษียณอายุ ก็เลยเริ่มมีการรับสมัคร หาคนมาแทน ก็เอามาจากคน
จบมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกครับ ปรากฏวาตองประสบปญหาครับ คือคนรุนใหมพลิกแพลงไมเกงเทาคนรุนกอน
ที่จะสามารถแยกปญหาเปนสวนๆ พลิกไปพลิกมา ในที่สุดก็แกปญหาไดแตคนรุนใหมทำไมได เลยลองไปดูวาเด็กๆ
คนสองกลุมนี้ตางกันอยางไร
ปรากฏวาคน NASA รุนบุกเบิกมีประวัติวาเลนเกงครับ เลน ลุย เลอะ แตเด็กรุนใหมไมไดลุยขนาดนั้นประมาณ
วาเรียนอยางเดียวครับ
......................................................
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ในกลุมของเรา เราเคยทำโครงการมันๆ โครงการหนึ่งเมื่อป 50 เปนโครงการโรงเรียนฟสิกสครับ ลูกศิษยคนหนึ่ง
จบวิศวะ ชอบสอนฟสิกส เลยอยากเปดโรงเรียน เราเลยเริ่มตนดวยการศึกษาความเปนไปได เนื่องจากนองเธอเปน
หมอ เราเลยทำอะไรประหลาดหนอย
เราอยากรูวา หมอที่เกงมากๆ (เด็กๆ เกงฟสิกส) เกงนี่หมายถึงที่หนึ่งคณะแพทยนะครับ และตองไมใสแวนดวย
(สะทอนวาสุขภาพจิตดี) ครับฝงเธอไดคนหนึ่ง ฝงผมชวยหาไดอีกคนหนึ่ง ตอนหลังเราขยายไปกลุมวิศวะ ทางผมไดึ
คนหนึ่งเปนเพื่อนผม เกงฟสิกส สอนจนตั้งโรงเรียนขยายสาขาไปหลายจังหวัด
พวกเราถามดวยคำถามกับคนเหลานี้วาเด็กๆ ตอนเย็นทำอะไรครับ
ไดเรื่องครับ กลุมตัวอยางตอบวา “อานนิยายกำลังภายใน” ผมฟงแลวอึ้งครับ เปนอะไรที่ประหลาด (ไมมีใคร
พูดวาการตูน ยุคผมนี่มีโดราเอมอนแลว)
ขอสันนิษฐานของผมคือ ผมนึกถึงทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคหนึ่งคือ มีคนศึกษาแลวคนพบวาคนคิด
สรางสรรค มีความสามารถในการเชื่อมโยงครับ (The Theory of Association)
เปนไปไดไหมวาจริงแลวการอานกำลังภายในซึ่งเปนหนังสือไมมีภาพ
จินตนาการสรางภาพ และเชื่อมโยงตัวละครเองอยางเปนระบบ

และมีความเปนพลวัตสูง

ทำใหตอง

ถาคุณดูฟสิกส นี่อาศัยการจินตนาการพอสมควรในการสรางภาพ เปนไปไดไหม (ผูเขียนเคยสอบไดฟสิกสเต็ม
สมัยเรียนม.4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ แตผูเขียนใสแวนหนา 700 จึงไมควรอยูในกลุมตัวอยาง 555)
ผมจำไดวาตอนผมเรียนวิศวะ โดยเฉพาะดานไฟฟา ไมใชกดเครื่องคิดเลขอยางเดียวนะครับ ตองอาศัยการคิด
เชื่อมโยงมากๆ อะไรเปน input อะไรเปน logic อะไรเปน network ใชการเชื่อมโยงทั้งนั้นครับ ถาเชื่อมโยงไมเกง
รับรองเอาตัวไมรอดครับ
เขียนเพื่อจุดประกายครับ ทุกวันนี้ก็ยังถามอยูวาคนเกงๆ ในดานตางๆ ตอนเด็ก ตอนเย็นทำอะไรบางอยู มีอะไร
นาสนใจอีกมากครับ ผมวาเรื่องนี้ไมธรรมดานะ
ที่สุดรูสึกดีๆ กับสังคมนี้ ที่มีคนอยางหนูดีครับ
สรางสรรค นายกยองเปนแบบอยางครับ
คุณละคิดอยางไร
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AI ตอน...เอะ! อาจมีโอกาสอะไรซอนเรนอยูก็ได
นะ
ผมมักมีโอกาสอานงานวิจัยที่รายงานวากลุมเปาหมายมีอายุระหวาง (สมมติ) 20-30 ป มีรายได 20,000 บาท ที่
สมบูรณแบบดวยพลังแหงปริมาณ
มีวันหนึ่งผมเริ่มถามนักศึกษาสนุกๆ วานี่คุณ ถาคุณเห็นคนเดินมา คุณจะรูไหมวา เขามีเงินเดือนเทาไร เอาอยาง
นี้ก็ได คุณทำงานกับผมมาตั้งนาน คุณวาบานผมอยูที่ไหน เงินเดือนผมเทาไร มองสิแลวบอกใหได
ทายกันไปกันมา แบบขำๆ นี่ขนาดสนิทกันยังไมรูวาบานอยูอำเภอเมืองรึเปลา เงินเดือนเทาไรก็ทายไมถูก (ตอ
ใหถูก ก็ไมบอก)
เอาละหวา แลวอยางไรละ ทำขอมูลมาตั้งเยอะแลวจะเอาขอมูลนี่ไปทำอะไรไดไหม
......................................................
เลาเรื่องหนึ่งใหฟงครับ เมื่อสองสามวันกอน มีโอกาสคุยแบบสุนทรียสนทนากันผูประกอบการรายหนึ่ง เธอ
เปนนักศึกษา MBA เปนเจาของรานเนื้อเกาหลี ที่รอยเอ็ด เธอมีโครงการเปดรานเนื้อยางเกาหลีแถวมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เธอทำ IS ศึกษาความเปนไปได เธอทำแบบสอบถามไดความมาวา ผูสนใจจะมาใชบริการสวนใหญเปน
นักศึกษาครับรายไดระหวาง 3,000 – 5,000 บาท (จำไมได ติ๊ตางเอา) ก็มีกลยุทธวาจะประชาสัมพันธใหคนรูจักดวย
ปาย รถโฆษณา รักษาคุณภาพอาหารดีครับ เปนงานที่แนนดวยพลังแหงสถิติ กอปรกับพลังความตั้งใจ แตเอะ! อาจ
มีโอกาสอะไรซอนเรนอยูก็ไดนะ
.......................................................
ผมเลยถามเธอวา...ลองนึกถึงลูกคาดูสิ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนมาทานเนื้อเกาหลีกันในโอกาสอะไร
ความที่เธอจบที่นี่เลยมีประสบการณ เธอบอกวา “งานวันเกิดคะ ไปเปนกลุม”
ผมเลยเสริมเธอวา...นี่อยางไรละโอกาสมีนักศึกษาตั้งสี่หมื่น ในทุกวันยอมมีเจาของวันเกิด และเพื่อนที่มีโอกาส
จะมากินเนื้อเกาหลี บางรายมาสี่หาคน สิบคน ทุกคนที่มาฉลองก็มีวันเกิดของตนเองอีก แลวดูสิ นี่โอกาสเห็นๆ คุณ
มีการสงเสริมการขายในเรื่องนี้ไหม เปลาคะ แตพออาจารยถามเลยคิดไดแลวคะวาจะมีแจกเคกใหถาโทรมาลวงหนา
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คำถามที่สอง...แลวมีการไปทานเนื้อเกาหลีในโอกาสอะไรอีก “เลี้ยงสายรหัสครับ” ผมบอก โอโห...นักศึกษาสี่
หมื่นสวนใหญเรียนสี่ป ก็ 40,000 หาร สี่ มีสายรหัสราวๆอีก 10,000 สาย โอกาสเห็นๆ คุณมีโครงการอะไรไหม มี
แผนหรือยัง...ยังคะ แตเห็นเลย เดี๋ยวไปคิดมาคะ
ยังมีอะไรอีกไหมก็เชน ฉลองสอบไล มิดเทอมครับ (สอบกันทั้ง 40,000 คน และหลายครั้งตอป)
ถารานเขามีโครงการเชิงรุก รับรองสามารถควาโอกาสที่เห็นไดแนนอน เพราะเทาที่ดูก็ยังไมเห็นใครทำโครงการ
เชิงรุก
.......................................................
ทั้งหมดนี้ไมปรากฏในแบบสอบถาม
ถามวาผมถามดวยแนวคิดอะไร ก็ขอตอบวา ผมถามแบบ Appreciative Inquiry ครับ เนน What work ซึ่ง
หมายถึงตอนรานขายไดนั้น ลูกคาไปใชบริการในโอกาสอะไรบาง โดยมองจากมุมมองของคนเคยใชบริการ
ยากครับ...ถาจะมองหากลุมเปาหมายจากเงินเดือน อาชีพ/การศึกษา ยากจริงๆ ไมมีใครแขวนปายบอกคุณชัดๆ
ครับ
แตถามองจาก Life style หรือวิถีชีวิต อาจเจอโอกาสที่ซอนเรนอยูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอยางคาดไม
ถึง...
นี่เปนตัวอยางการใช Appreciative Inquiry เพื่อคนหาโอกาสในทางธุรกิจ (Opportunity ใน SWOT) นั่นเอง
ครับเปนโอกาสที่สามารถนำไปสรางโอกาสไดจริงๆ
กระบวนการถามทั้งหมดนี้ ใชเวลาไมเกิน 5 นาทีครับ แตอาจทำใหคุณมองเห็นอะไรที่นึกไมถึงก็ได
คุณละคิดอยางไร
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ตอน...กำจัด “จุดออน” ดวย “จุดบวก”
สืบเนื่องจากตอนกอน ผมอยากเขียนวิธีการทำ SWOT ในมุมมองของ Appreciative Inquiry ตอครับ เคย
เจออยางนี้ไหมครับ คือทำ SWOT Analysis ออกมาแต Synthesis (เอาไปใชไมได) จุดแข็งก็กลายเปนจุดแข็งอยู
อยางนั้น จุดออนก็ออนตลอดชาติ โอกาสเห็นๆ แตก็เห็นอยางกะอากาศ ภัยคุกคาม ก็คุกคามจนองคกรเหมือนเปน
องคกรติดคุก ไปทุกที
วันนี้มาวาดวยจุดออนครับ ไดยินมาบอยครับเชน “พนักงานไมมีความชำนาญ” “เงินทุนไมพอ” “ขาดความรู
ความเชี่ยวชาญทางการตลาด” “การบริหารงานไมเปนระบบ”
ครับพอปตอมาพอมาวางแผนกลยุทธกันอีก ก็จะออกมาคลายๆกันอีกครับ เกิดอะไรขึ้นหรือครับ ทำไมถาเรา
เจอจุดออนแลว อยางนอยมีใครสักคนในบริษัทที่เกงก็ควรจะแกปญหาไดสักทีสิ ก็ระบุปญหาไดแลวนี่ จึงยังเห็นออน
อยางไรก็ออนอยางเดิม
ลองถอยมาสักกาวหนึ่งครับ บางที เราอาจตองลองเปลี่ยนมุมมองในการคนหาจุดออน (Weakness) แลวครับ
ในมุมมองของ Appreciative Inquiry นั้น ในระบบมีอะไรที่ดีแตซอนเรนรอการคนพบอยูครับ ขอสันนิษฐาน
ของผม คุณอาจจะใชวิธีคนหาจุดออนแบบหยาบเกินไปครับ คุณอาจไมเจอจุดออนดวยซ้ำ
ลองดูตัวอยางนี้ครับ เปนโรงงานผลิตแผงวงจรแถวขอนแกน ตอนแรกก็ทำ SWOT คลายกันนี่แหละ ก็อยาง
เดิมครับ ปญหาของเขาคือแรงกดดันจากยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ทำใหตองผลิตเยอะขึ้น แตของเสียก็เพิ่มตามคือตองทำ
Rework งานใหม เพราะคนงานเสียบสายไฟผิดสีบอย เราก็เลือกปญหานี้มาลองคิดกัน ตอนแรกก็ไมรูจะเรียกวาเรื่อง
นี้เปนจุดออนไหม ไอปญหาเสียบสายไฟผิด เพราะมันก็ผิดตามมาตรฐานอเมริกันทุกอยาง คือโรงงานนี้เปนสาขาของ
โรงงานในอเมริกา ที่มีอัตราสวนของเสียจากสายการผลิตแบบเดียวกันประมาณ 5,000 ตอลานชิ้นครับ ที่ขอนแกนก็
เสียประมาณนี้ ตกลงมันเปนปญหาหรือจุดออนหรือไม
บางทีเราจะเรียกวาเปนขอบเขตที่ยอมรับได เรื่องนี้จึงไมเคยกลายเปนจุดออนครับ
ลองทาทายตนเองดูกันดีกวา เราเริ่มไลกันวามีกี่สายการผลิต เขาบอกสาม ถามตอครับ แลวสายการผลิตไหน
เสียนอยที่สุด ครับงงอยูสักพักก็เจอวาสายการผลิตที่สอง
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มาสิครับมาสืบกัน ลองเช็คดูรายงาน ก็ตองตกใจครับ มีคนงานคนหนึ่งทำของเสียนอยกวาคนอื่น ยิ่งสาวไปยิ่ง
นาตกใจครับ ตามมาตรฐานอเมริกันถาคนงานคนไหนทำไมพลาดติดตอกันสองเดือนนี่ก็เกงสุดๆแลว แตคนไทยคนนี้
สองปติดตอกันครับ ไมเคยเสียเลย
นี่แหละครับ เหตุการณประหลาด ในที่สุดพอไปสังเกตดูปรากฏวาเขามีวิธีการจับสายลงบอรด แบบของเขาเอง
คือพลิกมือไปคนละทิศกันคนอื่นครับ ซึ่งแมแตวิศวกรเองก็งงครับ เพราะคิดไมถึง ไมมีใครสั่ง เขาปรับตัวของเขาเอง
แตดีกวาวิธีที่โรงงานในอเมริกากำหนดมา ในที่สุดเราขยายผลครับ เอาคนงานทั้งโรงงานมาดูแลวทำตาม ถายวิดีโอ
ใหดูตอนเที่ยง ปรับเอกสารปฏิบัติงานครับ ในที่สุด จากจุดนี้ เราสามารถลดของเสียลงไดกวารอยละ 50 ครับ (ดู
เอกสารไดที่ www.aithailand.org)
สรุปแลวในมุมมองแบบ Appreciative Inquiry ในระบบมีอะไรที่ดีซอนเรนอยูครับ ถาไมมองก็ไมเจอ ไอที่ดีนี้
คือจุดแข็ง ที่เปนคำตอบไปแกจุดออนอีกทีครับ
แลวอยาลืมทาทายตนเองนะครับ จุดออนที่ยังเปนจุดออนอยู เพราะเรายอมรับวามันเปนมาตรฐานที่ยอมรับได
ครับ ลองเปลี่ยนมุมมองและวิธีการหาจุดออน จากจุดแข็งสิครับ อาจไดอะไรที่นึกไมถึงทีเดียวครับ
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเปนทางเลือกของคนทำงานทุกคน เปนกำลังใจใหคนสูงาน สูชีวิตทุกคนครับ
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บินเปนกลุม
บินเปนกลุม ที่ตั้งชื่อวาบินเปนกลุมเนื่องจากเปนโครงการ AI แบบครบวงจร ที่นำไปสูการกอตั้ง และการวาง
รากฐานเครือขาย Thailand Appreciative Inquiry Network ที่ผูเขียนตั้งขึ้นเพื่อเผยแพรแนวคิด AI ภาคปฏิบัติ
แบบจิตอาสาครับ ทั้งหมดเปนบทความที่เกี่ยวกับกระบวนการทำ AI แบบครบวงจรโดยผูเขียนเอง มีตั้งแตการนำ AI
มาปรับปรุงกระบวนการสอน AI จนตั้งเครือขาย… เหมาะสำหรับผูที่ตองการตัวอยางจริงแบบครบวงจร 4 D คือ Discovery Dream Design และ Destiny เชิญรวม “บิน” ไดเลยครับ
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ตอน...“ลบ” ที่กลายเปน “บวก” จน “บวกสุดๆ”
(ตอน 1)
มักมีคำถามแนวนี้ครับ
ถาม: “AI นี่มันตองบวก อยางเดียวใชไหมคะ ลบนี่เปน AI ไมไดหรือ”
ตอบ: “ไดครับ ดูตัวอยางนี้นะครับ จริงๆเปนที่มาของ AI Thailand ดวยครับ”
Discovery: กอนจะรูจัก Appreciative Inquiry ผมสนใจเกี่ยวกับวิชาความคิดสรางสรรคมาก มากชนิด
หายใจเปนเรื่องนี้ ผมซื้อหนังสือของ Professor บางคนทุกเลม ตอนนั้นก็ไมมีเงินหรอกครับ เลมก็หารอย หรือพัน
ขึ้น ผมทดลองเอามาสอนในชั้นเรียนบาง แลวผมยังสนใจหรือกลยุทธอีกครับ หนังสือดังๆ กัดฟนซื้อบางเลมในกลุม
Balanced Scorecard แทบรองไห ตอนออกใหมประมาณพันกวาบาท ก็ตกลงใจซื้อ ฝกตัวเองเรื่อยครับ แลววัน
หนึ่งก็เริ่มสนใจจะทำวิจัย ก็ศึกษาเพิ่มเติมครับ
..........................................................
ปรากฏวาผมตองสติแตกอีกรอบครับ เพิ่งเจอตอนหลังวา แนวคิดดังๆพวกนี้ “มีลิขสิทธิ์” ครับ ประมาณวาที่
สอนๆ มา นั้นผมไมรูครับวา ผมตองขออนุญาตกอน แถมตองซื้อเอกสารเขานะครับ ถาจะมาสอนเลมเปนพันครับ
ประมาณวาหนึ่งคนก็ตองใชของเขาหนึ่งเลม แลวลูกศิษยผมจะทำอยางไรครับ ไมตองพูดถึงคนไทยทั่วไปครับ
ไมเทานั้นครับ เวลาจะคนควาอะไรลึกๆ ก็ตองเลือดตากระเด็น ประมาณวาไมมีรายละเอียดครับ เขาจะเขียน
ไวคราวๆ อยากดูตอง “ไปเรียนกับเขา” หรือ “ไมก็ตองสมัครเปน Certiﬁed…” หรืออะไรทำนองนี้ตองไปเรียนที่
อเมริกา ตองเสียไมรูกี่แสนครับ ผมตัดสินใจเลิกสอนอะไรพวกนี้แลวครับ เพราะผิดกฎหมาย เทาที่มอง ”ไมมีเงิน ก็
ไมตองรูอะไรแลวครับ”
.............................................................
วันหนึ่งเมื่อผมเริ่มสนใจ AI ผมก็เริ่มคนหาก็ไปเจอเว็บของทานผูคิด AI คือ Prof. David Cooperrider หรือ AI
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Common1 ปรากฏวาตองประหลาดใจกับความใจกวางของคนในชุมชนนี้ เพราะผมเจอทฤษฎี ตัวอยาง วิทยานิพนธ
บทความ ขาว แทบทุกอยาง ไมมีหวงครับ ตางจากสาขาที่ผมเคยสนใจครับ เมื่อผมทำวิทยานิพนธผมจึงเริ่มมีแนวคิด
วา ผมไมอยากใหคนที่สนใจวิชาการอะไรในเมืองไทย ตองมาลำบากอยางที่ผมตองสติแตกกับวิชาดังๆ ที่มีลิขสิทธิ์
ทั้งหลาย เมื่อผมทำวิทยานิพนธจนจบเอก เพราะความใจกวางไมปดบังของ AI Common ผมก็จะทำอยาง AI
Commonบาง ดวยเหตุนี้ผมจึงตั้ง AI Thailand เพื่อจะทำแบบนี้บาง AI Common เปนแรงบันดาลใจของพวกเรา
ครับ
Dream นักศึกษา ผูสนใจ AI ไดมีโอกาสรูจัก เรียนรู AI อยางเต็มที่ งายตอการเขาถึง ไมมีตนทุนใดๆ นอกจาก “ใจ
รัก” เกิดเปนวิสัยทัศนเมื่อผมกอตั้ง AI Thailand (www.aithailand.org) คือ “เปน AI Common ในประเทศไทย”
Design เมื่อเริ่มกอตั้งในป 2007 เรามีพันธกิจดังนี้ครับ
สราง เราจะสราง AI Practitioners ที่มีขีดความสามารถสูง สรางกรณีศึกษา AI ในดานตางๆ เพื่อเปนตัวอยางจริงๆ
ในทางปฏิบัติ
สาน เราจะสงเสริมให AI Practitioners ใหสรางและสานชุมชนแหงการเรียนรูที่เปดกวาง
สละ เรามุงมั่นสละความรูเปนทาน ไมปดบัง
Destiny จนวันนี้ ผลงานของเรามีดังนี้ครับ
สราง เราไดสราง AI Practitioners ไปกวา 116 คน พรอมกรณีศึกษากวา 116 กรณีศึกษา อบรม AI ใหกับปริญญา
เอก ปริญญาโท และปริญญาตรี และคนทั่วไปรวมกันไมต่ำกวา 2,000 คน เครือขายของเราจบ Ph.D. กวา 4 คน
สาน เราไดสรางและสาน ชุมชนแหงการเรียนรู ไดแก AI Thailand, Imagine Thailand, Appreciative Coaching
Community, Appreciative Leadership Network, Appreciative Business Consulting Club, Appreciative
Musicianship Network, Female Marketing Club และอื่นๆ มีชาวชุมชนรวมกันไมต่ำกวา 300 คนทั้งในและตาง
ประเทศ
สละ เราไดเผยแพรกรณีศึกษา (www.aithailand.org) และเรื่องเลาใน gotoknow ครับ รวมกับ Bloggers ที่เปน
AI Practitioners2 ตัวจริงเสียงจริงของเราอีกหลายคน
ทั้งหมดนี้ทำดวยจิตอาสา เปดเผย ไมปดบัง เพื่อปลดแอก “ตนทุนความรู” ใหสังคมไทยครับ และพวกเราก็มี
ความสุขอีกดวย
นี่เปนตัวอยาง AI จากลบ จนมาบวกสุดๆ
ผูสนใจทั่วไปติดตาม blogs ของกลุมนักปฏิบัติ AI THAILANDไดที่ Journal of AI Practitioners3
1 http://appreciativeinquiry.case.edu/
2 http://gotoknow.org/planet/aithanlandcom
3 http://gotoknow.org/planet/aithanlandcom
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ตอน...“จากลบ กลายเปนบวก จนเปนบวกสุดๆ”
(ตอน 2)
ถาม: อาจารยครับ/คะ AI อะไรก็วาตองคิดบวก แลว AI จากดานลบนี่มีไหม
ตอบ: มีครับ ลองดูเรื่องนี้ครับ
Discovery วันหนึ่งเมื่อสามสี่ปกอน ผมยังจำติดตา ตอนนั้นเปนชวงที่เริ่มทำ AI Projects กับนักศึกษาจริงๆ
เปนครั้งแรก (ไมใชสอนอยางเดียวครับ แตลงไปขยายผลกันจริงๆ) แตผลยังไมออกมาเปนรูปธรรม ประมาณวาผม
ก็ไมคอยแมนครับ ผมก็เริ่มคิดการใหญ พอดีที่ MBA ใหเสนอหลักสูตรใหม ผมเลยเสนอหลักสูตร Appreciative
Inquiry เสียเลยครับ วันนั้นเลยเปนวันที่ผมตกมาตาย เพราะตอหนาผมมีแตประเภทผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจหลาย
คน บวกกับอาจารยอาวุโส และระดับปริญญาเอกหลายคน ตอนนั้นยังเรียนปริญญาเอกอยู ไปเสนออะไรที่คณะ
กรรมการไมเคยไดยินคือ AI ผมนำเสนอไปทุกทานก็เมตตาครับ แตบางคนก็อดขำผมไมได ผมก็เขาใจครับ AI เปน
อะไรที่ประหลาดครับ มีเพื่อนอาจารยที่เปนด็อกเตอรสองคน พูดอยางขำครับ “คลายๆ The Secret ใชไหมอาจารย
โย” อีกคนก็ถามครับวา “เรื่องของอาจารยคลายๆ The Tipping Point ใชไหม” สรุปแลวทานหลังก็บอกวา AI นา
จะเปนแค Tool ตัวหนึ่ง หรือ แค Problem Solving ตัวหนึ่งเอามาเปนวิชาสอนไมได นาจะทบทวนมาใหม
ผมก็น้ำทวมปากครับ แตในที่สุดผมก็พูดคำหนึ่งไปคือ อาจทำเปนวิชา Positive Organization Development
ก็ได ชื่อนี้เปนอีกชื่อของ AI เหมือนกัน ในที่สุดคณะกรรมการก็ยอมรับหลักสูตรใหมครับ
ครับตอนนั้น ผมก็ยอมรับกับชื่อใหม แตผมก็ไมยอมแพครับ อนาคตผมจะสอนวิชา Appreciative Inquiry ให
ไดครับ ประเด็นไมไดอยูที่ผมไปโกรธแคนอะไรกับคณะกรรมการของ MBA ครับ
วันแรกๆ หลังจากตกมาแลว ผมรูสึกผิดหวังมากครับ แตผมก็เขาใจ ผมมักจำประโยคสอนใจประโยคหนึ่งได
เสมอวา “ถาลูกคาไมซื้อของของเรา ไมใชความผิดของลูกคาครับ”
ไมเปนไร ผมกลับมาเตรียมตัวใหมครับ เผื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร ผมจำอาจารยคนหนึ่งพูดคำวา “...เหมือนๆ
The Tipping Point (Gladwell, 1995) ใชไหม” เปนหนังสือที่เคยคิดอานแตก็ไมเคยอานสักที เลยรีบกลับมาซื้อ
อานครับ เพราะอนาคตถาจะเสนอหลักสูตรอีก ผมตองตองผานดานอาจารยทานนี้ใหได
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เมื่อผมอานดูปรากฏวา นี่คือการคนพบสำคัญที่สุดในชีวิตผมที่เดียวครับ The Tipping Point พูดถึง
ปรากฏการณการระบาดของความนิยมครับ ที่เกิดผานตัวละครสามตัวคือ ผูเชื่อมตอ ผูเชี่ยวชาญ และนักขาย
ครับ
นิสัยผูเชื่อมตอ สังเกตงายๆ คือชอบชวนชาวบานไปซื้อโนนซื้อนี่ ผูเชี่ยวชาญ คือประมาณวาเปนผูรูอะไรในเชิง
ลึกครับ สวนนักขายคือพวกขายความคิดเกง
ผูเขียนหนังสือเลมนี้คนพบปรากฏการณหลายอยางเชนกรณีรองเทา Hush Puppy ที่เดิมแทบขายไมได แตอยู
ดีๆก็ยอดขายโตวันโตคืนเปน 100 เทา เพราะบังเอิญเจอผูเชื่อมตอนั่นเอง

