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คำนิยม

	 หนังสือ	 R2R	 เติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...
ทกัษะสำคญัของคณุอำนวย กลัน่กรองจากประสบการณ	์
ของ	 “คุณอำนวยขั้นเทพ”  ถือได้ว่า	 เป็นหนังสือรวม		

“ปญัญาปฏบิตั”ิ	ของคณุอำนวย	R2R	ทีม่อียูเ่ลม่เดยีวในโลก	

ไม่ซ้ำแบบใคร	

	 อ่านต้นฉบับหนังสือเล่มน้อยนี้แล้ว	 

ผม	 AAR	 กับตนเองว่า	 ขบวนการ	 R2R	

กอ่ตวั	เติบโต	กา้วหนา้	และขยายเครอืขา่ย	

ออกไปทัว่ประเทศได	้กเ็พราะ	มทีา่ททีีถ่กูตอ้ง	

ทา่ททีีถ่กูตอ้ง	เปน็อยา่งไร	โปรดคน้หาลายแทง	

เอาเองจากหนังสอื	R2R		เตมิใจ	เตมิไฟ	เตมิฝนั	

ทักษะสำคัญของคุณอำนวย	เล่มนี้			

A R R R
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	 ถอ้ยคำ	หรอืสาระระหวา่งบรรทดั	ในหนงัสอืเลม่นี	้

บอกเราวา่	ขบวนการ	R2R	ไดก้อ่การจดัความสมัพนัธแ์บบ	

ใหมข่ึน้ในหนว่ยงาน	เปน็ความสมัพนัธแ์บบที่ไมเ่ปน็ทางการ		

อยู่บนฐานของความเป็นมนุษย์	บนฐานของมนุษย์สัมผัส	

มนุษย์อย่างเอื้ออาทรต่อกัน	

	 เป้าหมาย	คือ	การทำงานในส่วนที่

ตนเองรบัผดิชอบไดผ้ลดยีิง่ขึน้	ซึง่ในกรณ	ี

ของสถานพยาบาล	 เป็นการทำงานเพื่อ 

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังมีความทุกข์	 

คุณค่าในส่วนนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ 

ยิง่ใหญ	่ตอ่การใช	้R2R	พฒันางานของตน	 
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	 R2R	 เดินด้วยคุณค่า	 และหนังสือ	

เล่มนี้	 ก็เดินด้วยคุณค่าตลอดเล่ม	 จึงเป็น 

หนังสือที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความดีงาม	 

เป็นพลังความดีงามที่เรียบง่าย	 ติดดินมาจาก	

การปฏิบัติจริง	 ได้ผลมาแล้ว	 กลั่นกรองออก	

มาจากใจ	จาร*เปน็อกัษรสื่อสารดว้ยภาษาธรรมดาๆ	 

ไมเ่ปน็วชิาการทียุ่ง่ยาก	จงึเปน็หนงัสอืทีอ่า่นงา่ย	

อ่านสนุก	

	 แต่อย่าคิดว่าเมื่ออ่านแล้ว	 จะจับสาระได้ทั้งหมด				

ตราบใดทีท่า่นยงัไมไ่ดเ้ขา้ไป	“คลกุวงใน”	ด้วยการดำเนนิการ	

R2R	ดว้ยตนเอง	สาระทีท่า่นรบัจากบางตอนในหนงัสอืเลม่นี้ 

จะไมล่กึ	เมื่อทา่นอยู่ในวงในเรยีบรอ้ยแลว้		ผา่นประสบการณ ์

ความทา้ทาย	ความอดึอดั	ความทกุข	์ความลื่นไหล		ผลสำเรจ็		

และปิติสุขแล้ว	ขอให้อ่านหนังสือเล่มนี้	 ในตอนที่เกี่ยวข้อง 

กับประสบการณ์ของท่านอีก	 ท่านจะพบความลุ่มลึกของ	

สาระในหนังสือ

*จาร	หมายถึง	การเขียน	ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เรียกการเขียนอักษรด้วยเหล็กแหลมลงบนใบลานให้เป็น 

