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วิทยากร  นายแพทย์โกมาตร  จึงเสถียรทรพัย์  ผู้อ านวยการส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
บทน า ชีวิตการท างานในระบบงานสมัยใหม่ ท่ีมาพร้อมกับยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นระบบของการ   แบ่งงานกัน
ท า การบริหารแบบสั่งการเป็นช่วงช้ัน และท างานแยกส่วน ซึ่งมีต้นแบบมาจากการบริหารกิจการของบริษัทผลิตรถยนต์
อย่าง Henry Ford โดยมีจุดดีในการจัดการงานขนาดใหญ่ได้ แต่มีข้อจ ากัดอยู่มากเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์
ล้อเลียน เรื่อง Modern Time ของชาร์ลี แชปลิน อันสะท้อนถึงการท างานแบบแยกส่วน มองคนท างานเสมือน
เครื่องจักรกล มีการควบคุมและตรวจสอบทุกข้ันตอน เพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ รวมถึงการใช้เครื่องทุ่นแรงมา
อ านวยความสะดวกและควบคุมโดยไม่ค านึงถึงความมีชีวิตและจิตใจของคนในระบบงาน 
 ระบบราชการท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ต่างกับระบบดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานต้องตกอยู่ในวงจร 3 ป. “ประชุม 
ประเมิน และประกวด” และแยกงานกันท าเป็นส่วนย่อยๆ “คนท างานไม่เห็นภาพใหญ่ ไม่รู้สึกถึงคุณค่าและความหมาย
ของงานท่ีท า ทุกอย่างมีคู่มือไม่ต้องใช้ความรู้และตัดสินใจเองไม่ได้ ไม่ต้องคิดสร้างสรรค์ รอเขาประเมินผลเชิงปริมาณท่ีไม่
สะท้อนคุณค่า และมีเครื่องทุ่นแรงเสมือนเครื่องจักรกล” การจะก้าวข้ามสภาวะเช่นน้ีต้องเปลี่ยนแปลงอะไร จะใช้
เครื่องมือใด และจะใช้มันอย่างไร  
เนื้อหา “การสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง” จะต้องเปลี่ยน “...เปลี่ยนงานประจ าให้เป็นการเรียนรู้ ...
เปลี่ยนคนท างานเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ ...เปลี่ยนการท างานให้ง่ายข้ึน,ผลงานดีข้ึน ...เปลี่ยนเป็นคิดเองแก้ปัญหาเอง ...
เปลี่ยนองค์กรท่ีมีวัฒนธรรมความเห็นเป็นวัฒนธรรมความรู้ และเปลี่ยนการท างานแบบเดิมๆให้เป็นการริเร่ิมสร้างสรรค์”   

ความรู้และข้อมูลคือเครื่องมือสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีอยู่ในการปฏิบัติงาน แต่กระบวนการสร้างความรู้ด้วย 
“งานวิจัย” ถูกท าให้เป็นเร่ืองยาก เร่ืองใหญ่ และเป็นเรื่องของคนอื่น ดังน้ันหากจะก้าวข้ามระบบงานสมัยใหม่และความ
กลัวงานวิจัย จึงจ าเป็นต้องท างานวิจัยให้เป็น เพราะงานวิจัยสร้างวัฒนธรรมการใช้ความรู้ สร้างคนท างานให้รู้ทันงานวิจัย
และทวงคืนฐานะ “ผู้สร้างความรู้” เป็นการพัฒนาคนให้เก่งข้ึน รวมถึงพัฒนางานให้ง่ายข้ึนและได้ผลมากข้ึน  