ตอมาผมไดเอามาเลาใหกลุม AI ฟง เราลองนั่งนึกกันก็เจอครับวาในธุรกิจของแตละคนจะเจอคนกลุมดังกลาว
เสมอ พวกเราเลยเริ่มคนหา และนั่งทำ Reﬂection กันวา ตอนที่ไดลูกคากลุมนี้มา เราไปทำอะไรใหเขา ปรากฏวา
ขอสังเกตที่เราได นำไปสูการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจไดจริง และสรางยอดขายไดมากครับ (ดูกรณีศึกษาของเราที่
www.aithailand.org) นี่เองที่ผมคนพบครับ นำมาสูการขยายผลดังนี้ครับ
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Dream
AI Practitioners ควรมีโอกาสสรางความสำเร็จ จากการคนพบสิ่งที่ดีจากคนสามประเภทนี้ (ผมเรียกรวมๆ วา The
Tipping Point)
Design
ศึกษารวมกับ AI Practitioners และสงเสริมใหทดลองจริงๆ เพื่อสราง case studies
Destiny
ปจจุบันหนังสือเรื่อง The Tipping Point เปนสวนหนึ่งของการ Coach ในกลุม AI Thailand ครับ เราใหอาน
กันเลย มาอานรวมกันศึกษารวมกัน เราใชแทนการ Sampling เลยครับ ถาใครอยูในกลุม AI Thailand จะพบวา
the Tipping Point เปนภาษาราชการของเรา และจะไดยินเรื่องราวการคนพบ และความสำเร็จจากการศึกษา The
Tipping Point ครับ Case ใน AI Thailand สวนใหญจะสำรวจ และทำ Discovery กับ the Tipping Point ครับ
คนพบวาทุนแรงกวาในการทำ AI เฉยๆ
การทำ AI โดยปรับกระบวนการธุรกิจตาม สิ่งที่เราคนพบจาก The Tipping Point สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ใหผลกระทบมากกวา แตประหยัดตนทุนครับ
อางอิง:
Gladwell M. (2001). The tipping point. Bangkok: DMG Book.
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ตอน...AI ฉบับหอยทาก
นานๆ ผมจะเขียนอะไรใหครบวงจรสักทีครับ ลองมาดู AI ที่คอยเกิดจนครบวงจรอยางชาๆครับ ผมเลยตั้งชื่อวา
AI แบบหอยทากซะเลย เปนวงจรที่ยาวที่สุดเลยครับ
เริ่มที่นิยาม AI แบบงายๆ ครับคือ “ทุกระบบ ทุกคน ทุกสิ่งมีศักยภาพ มีอะไรดีๆ ซอนเรนอยู รอการคนพบ
ขยายผลครับ”
เรามีวงจรงายๆ คือ Discovery อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่ทำใหระบบเดินไปอยางมีประสิทธิผลสูงสุด เมื่อไดก็มา
วาดฝน Dream จากนั้นวางแผนใหเกิดขึ้นจริง Design จากนั้นก็ตองนึกถึงกลยุทธการเปลี่ยนแปลงใหมันเกิดจริง
Destiny ดวยการถามวา ใหใครทำ รูไดอยางไรวาดีแลว และสุดทายจะเปลี่ยนอยางไรครับ
................................................
Discovery...
หลายปกอนรูสึกแยกับชีวิตครับ เพราะมีปญหาบางอยางอยูในองคกรอยากเรียนตอก็ไมได
กลุม...มีัวันหนึ่ง อานหนังสือพิมพ เขาแนะนำวาคนสวนใหญที่ไมไดรับสิ่งที่ตองการเพราะ “ไมขอ” ครับ ผมเลยอาน
หนังสือเลมนี้แลวลองวิชา โชคดีครับผมขอปบ ผมไดทุนเรียนตอ ไดเรียนในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในสาขาที่ตองการ
ในที่สุดไดเรียน AI ทำวิจัย AI ไดทำสิ่งที่ผมรักจนถึงทุกวันนี้ (อาจโชคดี หรือ ฟลุคก็ได) ตอนหลังลองวิชาอีกก็ไดอีก
ครับ หลายเรื่องไมนาเชื่อ ตอนหลังเรื่องการขอ ผมเอามาใชแนะนำ คนในเครือขายใชในสวนของ Destiny ครับไดผล
แบบนาสนใจ
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Dream...ตอนนั้นยังไมไดคิดการใหญอะไร ทำมาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ Coaching ครับ... ทำมาตั้งแต
ป 2548 ครับ แตเมื่อปลายป 2552 นี่เอง วันหนึ่งผมเขาไป gotoknow ไปเจอขาราชการครูคนหนึ่ง บนดวยความ
ทอใจ วาเขาทำงานหนัก แตไมไดรับการเหลียวแล ไมไดงบประมาณ ขอไมเกง ในขณะที่โรงเรียนบางโรงที่ใกลกันได
งบมาทำอะไรที่ดูไมสรางสรรคกวา
คลายๆ กันเลยคุณครู เคยเจอแบบเดียวกัน...แกไดแลว และก็สนุกกับทางออกมากๆ จนไมอยากใหใครตองมา
เจอแบบเราอีกตอไป
และก็เกิดฉุกคิดครับวาจริงๆ แลว สิ่งที่สังคมไทยขาด คือ “คนดีๆ ขอไมเปนครับ” ทำใหตองเสียโอกาสมากมาย
เสียกำลังใจครับ
เปนไปไดไหม ที่เราจะทำอะไรดีๆ คนหาเรื่องดีๆ ปรากฏการณดีๆ ที่เปนความรูแบบ Tacit ของคนจำนวนมากที่
สามารถขออะไรไดสำเร็จ โดยใชวิธีการที่ถูกตอง ถูกธรรมะเพื่อเปนตัวชวยใหคนดีในสังคมไทยของเราไดเขาถึงโอกาส
ดีๆไมตองลำบากใจทุกขใจโดยไมจำเปน เลยอยากสรางชุมชนขึ้นมาเพื่อที่จะไดทำการจัดการความรู..และเผยแพร
เรื่องการขอ วิธีการโดยใช AI คนหาความลับครับ
Design...จะทำอะไรไดหนอ...ไมมีเวลาเลยละ แตวาเราทำ KM มาตลอด เขียน Blog มาตลอด ทำ AI ก็ใชได
เลยลองเลาเรื่องนี้ใหนักศึกษาฟง...
Destiny...ไดผลครับ กลายเปน The Aladdin Project ชื่อไทยคือ จิตวิทยาการขอครับ

มีนักศึกษาเกงๆ สองคนสนใจเริ่มเขียน Blog เริ่มถาม ตรงนี้แหละ ที่ตอบคำถามไดแลว วาจะใหใครทำ
แลวจะเปลี่ยนแปลงอยางไร หลายครั้งสองคนมือบอด เขียนไมออกก็นัดมาคุย ทำสุนทรียสนทนาทุกสัปดาห
ครับ เพื่อรวมกันคนหาความเปนไปได ออกแบบคำถามกัน และสงเสริมกำลังใจกันครับ
รูไดอยางไรวาดี มีคนเอาสิ่งที่เขาคนพบไปทำ แลวบอกวาดีมีคนตามอานงานของสองคนนี้มากกวาผมอีก
68

...................................
AI วงจรนี้ใชเวลาตั้งแต ป 2548 จนถึง 2553
คุณจะเห็นวา AI บางเรื่องใชเวลาบมเพาะ สักพักหนึ่งครับ ตามความพรอม และแรงบันดาลใจ ทำเองไมได ก็เลา
ความฝนใหคนอื่นฟง เปนตัวอยางการวางแผน การทำจริง แบบงายๆ เทาที่ทรัพยากรจะอำนวย
วาไปแลวโลกเรามีคนอยากคิดทำอะไรดีๆเสมอครับ อยาคิดการใหญอยูคนเดียว ลองเลาความฝนของคุณใหคุณ
อื่นฟง อยารวบอำนาจความสำเร็จไวคนเดียวครับ คุณจะเห็นอะไรที่นาชื่นใจมากๆ
และตอนนี้ความฝนของผมเริ่มเปนจริงแลว
ลองเขาไปดู Blogs และเครือขายของสองทานนี้ไดครับ
CoP คุณเอิรท1 Appreciative Inquiry & The Psychology of Persuasion ตอนหลังสรางชุมชน ชื่อ World
Cafe Thailand ใน Facebook ครับ
CoP คุณอร2 เขียน Blog ใน gotoknow และทำ CoP ใน facebook โดยใชชื่อ The Psychology of Persuasion ครับ

1 http://gotoknow.org/blog/aipsy/37145
2 http://gotoknow.org/planet/ornplanet
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ตอน...เมื่อทีเลน กลายเปน ทีจริง...
สักสองสามปกอน ผมตองเปนทุกขกับปญหาภรรยาของผมเอง เธอเปนทันตแพทย เธอเปนผูเชี่ยวชาญดาน
ศัลยศาสตรชองปาก ผาตัดฟนคุด เปนงานที่เธอชอบ และไดทำบอยๆ มาโหด หินยังไงก็ทาทายเธอ
แตวันหนึ่งก็มีอะไรมาทาทายเธอครับ เธอเจ็บไหล เจ็บจนเรื้อรังอยูชวงหนึ่ง ไปหาหมอก็เปนๆ หายๆ
เธอเปนคนไมออกกำลังครับ ผมมองแบบคนทั่วไปวานาจะมาจากที่รางกายเธอไมแข็งแรง
สวนผมเลนโยคะ รำตะบอง ชี่กง...เลยคิดวาเอาเองวา ถาทำใหเธอออกกำลังกายไดปญหาดานรางกาย การเจ็บ
ปวดกลามเนื้ออาจดีขึ้น สุขภาพจิตก็ตองดีขึ้นแนนอน
...............................
ผมพยายามชวนเธอออกกำลัง จะอยางไรเธอก็ไมไป ปญหาเจ็บไหล แขนก็ยังมีตอไป
มีวันหนึ่ง ขณะคุยกันเลนๆ พูดอยางไรก็ไมยอมออกกำลังสักที
“นี่คุณมาออกกำลังกายไหม ผมมีทาพิเศษใหคุณนะ รับรองใครๆ ก็ทำได
เธอบอกวา...อะไรหรือ?
นี่อยางไรคุณก็ทำได ทานอนตายไงละ
นี่โยคะมีทาสุดทาย หลังจากเลนมาทุกทาแลวเขาจะใหนอนผอนคลายเหมือนคนตาย นอนกางแขนกางขาไง
มะ มะ ทำใหดู เอาคุณลองทำ...
เธอเกิดลองทำครับ เพราะรูสึกขำๆกับผม ไหนๆ ก็ไหนๆ แลว ลองทำ
เธอก็ลองนอนบนเตียง นอนทาตาย ผมก็คอยบอกใหเธอผอนคลายทุกสวน
ไดผล เธอบอกวาอาการเจ็บดีขึ้น
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ผมรูสึกประหลาดใจ คืนวันรุงขึ้นเธอทำอีก คราวนี้หายครับ ผมดีใจมากๆ
...........................
เรื่องนี้จริงๆ กะทำเลนๆ หยอกกันเฉยๆ ไมคิดวาจะไดผล ทำนองทีเลนทีจริงเทานั้น ไมคาดหวังวาจะดีขึ้น
............................
ตัดภาพมาตรงนี้ครับ...ในกระบวนการทำ Appreciative Inquiry นี่ถือเปนการคนพบสิ่งที่ดีที่สุดที่ซอนเรนอยู
ผมเลยทำเปนวงจร 4-D ไดดังนี้
Discovery ทานอนตาย (ศพอาสนะ)1 ชวยลดอาการปวดไหล หลังได
Dream ควรบอกใหคนใกลตัว ไดรับรู
Design พอใครมาบนเรื่องนี้จะบอก และจะทำใหดู
Destiny ตอมาคุณพอบน เรื่องเดียวกัน ลองทำใหดู ทานหายในวันเดียว
รองคณบดี MBA บน ทำใหทานดู ทานไปลองทำดู ภรรยาทานก็ทำ หายครับ
เลาใหนองอาจารยทันตแพทยคนหนึ่งที่มีปญหาเรื่องเดียวกันทำดู หายครับ
เคยเจอพี่คนหนึ่ง เปนหมอผาตัดมะเร็ง รายที่ยาวนานเปนสิบชั่วโมง พี่เขาบอกวาเวลาผาตัดเสร็จจะนอนทาตาย
นี่แหละ ชวยไดเลย
อีกเรื่องควรเขียนลง Blog วันนี้ก็เขียนแลวอยากใหใครเอาไปตอยอดครับ เพราะไมใชผูเชี่ยวชาญดานนี้ครับ

1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kang-ple\&month=11-04-2008\&group=4\&gblog=