ตัวหนังสือ	(จารใบลาน)	อ้างอิงจาก	:	ราชบัณฑิตยสถาน
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	 กล่าวเช่นนี้	 ไม่ได้หมายความว่า	 หนังสือ	 R2R	 เติมใจ  

เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวยเล่มนี้	 จะมี 

ความครบถ้วนสมบูรณ์	 สิ่งที่สมบูรณ์แบบ	 (perfect)	 ไม่มีอยู่ 

ในโลก	เมื่อท่าน	“คลุกวงใน” R2R	ต่อเนื่องไป	อย่างไม่หยุดยั้ง	

ท่านจะพบเคล็ดลับ	 เคล็ดไม่ลับในการดำเนินการ	 R2R	

ทีม่าจากการปฏบิตั	ิ(action)	แลว้ไตรต่รองสะทอ้นคดิ	(reflection)		

หากนำมาแผยแพรแ่บง่ปนั		ทา่นกจ็ะมสีว่น	“เตมิใจ เตมิไฟ เตมิฝนั” 

แก่ประชาคม	R2R	ประเทศไทย	ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

	 ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดทำหนังสือ	 R2R	 เติมใจ  

เติมไฟ เติมฝัน ทักษะสำคัญของคุณอำนวยเล่มนี้	 

แทนสังคมไทยที่จัดทำออกมาได้อย่าง 

งดงาม	 เปี่ยมสาระ	 มีพลัง	 “เติมใจ 

เตมิไฟ เตมิฝนั” แกป่ระชาคม	R2R	

ประเทศไทย	ได้อย่างแท้จริง

วิจารณ์ พานิช

๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘
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จุดประกายความเห็น “ทักษะที่จำเป็นของคุณอำนวย”

Content คำถาม	

1
คำถาม	

2
“ให้คุณค่า ให้รางวัล แก่ผลงานสร้างสรรค์อย่างสมดุล”

คำถาม	 

3
“เคล็ดวิธีพาคึก ช่วยกระตุ้นต่อมฮึก (เหิม) 

เติมพลังใจให้ทั้งนักวิจัย R2R และคุณอำนวย”

คำถาม	

4
“การเชื่อมร้อยหัวใจของคนหน้างาน เพื่อ R2R ในฝัน”

4 สี_3
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“งานวิจัยเปี่ยมคุณค่า ร่วมนำมาต่อยอด ออกผล”

คำถาม

5
คำถาม 

6
คำถาม

7
“เห็นแล้วใช่...นี่แหละโจทย์ที่ควรทำ”

“สอน Young Blood อย่างไรให้เดินได้ด้วยตัวเอง”
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	 หนงัสอืขนาดพกพาเลม่นีเ้กดิขึน้จากความพยายามในการ 

รวบรวมคุณสมบัติและกลเม็ดเคล็ดลับของบุคคล	ผู้เป็นกลจักร

ที่สำคัญต่อความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานวิจัย	R2R	นั่นคือ	

คุณอำนวย	(Facilitator)		โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ	World	

Café	 ในการจัดการความรู้	 ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมกระบวนการ 

ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการทำงานขับเคลื่อนการวิจัย 

R2R	 ผู้ที่เคยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ฝึกฝนคุณอำนวย 

ขั้นเทพ	 ซึ่งจัดโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำ 

บทนำ คู่มือการใช้งาน
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Change AgentManagement

Empowerment

LeaderLeader

Listen+
Think

Communicate

สู่งานวิจัย	 (R2R)	 ระดับประเทศ	 ดำเนินการภายใต้บันทึก 

ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 กองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 สถาบันรับรองคุณภาพ 

สถานพยาบาล	 (องค์การมหาชน)	 สำนักงานหลักประกันสุข

ภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย	 

อีกทั้งยังได้เชิญผู้ที่เจ้าของผลงานวิจัย	 R2R	 ระบุว่าเป็น 

คุณอำนวยของผลงานที่ส่งประกวดรางวัลผลงาน	R2R	ดีเด่น 

ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย 

ประจำปีในหลายปีที่ผ่านมา		
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	 ดงันัน้	จงึนา่เชื่อไดว้า่	ความรูช้ดุนี้ 