การสร้างความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้วยการวิจัย R2R ซึ่งเป็นการวิจัยจากปัญหาหรือสิ่งท่ีต้องการพัฒนาหน้างาน ใช้
กระบวนการและเทคนิคการวิจัยท่ีไม่ยุ่งยากโดยอาศัยข้อมูลในระบบหรือเก็บข้อมูลจากการท างานประจ า น ามาจัดระบบ 
หมวดหมู่ หาความสัมพันธ์และความหมายของข้อมูล เพื่อตอบโจทย์ข้อสงสัย และน าผลไปใช้ในการแก้ปัญหาหน้างาน อัน
จะสร้างความเปลี่ยนแปลงท้ังระดับบุคคล/ตนเอง ได้แก่ ทัศนะต่องาน:เป็นการเรียนรู้ /วิธีมองปัญหา:เป็นการหาทางออก 
/วิธีคิดการมองปัญหา:เป็นโจทย์วิจัย /แก้ปัญหา:เป็นการแก้เชิงระบบ /วิธีวิเคราะห์:มองเป็นระบบ /ทัศนะต่อตนเอง:เป็น
ผู้กระท า /สัมพันธภาพกับคนอื่น:ใช้ความรู้มากกว่าความคิดเห็น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีขีดความสามารถสูงข้ึน
ตลอดเวลา สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร ท าให้งานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ลดความสูญเปล่าของทรัพยากร ท าให้
องค์กรมีชีวิต “เพราะคิดว่าสิ่งท่ีท าอยู่ มีโอกาสท าให้ดีข้ึนได้อีก” เน้นการใช้ปัญญาแทนอ านาจ ท าให้ทุกคนมีความรู้และมี
ศักด์ิศรีเพราะ ทุกคนท า R2R หน้างานของตนเองได้ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อเกิด“สินทรัพย์
ความรู้” ท่ีมีค่า ลดความขัดแย้งในองค์กรเพราะใช้ความรู้แทนความคิดเห็น ท่ีส าคัญคือเปลี่ยนองค์กรปรนัย(มีค าตอบ
แนวทางอยู่แล้วในลักษณะ “เดินตามช่อง มองแค่ท่ีเห็น เน้นตัวช้ีวัด วิสัยทัศน์มีไว้ท่องจ า งานท่ีท าไม่มีความหมาย”) เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  



กระบวนการสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสามารถแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระบุปัญหา (เป็นการค้นปัญหาหน้า
งานและสร้างความสัมพันธ์ของปัญหากับภาพใหญ่ขององค์กร) พัฒนางานวิจัย (ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ต้ังแต่การหารือ พัฒนาเค้าโครง และด าเนินการ) สังเคราะห์องค์ความรู้ (หารือกันเป็นระยะและสรุปผลร่วมกัน) และน าสู่
การเปลี่ยนแปลง ด้วยการสื่อสารท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทุกกระบวนการด าเนินควบคู่ไปกับการท างานประจ า 

 
กระบวนการสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

    ระยะ1   ระยะ 2    ระยะ 3   ระยะ 4  
ระบุปัญหา        พัฒนางานวิจัย  สังเคราะห์องค์ความรู้      สู่การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินไปของงานประจ า 
 
 