8
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ตอน...สักนิดหนึ่งก็ AI ได...ดี...สุดๆ ดวย
กอนจะเขาบานไดคุณตองผานประตูกอน เขาประตูไมไดก็เขาบานไมได
ในกระบวนการทำ Appreciative Inquiry ประตู ก็คือ ขั้นตอน Discovery ครับ ถาคุณเปดประตูไมไดก็เขาไป
ขางในไมได
Appreciative Inquiry เปนกระบวนการคนหาดวยการถามอยางเปนระบบ เพื่อคนหาสิ่งที่ดีที่สุด ที่ทำใหระบบ
นั้นดำเนินอยูอยางมีประสิทธิผลสูงสุด AI เชื่อวาในทุกระบบ ทุกคนมีเรื่องดีๆ ซอนเรน มีเรื่องที่เปนประโยชนซอนเรน
อยูครับ
............................................
ความทาทายคือ ถามคำถามแบบ AI ทีไรแลวคนไมเขาใจครับ ไมเขาใจดวยสาเหตุที่วาเขาไมคิดวาสิ่งที่เขาทำนั้น
ดีที่สุด บางเรื่องเขาก็รูวาดีไมเคยพูดใหใครฟง
แลวมันจะดีที่สุดเปนสาเหตุที่ทำใหระบบเดินไปอยางมีประสิทธิผลสูงสุดไดอยางไร
เชน กรณีหนึ่งไปถามวาตั้งแตทำงานมาภูมิใจอะไรที่สุด
ผมเพิ่งมาทำงานใหมครับพี่ ยังไมมีอะไรจะภูมิใจกับเขาหรอก
เลยซักตอ อยางนั้นเอาสักนิดก็ได เอาผลงานที่เราภูมิใจที่สุด นิดๆ ก็ได ไมไดบอกใหใครรูแตเราก็ภูมิใจนะ
ในที่สุดก็ไดครับ เขาบอกเขาภูมิใจมาก ตรงที่เขาทำงานเปนเร็ว ตอนมาใหมๆรูสึกกังวล ทำงานไมเปนแตมีปาใน
สายการผลิตคนหนึ่งสอนงานให
.................................
ดูใหดีนะครับ นี่เรื่องใหญมีใครสักคน (ปาในสายการผลิต) สอนงาน แลวทำใหคนงานคนหนึ่งทำงานเปนเร็วขึ้น
โรงงานไดคนงานทำงานเปนเร็วกวาเดิม หมายถึงของเสียนอยลง productivity สูงขึ้น ฝาย HRD ทุนแรงไป (โดยไมรู
ตัว)
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ผมบอกลูกศิษยวานี่คือการคนพบแลวละ
มีคนทำงานแทน HRD ดานการ Training ได และอาจเกงกวา HRD ดวยสำหรับงานในจุดนั้น
ไดเรื่องครับ ลูกศิษยเลยตั้งโครงการปราชญโรงงาน เขามีปราชญชาวบาน เราก็มีชาวบานเกงๆ ทำงานในโรงงาน
ทำไมจะมีปราชญโรงงานบางไมได
นี่เปนโครงการแรกของเราครับ
ถาเราหาคนเกงใหไดสัก 80 คน ในโรงงาน สงคนใหมประกบProductivity จะเพิ่มขนาดไหน จะทุนแรง ที่
สำคัญTraining จะตรงเปากวาเห็นๆ แคไหน
.....................................
ที่ผมอยากบอกทุกทานคือในทุกระบบ ทุกคน แมกระทั่งปา (ที่ไมเคยมีใครใหความสำคัญ) พนักงานหนาใหม (ที่
หลายคนอาจมองวานาจะยังไมมีอะไรดีๆ ใหหาเจอได) ก็ยังเปนที่มาของสิ่งดีๆที่ทำใหระบบดำเนินตอไปได
AI จึงไมจำกัดที่เวลา คน สถานภาพครับ เพราะในทุกมิติ ทุกกาละโอกาสมีเรื่องดีๆ ซอนอยูครับ
คุณละคิดอยางไร
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ตอน...ทำ AI กับเหตุการณเมื่อ 10 กวาปกอน
วันนี้อยากเขียนการพัฒนา AI แบบหนึ่งครับ ที่ดึงประสบการณเมื่อ 10 กวาปกอนมาทำเปน 4-D ครับ
Discovery สมัยผมเรียนอยูที่อเมริกา ผมสอบ Toeﬂ และ GMAT ผานจากเมืองไทยไดคะแนนพอควร ไดมี
โอกาสเขาเรียน MBA ที่มหาวิทยาลัยที่ผมภาคภูมิใจมากคือ Virginia Tech ผมเรียนการเงินครับ ผมก็วาผมแนอยูนะ
แลวผมทำรายงานสงอาจารยไดคะแนน 70/100 ในครั้งแรกๆ ดวยความตกใจเลยไปถามอาจารย อาจารยบอกวาที่
ผมเขียนนี้ Grammar ยังไมได แถม Logic สับสนครับ อาจารยฝรั่งเลยแนะนำใหผมไปปรึกษา Grammar Center
เขาเปนศูนยบริการชวยนักศึกษาตางชาติครับ ซึ่งเปนบริการฟรี แตตองนัดลวงหนาผมตองไปครับไมอยางนั้นไดกลับ
เมืองไทยแน
ครับดีมากๆ เขาจางเด็กป 1 มาทำ part time เปนเด็กเรียน Literature ครับ ผมก็นัดเจอเขา (มีหลายคน)
กอนสงงานทุกครั้งครับ เราก็เอาเรื่องไปใหเขาดู เขาจะแก Comment แนะนำเรา สอนเราครับ ผมทำอยางนี้กับ
ทุกการบาน จนเทอมสองผมก็ตองตกใจกับคะแนนครับ ผมไดเต็ม 100 ครับในวิชายากๆ อยาง International
Finances ครับ ในที่สุดดวย ”ความชวยเหลือนี้ ผมสามารถเรียนจบมาไดอยางภาคภูมิ
ผมชอบนั่งคิดอยูเสมอครับ ถา Virginia Tech ไมมีกลไกชวยแบบนี้ ผมจะเรียนจบมาไหมหนอ ที่สำคัญ Professors คงปวดใจกับนักศึกษาตางชาติ อยางผมนาดู ผมคงเรียนรูอะไรกลับมาไดนอยกวานี้ ถาไมมี Grammar Center
ครับ ผมอาจเรียนไมจบดวยซ้ำ
หลายคนอาจดูวานี่เปน “ความชวยเหลือเล็กนอย (Little Help)” แตผมวากลไก ความชวยเหลือนี้ยิ่งใหญมาก
ครับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ตองจัดการกับความกดดันหลายอยางในปแรก
ในมุมมองนักบริหาร นี่เปนกลไกที่ลงทุนต่ำมากๆ (คาจางนักศึกษาป 1 เปนรายชั่วโมง) แตกลับสงผลกระทบ
มากมาย ไดแก นักศึกษาตางชาติมีที่พึ่ง Professor ไมตองสติแตกกับ paper ชวนวิงเวียน นักศึกษาฝรั่งไดเงิน
เหลียวกลับมาในเครือขาย AI Thailand ผมก็สังเกตมานานแลววา จริงๆ มนุษยทุกคนตองการ “ความชวยเหลือ
เล็กนอย (Little Help)” ครับ ทุกคนนะเกง แตถาไดอะำไรชวยหนอย รับรองไปไดไกล ยิ่งผมตั้งเครือขายขึ้นมาผม
ยิ่งเห็นครับ บางคนผมไมเคยติวให แตเขาเขามาอานเอง ดู case study บวกกับความพยายามของเขาเอง เขาก็ไปได
(วันนี้จบปริญญาเอกดาน AI อีกคนครับ ทานนี้ทานทำของทานเอง เกงครับ)
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Dream... AI Thailand ควรมีกลไก Little Help คลาย The Grammar Center ครับ
Design พัฒนากลไกความชวยเหลือเล็กๆ (The Little Help Project) โดยพัฒนาแหลงเรียนรู ชมรมเฉพาะทางให
ชาวชมรมรุนใหมติดตอกันงายขึ้น และเพื่อเขาถึงความชวยเหลือในระดับทองถิ่นจากผูเชี่ยวชาญไดงายขึ้น
Destiny ตอนนี้ใน facebook เรากำลังพัฒนาชุมชนเฉพาะทาง และชมรม AI Thailand ประจำจังหวัดตางๆ ครับ
เชนที่อุดรธานีก็ไปที่วชิราพรเภสัชไดเลย เปนตน ตอนนี้มี สิบกวาที่แลวครับ คนที่เปนเจาของชมรมตางๆเหลานี้ เปน
ชาว AI Thailand ที่ทำ AI เกงมากๆครับ และจะติดตามเพื่อพัฒนาอะไรใหมๆ ขึ้นอีกครับ
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ตอน...สาสนจากสวรรค
ถาม: ยกตัวอยางการทำ AI ของอาจารยจนครบ 4-D หนอยไดไหมครับ
ตอบ: ดูเรื่องราวตอไปนี้ครับ
Discovery:
เมื่อสี่ปกอน ผมตองปวดหัวกับคนใกลตัวคือภรรยาของผม เธอเปนทันตแพทยเปนอาจารยเหมือนกัน ปวดหัว
เพราะเธอบนนอนไมหลับมาเปนปๆ ผมจะเขาหองน้ำกลางคืนก็ลำบาก เพราะเธอก็จะตื่นงายมาก แลวก็ไมหลับจน
เชา แถมขี้บน บนจนผมเครียด ยังไมพอครับ ทำอยางไรเธอก็ไมคอยมีความสุข ดูเหมือนเธอทุกขงายมาก ดูทอถอย
กับชีวิต ตอนนั้นจำไดครับเธอรองไหอยากกลับไปอยูกรุงเทพฯ
ตัดมาตอนนี้ครับ ถาคุณเปนผมจะทำอยางไร เมื่อคุณอยูในสถานการณที่ไมอยากใหแฟนคุณขับรถ เพราะกลัว
เธอเผลอหลับขับลงขางทาง
คุณคงคิดคลายๆ ผม ปรึกษาหมอซิ แฟนก็เปนหมอเขานาจะรูวาตองทำอะไร ความจริงไมใชครับ ถาคุณรูจัก
หมอมาดี อยางผม คุณจะคนพบอะไรบางอยางครับ
“คนไขที่ดื้อที่สุด คือหมอครับ คนที่จะไปหาหมอไดยากที่สุดคือหมอครับ”
ครับในที่สุดผมตัดสินใจครับ ผมจะศึกษาเรื่องของผูหญิง ใหเขาใจมากที่สุด ผมไปซื้อหนังสือ 2-3 เลมครับเลม
แรกคือ Female Brain และ Mars & Venus: Diet and Exercise Solution ครับ
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อานไปก็เจออะไรเกี่ยวกับผูหญิงที่เรานึกไมถึง ครับ ในที่สุดโดยบังเอิญครับ เจอคำวา “ผูหญิงนอนไมหลับ เพราะ
ขาดเมลาโตนิน เมลาโตนินทำใหนอนหลับ เมลาโตนินเปนฮอรโมนที่เกิดขึ้นชวงกลางคืน เมื่อแสงสวางหมดลงมันจะ
เปลี่ยนเปนเมลาโตนิน ทำใหคนนอนหลับ เพราะฉะนั้นถารางกายผูหญิงมีฮอรโมนเมลาโตนินไมพอ ก็จะไมมีอะไร
เปลี่ยนเปนเมลาโตนิน เธอจึงนอนไมหลับ แลวเจาฮอรโมนนี่เกิดจาก การทานขาวเชาครับ การที่ผูหญิงไมทานขาว
เชานี่เทากับฆาตัวตายเลยครับ”
นี่คือขอความจากสวรรคครับ เพราะ “ภรรยาผมไมทานขาวเชาครับ นอกจากกาแฟหนึ่งถวย”
ผมตัดสินใจเด็ดขาดครับ ผมเลาใหเธอฟงแลวขออนุญาตเธอทำกับขาวงายๆ เชนไขดาวใหเธอ แลวบังคับครับไม
สนใจ Student Center อีกตอไป ตอนนั้นบอกเธอวา ถาไมทานขาวเชาก็จะไมขับรถไปสงที่ทำงาน
ไดผล คืนนั้นผมพบสันติสุขเปนครั้งแรก “เธอนอนหลับครับ” วันเดียวเอง ตอมาเธอหายบน หายวีน เธอบอก
เธอสดชื่น แลวเธอก็กินขาวเชาตลอดมาครับ ปจจุบันเธอไดเปนหัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร ไดทำสิ่งที่เธอชอบ และ
ยังไมกลับกรุงเทพฯ ครับ
นี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเลยครับ และถือเปน Discovery ครั้งสำคัญ
Dream ผมจะศึกษาใหเขาใจเรื่องของผูหญิง และจะเผยแพรเรื่องความเขาใจเรื่องผูหญิงทั้งสมอง และฮอรโมน
Design ก็ศึกษามาเรื่อย เลาใหคนอื่นฟง ใครสนใจก็สงเสริมทำเปน AI Project ไปเลย
Destiny เมื่อสองสามปกอนมีโอกาสชวยครอบครัวลูกศิษยครอบครัวหนึ่งที่ทะเลาะกันเกือบบานแตก ดวยคำถาม
คำเดียวคือ ”คุณทานขาวเชาหรือเปลา”
ปกอน ทำ Thesis ไดผสมผสานความเขาใจเรื่องผูหญิงมาในการทำ Appreciative Coaching กลายเปน
Gender-based Appreciative Coaching
ป 2010 สนับสนุนให AI Practitioners ศึกษาเรื่องผูหญิง เพื่อชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวในอนาคต
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- ชาวชมรมรายแรก ใชความรูดานนี้สรางราน Internet ที่สามารถคิดราคาไดแพงกวาคูแขงสองเทา สรางราย
ได แบบไมจำเปนตองหารายไดจากเด็กโดดเรียน (ผูเขาใชเปนคนทำงาน ผูหญิง และนักศึกษาที่ชอบบรรยากาศราน)
เขาไปดูไดที่ MAR The Living Room ขอนแกน
- เกิดเครือขาย Female Marketing (โดยคุณแปง) และ AI Bloggers ดาน Female Marketing อีกหลายคน

- บูรณาการการสอนเรื่องผูหญิงเขากับวิชา Creativity
- เปดชุมชน Gender-Intelligence Organization Development เนนการสรางองคความรู เผยแพรแนวทาง
การใชความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของชายหญิง ในการพัฒนาองคกร
- ตอยอดเปนงานวิจัย (อยูระหวางการขอทุนมหาวิทยาลัยขอนแกน)

