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Talk outline 

u Why Research?	

u Human’s delight/ pleasure/ 
happiness  

u How to make research delightful 



ทําไมต้องสร้างความรู?้ 
ใช้ความรู้? เรียนรู้? 

u  งานสมัยใหม่มคีวามซับซ้อน (Complexity) ผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะทํางานได้สําเร็จ 

u  คนทํางานสมัยใหม่จึงต้องใช้ความรู ้เป็น Knowledge Worker 

u  ความรู้ทําให้ทํางานได้สําเร็จ ก้าวข้ามการลองผิดลองถูกโดยไม่
จําเป็น 

u  ความรู้จึงเป็นทุน (Assets) ขององค์กรที่ต้องจัดการ 
u  องค์กรสมัยใหม่ต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization-LO) 

“งานที่ไม่ซับซ้อน ใช้คู่มือ  

งานที่ซับซ้อนไม่มาก ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

งานที่ซับซ้อนมาก ใช้การเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ”   
โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

http://www.rusirius.net/knowledge/ 



Why research? 



Which one is red? 

Red 

Blue 

Green 





Human’s delight/ pleasure/ 
happiness  

Arousal 

Calm / Peace 



Gallup estimates the cost of America’s 
disengagement crisis at a staggering $300 billion 
in lost productivity annually.  
 
When people don’t care about their jobs or their 
employers, they don’t show up consistently, they 
produce less, or their work quality suffers. 
 
 



Happiness Motivation 

Sources? 
 
•  Autonomy 

(Respected, Creative) 

•  Mastery 
(Learning) 

•  Purpose** 
(Value) 

 
•  (Connectivity/

Relationship) 
 
 

A 2005 MIT study (D. Ariely, U. Gneezy, G. Lowenstein, 
& N. Mazar, Federa; Reserve Bank of Boston Working 
Paper No. 05-11, July 2005.) 



How to make research delightful? 
 u  Right Question 

u  Must be linked with quality movement  

u  Significant problem/ waste 
u  Right Focus  

u  On value 

u  Right Facilitation 
u  Start with motivation and empowerment 

u  Just in time (JIT) knowledge 

u  Knowledge management/ learning (Outside-in & 
Inside-out) * 

u  Simple & Joyful 
u  Minimal & friendly regulation 

u  Incentive for team working 



4 ลักษณะสําคัญของงานวิจัย R2R 
u  คําถามวิจัย:  

u  มาจาก ปัญหางานประจํา  
u  เพื่อ แก้ปัญหา และ พัฒนาการทํางานประจํา 

u  ผู้ทํางานวิจัย:  
u  ผู้ปฏิบัติงานประจํา ที่ เผชิญปัญหา นั้น 

u  โดยอาจจะเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมงานด้วย 

u  การวัดผลลัพธ์: 
u  วัดที ่ระดับผู้ป่วย หรือ การบริการ   
u  มีการวัดผลลัพธ์ที่สําคัญต่อการตัดสินใจในการรักษา/บริการ 
u  ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถบอกถึง การดีขึ้น/เลวลง ของผู้ป่วยหรือ การ

บริการโดยตรง อาจไม่ใช่ผลลัพธ์ในงาน R2R 

u  การใช้ประโยชน์: 
u  งานวิจัยนี้ต้อง นําผล กับมาใช้ประโยชน์กับงานประจําได้ 

Modified from the concept of  Prof. Dr. Vicharn Panich	
11	





R2R becomes National Hospital 
Accreditation Scoring Criteria	

13	



เป้าหมายของ R2R = ส.ป.ก. 

u ส: ความสุข ความสนุก ในการ
ทํางาน 

u ป: ประเทืองปัญญา เก่งขึ้น 
ฉลาดขึ้น เข้าใจและเชื่อมโยง
เรื่องต่างๆได้ดีขึ้น ทําให้ชีวิตการ
ทํางานของเราดีขึ้น 

u ก: ก้าวหน้า สร้างงานประจําให้
เกิดความก้าวหน้า เกิดผลงาน
วิชาการ 

“R2R is the Journey, not Destiny” !
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