มิได้เป็นความรู้เพียงทฤษฎีหรือเป็น 

ความรูเ้ชงิอดุมคตเิทา่นัน้	แตเ่ปน็ความรู ้

ทีผ่า่นการปฏบิตัิ	ทดลองมาซำ้แลว้ซำ้เลา่ 

วา่	สามารถใช้ไดผ้ลในหลากหลายบรบิท

 

	 ผูอ้า่นสามารถใชป้ระโยชนห์นงัสอืเลม่นี้ไดห้ลายประการ 

อาทิ	หากท่านเป็นผู้บริหารหรือคุณเอื้อ	สามารถใช้ ในการเลือก 

ผู้ที่น่าจะเหมาะสมเป็นคุณอำนวย	 R2R	 และช่วยมองหา 

ช่องทางอำนวยความสะดวกให้คุณอำนวยได้ฝึกฝนทักษะ 

ทีจ่ำเปน็ในการทำงาน		หากทา่นเปน็คณุอำนวยทา่นจะไดเ้รยีนรู้ 

เคล็ดลับในการทำงานให้ราบรื่น	และได้ผลดีมากขึ้น	นอกจากนี้ 

หากท่านเป็นผู้เริ่มทำงานวิจัย	 R2R	 หรือคุณกิจ	 ท่านอาจใช้ 

มองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นคุณอำนวยของท่านและ 

ทราบว่าท่านควรฝึกฝนเพิ่มเติมในเรื่องใด	เพื่อยกระดับตนเอง 

เป็นคุณอำนวยได้ ในที่สุด
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Change A
gentManagement

Empowerment

 ¨Ø´»ÃÐ¡ÒÂ¤ÇÒÁàËç¹
“·Ñ¡ÉÐ·Õè¨Óà»š¹
¢Í§¤Ø³ÍÓ¹ÇÂ

Leader

Listen+
Think

Communicate

	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอ่าน 

หนังสือเล่มนี้	 ขอแนะนำให้ผู้อ่านใช้จินตนาการ 

ในการตีความจากแผนผังความคิด	 (Mind	 map) 

แล้วจึงอ่านข้อขยายความอย่างสั้นในส่วนต่อ

ของแต่ละประเด็น	และขอให้ท่าน

เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ

ขนาดพกพาเล่มนี้

Success
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คำคม : “กล้าเปลี่ยน กล้าทำ นำพาให้เกิด 

มุ่งเปิดขุมพลัง ฟังให้ลึกๆ ตกผลึก R2R”

4 สี_7
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“ท่านคิดว่าคุณลักษณะและทักษะที่สำคัญใดบ้าง	

ที่จำเป็นสำหรับคุณอำนวยในการผลักดัน	สนับสนุน	

ส่งเสริมงาน	R2R	ทั้งในองค์กรและเครือข่าย”

คำถาม	

1 จุดประกายความเห็น
“ทักษะที่จำเป็นของคุณอำนวย”

Note	Taker	:		 คุณพรพิมล	ผดุงสงฆ์	

	 	 	 	 รพ.พระนครศรีอยุธยา

เรียบเรียงโดย	:	 คุณรวีวรรณ	วัฒนมงคล

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล



17

 1. ช่วยด้วยรัก

	 คุณอำนวยควรยึดมั่นในพรหมวิหาร	4	คือ	เมตตา	กรุณา	

มุทิตา	 อุเบกขา	 เป็นธรรมประจำใจ	 ซึ่งสิ่งนี้สามารถฝึกกันได้ 

โดยให้ความสำคัญกับผู้วิจัย	 ดูแลเอาใจใส่	 อยู่เคียงข้าง 

ใหก้ำลงัใจและพรอ้มทีจ่ะสู้ไปดว้ยกนั	เมื่อมปีญัหา	เวลาผูว้จิยัทอ้ 

ก็พร้อมที่จะผลักและดันแบบกัดไม่ปล่อย	 ที่สำคัญคือมี 

ความอดทนสูงเพราะคุณอำนวยอาจช่วยเป็นแกนนำในการ 

ต่อรองกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่างๆให้กับนักวิจัย

 2. ฟังให้ลึกซึ้ง

	 คณุอำนวยควรมทีกัษะการฟงัอยา่งลกึซึง้	คอืฟงัอยา่งตัง้ใจ	

เข้าใจ	 ไม่ตัดสิน	 ฟังด้วยหัวใจ	 ฟังในสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการสื่อ 