ผูสนใจทั่วไปติดตาม blogs ของกลุมนักปฏิบัติ AI THAILANDไดที่ Journal of AI Practitioners1
1 http://gotoknow.org/planet/aithanlandcom
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“แกปญหา ดวยความไมมีปญหา ของคนไมมี
ปญหา”
ถาม: อาจารยลองยกตัวอยาง AI ที่อาจารยทำแลวดีใหดูหนอยสิครับ/คะ
ตอบ: วากันใหครบ 4 D เลย เปนเรื่อง “แกปญหา คนมีปญหา ดวยความไมมีปญหา ของคนไมมีปญหา”
Discovery เมื่อป 2550 อาจารยทำ AI Projects กับลูกศิษยหลายคนครับ มีกลุมหนึ่งที่ทำได Advance
มากกวากลุมอื่น คือกาวหนาเร็วมาก เปนกลุม AI เมืองพลครับ (เปนกลุมที่ผมภาคภูมิใจมากครับ) กลุมนี้ภายในเดือน
หนึ่งก็แทบจะล้ำหนาไปกวากลุมอื่น ตามประสาความเคยชิน ตอนนั้นเพิ่งเปนครั้งแรกที่ผมใหนักศึกษาทำ AI แบบ
ทดลองจริง วัดผลจริง ก็ไมรูวามันจะเปนจริงไปไดแคไหน เพราะแตกอนก็แคอบรม แลวลองเอาไปใชดู ไมใชระดับ
ที่มาทำกันทั้งโรงพยาบาล หรือทำในสายการผลิต หรือการขายที่มีการวัดผล เปน KPI จริงๆ ผมก็ลองถามเขาบอกวา
“พี่ พี่ทำไปแลวตอนนี้มีปญหาอะไร มีอะไรไหม ไหนลองบอกมาสิวามีอะไร มาวิเคราะหรวมกัน” แลวผมก็อึ้งกับคำ
ตอบ “ไมมีอะไรคะ ก็ไมมีปญหาอะไรนี่คะ อาจารยใหทำอะไรเราก็ทำ ก็ไมเห็นมีปญหาอะไร”
ผมก็ไมรูจะทำอยางไรครับ เลยตัดสินใจลองเปลี่ยนคำถามดู ตอนที่เขาทำ AI จนขยายผลไดในระยะแรก “พี่ๆ พี่
ทำมาถึงจุดนี้ไดอยางไรครับ ไปทำอะไรมาถึงประสบความสำเร็จถึงจุดนี้ อะไรเปนปจจัยชวยใหพี่ทำสำเร็จ อะไร
เปนจุดเปลี่ยน” คราวนี้ไดเรื่องครับ มีพี่คนหนึ่งตอบวา “ก็ตอนแรกก็ทำไมไดหรอกคะ ถามไปก็ไมไดคำตอบ ก็เลย
เขียนมาปรึกษาอาจารย อาจารยก็ feedback กลับไปเร็วมาก ทำใหปรับตัวทัน ตั้งตนใหมจนทำไดจริงๆคะ พี่ชอบที่
อาจารยตอบขอซักถามแบบทันควัน และเร็วแบบนี้มาก”
ผมเลยไปศึกษาทฤษฎีมาเลยคนพบครับวา สิ่งที่ผมทำไปโดยบังเอิญเนื่องจากผมกับลูกศิษยยังใหมกับ AI ระดับ
ปฏิบัติจริงจังนี้ ทำใหผมตองเตรียมรับมือกับคำถาม และตองใหคำแนะนำทันที ไมอยางนั้นไปตอไมไดนี้ตรงกับ
ทฤษฎีแรงจูงใจระดับ Classic ตัวหนึ่งคือทฤษฎี Goal Setting ครับ ทฤษฎีนี้กลาววา คนจะมีแรงจูงใจไดนั้น ตองมี
เปาหมายชัดเจน และตองไดรับการ Feedback จากผูบังคับบัญชาครับ การ Feedback นี้สำคัญมาก เพราะทำให
คนทราบ “ทิศทาง” ครับ เพราะฉะนั้น AI Project เมืองพลประสบความสำเร็จได ดวยสาเหตุหนึ่งคือ “มีการกำหนด
เปาหมายชัดเจน และมีการ Feedback แบบทันทีทันควันครับ” ซึ่งทำใหเขามีแรงจูงใจที่จะทำงานใหบรรลุเปาหมาย
ครับ และเมื่อดูทฤษฎีลึกๆลงไปจะเห็นวา แรงจูงใจ เปนสิ่งที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูครับ (Norton and Kaplan, 1995)
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สิ่งที่ผมเรียนรูจากพี่ AI กลุมนี้ ทำใหผมไดคิดและนำเอาบทเรียนมาสรางสรรค AI Thailand ดังนี้ครับ
Dream
1. เวลาถามคนไทยนะครับ สิ่งที่ไมควรถามคือ “คุณมีปญหาอะไร” ตรงนี้ยากที่จะไดคำตอบครับ ตอใหสนิทคุน
เคยกันแคไหนก็ตาม ควรดูกอนวา เขาสำเร็จอะไร อาจไมตองมาก แลวคอยถามวา “ทำมาถึงตรงนี้ไดอยางไร ตรง
ไหนเปนจุดเปลี่ยน”
2. ตอง Feedback ทันทีครับ
Design
1. กำหนดเปนนโยบาย เวลาถามตองถามแบบคนหาความสำเร็จ และจุดเปลี่ยน
2. จัดระบบใหสามารถ Feedback นักศึกษา และ AI Practitioners ใหมีโอกาสไดซักถามใหมากที่สุด
Destiny
1. คนพบตั้งแตป 2550 แลวก็ทำตอมาครับ
2. ป 2553 ยายมานั่งหองสมุด คนพบวาไดคุยกับนักศึกษา ไดโอกาสในการ Feedback งานมากกวา
3. คนพบวางาน AI กาวหนาไดเร็วกวา เลยกำหนดใหคนทำ AI Project ตองผานการ Feedback จากอาจารย
และ Senior AI Practitioners กอน
4. พบวาการทำ AI Project รุนหลังมีพัฒนาการที่กาวหนามากขึ้น สราง Impact ไดเยอะกวาเดิม ดวยความรู
จากการถาม และ Feedback ครับ
5. “คนพบวาการเรียนรูจากคนไมมีปญหา กลับไดคำตอบไปชวยแกคนมีปญหาไดครับ ถาคุณเจอคนมีปญหา
ลองเรียนรูจากคนไมมีปญหาดูสิครับ คุณจะไดทางออกไปแกปญหาใหกับคนมีปญหาได”
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ตอน...เห็นเพื่อนทำได หนูก็ตองทำได...
ถาม: ยกตัวอยางการทำ AI ของอาจารยจนครบ 4-D หนอยไดไหมครับ
ตอบ: ดูเรื่องราวตอไปนี้ครับ
Discovery: เมื่อสามปกอนตอนทำ AI กับคุณสุภาพรเจาของบริษัทรับทำบัญชีในกรุงเทพฯครับ เธอทำ AI กับ
เพื่อนๆ ของเธอที่เปนพยาบาลอีก 3 คน วิศวกร 1 คน และทำงานสถาบันวิจัยอีก 1 คน ทั้งหมดสนิทกันและเรียน
มาดวยกัน ผมเปนหวงคุณสุภาพรมาก เพราะเธอบอกวาเวลาไปถามใครเรื่องเงินโดยเฉพาะลูกคา เขาจะระแวงมาก
เกรงวาจะแอบจับภาษี คุณสุภาพรทำงานดวยความยากลำบาก จนผมไมหวังอะไรกับ Project นี้โดยคิดวาคุณ สุภา
พรทำดีที่สุดแลว คงไมไดอะไรมากอาจลมเหลวดวยซ้ำ ในขณะที่เพื่อนของเธอ แคเดือนแรกก็ถามและคิดโครงการ
จนเริ่มโครงการ AI ในสวน Destiny จนเริ่มเห็นผลแลว เธอก็ไมไปไหน แตตอมาอีกเดือนคุณสุภาพรสามารถแก
ปญหาดวยตนเองได และถามคนไดกวา 40 คน ผมแปลกใจเลยถามเธอวาเธอมีเคล็ดลับอะไร เธอบอกวา “เห็นเพื่อน
เขาทำได หนูก็ตองทำได”
นี่คือ Discovery ครั้งสำคัญของผมครับ ซักไปซักมาผมวาเธอทำอะไรบางอยางที่เรียกวา Benchmark กับเพื่อน
ในทีมครับ เมื่อผมศึกษาตอเลยพบวาการ Benchmark นี้สำคัญครับ Benchmark คือการ “เปรียบเทียบ เพื่อเทียบ
เทา” ครับ พูดงายๆ เมื่อคุณสุภาพร เห็นเพื่อนทำได เลยเปรียบเทียบ และพยายามถาม ปรึกษาเพื่อน แลวนำไป
สูแนวคิดวา “ฉันก็นาจะทำไดเหมือนกัน” และนี่เราเรียกวา การ Benchmark กันในองคกรครับ ผมมองวาองคกร
ตองมีระบบที่ทำใหเกิดการ benchmark กันอยางนี้ครับ คือ เปรียบเทียบกันแลว ทำใหคนสามารถปรับปรุงงานของ
ตนเองไดอยางสรางสรรคครับ
Dream ใน AI Thailand ควรมีระบบที่ทำใหคนในองคกรสามารถ Benchmark กันไดอยางสรางสรรค และเปน
ไปได
Design
1. เก็บสถิติจุดเปลี่ยน พรอมเหตุการณที่เปนจุดเปลี่ยน
2. พัฒนาระบบ Benchmark โดยผสมผสานจำนวนและเรื่องเลา
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Destiny
1. พัฒนาระบบประเมินความกาวหนาของการทำ AI Project (ดูที่ www.aithailand.org)
2. มีเรื่องเลาสำหรับ AI Project เพื่อการเปรียบเทียบอยางสรางสรรคทุกประเภท เชน
- ประเภท นายไมคอยเห็นดวยในตอนแรก เลยทำที่แผนก แตทำแลวดี นี่ถาม 14 คน เปนกรณีศึกษาดาน
วิศวกรรมครับ (เปนคนในเครือขาย เปดเผยชื่อไมได)
- ไมสามารถถามลูกคาไดเพราะเกรงใจ เลยใชการสังเกตเอาแตทำแลวดี คือ กรณีคุณแตว นี่สังเกต 3 คน
- ประเภททำแลวตั้งกิจการได เชน กรณีคุณวีรยานี่ถาม 70 คน
- ประเภทใหคนในองคกรทำ AAR ตอนเชาแลวไดนวัตกรรมเปน กรณีคุณชนะที่ลาว และอีกมากครับ
นี่คือการทำ AI ประเภทพัฒนาองคกรตัวเอง ครับคลายการทำ Value Chain ครับ ผมทำงานไดงายกวาเดิมครับ
ดวยระบบ Benchmark แบบเรื่องเลาของผมนี้ทำใหหลายคนทำ AI เองไดโดยคุยกันไมกี่ครั้งครับ แตไปทำไดเองครับ
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บินผาดโผน...
บทความที่เปนประโยชนตอผูที่เปนกระบวนกรดาน AI ทั้งที่เปนอยูแลว หรืออยากจะเปนผูเขียนรวบรวม
ประสบการณที่ตองตอบคำถามผูเขาอบรม อาจารย ลูกศิษย ทุกระดับตั้งแตชั้นสามัญ หรือชั้นเทพ ทั้งที่มาอยางสันติ
มาแบบงงๆ หรือมาทาทาย
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ตอน...“หมอกับคนไข ใครรูมากกวากัน...”
ผมเปนอาจารยสอนนักศึกษา กระบวนกร วิทยากร และอีกหลายบทบาท...ไดเปนกระบวนกรใหกับคนสองกลุม
คือกลุมที่มีความรูในสาขานั้นอยางที่สุด ชนิดถาเปนแตกอนผมยอมรับเลยวา “เกร็ง” กลุมนี้ถาเปนกระบวนกร คุณ
อาจถูก “ตอน” ไดทุกขณะ กับอีกกลุมที่ยังไมเชี่ยวชาญ ยังใหม ตองการความชวยเหลือมากๆ
..............................
วันนี้ผมจะพูดถึงการเปนวิทยากรใหกลุม “ผูเชี่ยวชาญ” ครับ คุณอาจสงสัยแลวผูไมเชี่ยวชาญไปอยางผมไปเปน
“วิทยากร” ผูที่ “รูมากกวาผม” ไดอยางไร คำตอบคือผมไมไดไปเปนวิทยากรครับ ผมไปเปนกระบวนกรครับ วันนี้
ผมจะเลาประสบการณที่อาจชวยใหผูมาใหมทำงานไดสบายใจมากขึ้น
...............................
ผมใชเทคนิคงายๆ โดยการโยนคำถามใหคิดครับ เพื่อลดอคติ ความมีตัวตนของ “ผูเชี่ยวชาญ” ลงกอน ดวยการ
ถาม “คำถาม” งายๆ
ถาเปนการตลาด ผมจะถามวา ระหวางลูกคา กับนักการตลาดใครรูเรื่องการตลาด “มากกวากัน”
ถาเปนการศึกษา ผมจะถามวา คุณครูวาระหวางครูกับนักเรียน ใครรูเรื่องการศึกษามากกวากัน”
ถาเปนโรงพยาบาล ผมจะถามวาระหวางพยาบาล/หมอ และคนไข ใครรูเรื่องบริการทางการแพทยมากกวา
กัน..........
ทราบไหมครับคำถามนี้ ตอใหถามกับกลุมคนที่ “มั่นใจ” ประเภทนักการตลาดขั้น “เทพ” ทีไร จะถึงขั้นเสียง
แตกวาใครรูมากกวาใคร แอบเห็นอมยิ้มตามมาเลยครับ
แลวก็มีบางคนพูด “ในบางมุม ลูกคารูมากกวา”
ในบางมุม “ผูปวยรูมากกวา...”
ไดเรื่อง ผมตอยอดไดเลยครับ เชน เรื่องของคนไขในโรงพยาบาลหนึ่งเราไปเจอวาพยาบาลบนวาคนไขชอบ
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“ถามอะไรไมสรางสรรค” คือ ถามทาง ในที่สุดเราไปเจอวาโรงพยาบาลนี้ หองยาตั้งอยูไกลมากๆ คนไขเลยตองถาม
พยาบาลตอบบอยๆ ก็หงุดหงิด ผมก็เลยถามลูกศิษยที่เปนเภสัชกรที่ทำโครงการ AI นี้วา “แลวโรงพยาบาลไหน เดิน
แลวไมหลงทางละ” ไมตองทายครับ เธอตอบไมไดครับ ตอนนี้ถามคนในวงการสาธารณสุขมารวมๆกัน 100 กวาคน
แลว “อึ้ง” ครับ ไมมีใครเคยตอบคำถามนี้ได
ผมเลยเลาเรื่องคุณพอที่เปนคนอีกจังหวัด ทานมาเยี่ยมหลานที่ขอนแกน วันหนึ่งมีเรื่องตองไปโรงพยาบาล
ศรีนครินทร พอกลับบานมา ชมสุดๆ “โรงพยาบาลที่นี่ดีมากๆ นะลูก คนยังกับปลวกแตเดินแลวไมหลง ไปไหนก็เดิน
ตามเสนไป ไมเหมือนโรงพยาบาลที่บานเราเยอะนะ มั่วสุดๆ ไมรูตรงไหนเปนตรงไหน”
นี่อยางไรครับคำตอบของชาวบานธรรมดาๆ คนหนึ่ง
..............................
กลับมาประเด็นนี้ วา หมอ/ พยาบาล กับคนไข ใครรูบริการทางการแพทยมากกวากัน ใชเลยครับมีบางมุมที่เรา
อาจรูจากคนไขไดครับ
อยาลืมนะครับ คนปวยบางคน ทั้งชีวิตของเขา เจอมาหมด ตั้งแตหมอเทวดา พยาบาลนางฟา เจาหนาที่จากตาง
ดาว ตองผจญภัยกับบริการในทุกระดับมาตรฐานมาแลว เราสามารถเรียนรูเรื่องดีไมดีจากเขาไดครับ
................................
เพราะฉะนั้นเวลาไปกระบวนกรใหที่ไหน ผมจะเสนอใหเขาทำ AI โดยใหนึกถึงประสบการณในฐานะ “ผูปวยครั้ง
ที่ไดรับบริการทางการแพทยแลวรูสึกดีที่สุดในชีิวิต”
ในการตลาดก็จะใหนึกถึงตอนเปน “ลูกคาตอนไดรับบริการที่ดีที่สุดในชีวิต”
ถาเปนครู “จะใหนึกถึงตอนที่เขาเรียนวิชาอะไรแลว ชอบที่สุดในชีิวิต”
..................................
แลวผูเชี่ยวชาญ จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเยอะเลยครับ เพราะจะไดเรื่องราวที่เปนประโยชนกับเขามากๆ หลาย
คนบอกวาพวกเขาเคยมองขามเรื่องงายๆ แตเคยใชไดผล ตอนนี้ “ไดคิด” อะไรมากขึ้นจนเปลี่ยนจากความอยาก
“ทาทาย อวดภูมิมาเรียนรูมากกวาเดิมครับ”
เวลาผมใชเทคนิคนี้ มักทำใหเกิดโครงการ AI ดีๆ เลยครับ สนุกดวย ไมลำบากใจเพราะเราไมไดคุยกันในฐานะ
“เทพ” เพราะ “เทพ” ชอบคัดงางกัน แตเราคุยกันในฐานะมนุษยที่ตางเคยเจอเรื่องราวดี ไมดีมาอยาง “เทาเทียม
กัน” ครับ
.......................................
แลวคุณละ คิดอยางไร
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ตอน...“ปญหา แปลวาอะไร...(อึ้ง)
ตั้งแตสนใจ และสอน ใหคำปรึกษาเรื่อง Appreciative Inquiry มา ครับ เจอคำถามทั้งถามตอหนาตรงๆ ใน
หองเรียน หรือไดยินคนตั้งขอสังเกตผานลูกศิษยมาทำนองนี้ครับ โดยเฉพาะ “คนมั่นใจสูง หรือบรรดาเทพตางๆ”
“ผมวา มันตองเริ่มจากปญหากอนนะ”
“ไมเริ่มจากปญหาก็เพอฝนไปนะ”
“ทุกวันนี้ปญหารุนแรงขึ้นทุกวัน เราทำอะไรไมไดหรอก”
“จะแกวางแผนกลยุทธได เราตองดูกอน ประเมินกอนวาปญหาที่ “แทจริง” คืออะไร
...............................
สวนใหญถามเพราะยังงงวา AI จะไปแกปญหาไดอยางไร หรือถึงขั้นแสดงความเปนหวงวา AI ไมนาจะแกปญหา
อะไรได
...............................
ภายหลังกอนทำกระบวนการ AI ผมจะเริ่มตั้งคำถามกอนวา “ปญหา คืออะไร”
ครับ เปนอยางที่เคย ในทุกที่ที่ผมไปตั้งแตที่ประชุมนักวิชาการระดับเทพ จนถึงนักศึกษาที่คุยกันตัวตอตัว
ตางตอบคำถามนี้อยางงงๆ ประมาณ “อึ้ง” ตั้งแตผมถามคำถามนี้มานับพันๆคน รอยทั้งรอย ไมรูวาจริงๆ แลว
“ปญหา” แปลวาอะไร แมกระทั่งคนที่ยึด “ปญหา” เปนสรณะ ก็ไมสามารถตอบคำถามนี้ไดอยางเปนเรื่องเปนราว
......... และนี่คือจุดเริ่มตนที่เราจะเริ่มคุยกันไดครับ ผมจะยกคำแปลของคำวา “ปญหา” จากนักคิดหลายๆทานใหผู
เขาอบรมไดดู และจะยกนิยามของนักคิดชาวญี่ปุนคนหนึ่ง (ผมจำชื่อไมได) ครับ ทานนิยามคำวาวา “ปญหา” ไวสาม
มิติวา
มิติที่ 1: ปญหาแปลวา สิ่งที่เกิดขึ้นในองคกร มันรบกวนเรา แลว เราอยากใหสิ่งนี้หมดไปสักที นี่คือนิยามแรก
เขาใจวาคนสวนใหญจะใชนิยามนี้คุยกัน ตัวอยางเชน ในโรงเรียนของคุณมีเด็กที่เรียนไมทันเพื่อน คุณก็อยากใหเขา
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เรียนทันเพื่อนสักที แลวทำอยางไรละ นี่แหละปญหาครับ ในดานการแพทย มีผูปวยเบาหวาน ที่ดูแลตัวเองไดแยมาก
คุณอยากใหเขาดูแลตัวเองใหดี นี่ก็ปญหาครับ
มิติที่ 2: ปญหาแปลวา สิ่งที่เกิดขึ้นในองคกรอื่น มันยังไมเกิดขึ้นกับองคกรของคุณ แตคุณไมอยากใหเกิดขึ้น
ที่องคกรของคุณ คุณเลยตองพยายามหามาตรการปองกัน หรือในทางบริหารเราเรียกวา “การบริหารความเสี่ยง”
ครับ เชนในโรงเรียนของเพื่อนคุณ เจอปญหาไขหวัด 2009 ระบาด โรงเรียนคุณยังไมเกิดเหตุการณนี้ คุณยอมตอง
พยายามหาทางปองกัน เพราะไมไดหมายความวาโรงเรียนคุณจะไมเจอไปดวย นี่ก็เรียกวาปญหา มิตินี้คนสวนใหญ
เริ่มไมคอยคิดถึงครับ
มิติที่ 3: ปญหา แปลวา “คุณเจอโอกาส แลวอยากขยายผล” เชนในโรงพยาบาลคุณเจอคนไขคนหนึ่งเปนเบา
หวาน แตควบคุมน้ำตาลไดดีมานับสิบป คุณก็เริ่มตั้งคำถามวา เอะ! คุณคนนี้ทำอยางไรนะ เมื่อไปถามคุณคนพบ
วาสิ่งที่เขาทำไมเหมือนใคร ทำอยางไรคนอื่นจะไดรับรูเรื่องนี้บางนะ วาแลวคุณก็ขยายผลครับ นี่ก็คือปญหาครับ
ในกรณีมหาวิทยาลัย โรงเรียน คุณเจอเด็กคนหนึ่ง ไมชอบเรียนมันทุกวิชา แตไปชอบวิชา “ฟสิกส” คุณอาจเขาไป
คนหาวา “เด็กคนนี้ชอบวิชานี้ตรงไหน” ในที่สุดคุณก็คนพบวาคุณครูใหเด็กบวกลบเลขงายๆ กอนเพื่อฝกสมองสัก
10 นาทีกอนเริ่มการสอน คุณก็เฉลียวใจแลววาหรือนี่จะเปนกุญแจ ที่นำไปสูการแกปญหาเด็กเบื่อวิชาฟสิกส คุณก็
เริ่มคิด ขยายผลตอ ครับนี่ก็เรียกวาปญหา
มิตินี้คนสวนใหญไมคอยมอง ไมคอยใหความสำคัญ หลายครั้งอาจตั้งโจทยในสองมิติแรกได แตกลับหาทางออก
ไมได ตรงนี้แหละคือ “พื้นที่ของ AI” ครับที่จะชวยนักคิดไดเลย
ในวิชา Appreciative Inquiry เรามุงเนนที่ มิติที่ 3 กอนครับ แตในขณะเดียวกันเราสามารถเริ่มที่มิติที่ 1 และ
2 ไดดวยครับ
ผมเองเวลาทำ AI ผมผสมกันทั้งสามมิติเลยครับ แลวแตจริตของผูเขาอบรมวาอยากเริ่มตรงไหน
ผมจะเขียนตอในตอนตอไปครับ
หลายๆ ครั้ง พอผมเริ่มที่คำถามวา “ปญหา แปลวาอะไร” นี้สามารถลดขอขัดแยง ขอกังขาไดอยางมากในหมู
นักคิด และเทพในทุกที่ที่สำคัญแมกระทั่งคนที่รักการเริ่มตนที่ปญหาก็ยังบอกวานิยามนี้เปดมุมมองเขาไดอีก
ผมวา AI ไมใชเรื่องที่แปลกแยกจากปญหาครับ ใช AI ไมไดทำใหเราแกปญหาไมไดครับ และไมไดทำใหเราหลีก
หนีปญหาแตอยางใดครับ
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ตอน...AI...สอนใหมองขามปญหา...อยางนี้ก็
ประมาทสิ
AI สอนใหมองขามปญหา ไมตองสนใจมันเลยหรือ อยางนี้ก็ประมาทสิ
ครับนี่เปนคำถามที่ไดยินบอยในทุกการอบรม ทุกชั้นเรียน เวลาเปดโอกาสใหถาม
คำตอบคือ ไมไดมองขาม ไมไดไมสนใจ ไมไดไมประมาทครับ
ทำไมหรือ เพราะทำ AI ทำใหเรามองเห็นทั้งปญหา และทางออกในเวลาเดียวกัน
ยกตัวอยางนะครับ
คุณครูคนหนึ่งที่เปนลูกศิษยของผม นอกจากเปนครูแลว ยังชวยนองชายขายผาไหมอยูที่ชัยภูมิ วันหนึ่งเธอบอก
ผมวา “เธอขายของไมเปน ทำธุรกิจไมเปน ไมรูจะเริ่มอยางไรดี จบครูมา ทำการตลาดก็ไมเปน”
เอาละครับ ผมเลยลองกระตุนใหเขาคิดวา “คุณเคยขายผาไหมไดไหม ไดคะ” เขาเคาแลว “ลองนึกสิวันที่คุณ
ขายได ในเร็วๆ นี้คุณพูดอะไร คุณทำอะไรที่ไมเหมือนกับวันปรกติที่ขายไมได”
เธอคอยๆ ไล ในที่สุดก็พบครับ ปรกติแลวนองจะเปนนักออกแบบ ชอบออกแบบเสื้อ แลวก็จะใหนองสาวใส เธอ
ก็ใสไปโรงเรียน ไดเรื่อง ใสไปทีไรมีรายการสั่งซื้อ (Order) ทุกทีครับ
ผมเลยบอกเขาวา นี่แหละ นี่อยางไร คุณขายของเปน..ผมมีลูกศิษยของผมแถวสยามก็ทำแบบเดียวกัน ราน
เสื้อผาที่ขอนแกนก็ทำแบบเดียวกัน ทำขนาดตอนนั้นขายเสื้อผา แตเธอมี I-phone ใช ลูกคาเกิดเห็น ยังขอใหชวย
หาใหครับ
เธอถึงบางออ นี่คือการขาย เธอพูดไมเปน แตเธอใสใหคนอื่นเห็น คนเห็นก็เกิดชอบ ถาคุณดูตำราเรื่องจิตวิทยา
การ Shopping จากหนังสือ Why we buy จะบอกอยางนี้เลยครับคือ วงจรการซื้อ คือ มอง รูสึก สัมผัส ซื้อ ครับ
ชัดเลยครับ ถาเธอใสชุดใหมไป เทากับเธอทำใหใหวงจรการซื้อนี้เกิดขึ้นไดไมยากนักครับ
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เพราะฉะนั้น เราจึงขยายผลครับ ใสชุดใหมไปที่อื่นๆ บาง ในที่สุดถึงกับไดลูกคาเปนคุณนายผูวาราชการจังหวัด
เปนอยางไรครับ ทำ AI ไมไดทำเพื่อหนีปญหา กรณีนี้เราเจอทั้งปญหา และทางออกในเวลาเดียวกันครับ แต
อยาทำอยางเดียวพอนะครับ ทำ Discovery (ถาม หรือสังเกตวาสิ่งที่ดีที่สุดคือะไร) เยอะๆ คุณจะเห็นทางออกและ
ปญหาในเวลาเดียวกัน
และไมไดทำใหคุณประมาทมากขึ้นหรอกครับ
คุณละคิดอยางไร
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ตอน ...“อาจารยครับ...อยางนี้ใชไหมครับ”
ไมกี่วันกอน มีโอกาสคุยกับผูบริหารระดับสูงรายหนึ่งที่สนใจ AI เคยเรียน AI และจะทำโครงการ AI เขาบอกวา
เขามีแนวคิดที่จะเอาของเสียจากกระบวนการผลิตไปทำสินคาประเภทหนึ่ง (ติ๊ตาง วาเปนปุย)
เขาเลยถามผมวา “อาจารยครับอาจารยวาแนวคิดผมเปนอยางไรบาง ใชไดไหมครับ...”
ผมเลยบอกเขาวา “ที่คุณทำนาสนใจนะ แตวาถาถามวาใช AI หรือยัง ตองตอบวายัง ที่คุณทำนะ เราเรียกวา การ
คิดนอกกรอบ หรือ ความคิดสรางสรรค”
ผมเลยเริ่มซักเขากลับโดยบอกวาเรื่องนี้นาจะพัฒนาเปนโครงการ AI ไดในบางมุม ผมเลยถามเขาวา “กอนที่จะ
ได แนวคิดนี้มา มันเกิดอะไรขึ้น อะไรที่เปนจุดเปลี่ยน”
เขานึกสักพักก็บอกวา “ผมไดแนวคิดมาจากเพื่อนรวมงานที่เปนผูบริหารเหมือนกัน แตอยูคนละแผนก พวก
เรานั่งติดกัน เพื่อนเขาจะชอบเสนอแนวความคิดแปลกๆ เขาก็รูสึกวาเรื่องนี้เขาทาดีเลยจะเอาไปทำดู ตอนนี้ถึงกับ
vendor เขามาดูจนเริ่มทำอะไรบางอยางไปแลว
ผมเลยบอกเขาวา “นี่ไง Discovery เห็นไหม นี่คือกระบวนการกอนการไดแนวคิดดีๆ ตัวคุณเองนะ เนื่องจาก
นั่งใกลกับคนที่ทำงานคนละแผนก เลยทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันโดยธรรมชาติ ลองคิดดูสิ..ถาคนในแผนก
คุณไดมีโอกาสคุยกันคนตางแผนก..ประมาณวาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางนี้สัก 100 ครั้ง จะเกิดอะไรขึ้น ผมวาคงได
นวัตกรรมอีกเพียบ”
...........................................
ผมเลยยกตัวอยางขอ Levi ที่แตกอนใชระบบเถาแก ทำอะไรไมเปนระบบ ในโรงงาน Levi คุณอาจเจอวิศวกร
จากอีกรัฐ คุยกับฝายขายของอีกรัฐที่โรงงานของอีกรัฐอื่นๆ แบบมั่วไปหมดตอมาเจาของรุนหลาน คิดวานี่มันมั่วสิ้นดี
ไมมีประสิทธิภาพ ภายหลังก็เลยสรางสำนักงานใหม ใหคนแยกกันเด็ดขาด ไมตองมายุงกัน ปรากฏวาไมนาน เริ่มมี
เสียงบนหนาหูขึ้นเรื่อยๆวาทำไม Levi เริ่มขาดความคิดสรางสรรค ผลิตภัณฑเริ่มไมเปนที่ถูกใจ ที่สุดผูบริหารเฉลียว
ใจ เลยสั่งใหออกแบบตึกใหม ใหคนไดมีโอกาสเจอกัน และคุยกันโดยบังเอิญมากที่สุด แลวก็อยางที่คาดLevi กลับมา
รุงโรจนดวยความคิดสรางสรรคเหมือนเดิม
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อีกกรณีหนึ่งก็คือ มีมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ผมจำชื่อไมได ตั้งมาไมยาวนานเทา Harvard แตอาจารยที่นี่ได
Nobel Prize โดยเฉลี่ยมากกวามหาวิทยาลัยดังๆ ถาไปดูที่นี่คุณจะพบวาการจัดระบบเขาไมเหมือนที่อื่น คุณอาจ
เจออาจารยชีวะวิทยา นั่งติดกับอาจารยคณิตศาสตร ถัดไปเปนดานมานุษยวิทยา...ซึ่งเขาบอกวาทำใหเกิดการผสม
ผสานแนวคิด ออกมาเปนงานวิจัยที่ล้ำหนาไดบอยๆ
........................................
เพราะฉะนั้น Discovery นี้อาจกลายเปน
Dream คือ คนในแผนกควรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแผนกอื่นๆ บาง
Design อาจออกแบบกิจกรรม KM เดือนละครั้ง ถาแรงกวานี้หนอยก็อาจปรับระบบการทำงานใหไมมีที่นั่ง
ประจำเลยคลายบริษัทบางแหง (เขาใจวาเปน IBM เมืองไทย) ที่ไมมีโตะประจำ ใครมากอนก็นั่งเลย แถมมีมุมนั่งกิน
กาแฟรอบๆ ofﬁce ใหคนมีโอกาสคุยกันอยางไมเปนทางการ
Destiny เริ่มทำดู แลวใช AAR วิเคราะห เพื่อปรับเปลี่ยน
คุณละ คิดอยางไร
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ตอน ... “อาจารยครับ ถาผมถาม แลวเขาไมตอบ
จะทำอยางไรครับ...”
คำตอบคือ ตามประสบการณของผม เมื่อคุณถามดวยคำถามเชิงบวกจะเกิดปรากฏการณกับผูที่เราถามดังนี้ครับ
1. เขางง ไมรูจะตอบคำถามนี้อยางไร คุณอาจตองยกตัวอยาง หรืออาจตองซักเอาครับ หรือ อยางที่ผมใชก็คือ
จะใหเขาอธิบายเปนเหตุการณเปนฉากๆ หรือใชคำพูดเชน พูดมาเปนฉากๆ เลยครับ ตรงนี้ชวยไดมาก
2. เขาตอบเปนภาพรวมเกินไป เชน ถามวา ชอบรานอาหารแบบไหนที่สุด บางคนถาไมคุนแนว AI เขาจะตอบ
วา “ชอบรานที่ทำอาหารอรอย พนักงานบริการดี” อยางนี้เอาขอมูลไปทำอะไรไมได คุณอาจตองซักตอโดยถามวา
“เอารานที่ชอบที่สุดในดวงใจเลย รานนั้นตางจากรานอื่นตรงไหน” ในสวนของพนักงานที่บอกวาบริการดี นี่ก็ไมรูจะ
เอาไปใชประโยชนไดอยางไร เพราะคลุมเครือไปหนอย ก็อาจถามเจาะไปอีก... “ที่คุณวาบริการดีนะ ดีตรงไหน ไม
เหมือนที่อื่นตรงไหน” อยางนี้เขาจะตอบคุณได
3. อันนี้ยาก สวนใหญเปนคนงาน ซึ่งมักไมชินกับการตอบคำถาม หรือพูดยาว ตรงนี้แนะนำให “จับถูกกอน”
เชนลูกศิษยผมเคยจับถูกพนักงานที่ขายของหนาราน มีวันหนึ่งเขาขายกระเบื้องมุงหลังคารุนที่ราคาสูงใหกับลูกคาได
ทั้งที่ปรกติจะขายไดยากมาก เราก็เชิญเขามาเลาประสบการณใหฟงฉากตอฉากอยางนี้ก็อีกแนวครับ
4. อันนี้ยากขึ้นมาอีก ขนาดจับถูกแลวก็ยังอธิบายไมถูกอีก เราเคยเจอในกรณีคนงานเกี่ยวออยใน สปป.ลาว เรา
ก็เลยใหเขาแสดงทาเกี่ยวออยใหดู (กลุมนี้เกี่ยวออยไดเร็วกวากลุมอื่น)ในที่สุดก็ไดทาเกี่ยวออยที่เร็วกวาปรกติ
5. หินสุด เรียกวาโดนดีครับไมใชทุกคนที่จะคุยกับเราได บางคนก็จะถือโอกาสไมตอบ แถมวาเราซะเสียหายอีก
ซักกลับจนทำใหเราเสียขวัญถึงขั้นเสียจริต จิตตกก็เคยมาแลว ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม เชนความเชื่อวาการมองปญหา
ใหอะไรมากกวาก็อยาคิดมากมายไปเลยครับ นั่นเปนอิสรภาพทางความคิดครับ ไมวากันคนมีสิทธิเห็นตางได ตอบไม
ไดก็หาผูรูคุยดวย ฝกปรือฝมือไปเรื่อยๆครับ ไมอยางนั้นก็ทำใจและพิสูจนตัวเองไปเรื่อยๆ
อยาลืมครับ เคล็ดลับคือ ทำมากๆ เขาไว
คุณละ คิดอยางไร
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ทำไม AI ของอาจารยนะ ดูไมมีเหตุมีผลเลย
เวลาไปอบรมที่ไหน สอนที่ไหน ผมจะชอบยกกรณีศึกษา Appreciative Inquiry ที่ผมกับลูกศิษยเคยทำมา สิ่งที่
ผมตองตอบคำถาม “ที่ดูเหมือนวาตอบไมได” อยูบอยๆ คือ ไอที่มันดีนะ เพราะอะไร มีเหตุมีผลไหม ทำไมอาจารยดู
พูดไมมีเหตุผลเลย
ใจเย็นครับ ลองดูเหตุผลที่ผมวาผมก็มีนะ ผมวาผมมีเหตุผลนะ และตอบคำถามไดดวย
หลักการ “ตอบคำถาม” ของผมคือ “เคยทำอยางไร เห็นผลอยางไร ตอบอยางนั้น ไดยินมาอยางไร เลาเทานั้น
ผมจะไมเดาครับวาเพราะอะไร ”
ในมุมมองของผมและกัลยาณมิตรดานวิชาการหลายทาน การทำ AI นี่มันก็สุดๆ อธิบายยากอยูแลว ขืนตีความ
เขาขางตัวเองมากๆ ก็ไมเปนผลดีตอใครเลยครับ แนวทางผมคือผมไมตีความหาเหตุผล เกินกวา เหตุ และ ผล ที่เห็น
ประจักษกับตา
โดยผมจะดูจากที่ผมเห็นกับ “ตา” หรือไดยินจาก “ปาก” ผูมีสวนรวมโครงการที่ไปเห็นกับ “ตา” โดยตรงเทานั้น
ตัวอยางลาสุด ผมเลาวา มีเภสัชกรรายหนึ่ง มีปญหาวาถูกตัดงบ เลยงานนิทรรศการไมได แตก็ตองเพิ่มยอดขาย
มาปรึกษากัน เลยเลาใหฟงเรื่อง ผูชาย (คุณหมอที่จะเขาไปคุยเปนผูชาย) โดยธรรมชาติผูชายจะชอบเปนหัวหนาเผา
ถาคุณไปขอ ฮอรโมนโดปปามีนจะพุงปรี๊ด เขาจะรูสึกดี และ “ใหคุณ” ครับ เรื่องนี้อานมาจากเลมนี้
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เลยอยากเอามาลองใชดู ปรากฏวาไปเธอขอแลวโดยบอกเหตุผลตรงๆวาถูกตัดงบครับ “ไดเฉยเลย”ครับ ขอซื่อๆ
บอกเหตุผล เคยใชเงิน ตอนนี้ไมตองใชแลวไป ดูไมมีเหตุผลเลยแตก็ไดครับ ผมเองก็มีประสบการณแบบเดียวกันเคย
ขอเรื่องยากๆ จากสุภาพบุรุษหัวหนาเผา (คณบดี) ที่ผมเคยวาใหแรงๆ ใหขายหนาตอหนาอาจารยดวยกัน พอขอก็ได
ครับ ประมาณวา “ถาเอ็งกลาขอ ขาก็กลาให”
ผมเริ่มถามคนหลายคน แมกระทั่งลาสุดเปน MD บริษัทแหงหนึ่ง ในกรุงเทพฯ ก็ยืนยันกับผมครับ
ถามวานี่คือเหตุผลไหม ผมวาอาจอธิบายดวยคำพูดไมได อาจมองเปนปรากฏการณมากกวา
ถาจะใหตอบวา “เขาคงพอใจ...มั๊ง” ผมไมตอบครับนี่คือการเดา เพราะเรามองไมเห็นวาอะไรเกิดขึ้นในสมอง
ของเขา
..............................................
เอาอยางนั้นก็ไปถามสิ วาทำไมถึงให...
ไดครับ หลายคนถามได แตหลายคนเราก็ไมสะดวกที่จะถามครับ เชนเปนอาจารยผูใหญไปถามก็กลัวเคือง ไป
รบกวนครับ
ในกลุมของเราถามันยุงยากยังไมสะดวกใจ เราจะไมคาดคั้นไปถามกันครับ เราใชการสังเกตสรุปเปนเหตุ และผล
(ถาทำอยางนี้ จะไดอยางนี้) เพราะบางทีก็เพียงพอที่จะเอาไปใชงาน ยิ่งกรณีนี้ ใชไดขามอุตสาหกรรม ขามจังหวัด
ขามวงการ ทำอยางเดียวกัน คลายๆกัน ผมก็มองเห็นความเขมขนของมัน ก็เพียงพอที่จะบอกไดวามันเปนเหตุเปน
ผลอยู หลายครั้ง ผมก็ไมไดไปสืบคนตอ เพราะมีเรื่องอื่นตองทำอีกมากๆครับ ใครสนใจจะหาเหตุผลอีกก็ไมวากัน
แตหลายกรณีก็ถามไดครับ เชน กรณีของลูกศิษยของผมรายนี้ ไปถามคุณแจวแหวววาทำไมถึงเลือกมาทำ AI
Project กับผม1 ผมก็เพิ่งรูเหตุผลครับ เพราะผมก็ไมเคยคิดไปถามเธอ เปนลูกศิษยอีกคนถามมาครับ ก็จะไดคำ
ตอบที่เปนคำตอบเฉพาะเหตุการณครับ สวนวิธีการขอของผมก็ตรงกับเหตุการณที่คนอื่น (ลูกศิษย) ผมไปถามมาครับ
เรื่องการขอใหไดสิ่งที่ตองการนี้ ผมทำสำเร็จมากอน ผมเลยเกิดแรงบันดาลใจ ชวยลูกศิษยใหตั้งกลุมจิตวิทยา
การขอ2 (คุณไพรรัชน) และกลุมคุณอร3 (ใน facebook) ขึ้นมาครับ เราสังเกตในเชิงปรากฏการณโดยอาศัยเครื่อง
มือ AI ครับ ลองเขาไปดูปรากฏการณบางอยางเปนการสังเกต บางอยางก็เกิดจากการถาม เปนปรากฏการณนับรอย
ครับ
ลองผสมผสานกันดูนะครับ จะเกิดประโยชนมากๆ
เหตุ กับ ผลมันอยูในนั้นครับ
1 http://gotoknow.org/blog/aipsy/329615
2 http://gotoknow.org/blog/aipsy/371455
3 http://www.facebook.com/pages/Appreciative-Coaching-Community/112135965475664#!/