การวิจัย R2R ไม่ใช่“วิจัยข้ึนหิ้ง”ดังท่ีมีคนกล่าวถึงผลงานวิจัยอื่นๆท่ีท าแล้วเก็บไว้บนช้ันวาง มีการน าไปใช้
ประโยชน์น้อย แต่วิจัย R2R ต้องมีกระบวนการสื่อสารเพื่อน าไปใช้ในลักษณะการคืนข้อมูลท่ีมุ่งผลลัพธ์ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการสื่อสารผลการวิจัย R2R จึง...ไม่ใช่การเผยแพร่ท่ัวไปแบบไร้จุดหมาย แค่เขียนรายงานหรือ
ตีพิมพ์ แต่...ต้องสื่อสารอย่างมีเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังด้วยประเด็นท่ีใช่ เลือกใช้วิธีการท่ีได้ผลในเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยสามารถเลือกใช้วิธีการน าเสนอผลงานจากหลายๆ วิธี ได้แก่    การคืนข้อมูล การตีพิมพ์ จดหมายข่าว ท าข้อเสนอเชิง
นโยบาย และการท า Fact sheets ฯลฯ  
 การท าข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Briefing) อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นการน าเสนอเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจ สั้นกระชับเท่าท่ีจ าเป็น สร้างทางเลือกด้วย Policy options พร้อมประเมินทางเลือก ความเสี่ยง และผลลัพธ์ท่ี
จะเกิดข้ึน ภายใต้กรอบเวลาท่ีชัดเจน ท้ังน้ีต้องเข้ากับสไตล์การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยใช้สัญชาตญาณพิจารณาว่าเป็น
แบบใด (ชอบของใหม่ หรือระมัดระวังตัว หรือฟังท่ีปรึกษาท่ีไว้วางใจ หรือใช้การต่อรอง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
ใช้เหตุผลและข้อมูล หรือใช้อิทธพิลจากอ านาจอื่น หรืออิงนโยบาย)  
 การท า Fact sheets คือ การท าเอกสารข้อมูลเผยแพร่สั้นๆ สามารถเข้าใจได้เพียงแค่ดูแบบผ่านๆ ให้ข้อมูล
ส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาองค์กรหรือกิจกรรม ซึ่งอาจใช้ประกอบการน าเสนอนโยบาย การให้ข่าว ใช้แทนแผ่นพับ
ส าหรับให้ข้อมูลแก่สาธารณะ นอกจากน้ีการสื่อสารองค์กรก็มีความส าคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารท่ีเหมาะสมตามบริบท ได้แก่ ข่าวแจก จดหมายข่าว เอกสารข้อมูล ชุดข้อมูลส าหรับสื่อ การสัมภาษณ์ พา
นักข่าวไปดู เสนอบทความ จัดประชุมสัมมนา การ Lobby การเซ็นข้อตกลงต่างๆ และใช้ Social media เป็นต้น 
 งานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณภาพดี ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ และผู้มีอ านาจตัดสินใจเห็น
ประโยชน์ ซึ่งมีความส าคัญต้ังแต่การต้ังโจทย์วิจัย โดยท่ีมาของโจทย์วิจัย ได้แก่ โจทย์วิจัยจากข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว (การ
เปลี่ยนแปลงอัตราเกิด,อัตราตาย,re-admission,การขาดนัด,จ านวนการส่งต่อ,ลักษณะประชากร,length of stay ของ
โรค,การเกิดการกระจายของโรค,วิเคราะห์ใบส่งต่อ,ยาท่ีหมอแต่ละคนจ่ายในโรคเดียวกัน เป็นต้น) โจทย์งานคุณภาพ 
(สิ่งแวดล้อมการเยียวยาใน รพ.,คุณภาพบริการ) และโจทย์ตามนโยบาย “service Plan/DHS/FCT” (ระยะเวลาส่งต่อ,
การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยท่ีบ้าน,ภาระ 3 ป.,ความพึงพอใจ) 
บทสรุป การสร้างความเปลี่ยนแปลงในยุคการท างานระบบสมัยใหม่ ควรมีพื้นฐานมาจากการสร้างความรู้ หนทางท่ีจะ
ได้มาซึ่งความรู้คือการท าวิจัยให้เป็น ส่วนความรู้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้น้ันจะต้องใช้รูปแบบและเทคนิคการสื่อสารท่ี

1. ปัญหาหน้างาน 

2. เช่ือมปัญหา 
สู่ภาพใหญ่ 

3. หารือ 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. พฒันา 
เคา้โครง 

5. ด าเนินการ 

6. หารือกนั 
เป็นระยะ 

7. สรุปผล 
ดว้ยกนั 

8. ส่ือสาร ให้เกิด 
การเปล่ียนแปลง 



เหมาะสมกับบริบทผู้รับข้อมูลความรู้ โดยกระบวนการต้ังแต่การระบุปัญหา พัฒนางานวิจัย สังเคราะห์องค์ความรู้ และ
น าสู่การเปลี่ยนแปลง ต้องท าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ควบคู่ผสานกลมกลืนไปในงานประจ า สร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ง่ายๆและไม่รู้สึกเป็นภาระ ด้วยแนวคิด เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า  (10 ข้ันง่ายๆ วิจัยไม่ยาก) 
“เริ่มต้น ค้นคว้า หาเป้า เหลาโจทย์ ก าหนดวิธีการ ท างานภาคสนาม ถามหาความรู้ใหม่ ใช้บทคัดย่อน าทาง น าเสนอ
อย่างสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสู่ข้ันเทพ” 
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