ออกมาจริงๆ	 และสามารถสรุปผลสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการออกมา 

ให้ได้	 หากไม่ฟังแบบ	 Deep	 listening	 อาจประมวลผิดหรือ

ช่วยเหลือได้ไม่ตรงความต้องการ	 นอกจากทักษะการฟังแล้ว	

ทักษะการย่อยและสรุปความ	 การจับประเด็น	 ก็เป็นอีกทักษะ 

ที่จำเป็น
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 3. ถามให้โดนจุด

	 อกีทกัษะทีส่ำคญัของการเปน็คณุอำนวยคอื	ทกัษะในการ 

สื่อสารที่ดี	มีวาทะศิลป์	สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ	ฟังแล้วไม่บาดใจ 

แต่กลับเสริมเพิ่มพลัง	เมื่ออยากจะถามก็มีทักษะการตั้งคำถาม 

ที่ดีเพื่อเปิดโอกาสให้พูดและแสดงความคิดเห็น	 เพื่อสร้าง 

ความเขา้ใจทีต่รงกนัและลดชอ่งวา่งระหวา่งคณุอำนวยกบัผูว้จิยั 

 

 4. มนุษยสัมพันธ์สิ่งสำคัญทำให้เปิดใจ

	 คุณอำนวยที่นักวิจัยอยากเข้าหา	 มักมีมนุษยสัมพันธ์ดี	 

ทกัทายถามไถส่ารทุกขส์กุดบิเมื่อพบเจอกัน	มทีกัษะทางสงัคมด	ี

เช่น	 บุคลิกน่าเชื่อถือ	 ท่าทางเป็นมิตร	 คิดเชิงบวก	 สามารถ 

ปรับตัวเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปัญหา
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 5. ภาวะผู้นำ

	 คุณอำนวยควรมีภาวะผู้นำ	มีทักษะการสร้าง

แรงจูงใจ	สามารถโน้มน้าวกระตุ้นใจคนให้คนฮึกเหิม	

สามารถเปิดใจ	และจุดประกายความฝันให้ผู้วิจัยได้	

เรียกได้ว่า	เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง	เป็นผู้น่าศรัทธา	เช่น	

ผ่านการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์	 เป็นที่ยอมรับหรือได้รับ 

รางวัล	 เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นได้	 

นอกจากนี้	 มีทักษะการนำพาเพื่อสร้างคน	 เพราะ	 R2R	 คือ	 

กระบวนการสร้างคนไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างผลงาน	 คุณอำนวย 

จงึควรสรา้งแรงบนัดาลใจเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง		ทำใหผู้ว้จิยั 

รู้สึกว่า	 “เราคิดเองได้”	 คุณอำนวยไม่ควรคิดทุกอย่างทั้งหมด	 

ควรสนับสนุนให้ผู้วิจัยคิดเองและมีส่วนร่วม	 แต่หลายๆ	 ครั้ง 

ทีน่กัวจิยัละลา้ละลงัวา่จะกา้วไปขา้งหนา้อยา่งไรด	ี“ทกัษะฟนัธง”	

ก็จำเป็น	 เพราะการตัดสินใจที่ดีและชัดเจน	 ทำให้ผู้วิจัย 

เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกับเรา	 แต่ผู้นำก็ไม่จำเป็น 

ต้องเคร่งขรึมตลอดเวลา	เพราะฉะนั้น	คุณอำนวยที่ดีควรทำให้ 

เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย	 มีอารมณ์ขันได้	 ให้ผู้วิจัยรู้สึกว่า 

ทำงานวิจัยแล้วมีความสุข	ไม่เครียด	ไม่มุ่งที่ผลลัพธ์อย่างเดียว	

“ทำงาน	R2R	แล้วต้องมีความสุขด้วย”
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 6. สังเกตรู้ หูตาไว ใช้สร้าง Network 