pages/citwithya-kar-khx-The-Psychology-Of-Persuasion/112820542089028?ref=sgm
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ถาจะถามผมอีกวาทำไม แลวผมดูตอบไมไดถูกใจ อยารีบขัดเคืองกับคำตอบ เพราะบางเรื่องก็เพิ่งเจอเปนครั้ง
แรก เมื่อไมนานนี้ครับ เพราะฉะนั้นจะตอบ เทาที่เห็นครับ ไมเดา (Over interpretation) เปนอันขาดครับ หรือบาง
เรื่องเจอมานาน แตก็ไมเคยไปนั่งถาม เพราะไมสะดวก ดวยหลายเรื่อง แตก็เอาไปใชไดจริงๆ โดยหลายคนมาแลว
บางทีเราเลยสรุปวา นี่เปนเหตุ เปนผลกันอยูแลว จนบางเรื่องเราไมไดไปถามอีก เลยอาจไดคำตอบใหคุณแบบยังไม
โดนใจนัก
คุณละ คิดอยางไร
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ตอน...ผมก็รู... AI ก็แค 4-D ผมก็ทองได
มีกัลยาณมิตรดานวิชาการผูหวังดี หยิกแกมหยอกกับผมเลนๆโดยแซววา “ผมรูอยูแลววา AI ไมมีอะไร ก็แค 4-D
ผมก็ทองได Discovery Dream Design Destiny ไง
ถาพูดอยางนี้ก็ถูกครับ แตถูกเพียงสวนหนึ่ง
มอง AI อยางนี้ เหมือนมันเปนเครื่องมือชางครับ ประมาณวาเปนเครื่องมือแกะสลักก็แลวกัน
ในความเปนจริงการที่เรามีเครื่องมือแกะสลักไมทำใหใครเปนชางได หรือแมกระทั่งแกะสลักเปนครับไมตองพูด
ถึงวาจะไปเปนชางเอก แกะสลักประสาท ราชวังอะไรเลย เปนครูอาจยังไมได
................................................
จริงๆ ไอ 4-D นี่เปนเครื่องมือ หรือขั้นตอน ที่ชวยใหเราคิดเปนระบบ เทานั้นครับ
ผมอยากใหเรากลับมาหาพื้นฐานเดิมของ AI คือ สมมติฐานตั้งตนครับ คือ “ในทุกระบบ ทุกคน มีอะไรที่ดีซอน
เรนอยู สิ่งดีๆ เหลานั้นทำใหระบบเดินไปไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด” ครับ...จริงๆ นี่คือหัวใจของ AI ครับ
........................................................
แมกระทั่งการทำ 4-D ก็มีอะไรซอนเรนอยู ถาหาเจออาจทำใหการทำ 4-D ของเราในบางครั้งไปไดไกล
ผมรูตั้งแตวันแรกที่ผมทำ AI ครั้งแรกเมื่อป 2546 ทำตามตำราทุกอยาง แปลคำตอคำ
ไมออกครับ
ในที่สุดก็พัฒนาเปนคำถามสั้นๆ ถามจุดเปลี่ยนของเหตุการณเอา ไมเขาใจก็ ซักเอา จนเขาใจ
......................................................
ยอนกลับไป ถาเราคิดวาเครื่องมือแกะสลัก จะทำใหใครเปนชางไดแกะสลักชั้นครูได นี่ ไมใชครับ...
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ชางแกะสลักก็ตองคอยๆพัฒนาฝมือครับ ตองคอยๆ พัฒนาวิธีการใชเครื่องมือวา เครื่องมือแบบนี้จะแกะกับวัสดุ
แบบไหนไดดี
จินตนาการ ระดับของโครงการ ระหวางประตูบานเดียวกับประสาททั้งหลัง ความกดดัน ระดับจินตนาการระดับ
ทักษะการบริหารโครงการก็ตางกัน ถาเปนชางจะรูจักสังเกตเรียนรูจากครู จากเพื่อน จากตัวเอง เฉลียวและฉลาด
รูจักลองผิดลองถูก กลาลุยรับผิดชอบ ศาสนาพุทธเรียกวาโยนิโสมนสิการครับ
การทำอยางนี้สมัยใหมเรียกวา KM หรือทำAAR
ตามประสบการณของผม เพียงแครูขั้นตอน 4-D นี่รับรองทำไมได ”ดี”หรอกครับ (จนถึงวัดผล Performance)
ผมหมายความวา ยังทำอะไรกับ AI ไดอีกมาก
เหมือนชางแกะสลัก ผูทำควร KM หรือทำ AAR เพื่อปรับปรุงทักษะการถาม โดยเฉพาะการถาม การสังเกตนะ
ครับหมั่นทำ AI คนหาสิ่งที่ดีในแตละ D...หมั่นทดลองทำโครงการ ลองขยายผลมากๆ นะครับ ถึงจะทำไปไดไกล
พอสอนคนอื่นได ไมอยางนั้น AI ของคุณก็เหมือนเครื่องมือแกะสลักครับ ไมสามารถนำไปสรางสรรคอะไรใหเต็ม
ศักยภาพของมันได
คุณละคิดอยางไร
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ตอน...“คนกลุมใหญ” « AI » และ “มนุษยตาง
ดาว”
AI กับกลุมใหญๆ
ครับจริงๆ AI ทำไดตั้งแตคนเดียว จนถึงคนจำนวนมากๆ (มีรายงานวาเปนลาน) ที่มากที่สุดที่ผมทำเองจะตก
ราวๆ 80 คนครับ ถาเปนวิทยากรรวม ก็ 200 คน
คนมากๆ อยางนี้เราใชอะไรทำ เราทำ AI อยางไรครับ
ปรกติคนจำนวนมาก เราจะใช AI Summit ครับ จริงๆก็ 4-d นี่แหละ แตทำอยางมีสวนรวม ที่สุดจะไดแผน
กลยุทธแบบ Strength-based planning ออกมา ทางเลือกอื่นๆก็มีนะครับ เราอาจใชเครื่องมืออื่นที่เปน Large
Group Intervention เชน Future Search และ World Cafe (ขอพูดในตอนๆตอไป)
จะวาไปผมเคยใชมาหมดครับ เจอความทาทายเหมือนๆ กันดังนี้ครับ
“การทำแผนกลยุทธจะไดในภาพรวมครับ ไดวิสัยทัศนรวมที่เปนเชิงบวกครับ แตพอจะวางแผนลงในระดับ
Functional หรือระดับแผนก กลุม และรายบุคคล นี่กลับลำบากครับ พูดงายๆ เวลาแปลงไปสูภาคการปฏิบัติทำ
แทบไมไดครับ อาจไดวิสัยทัศนเชิงบวก คนตื่นเตนจริง แตเวลาคนในองคกรจะทำจริงก็ทำดวยกรอบความคิดอยาง
เดิม เลยไมเกิดผลอะไรเปนรูปธรรมครับ บางครั้งแทบไมเห็นการเปลี่ยนแปลงเลย แถมยังคนพบวา “ถูกตอตาน”
เปนลักษณะคลื่นใตน้ำอยูตลอดเวลา ผมเจอความทาทายนี้และพยายามแกมาตลอด จากการสอบถามและสังเกตมา
คนพบดังนี้ครับ”
1. กระบวนกรมีความรูในการทำ Large Group Intervention ครับ รูจริง แตทำ Small Group Intervention
ไมเปน ที่สำคัญไมรูตัววาตัวเองทำไมเปน
2. คนในองคกรมีฐานความรูไมเทากัน มีทั้งคนใหม คนเกา คนกวาง คนแคบ กระบวนการดีอยางไรก็ไปไมรอด
3. ทำตามตำรา หรืออาจารยทุกประการ ไมปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะกับคนไทย หรือบริบทของตนเอง
4. คนในองคกรตอตาน ”กระบวนการใหมๆ” ยังไมเชื่อถือ ที่สำคัญไมคุน กลัวไปเพิ่มงานใหเขาอีก
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5. เนนการวางแผนมากไป แตขาดการสรางกลไก สนับสนุน ทำใหสิ่งที่ทำเปนแค workshop ปนเที่ยว เสียของ
หมดครับ
6. กระบวนกรชินกับกระบวนการฝกอบรบ (Training) เทานั้น ไมเคยทำจริงๆ ไมเคยมีสวนรับผิดชอบกับผล
งานตัวเอง ไมมีโอกาสติดตามผลงานตัวเอง ทำให Consult ไมเปนครับ เลยไมรูวาสิ่งที่ตนเองทำจะไดผลแคไหน มี
ขีดจำกัดอยางไร ตอบคำถามไมไดครับ
7. กระบวนกรเปนมนุษยตางดาว อันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมครับ คือไมวาจะพยายามแคไหน คนก็ยังรับไมไดกับ
กระบวนกรทั้งในแงความคิด และบุคลิกภาพ
มีอีกไหมครับ ผมจะคอยๆ เลาทางแกไขที่ทำมาแลวไดผล (ยังไมที่สุด ยังตองคนหาตอไป) มาเลาใหฟงเปนตอนๆ
ไปครับ
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หองเรียน AI ตอน...“อาจารยครับ อาจารยวา
กาแฟถวยนี้เปนอยางไรบางครับ...”
เคยเจอไหมครับ เวลาไปรานกาแฟ แลวเขาถามคุณวา “คุณคิดวากาแฟถวยนี้เปนไงบาง...”
คุณก็เริ่มคิดอยางรวดเร็ว พยายามประเมิน...
คุณเริ่มจะบอกเขาแลว แตอืม...จะพูดอยางไร จะไมกระเทือนความรูสึกคนขายนะ คิดสะระตะ...ในที่สุด คุณก็
หลุดปากมา เหมือนทุกครั้ง คือ “ดีครับ ใชไดทีเดียว”
เจาของรานอาจดีใจสักวูบ แตถาเขาเริ่มสงสัยจะคนพบวา “ลูกคาตอบคลายๆกัน” ในที่สุดก็ไมรูจะทำอยางไรดี
ไมรูจะเอาขอมูลที่ไดไปปรับปรุงตรงไหน แถมยังแปลกใจอีกวา ทำไมไอคนที่บอกวาชอบไมเห็นมันกินมากขึ้น
................................................
ครับ...นี่แหละครับ เรียกวามีความกระตือรือรนในการปรับปรุงกิจการ แตอาจตองปรับปรุงการถามสักหนอย
กัน

ในเรื่องของ Appreciative Inquiry เราเชื่อวาทุกสิ่ง ทุกระบบมีเรื่องราวดีๆซอนเรนอยูเสมอ รานกาแฟก็เหมือน

เริ่มจาก ลองสังเกตดู คุณมีลูกคามาประจำไหม เมื่อเจอ ลองถามสิวาเขาชอบรานคุณตรงไหน ตรงจุดไหน เชน มี
รานหนึ่ง ลูกคาบอกวาชอบรานนี้ เพราะเจาของนารัก ใจดี...
ก็อยาหยุด ลองซักตอ เพราะคำวาใจดี คือคำอธิบายของปรากฏการณลานแปด บางคนปากเสียสุด แตคนกลับ
มองวาใจดีก็มี เพราะฉะนั้น “ใจดี” จึงไมพอครับ และไมใชคำตอบสุดทายแนนอนครับ
วันนั้นผมถามตอ ชวยเลา “หนาตา” ของคำวา “ใจดี” ใหฟงหนอย เธอบอกวา “มีวันหนึ่งนั่งกินกาแฟแลวงวง
เจาของรานเห็นก็เอาหมอนมาใหนอน”
เห็นไหมครับ มีอะไรมากกวากาแฟ นั่นคือความใสใจของเจาของราน ถาคุณถามไปเรื่อยๆ อาจเจอมิติที่ลึกกวา
ความอรอยของกาแฟมากกวานี้อีกครับ
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ถาอยากรูวากาแฟถวยใหม สูตรใหมอรอยไหม อยาถามวา “อาจารยครับกาแฟถวยนี้เปนอยางไรบาง” เพียง
อยางเดียว ใหซักตอ “อรอยตรงไหนครับอาจารย” ”ไอที่อาจารยวาอรอย ไมเหมือนของเจาอื่นที่อาจารยชอบตรง
ไหน”
ถายังไมไดคำตอบ อาจซักตอวา “ถาผมตองการทำกาแฟใหถูกใจอาจารยควรไปดูตัวอยางที่ไหน หรือยี่หออะไร
เพื่อจะทำใหดีกวา”
หรือบางทีใชการสังเกต เชนรานกาแฟลูกศิษยผมเคยเจอลูกคาถามหาหลอดสีน้ำตาล เพราะวันนั้นหลอดสี
น้ำตาลหมด เลยตองใหหลอดชมพู ปรากฏวาลูกคาถามถึงหลอดสีน้ำตาลหลายคน ตั้งแตนั้นมาเธอก็จะมีแตหลอดสี
น้ำตาล เขาใจวามันคงเขากับความเปนกาแฟมากกวา
..............................
ลองนะครับ การถาม
ถามธรรมดา ไดคำตอบธรรมดา เอาไปทำอะไรไมได
ถามดวยคำถามไมธรรมดา จะไดคำตอบไมธรรมดา เอาไปสรางการเปลี่ยนแปลงไดจริงๆ ครับ
ครับ เรื่องนี้เขียนใหรานกาแฟทุกราน
www.aithailand.org ครับ

เรามี

case

รานกาแฟที่ธรรมศาสตรเต็มฉบับแขวนใหดูที่

เปน AI แบบ Action Research มีวัดผลการดำเนินงานจริงดวยครับ ก็ใชการถาม การสังเกตแบบนี้เลยครับ
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ตอน...พลิกคำถาม... เปลี่ยนชีวิต
วันนี้ผมจะเลาเรื่องราวหนึ่ง ในชีวิตผม ผมเจอคนที่บอกวา “มาเรียนที่นี่ก็มาอยางนั้นๆครับ ขอจบก็พอ” หรือถา
ตอนจบ ก็จะถามวา “ผมจะไปทำอะไรดี” จะเอาความรูไปทำอะไร”
ผม ก็จะถามกลับ “แลวอยากทำอะไรละ” มีคนหนึ่งตอบวา จะไปทำงานธนาคารครับ”
ถามตออีกครับ “ทำไมตองไปทำงานธนาคาร”
คำตอบที่ไดยินเปนประจำคือ “เพื่อนไปกันครับ หรืออื่นๆ เชน “เปนคานิยมครับ”
ถาคุณไปเจอคนกลุมนี้อีกสองสามปตอมาก็จะพบวา เขาไมไดทำงานธนาคารแลว หรืออยูระหวางวางแผน “หนี
ไปทำงานที่ใหม” หรือถาอยูก็จะบอกวา “ไมรูจะไปอยูที่ไหน”
....................................
ไมตองบอกครับ วา สองสามป หรือนับสิบปที่หายไป ใครไดอะไร เสียอะไร
ตัดมาตรงนี้ครับ ถาเจอลูกศิษยที่อยูในสภาพนี้ ผมมักหาโอกาสคุยครับ ผมมักจะชวยคุย ชวนคิดครับ เชน
“คุณอยากตั้งเปาหมายจะทำอะไร ดานการธนาคาร”
“สินเชื่อครับ”
“ตกลงนะมารวมสืบคนความหมายของมันกัน”
“ผมมีเพื่อนคนหนึ่ง ทำงาน และดูแลครอบครัวอยางดี เก็บเงินเก็บทองมา พักหนึ่ง พอวัยกลางคน ก็อยากทำ
ธุรกิจ ครับ ในที่สุดเขากับแฟนก็หอบเงินเก็บไปทำรานกาแฟครับ ไปทำอยูในหางดัง ลงทุนไปเกือบลานครับ เขาเลา
ใหผมฟงอยางกระตือรือรนมาวา เขาไปเรียนทำกาแฟมาจากไหน และที่สุดผมก็ลองชิมครับ ผมสั่ง Decafe เขาทำ
หนางงๆ วา Decafe คืออะไร ผมเลยบอกเขาวาผมไมกินกาแฟแบบมีคาเฟอีนครับ (ที่ราน Starbuckมี) ในที่สุดผมก็
ตองสั่งขนมรานเขามากินแทน ครับ รานนี้ตั้งไมหางจากรานกาแฟ brand name ครับ ราคาก็พอๆกัน คุณคงพอเห็น
ไหมครับ วาอะไรจะเกิด ตอนนี้ปดตัวไปแลวครับ เงินทั้งชีวิตของครอบครัวนี้ตองสูญไปในไมกี่เดือน นี่ไมรูกูมาหรือ
เปลา”
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........................................
“ในชีวิตการเปนอาจารย MBA ของผม เห็นคนมีเงิน แตใชเงินไมเปน คิดไมออกวาจะเอาไปทำอะไร เลยไปทำ
อะไร แบบซ้ำชาวบานมามากแลวครับ แลวเกิดอะไรขึ้นครับ เจงครับ นี่ไมพออาจลามไปถึงปญหาครอบครัว ถึงขั้น
บานแตกไดอีก ถาไมระวัง และมีคนอยางนี้มากมายมหาศาลครับ หากคุณอยากอยูฝายสินเชื่อ คุณจะพบวาการเปน
นายธนาคารอาจชวยมนุษยชาติไดขนาดไหน คุณอาจชวยเพื่อน ชวยลูกคาที่มีเงิน คิดใหตาง มีมุมมองที่รอบคอบ
มากขึ้นได หากคุณมีความรูดานกลยุทธ ดานการตลาดมากพอ คุณจะสามารถยับยั้งผูประกอบการใจรอน ที่ไมไดคิด
อะไรรอบคอบได และถาคุณทำได คุณกำลังเปนสวนสำคัญของสังคมทีเดียวครับ คุณกำลังสรางโอกาสใหคนดีๆที่มี
ความตั้งใจดี ใหกาวเดินดวยขาตัวเองได ไมลมเร็วเกินไป หรือไมก็ลดโอกาส ไมใหผูประกอบการเลือดรอน ตองลม
หายตายจากไปโดยไมจำเปน”
“ถาคุณเห็นตามนี้ คุณกำลังจะทำอะไรครับ คุณจะใชเวลาทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู กลยุทธ การตลาด จะพยายามหา
มิตรฉลาดๆ ที่ใหมุมมองดีๆ กับคุณได เพื่อที่คุณจะมีความรู มีปญญามากพอที่จะสามารถชวยเหลือคนดีๆ ใหตั้งตัว
ไดครับ ที่สำคัญแมนขึ้นเรื่อยๆ”
“ถาคุณทำอยางนี้ ซึ่งผมเชื่อวาคุณจะทำได คุณจะเกง คุณจะนับถือตนเองขึ้นเรื่อยๆ คุณจะใชชีวิตไดอยางมี
ความหมายมากกวาเดิม งานที่คุณทำอยูจะกลายเปนงานในอุดมคติขึ้นมาทันที คุณจะอยากไปทำงานทุกวัน อยาก
รักษาตัวเองใหแข็งแรง อยากดีกับคนไปหมด อยากสรางคนรุนใหมใหใชชีวิตอยางมีความหมายเชนคุณ และเมื่อคุณ
แกตัวขึ้น คุณจะเห็นนายธนาคารรุนนองดีๆ ธุรกิจดีๆ ที่เปนผลผลิตของคุณ และถาหากมีคนอยางคุณมากพอ สังคม
เราคงไปไดไกลมากๆครับ”
นี่แหละครับ เมื่อชีวิตมีความหมายที่ตางออกไป เราจะเจออะไรดีๆในชีวิตครับ
มาหาความหมายในสิ่งที่เราทำอยู หรือที่กำลังจะทำกันเถอะครับ ดีกวาเห็นๆ
คุณละคิดอยางไร คุณคิดวานี่เกี่ยวกับเรื่อง “เอาขอมูลไปทำอะไร ในตอนกอนอยางไรครับ”
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“ปูชนียะ” และ “วัฒนะ-ทำ”
ในการเปนกระบวนกรทุกครั้ง ผมมักไดยินเรื่องการพูดถึงวัฒนธรรมองคกร ครับ พอถามยอนไปวา “วัฒนธรรม
องคกรหนาตาเปนอยางไร” ครับ ก็จะไดคำอธิบายแบบเงงงาง ๆ เชน “คานิยมรวม” นี่รวมถึงวัฒนธรรมไทย ในที่สุด
ก็จะลงไปสูความเอื้ออาทร วัฒนธรรมอุปถัมภ อะไรไปโนนครับ ไมวากันครับ แลวอยางไร (So what)
เอาละวันนี้ผมอยากเสนอมุมมองของคำวาวัฒนธรรม ปรกติแลวผมบอกวาวัฒนธรรมองคกร เปนอะไรที่ปูเลี่ยน
ปูเลี่ยนครับ จับตองไมได ตอใหใชเครื่องมือวัดดีๆออกมา ก็ไดแคเหมือนทำนายโหงวเฮงครับ
แตวันหนึ่งผมมาเจอขอเขียนของ นักคิดสองทานเรื่องการวัฒนธรรมเปลี่ยน (Culture Shift) คือ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากขั้นพื้นฐานที่สุดไปสูขั้นสูงที่สุดคือ รับรู (ไดยิน), เขามามีสวนรวม (ลอง) จากนั้นจะ
ยกระดับมาสู การ “ชอบ ” (เชื่อ) สุดทายคือ “ภักดี (สนับสนุน)”
ผมวาเปนอะไรที่อธิบายปรากฏการณไดดีกวา
ผมขอยกตัวอยางครับ มีปหนึ่ง MBA ใหผมไปพูดปฐมนิเทศนักศึกษา ปนั้นผมยกเรื่องราวหนึ่ง ผมเลาเรื่องใหเขา
ฟงวา “พวกคุณทราบไหม ที่นี่เรามีอะไรบางอยางที่เงินไมเคยซื้อได คุณอาจคิดวาคุณจายคาเรียนแพงแสนแพงนับ
แสนบาท จนวันหนึ่งคุณอาจหลงลืมไปวา ครูเปนเพียงครู คุณเปนลูกคา จะทำกับครู จะเดินชนก็ได จะทำอะไรก็ได
ครับถาวันใดที่คุณคิดอยางนี้ ขอใหนึกถึงเรื่องที่ผมจะเลาในวันนี้ครับ พังเรื่องนี้ใหดีนะ มีอาจารยรับเชิญทานหนึ่งอายุ
มากแลว ไดถวยเชิดชูมาเยอะ จายภาษี แคภาษีนะปละหลายลาน ทานมาสอนที่นี่ ตองสละเวลาทำธุรกิจของทาน
และนักศึกษาที่นี่ก็รักทานมาก ไอคาสอนชั่วโมงละไมกี่บาท วาไปแลวมัน “สิวสำหรับทาน”
เหตุผลที่ทานมาสอนที่นี่มีเหตุผลเดียวครับ ทานบอกวาสอนที่นี่แลวมีความสุข นักศึกษาใหเกียรติทาน ทานชอบ
ที่นักศึกษาที่นี่ไหวทานและมีสัมมาคารวะครับ ไมเหมือนที่กรุงเทพฯ นี่คือสิ่งที่เงินซื้อไมได ผมไมวาที่คุณจะเลือกทำ
ตอไปหรือไม แตถาคิดวาดี ทำเถอะ รักษาสิ่งดีๆนี้ตอไป”
ครับ อาจ Bias ไปหนอย เทียบกับปที่ผมไมไดไปพูดเรื่องนี้ (เขาเลิกใหอาจารยประจำขึ้นเวทีแลวครับ) นักศึกษา
รุนนั้นนารักมากครับ ใครดูอาวุโสหนอยก็ไหวละ
เห็นอะไรไหมครับ ตรงนี้เกิดอะไรขึ้น
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นักศึกษาเขาใหม “ไดยิน” เรื่องเลาอาจารยระดับปูชนียะ จากนั้น “ลองไหวมากกวาเดิม” แลวเกิดอะไรอีก
“ชอบ” หรือ ชินการเคารพ การมีสัมมาคาระ แลวในรุน เพื่อน พี่ที่มีอิทธิพลในรุน รวมทั้ง อาจารยอยางผมยัง
“สนับสนุน” เรื่องนี้อีก
เกิดอะไรขึ้นครับ เรายังมีปูชนียะระดับเทพสอนเราตอไป
ในขณะที่เพิ่งมาทราบวา อาจารยเลิกสอนใน MBA บางแหงในกรุงเทพฯดวยเหตุผลเดียวกัน
ในแงของ Appreciative Inquiry คุณลองคนหา อะไรที่ดีๆ คนดีๆ ในองคกรของคุณ เหตุผล “ที่ซอนเรน”
ที่ยังใหคนดีๆ ยังอยูกับเรา จากนั้นคนหากลไกที่จะสรางโอกาสใหคน “สนับสนุน” สิ่งดีๆ นั้น ครับ คุณจะเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกรได และโปรดทราบนะครับวัฒนธรรมองคกรดีๆ จะรักษา จะดึงดูดคนดีได และคนดีนี่แหละจะสราง
จะดึงดูด และรักษาลูกคาดีๆ ใหคุณ
หมายเหตุ
มิบังอาจบอกไดวาผมเองทำใหอาจารยยังอยูที่นี่ จริงๆ มาจากนักศึกษาขอนแกนนั่นเองครับ ผมเพียงชวยอะไร
นิดหนอยเมื่อมีโอกาส ถึงจะแค “สิวๆ” แตผมก็ภาคภูมิใจที่ไดทำอะไรเพื่อทานครับ และทานก็เปน “ครู” ของผม
ผมมีความรูเรื่องบริหารดีขึ้นมากๆ ก็จากการไปนั่งเรียนกับทาน สมัยที่ผมมาเปนอาจารยใหมๆ นี่แหละ รูเลยครับเรา
กำลังมีเพชรเม็ดงามอยู ถึงผมจะไมใชผูบริหารของที่นี่ ผมตั้งใจจะดูแล “ใจ” ทานดวยวิธีของผมครับ
Kaplan and Norton (1996), there are four levels of culture shift starting from lowest to highest.
They are “awareness (heard of it)”, “participation (tried it),” preference (believe it)” and “loyalty
(champion it)
อางอิง:
Kaplan, R.S. & Norton, D. (1996). The balanced scorecard: learning and growth
perspective. In Morey, M., Maybuy, M. & Thuraisingham, B. (Eds).
Knowledge management: Classic and contemporary works (pp.318-336).
Massachusetts: The MIT Press.
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ตอน...“ทำฝนใหเปนจริง ดวย Model ปา
ปลาสม”
เมื่อไมนานมานี้ผมมีโอกาสไปเปนกระบวนกรใหโรงพยาบาลบัวใหญและเครือขายครับ วันนั้นเปนวันที่สองกอน
กลับบานครับ ระหวางพักเบรกเชา ผมก็ดื่มกาแฟ คุยกับผูประสานงานครับแลวก็เริ่มสังเกตครับวามีคนถือถุง “ของ
ฝาก” เปนปลาสมครับ คนที่ถือครับ รีบบอกผมอาจารยคะ รีบไปซื้อนะคะอรอยมากๆ คุณคงคิดวาธรรมดาไปไปมา
มา ผูเขาอบรมแทบจะถือถุงของฝากนี้เขามาทุกคน คนหนึ่งไมใชถุงเดียวดวย
แลวความสงสัยผมก็เริ่มหมดไปเมื่อลูกศิษยผมคนหนึ่งบอกวา “อาจารยนาตื่นเตนมากคะ ขณะที่พวกเราจะออก
ไปกินขนมเบรกก็มีปาคนหนึ่งตะโกนออกมา ”เร็วๆ ปามีขาวเหนียว ใหมๆ รอนๆ พรอมปลาสมทอดมาใหลองกินกัน
จา กินไดเลย”
คนก็ฮือฮาไปลองทานกันครับ แลวก็หอบกลับคนละมากกวาหนึ่งถุง (ถุงหนึ่งมีหาหอ ถุงละรอยบาท- แจมมาก
เลยคุณปา ไมแยกขายดวย ยอดตรึม) ผมวาวันนั้นคุณปากลับบานฝนดีไปเลย สวนคนซื้อก็ไดความมั่นใจวาของฝาก
งวดนี้รับรองถูกใจคนที่บานแนนอน
คำถามของผมคือ คุณคิดอยางไรกับเรื่องนี้ครับ สำหรับชาว AI ในวันนั้น เราพูดถึง “Model ปาปลาสม” กัน
ครับเพราะผมกำลังสอนถึงเรื่อง Destiny พอดี
(ในการบริหารโครงการ AI เราจะทำผานวงจร 4 D คือ Discovery Dream Design และ Destiny ครับ Destiny
ประกอบดวยการ “ตั้งคำถามวา จะใหใครทำ จะเปลี่ยนอยางไร จะรูไดอยางไรวาดี”)
ตั้งแตผมเปนอาจารย เปนวิทยากรมา คนมักพูด บนวาทำอะไรแลวมักชอบเจอแรงตานครับ
นี่คือสิ่งที่เรา ชาว AI ตองตอบกันกอนวา “เวลาทำโครงการ AI อาจเจอแรงตาน” เราทำอยางไรหรือครับ
ที่ทำมาคือ
1. ลองใช Model ปาปลาสมครับ ขอโอกาสทดลองกอนสักนิด บอกผูมีอำนาจ ผูมีสวนไดเสียของคุณวาขอลอง
กอน ถาไมดีก็คอยกลับไปทำอยางเดิม วิธีนี้ชวยลดแรงตานไดมากมายเลยครับ
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2. ตระหนักนิดหนึ่งวา แรงตานอาจไมไดมาจากนายคุณอยางเดียวครับ อาจมาจากเพื่อน ลูกนอง แมกระทั่ง
คนที่บานก็ได ลองใชเวลาระดมสมองทำ AI อีกรอบ โดยใหชวยกันลองนึกถึงครั้งที่แตละคนเคย “เปลี่ยนใจ” คน
ที่เราตองไปเกี่ยวของดวย แลว “สำเร็จ” ตอนนั้นพูดอะไร ทำอะไร จากนั้นคุณก็เอาเรื่องนี้ไปขยายผล งานหรือ AI
Project ของคุณจะราบรื่นขึ้นนักแล
3. อยากใหหลักคิดเรื่องหนึ่งครับ เวลาวางแผนอะไรก็ระมัดระวังหนอย เพราะคุณอาจทำใหคนของคุณรูสึก
วาตองทำงานเพิ่ม เลยตาน ตกลงรูวาดี แต “จะเอาอะไรกับพวกเราอีก” “เหนื่อยพอแลว” นี่ครับ เพราะฉะนั้น
ลองพิจารณาบูรณาการใหงานที่ทำนี้ ใหสอดคลองกับสิ่งที่ทำอยูแลวจะชวยลดแรงตานลงเยอะเลยครับ เชน บาง
โครงการเขาทำ Morning Talk อยูแลว เราก็ผสมผสาน AI เขาไปในกิจกรรมชวงนี้ ตอนแรกก็บน แตก็บนนิดเดียว
คราวนี้ทำไมหยุดเลย แตถาไปเพิ่มเปนการประชุมแยกตางหาก รับรอง วงแตกครับ
........................................
คุณละ คิดอยางไร
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ตอน ... “อาจารยครับ ทำไมคนเราชอบบลัฟกัน
ครับ”
คำถามนี้โดนใจผมมากครับ นี่เปนคำถามที่ผูสนใจ AI ทานหนึ่งถามผม ผมเลยถามตอ “คนที่บลัฟคุณ เปนผูชาย
ใชไหม” เขาตอบทันทีวา “ใช”
หลังจากรอเขาหายทำหนาแปลกใจ ผมก็เลยเลาตอครับ “เรื่องนี้ไมใชนิสัยเพื่อนรวมงานของคุณนะ เปน
ธรรมชาติของผูชาย” “ผูชายเกิดมาเพื่อเปนหัวหนาเผา” “ไมมีใครยอมใคร” “ตางคนตางรบราเพื่อเปนหัวหนาเผา”
นี่เปนเรื่องธรรมชาติครับ ในหนังสือสองเลมนี้บอกไวครับ ผูชายมีฮอรโมนชื่อ Dopamine ถาไดแขงไดบลัฟ ไอ
ฮอรโมนตัวนี้จะพุงปรี๊ดจะทำใหเขามีความสุข สะใจไดบลัฟ ไดเอาชนะคนอื่นไมไดมีเหตุผลอะไรมากครับ