	 คุณอำนวยควรมองหาโอกาสในการเชื่อมกับผู้รับบริการ 

stakeholder	เพื่อขยายความสำเรจ็	แลว้นำมาแลกเปลีย่น	ชื่นชม	

ขยายผล	มองหาคนเก่งในเรื่องต่างๆ	เช่น	วิทยากร	นักวิพากษ์	

อาจารย์สถิติ	 และชวนมาเป็นกำลังสำคัญร่วมกันในการทำงาน	 

โดยวิธีการเชิญชวนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ	 R2R	 นั้นต้อง	 

“กระตุกใจ”	หรือต้องมีแรงจูงใจพอสมควร	อาจใช้กระบวนการ 

เล่าเรื่องราว	Success	Story	Telling	ให้เห็นคุณค่าของ	R2R	

 7. นักจัดการ

	 คุณอำนวยก็คือนักจัดการงานวิจัยนั่นเอง	 ทักษะที่ควรมี 

ได้แก่		

ประการแรก
ทกัษะการประสานงานในเชงินโยบาย	สามารถ 

ประสานรอยต่อเชื่อมผู้บริหารกับนักวิจัย 

จับคู่ได้เก่ง	 ต้องมีทักษะการมองคน	 

รู้ลักษณะของแต่ละคน	 แทรกตัวไปใน 

หลายๆ	วงการ	
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 8. นักจินตนาการ Creativity 

	 ความเป็นนักจินตนาการนั้นเกี่ยวข้องกับทักษะการคิด 

นอกกรอบ	 แต่เมื่อสร้างจินตนาการแล้วต้องตั้งเป้าหมายทำให้ 

เปน็จรงิดว้ย	ซึง่จะสมัพนัธก์บัทกัษะการคดิเชื่อมโยง	คดิเปน็ระบบ	

วิเคราะห์และเชื่อมภาพรวมให้ออก	 เป็นการเชื่อมความรู้เก่า 

บูรณาการไปกับความรู้ ใหม่

ประการที่สอง
ทักษะการบริหารผู้บังคับบัญชา	

ประการที่สาม 
ทักษะการบริหารเงิน	 บริหารงบประมาณ	 

เป็นนักวางแผน	

ประการที่สี่	 ทักษะการบริหารเวลา	 
เช่น	รู้ว่าชว่งไหนมกีารประกวดผลงานวจิัย 

เพื่อส่งประกวดได้ทันและ

ประการสุดท้าย	 ทักษะการจัดกระบวน 
การเรียนรู้	การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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 9. รักการเรียนรู้

	 คณุอำนวยทีด่มีกัชอบการเรยีนรู้	ขวนขวายหาแกน่ความรู้	

เชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีพลังอำนาจ	มีพลังสร้างความรู้

 10. ชอบวิจัย พัฒนา แก้ปัญหา ทำงานเสียสละ

	 คณุอำนวยควรมคีวามรู	้ทกัษะในเรื่องวจิยั	สามารถแนะนำ 

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นได้	โดยเลือกและประยุกต์ให้เหมาะสม

กับงานของผู้วิจัยได้	

 

 11. รู้ใจนักวิจัย ให้ในสิ่งที่ต้องการ

	 คุณอำนวยอาจต้องวิเคราะห์ว่านักวิจัยยังขาดทักษะใด	

และชว่ยเตมิในสว่นทีข่าดนัน้	เชน่	ทกัษะการทบทวนวรรณกรรม	

ทักษะภาษาอังกฤษ	เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	 ลักษณะและทักษะของคุณอำนวย	ดูเหมือนจะเยอะมาก	

นพ.สมศักดิ์	 ชุณหรัศมิ์	 (รมช.กระทรวงสาธารณสุข)	 เอง 

ไดเ้คยสรปุไว	้ถงึทกัษะจำเปน็ทีค่ณุอำนวยตอ้งมคีอื	คาถา“5	ช.” 