ผูชายจะตางจากผูหญิงครับ ถามีใครไปแนะนำ ไปสอนไปใหความชวยเหลือโดยไมไดขอ เทากับคุณกำลังฆาเขา
ทีเดียว เพราะเจาฮอรโมนนี้จะลดลง
ตรงขามกับผูหญิงครับ ถาผูหญิงถาม เธอจะรูสึกวาเธอฉลาดขึ้น ตางจากผูชายสุดขั้ว
ผูชายจะถาม จะขอความชวยเหลือจากคนที่เขารูวาเปน “ผูเชี่ยวชาญเทานั้น” ครับ ตองใชเวลา แลกเปลี่ยน
เรียนรูสักพักถึงจะหายบลัฟครับ
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.................................
การประยุกตใชกับ OD/AI/KM ครับ
1. รูเทาทันครับ แมกระทั่งหนังสือบริหารใหมก็ยังคนพบวา ผูหญิง ผูชายไมเหมือนกัน มีผลตอการตลาด การ
จัดการ และถารูจัก “ธรรมชาติ” นี้ชัดเจนพอ สามารถสรางตลาดใหมไดทันทีครับ

2. บมเพาะความเชี่ยวชาญใน “สิ่งที่คุณทำอยู” ของคุณ พรอมจะตอบคำถาม และใหความชวยเหลือสุภาพบุรุษ
หัวหนาเผาทั้งหลายอยางเยือกเย็น (เมื่อไดรับการรองขอเทานั้น)
3. บอกใหเขาทราบผานเครือขาย ผาน Bulleting Board, Blog วาคุณมีอะไรใหมเมื่อเขาตองการ จะเขามาหา
คุณเอง ผูชายอยากเกงดวยตนเองอยูแลว
4. ถาคุณเปนผูหญิงคุณกำลังได Hero กลุมใหญครับ ขอเพียงเชื่อมั่น แลว “ขอความชวยเหลือเขา” รับรอง
สุภาพบุรุษเหลานี้จะชวยเหลือคุณอยางเอาเปนเอาตายครับ
5. ถาคุณเปนผูชาย ลองทำแบบเลาป ใหความเคารพเขา (บรรดาหัวหนาเผา) มากๆ คุณจะไดนายพลชั้นยอด
ครับ
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6. สุดๆ ของเรื่องนี้คือ การฟงครับ ฝกฟงแลวคุณจะเห็น จะเขาใจ และดึงพลังคนออกมาไดเอง แนะนำหนังสือ
และหลักสูตรอบรมของโรงเรียนพอแมลูก1 ครับ
และแนะนำตามงานของทานอาจารย Small Man ใน gotoknow ครับ