ช.	ที่หนึ่ง	คือ	ชวนให้คนหน้างานมาทำ	R2R	

ช.	ที่สอง	คือ	เชียรแ์ละให้กำลังใจ

ช.	 ที่สาม	 คือ	 ชี้แนะว่าจะทำเรื่องนี้อย่างไร 

ช.	ที่สี่	คือ	ชมเพื่อให้เกิดกำลังใจ	และภูมิใจ 

และ	ช.	ทีห่า้	คอื	เชือ่มทกุคนทกุฝา่ยเขา้ดว้ยกนั 

	 คุณอำนวยมือใหม่หรือผู้ที่กำลังจะ 

ก้าวเข้ามาเป็นคุณอำนวย	 ไม่ต้องกังวลไปว่า 

จะทำอย่างไรจึงจะเป็นได้ทั้งหมดที่กล่าวมา	 

คุณอำนวยไม่ต้องเป็นทุกอย่าง	 แต่ปรับเลือก 

เอามาใช้ ให้เหมาะกับบริบท	 สถานการณ์ 

ของเรา	 FA	 ควรจะรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไร 

แล้วพัฒนาตัวเองเพื่อเติมส่วนท่ีเราขาดหายไป 

 



24

	 ยิ่งหน่วยงานไหนหรือองค์กรใดมีคุณอำนวยที่เก่งก็จะยิ่ง 

ทำใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัไดอ้ยา่งลกึซึง้และเชื่อมโยงกนั 

มากขึ้น	ทำให้คุณกิจได้รับ	ส.ป.ก.	ดังที่	ศ.	นพ.วิจารณ์	พานิช	

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	ได้เคยให้คำนิยามไว้ว่า	

 

 

 

 

ส.

ความสุข

ความสนุกและส.	คือ	ความสนุกและ

ความสุขกับการทำงาน	
ซึ่งต้องมาร่วมกันเยอะๆ	

มีกระบวนการ

ขับเคลื่อน

ป. ปัญญาป.	คือ	ปัญญา	ประเทือง
ปัญญา	การทำงานประจำ 

จะทำให้คนหน้างานเกิดปัญญา	

เก่งขึ้น	

เห็นวิธีทำงานที่แยบยลขึ้น 

	ง่ายขึ้น	และเกิดผล

ดียิ่งขึ้น

ก. ก้าวหน้าก.	คือ ก้าวหน้า	เกิดความ
ก้าวหน้า	มีผลงานจากการพัฒนางาน 

ประจำ	จนกลายเป็นวิธีการใหม่ๆ	

มีหลักฐาน	มีข้อมูลบอกชัดเจน	

อธิบายวิธีการได้ว่า	ทำไมจึงเกิดผลดี	

ทำไมอีกวิธีหนึ่งจึงเกิดผลดีน้อยกว่า	

มีความภูมิใจ	และยังได้ ใช้ประโยชน์ 

ในการเลื่อนตำแหน่ง	

เป็นผลพลอยได้
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คอยช่วยเป็นกำลังใจ	ช่วยแก้ไขปัญ
หาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักว

ิจัย

จนสามารถผ่านเหตุการณ์เลวร้ายต
่างๆ	ไปได้ด้วยดี

ชื่อเจ้าของภาพ	:	คุณศุภาสินี	โกกนท
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Focus

Inspiration

ãËŒ¤Ø³¤‹Ò ãËŒÃÒ§ÇÑÅ

á¡‹¼Å§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

ÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ

Process

ชื่อเจ้าของภาพ	:	คุณจักรพงศ์	ปิติโชคโภคินท์	

“พี่สอนน้อง	 R2R	 CPR	 พาฝ
ัน	 ด้วยรักและผูกพันร่วมแบ่ง

ปัน 

ความรู้คู่พลังใจ”	 การถ่ายทอดค
วามรู้	 ชี้นำสู่การปฏิบัติและทักษ

ะที่ 

ถูกต้องอย่างมีคุณภาพ	รวมทั้งการ
ชื่นชมให้พลังในสิ่งที่ทำแล้วสำเร็จ



Focus

Inspiration

ãËŒ¤Ø³¤‹Ò ãËŒÃÒ§ÇÑÅ

á¡‹¼Å§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�

ÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ

Process
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คำคม : “โจทย์ที่ใช่ ใจที่ชอบ มอบ FA 