1 http://www.smartsmile-school.com/home/
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«« ทำอยางไร เมื่อคุณเพิ่งรูวาคุณเปน “มนุษยตาง
ดาว” »»
ทราบหรือไมวา จริงๆ แลว คุณอาจเปนมนุษยตางดาว คำถามคือ จะรูไดอยางไรวาคุณเปนมนุษยตางดาว
ลองเสนออะไรใหมๆ ใหเพื่อนรวมงาน ใหนายคุณฟงสิครับ ถาไมคุนกันจริง คุณจะถูกปฏิเสธวาสิ่งที่คุณคิดนั้น
เปนไปไมได บางครั้งถึงขั้นหัวเราะลอเลียนคุณไปเลยครับ อันนี้แสดงวาจริงๆแลว คุณคือ “มนุษยตางดาว” ครับเคย
สังเกตไหมครับ ทำไมเวลาเราเจออะไรใหมๆ อยากใหสังคมเล็กๆ ของเราไดรูจักเรื่องดีๆ ไดทดลองแนวคิดใหมๆ ที่ก็
ดูไมอันตรายนัก แตกลับตองเจอแรงตานอยางมโหฬาร จนหลายคนรูสึกสงสัยตัวเองวา นี่เราเปนมนุษยตางดาว หรือ
วาเรากำลังคุยกับมนุษยตางดาวอยูนี่ พาลเลิกสนใจ เลิกคิดใหม เพราะพูดไปก็เขาตัว นอกจากดูโง แลวยังถูกตอตาน
อีก ยิ่งถาคุณเปนคนคิดนอกกรอบ คุณจะยิ่งรูสึกเปนตัวประหลาดขึ้นทุกที
ครับ อยาตกใจครับ มนุษยตางดาวทุกทาน อยาเพิ่งตกใจ หนีกลับดาวของทานไปกอน ลองอานหนังสือเลมนี้ดู
The Iconoclast ภาษาไทยมีแปลแลว หนังสือเลมนี้เชื่อมโยงศาสตรของสมอง เพื่ออธิบายปรากฏการณของคนที่ทำ
อะไรสำเร็จขั้นโดดเดน เขาทำนองมนุษยตางดาวนี่แหละ เชน Van Goh กับ Picasso วาที่เกงเหมือนกันแตลงเอย
ดวยชะตาชีวิตตางกัน Van Goh จน และฆาตัวตาย คือดังตอนตายไปแลว แต Picasso ตรงขามครับ เอายอๆครับ
ถาคุณเปดไปดูราวๆหนา 141 (ของภาษาอังกฤษ) ผูแตงเขียนไววาสมองมนุษยไมชอบอะไรที่ผิดไปจากวิถีปรกติครับ
มันจะมีสมองสวนที่เกาแกที่สุด ประมาณเปนสมองสมัยมนุษยสมัยเปนสัตวเลื้อยคลาย คุณลองเดินไปใกลสัตวเลื้อย
คลาน หรือสัตวอะไรก็ไดครับ (ยกเวนหมาบานคุณ) มันจะไมมาคอยพิจารณาวาคุณมาดีรึเปลา มันวิ่งหนีไปเลยครับ
นี่คือหนทางเอาตัวรอด มนุษยยังมีสมองนี้อยูครับ ผูเขียนบอกวาเวลาเราทำอะไรที่คนอื่นไมคุน ไอสมองนี้จะทำงาน
ทันที นัยวาเพื่อปองกันตัวเอง เหมือนๆกับจิ้งจกตุกแกนี่แหละครับ เพราะฉะนั้นการที่คุณถูกตอตานจากคนอื่น ไมได
หมายถึงวาเปนเรื่องของเหตุผลทุกครั้งครับ
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คำถามคือแลวคุณจะทำอยางไร ถาคุณคนพบวาคุณเปนมนุษยตางดาว มีขอเสนอดังนี้ครับ
1. ศึกษาเรื่องจิตวิทยาการขอครับ พวกเรารวบรวมปรากฏการณไวเยอะครับ (Click)
2. ผมไดออกแบบ workshop เรื่อง เต็มใจ ตรอมใจ และเติมใจไว ระดมสมองไดขอมูลดีๆเยอะ ดูที่
www.aithailand.org ครับ
3. ทำใจครับ และเริ่มศึกษา เริ่มตน “เนียน” กับชีวิตการทำงาน และสังคมครับ Think Out of the Box นั้นดี
ครับ แตตอง พัฒนาการทำงาน การนำเสนอใหคนอื่นไมรูสึกแปลกแยกครับ และรูจักที่ทางของตนเอง เรียกวาตอง
Creative Act-in-a-Box นะครับ
4. เปดเผยมากๆ ใหคนเขาเลือกเองครับ ใหเขาถามเยอะๆ ตรงนี้เราเรียกวา Chris Argyris เรียกวา Free
informed choice ครับ ตองไมทำอะไรเพื่อเอาประโยชนเขาตัว หรือ Self-serving ครับ (ตอนนี้เปนเรื่องที่จะเลา
ตอ แตเปนบทสรุปทางทฤษฎีของสองขอแรกครับ ผูสนใจดานนี้ควรรูไวนะครับ ในสาย Action Research, AI, และ
OD ถือวาเปนเรื่องใหญมากครับ)
ใหกำลังใจมนุษยตางดาวทุกทานครับ
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«« ทำอยางไร เมื่อคุณเพิ่งรูวาคุณเปน “มนุษยตาง
ดาว” ตอน 2 »»
ลองคิดดูสิครับ ถาคุณดูประหลาดเปนมนุษยตางดาว แถมยังมาพรอมกับจานบินอีก คนคงวิ่งหนีไปหมดจริงไหม
ครับ (อาจมีพวกกลาๆ บาบิ่นเขามาคุยดวย แตก็นอยมาก)
สืบเนื่องจากตอนกอนครับ จากหนังสือ The Iconoclast การที่คนตอตานคุณ อาจไมไดดวยเหตุผลจริงๆ ครับ
แตเปนเพราะสมองมนุษยถูกออกแบบมาใหระแวง อะไรที่ไมคุนไวกอน
จึงไมแปลกที่คนจะตอตาน AI อยางจริงจัง อยางเมามัน แบบไมลืมหูลืมตาครับ
แลวเราจะทำอยางไร ใจเย็นครับ ฟงเรื่องตอไปนี้ เหตุการณนี้เกิดขึ้นกับชาวชุมชนที่ทำ AI เกงที่สุดคนหนึ่งครับ
เปนกรณีโรงงานขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่ง ครับไมวาจะขายแนวคิดอยางไร ผูจัดการก็งงๆ ไมยอมรับ ไมเชื่อครับ พูด
งายลูกศิษยผมพูดอะไรไปก็ตองจนดวยเหตุผลของเขาครับ สูผูจัดการโรงงานไมได ก็เลยตองทำ AI กับแผนกเล็กๆ
10 กวาคนไปพลางๆ ครับ
อยูมาวันหนึ่งผูจัดการก็แจงกับเขาวา โรงงานจะสงประกวดโครงการนวัตกรรมของกลุมบริษัท ครับไดโอกาส จะ
ทำอยางไรครับ เขาบนกับผมวา “โรงงานมีแตวิศวกรครับ AI เปนอะไรที่เขาไมคอยรับ สวนผูจัดการของผม ก็เอา
ตัวเลขอยางเดียว ไอเรื่อง AI นี่มันศิลปนไปหนอย จนผมถูกตั้งสมญาวา Art Engineer ไปแลว”
ครับจากจุดนี้เอง ผมก็วิศวกร เจาลูกศิษยก็วิศวกร ผูจัดการก็วิศวกร เขาใจเรื่องความบาตัวเลขครับ ผมเลยเสนอ
ใหเขาคุยกับผูจัดการเปนตัวเลขครับ ทั้งนี้เราเสนอวาจะสงโครงการประกวดนวัตกรรมดานบริหาร โดยใช Learning
Organization แบบ AI โดยจะนำ AI ไปผสม Morning Talk ครับ (ทุกแผนกทำ Morning Talk) อยูแลว ที่ทำอยาง
นี้เพื่อลดแรงตาน) โดยเขาไดไปเสนอผูจัดการวา “พี่คิดดูสิครับถาใหทุกคนพูดเรื่องดีๆ ออกมาวันละเรื่อง เรามีคน
รอยคน ก็จะได 100 เรื่องตอวัน ทำเดือนหนึ่งก็ 3,000 เรื่อง ปหนึ่งก็ 36,000 เรื่อง รับรองอยางไรเราก็ไดนวัตกรรม
แนนอน”
ครับ พอเอาตัวเลขไปโยงเทานั้น จากไมเคยสนับสนุนเลย ผูจัดการสั่งใหทุกแผนกตองผสม AI ไปกับ Morning
Talk ครับ ทำทั้งโรงงาน และในที่สุดโรงงานนี้ก็ชนะการประกวดนวัตกรรมโรงงานของบริษัทในเครือที่อยูนอก
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ประเทศไทยครับ (โรงงานนี้ตั้งอยูนอกประเทศไทยครับ)
เรื่องนี้บอกอะไรเราครับ
1. จะเปลี่ยนแปลงได ตองพยายามใชภาษาของที่นั่นครับ ตองพูดภาษาเขาใหเปน คุณเปนมนุษยตางดาว อยาก
จะสื่อสารกับชาวโลก ก็จงใชภาษาของเขา กระทอนกระแทนบาง แตก็ดีกวา เผลอๆอาจไดรับการสนับสนุนจากผู
บริหารที่ไมเคยเขาใจเราเลย แบบไมนาเชื่อครับ
2. อยาพาเขาขึ้นจานบินไปแบบไมลืมหูลืมตาครับ ไมมีใครยอมขึ้นงายๆหรอกครับ ผมหมายความวา จะเปลี่ยน
อะไร อยาพยายามสรางอะไรใหมๆครับ ลองบูรณาการ AI เขากับงานที่เขาทำอยูแลว เขาจะไมบนมาก การตอตาน
จะนอยลงมากครับ
3. ตองมีจิตอาสาครับ กรณีนี้เกิดจากวิกฤติที่โรงงานตองสงโครงการเขาประกวด นี่คือวิกฤตครับ แตมันก็คือ
โอกาส เปนมนุษยตางดาวแลว ก็ตองกลาที่จะนำ กลาที่จะลุยไปในดินแดนที่คนอื่นไมคอยกลาครับ
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ตอน...ที่ทำนะ ใครๆ ก็เลียนแบบได ทำไมไม...
เปนคำที่ผมไดยินบอยๆ ครับเวลามาฟงเรื่องราวของโครงการแบบ Appreciative Inquiry ที่ทำแลวบรรลุ
วัตถุประสงค เชน สามารถเพิ่มยอดขายไดเกินกวาที่คิดดวยแผนการงายๆ
เชนมีรายหนึ่ง อันนี้เปนโครงการยอดนิยมในชั่วระยะเวลาสี่เดือน สามารถทำใหลูกคามาขายวัตถุดิบทางการ
เกษตรไดโดยไมถามราคากอนซึ่งปรกติแลวธุรกิจแบบนี้จะถามราคาเปนสำคัญ
โครงการนี้ไมคิดวาจะเกิดขึ้นไดดวยซ้ำ เพราะคนทำเปนผูหญิงลูกเถาแกที่ปรกติแลวจะคุยเรื่องอื่นได แตคุย
ธุรกิจเมื่อไรจะคุยกับคุณพอไมได
เปนโครงการที่แปลกกวาที่อื่น ยังไมถึงฤดูกาล แถมเปนผูหญิงจะลงพื้นที่ไปไกลก็ลำบาก เลยเริ่มจากการ
สัมภาษณพอโดยเลือกลูกคาใหคุณพอนึกถึงจุดเปลี่ยนที่ทำใหลูกคารายสำคัญซื้อซ้ำ หรือบอกตอ
ถามไปถามมาจากพอไมคุยกับลูกเรื่องธุรกิจ เริ่มคุยยังไมพอ ตอนหลังผมบอกเขาวาคุณพอคุณนี่เชี่ยวชาญศาสตร
NLP (Nuro-Linguistic Programming หรือ Communication Psychology) ผมกางตำราใหเขาดู สุภาพสตรีทาน
นี้กลับไปบานบอกคุณพอวาอาจารยชม เขาบอกผมวาคุณพอภูมิใจมาก ผมก็ขอยืนยันครับ คุณพอเธอเกงการศึกษา
ไมสูงแตกลยุทธที่ใชสอดคลองกับศาสตรดานบริหารธุรกิจขั้น Advance ทีเดียว
ตั้งแตนั้นลูกสาวกับพอเลยคุยกันมากขึ้น
จากการสรุปจุดรวมพบวา “พอเปนฝายใหกอน” เลยทำธุรกิจได
เธอเลยเริ่มขยายผลดวยการ “ให” ลูกคากอน หนึ่งในโครงการงายๆคือในวันปใหมเธอโทรไปอวยพรลูกคา ใน
วันรุงขึ้นลูกคากลุมนี้เอาวัตถุดิบมาขายใหที่รานโดยไมโทรมาถามราคากอน ซึ่งผิดปรกติจากเคย
ครับเปนโครงการงายๆ และมีอีกหลายโครงการที่ลงทุนเพิ่มเพียงเดือนละ 2 พันกวาบาท แตไดลูกคามากขึ้น
………………………………………………
ยอนกลับมากับคำถามที่วา อยางนี้ใครก็เลียนแบบได...
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คำตอบ ขอแยกเปนสามประเด็นครับ
ประเด็นแรก โครงการนี้สิ่งที่เปนหัวใจของความสำเร็จคือ การที่ลูกสาวสามารถคุยกับพอในเรื่องธุรกิจได คุณ
พอภูมิใจที่ลูกสาวเรียน MBA กลับไปแลวเห็นคุณคาเขา คนที่สรางตัวรวยไดโดยไมไดมีการศึกษาในภาคปรกติสูงเทา
พวกเรา จะวาไปนี่คือโครงการถอดภูมิปญญาของพอเอาไปทำใหเปนระบบ ขอรับรองครับอันนี้ไมใชใครจะเลียนแบบ
ไดงายๆ จะวาไปตอใหโครงการนี้ไมสรางผลกำไรอะไรแตการทำใหลูกนับถือภูมิปญญาพอ พอภูมิใจในตัวเอง ผมวา
เขาประสบความสำเร็จอยางที่สุดแลวครับ
ประเด็นที่สอง ลูกสาวไดพิสูจนตนเองในระยะเวลาสี่เดือนดวยกลยุทธที่เรียบงาย ตนทุนต่ำ ตรงนี้อาจเลียนแบบ
ไมได โครงการนี้หากลูกสาวคุยกับพอไมได แผนหรูๆก็อาจเปนแผนที่เขียนในเอกสารเอามาสอบกับอาจารย แลวเก็บ
เขาหองสมุด แนหรือครับวาเรื่องความเคารพในภูมิปญญาพอแมเปนเรื่องเลียนแบบได
ประเด็นที่สาม โครงการนี้เลียนแบบไดไหม บอกเลยวาใครๆก็เลียนแบบได แตการทำโครงการแบบ Appreciative Inquiry เราไมไดสอนใหคนติดยึดกับผลในปจจุบัน
สิ่งที่คนทำ AI Project ควรทำตอไปหลังประสบความสำเร็จคือ
1. หาโจทยใหมทำ ลองระดมสมองกัน ถามอาจารย ถามเพื่อน ถามพอวานาจะมีโจทยอะไรอีก
2. ทำของเกาใหเปนระบบ หาคนทำแทนหรือพัฒนาเปน Policy
3. คิดไกล เรียกวา vision หรือ Dream จากสิ่งที่พบเชนคนพบวา “การใหกอนเปนที่มาของความสำเร็จของ
ธุรกิจ อาจฝนวา “เปนธุรกิจที่สนุกกับการใหลูกคากอนที่คนกลาวขวัญถึงที่สุดในประเทศ”
4. ยิ่งคิดไกลยิ่งมีโจทยใหแกครับ คิดใกลก็จะหมดอะไรเลนเร็วมาก
5. หาแนวรวม ยิ่งคิดการใหญ ยิ่งตองสรางทีม สรางระบบ
6. หาวิธีการเรียนรู แนะนำ Double Loop Learning งายๆก็ AAR
7. หาวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ในที่สุดนำไปสู เรามีความสุข ลูกคามีความสุข ทุกคนที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ มีความสุข
เพราะถูกทั้งใจ ทั้งธรรมะครับ
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ตอน...เพิ่มพลัง AI ใหแรงดวย “พลังซัก”
ความทาทายสำคัญที่สุดอยางหนึ่งของการทำ Appreciative Inquiry ใหไดผลคือ “การพยายามทำตามตำรา
ของฝรั่ง” ครับ เอาละครับ ไมทำตามตำราแลวจะใหทำตามใคร เชน ถามตามตำราเผะ แปลออกมา แลวเอาไปถาม
คนไทยเลยกลับคนพบวา “คนตอบงง” หลายคนแปลตามตำรา พอเอามาทำจริงกลับได AI ที่เอาไปขยายผลไมได
โดยเฉพาะกลุมที่ทำใหม เชนถามออกมาวาอะไรเปนประสบการณที่ดีที่สุดตั้งแตทำงานที่นี่มา ก็ไดคำตอบออกมาใน
แนวที่ “ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของทีม” เอาละครับ แลวจะเอาไปทำอะไรตอครับ คำตอบดีๆ แบบนี้ หลายคนเจอ
ลูกนี้ก็หลงครับ ไดคำตอบ อยูในที่ประชุมตื่นเตนกับบรรยากาศที่ดี แตพอเริ่มใหกลุมเริ่มทำ 3 D ที่เหลือ ก็ไมรูจะทำ
อยางไรตอ บางที่ก็ทำไปตามขั้นตอนจนจบ แตไดแผนที่เอาไปทำจริง ไมไดอีกครับ
สำหรับตัวอยางนี้ถาเปนผม ผมจะแนะใหซักตอในเชิงเปนจุดเปลี่ยนครับ เชนจะใหถามตอวา “วันไหน วินาที
ไหน ที่เกิดภูมิในที่สุดที่ไดเปนสวนหนึ่งของทีมงาน วันนั้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น” หรือ ถามซักโดยเนนหาจุดเปลี่ยน
เชน “เอาละชวยขยายความหนอยสิครับ ใหเลาจุดเปลี่ยนนิดหนึ่งวาเกิดอะไรขึ้นจากภาวะที่เราเฉยกับทีม แลวเรา
เกิดรูสึกภูมิในในทีมขึ้นมา” ประมาณนี้ครับ การถามแบบนี้จะไดอะไรที่ชัดเจนเอาไปขยายผลไดจริงครับ
อีกตัวอยางหนึ่งคือ ที่โรงเรียนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ผมไปชวยอาจารยของผมที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนก
ระบวนกรใช AI ในการพัฒนาแผนกลยุทธใหโรงเรียน ก็ทำกันตามปรกติ มีคนเขา 200 ครับ เชาก็ทำ AI Summit
บรรยากาศดีมาก พอบายก็กระบวนกรแตละคนก็พาคุณครูเขาหองเล็กๆ เพื่อทำแผนของชั้นป ผมประจำอยูหอง
ครูป. 1 ก็ระดมสมองทำ AI ตอครับ เปนการเอาสิ่งที่คนพบในตอนเชาเอามาทำเปนแผนครับ ก็เห็นแววครับวาทำ
ตอไมได เพราะมีสิ่งที่คนพบในตอนเชาตัวหนึ่งที่ทั้งหมดสรุปกันมาคือ “สอนใหเด็กมีคุณธรรม” พอจะเอามาทำเปน
Dream ก็จะไดเหมือนกัน คือ “เราตองสอนใหเด็กมีคุณธรรม” พอถึง Design คราวนี้แหละครับ ไมรูจะทำอยางไร
ตรงนี้ผมเลยใหทำ AI ตรง Design กันอีกครับ โดยยกตัวอยางใหคุณครูที่เปนกระบวนกรฟง โดยถามเขาวา
“คุณครูครับ สมัยเด็กๆ อะไรเปนแรงบันดาลใจในเรื่องคุณธรรมของคุณครูครับ ชวยเลาประสบการณที่ดีที่สุดของ
คุณครูมาดวย” คุณครูก็เลาวา “เด็กๆ ผมชอบไปวัดกับคุณยาย มีครั้งหนึ่งไปเจอหลวงพอ หลวงพอสอนอะไรบาง
อยางเกี่ยวกับการใหทาน วันตอมาผมเลยเอาของเลน ของกินไปแบงปนเพื่อน ผมรูสึกดี มีความสุขครับ ตั้งแตนั้นมา
ผมก็ชอบแบงปนใหกับคนอื่นกอน ทำใหผมมีนิสัยดีๆอยางนี้ติดตัวมาถึงปจจุบัน”
จับภาพตรงนี้นะครับ ผมเลยบอกนี่ละครับคุณครู นี่คือแนวทางละ การปลูกฝงคุณธรรมเรื่องการใหทาน ลอง
ขยายผลทำ Design อยางนี้ครับ เชนอาจออกแบบกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม ใหนักเรียนรวมวางแผนกัน คิด “การ
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ให 10 อยาง” ที่จะทำใหเพื่อน และคุณครูภายในสองเดือน จากนั้นแตละสัปดาหใหผลัดกันออกมาเลาความรูสึก
กับคุณครูและเพื่อนๆ ครับ ปรากฏวาการทำ AI ซอน AI แบบนี้คุณครูชอบมาก ทำใหตอยอดออกแบบกิจกรรมเอา
ไปทำไดจริงไดงายกวาเดิมครับ นี่คือการทำ AI แบบพวกเราครับ แตกอนก็ทำตามตำราทุกอยาง โครงการแรกก็รูวา
มันเอาไปทำตอไมได นี่คือสิ่งที่เราทำกันมาแลวไดผลครับ เราผสม Appreciative Inquiry (AI) กับ Appreciative
Coaching (AC) ครับ แนวนี้ละครับ
สรุปครับการทำ AI+AC คือไมวาจะขั้นไหน สิ่งที่ตองทำคือ “ซักจนไดคำตอบที่เปนรูปธรรมครับ” ไมอยางนั้นจะ
ไดอะไรที่ดีแตลอยๆ เอาไปทำอะไรไมไดครับ เอามันทุก D เลยครับ จะตอยอดไดตรงเปา และเอาไปใชไดผลจริงครับ
คุณละคิดอยางไร
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หองเรียน AI ตอน...“อาจารยครับ หลายคนไม
เขาใจ (Get) เลย หลักสูตรนี้ผมวาไมไดอะไร”
ครับ...ตั้งแตไปเปนวิทยากร รวมกับหลายๆที่ ทั้งเดี่ยวและรวมกับผูอื่นในโครงการทั้งของรัฐของเอกชน โดย
เฉพาะหลักสูตร SMEs ทั้งหลาย เมื่อเริ่มสนิทกับผูเขาอบรมเกงๆ วันสุดทายมักไดรับ Feedback แบบนี้
“อาจารยครับครับ ผมเห็นหลายคนไมเขาใจ (Get) ในเนื้อหา มันตองมีอะไรมากกวานี้ ผมวาพวกเขายังเด็กไป
เกินกวาจะมาเรียนอะไรที่ตองอาศัยประสบการณอยางนี้ เด็กอยางนี้สราง SMEs ไมไดหรอก ยิ่งมาเที่ยวดวย ผมวา
ผลาญงบประมาณกันเปลาๆ”
............................................
ปญหาโลกแตกที่วามีบางคน หรือสวนใหญไมพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร SMEs ครับ ยากครับ ในฐานะผูสอน
หรือวิทยากรก็ทำอะไรไมไดครับ เพราะถาจะสอนคนที่ “พรอมอยางเดียว” ประมาณวาเปนคุณศุภรุจน (The Star)
ในวงการ SMEs รับรองจะไมสามารถเปดสอนหลักสูตรดานการจัดการใดๆ ไดอีกเลยครับ
คำถามคือ หลักสูตรการจัดการ SMEs, AI และซำมาปทั้งหลาย ใหอะไรกับผูเขาอบรมครับ คำตอบคือ ใหความรู
ประเภทหนึ่งที่เรียกวา Empathetic Knowledge (ความรูในเชิงทิศทาง-ผูเขียน) นอกเหนือจากความรูดานเทคนิค
การทำ AI หรือซำมาปอื่นๆ ซึ่งตรงนี้เราเรียกวา Technical Knowledge
ความรูเชิงทิศทางนี้ เชนผมมีโอกาสนั่งใหความเห็นกับผูประกอบการที่เสนอแผนธุรกิจกับธนาคาร SMEs หลัง
ผมฟงนายธนาคารใหความเห็น ทั้งโครงการเดนๆ และ (โครงการเด็กๆ) ผมก็เริ่มรูทิศแลววาตอไป ถาจะไปสอน
หนังสือใหคนไดมีโอกาสขอกูเงินไดงายขึ้น ควรเนนจุดใด คนเกงๆ ที่ทำแผนธุรกิจนั้นเขาคิดอยางไร และจากจุดนี้ ผม
เชื่อวาการสั่งสมความรูของผม จะเปนไปอยางถูกทางมากขึ้น นี่อยางไรครับความรูเชิงทิศทาง มันไมใชความรูดาน
เทคนิคที่เราไดขณะนั้น แตเปนทิศทางที่เราจะเดินไปและถาเราไปถูกทาง ความรูดานเทคนิคของเราจะเติบโตไปเอง
และโดยธรรมชาติ ผมเชื่อวาผูเขาอบรมก็จะเห็นทิศทางเหมือนกันวาถาจะตอยอดนาจะไปทางใด ไมมากก็นอย
เชน มีผูประกอบการรายหนึ่ง หลังจากคลุกคลี กับเพื่อนมาหลายสัปดาห ก็รู “ทิศทาง” วาเพื่อนรวมชั้นมีทักษะ
125

ที่โดดเดนดานใดซึ่งตัวเขาเองก็ไดเริ่มวางแผนจะสรางพันธมิตรกับเพื่อนรวมชั้น ถามวาทิศทางนี้จะทำใหเขามีความรู
ในดานอื่นๆ เพิ่มขึ้นไหม ในระยะหลังจากจบไปแลว รับรองครับไดมากกวาเดิม
อีกรายหนึ่งเกง Animnation มากๆ พวกเราก็ชวยกัน “ชี้ทิศทาง” ใหเขา เพราะมีศักยภาพไปทำอะไรในระดับ
สากลจนกระทั่งชี้ทิศใหจับมือกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีความรู (Technical Knowledge) ดาน E-bay หรือเรื่องการสง
ออก ที่มาทำแผนธุรกิจดวยกัน (ทีมเขาพูดไดทั้งอังกฤษ ญี่ปุน จีน และ เกาหลี)
มีรายหนึ่งเสนอระบบจองที่พักสำหรับโรงแรมดีมากๆ เปนอะไรที่สรางสรรค แตพวกเราก็ชวยกันชี้ทิศใหวา
นอกจากโรงแรมก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่ตองการระบบจองดีๆ เชน คลินิก โรงพยาบาล...
............................................
นี่อยางไรครับ ผมบอกเลยครับ คนที่เขาอบรมสวนใหญจะลำบากใจกับเนื้อหาดวยเพราะความพรอมไมเทากัน
แตสิ่งที่ผมวาหลักสูตรทุกหลักสูตร ใหความรูในเชิงทิศทาง (Empathetic Knowledge) อยางแนนอนครับ
ความรูนี้ เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางวิทยากรกับผูเขาอบรม และระหวางผูเขาอบรมดวยกัน
สวนเรื่องออกมานอกสถานที่ ไปพักดวยกันหลายๆวัน แตกอนผมก็วาผลาญครับ แตเดี๋ยวนี้ผมมองวาไมถึงกับ
เลวรายครับเพราะถาทำดีๆแลวเทากับชวยใหผูเขาอบรมไดคนพบความรูเชิงทิศทางนี้ไดเปนอยางดีเลยครับ เพราะ
เทาที่เห็น ความรูเชิงทิศทางเกิดขึ้นนอกหองเรียน ระหวางที่นั่งทานขาวดวยกันก็มากครับ
(นี่ไมไดหมายความวาผมสนับสนุนครับวาอะไรก็ตองออกไปนอกสถานที่ โครงการนี้จำเปนตองไป เพราะเปน
วิทยากรรับเชิญ อนึ่งความรูเชิงทิศทางนี้สามารถทำใหเกิดขึ้นไดจากงานประจำครับดวยการทำ KM และ AAR หรือ
AI ก็ไดครับ แมกระทั่งดูหนังสือดีๆ รายการทีวีดีๆ เขา gotoknow และ fb)
คุณละคิดอยางไร
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ตอน... “อาจารยคะ พูดอะไรที่มันเขาใจงายๆ
หนอยไดไหมคะ”
“อาจารยคะ พูดอะไรที่มันเขาใจงายๆหนอยไดไหมคะ”
นี่คือประโยคที่ผมจำฝงใจ ลูกศิษยผมคนหนึ่งพูดบอยๆ เวลาถามแลวผมพูดศัพทแสงมากเกินเหตุ นี่ไมใชการแซว
แตผมถือวาเปนการเตือนผมวา “อาจารย ๆ ชวยเกงขึ้นกวานี้อีกไดไหมคะ”
..........................................
เพราะไอนไสตนเคยพูดไววา “ถาคุณไมสามารถอธิบายอะไรใหคนอื่นเขาใจอยางงายๆ ได แสดงวาคุณไมเขาใจ
เรื่องนั้นดีพอ”
ครับสิ่งที่ลูกศิษยพูดจึงสอนอาจารยได
............................................
หลายคนที่กำลังอยูระหวางฝกปรือ การทำ AI ก็อยาเพิ่งปวดหัวกับทฤษฎีมันมากเลยครับ พยายามทำงายๆไป
กอนลัดขั้นตอนบางก็ได
เราเองก็ไมไดทำตามหนังสือทุกอยางครับ บางครั้งก็ Discovery แลว DO เลย
เขาใหถาม เราสังเกตครับ
เขาใชประโยคยาวๆ เราถามไมกี่คำ...
ในหนังสือมีคนรวม 1,000 คน เราสองสามคนก็มีครับ
แตเราก็ทำไดผลดีเหมือนกัน
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คอยปรับครับ ถาคุณดูกรณีศึกษา (case study) ของ AI Thailand คุณจะพบวาไมคอยเหมือนหนังสือครับ
เพราะเราปรับตามผูทำ เวลา ขอบเขต ความพรอมของผูทำครับ
เพราะถาคุณทำใหมันงายๆ เหมาะกับคุณได คุณจะอธิบายคนอื่นไดงายๆ
และถาคนอื่นเขาใจไดงายๆ นั่นคือ คุณเขาใจ AI ครับ
ผมขอเสนอแนะสำหรับผูฝกปรือวิชา AI
1. ทำเยอะๆ ถาม Discovery กอนสักสามสิบขึ้นไป
2. ลองเอา discovery เดนๆ มาขยายผลดู
3. ทำ AI กับทุก D ทุกตัวครับ (ไมถนัดก็ AAR ก็ได) แลวปรับใหเขากับรูปแบบหรือบริบทของคุณ
4. อยาหยุดครับ ลอง ลอง ลอง...
5. ลองสอนคนอื่นๆดู ถาคนอื่นรูเรื่อง ทำได คุณก็เริ่มมีฝมือแลว
คุณละ คิดอยางไร
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