คิดผูกมิตรผู้นำ ทำวิจัย R2R ประชามีสุข”
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“ขอให้ท่านช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทาง 

การสร้างแรงจูงใจให้คนที่กลัวการวิจัย	มาสนใจทำวิจัย	R2R	

เพื่อพัฒนางานประจำ”

           

คำถาม	

2 “ให้คุณค่า ให้รางวัล
 แก่ผลงานสร้างสรรค์อย่างสมดุล”

Note	Taker	:	 คุณศุภลักษณ์	ธรรมสถิต

	 	 	 	 ศูนย์อนามัยที่	7	อุบลราชธานี

เรียบเรียงโดย	:	 คุณรวีวรรณ	วัฒนมงคล			 	 	

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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	 แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้คนที่กลัวการวิจัยมาสนใจ

ทำวิจัย	R2R	เพื่อพัฒนางานประจำ	แบ่งเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

1. การจัดระบบสนับสนุน
	 ระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้นักวิจัยหน้าใหม่กล้าที่จะก้าว 

ออกจาก	Comfort	zone	ประกอบด้วยหลายมิติ	

 มิติแรกเกี่ยวกับคน	เช่น	ผู้นำหรือหัวหน้าต้องมีแนวคิด	
สนับสนุนในการพัฒนางาน	 ที่สำคัญต้องมีแนวคิดเน้นผลงาน	

R2R	ทีท่ำเปน็ทมี	มากกว่างานเดีย่ว	มคีณุอำนวยชว่ยเป็นกำลัง 

สำคัญในการพัฒนางาน	 ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ	 ช่วยจัดตั้ง	

Community	of	Practice	 (CoP)	ของคนที่มีความรู้เรื่องการ

ทำวิจัย

  

 มติทิีส่องเกี่ยวกบังบประมาณและระบบการดำเนินงาน 

กลา่วคอื	หนว่ยงานควรมงีบประมาณสนบัสนนุการทำงาน	R2R	

และควรบรูณาการกบัระบบทีม่อียูแ่ลว้	นอกจากนี	้เพื่อใหแ้นวคดิ							 

													R2R	แพร่หลาย	อาจประชาสัมพันธ์เชิญชวนทำ	R2R	 

	 	 เช่น	ติดใบปลิวในสถานที่ที่เห็นได้ง่าย	
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 มติทิีส่ามเกีย่วกบัสิง่จงูใจ	คอื	การใหร้างวลั	ในทีน่ี้ไมค่วรเนน้ 
เป็นตัวเงิน	 แต่อาจเป็นการศึกษาดูงานต่างจังหวัด	 การมอบ 

ใบประกาศนียบัตรในเวทีการประชุม	 การกำหนดเป็นเกณฑ์ 

ในการประเมินการปฏิบัติงาน	หรือการจัดประกวดผลงาน	R2R	

ดีเด่น	ซึ่งเมื่อผลงานได้รับรางวัล	จัดให้มานำเสนอในหน่วยงาน	

เป็นการเปิดโอกาสให้คนหน้างานทุกระดับได้นำเสนอผลงาน	 

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหาร	อย่างไรก็ตาม	ควรจัดรางวัล 

ให้เหมาะสมตามลักษณะของบุคลากรแต่ละระดับ	
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 มิติที่สี่เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ 
เช่น	จัดการศึกษาดูงาน	หรือให้นักวิจัยได้เปิด 

โลกทัศน์ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม 

เกีย่วกบั	R2R	นอกหนว่ยงาน	มกีารจดัฝกึอบรม	

ติดอาวุธให้นักวิจัย	 นอกจากนี้	 อาจจัดเวที 

นำเสนอแลกเปลี่ยนระดับอำเภอ/จังหวัด	 

กญุแจสำคญัของการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ในมติิ 

ต่างๆ	 นี้คือ	 การพบปะแลกเปลี่ยนกันอย่าง 

สม่ำเสมอ	 ด้วยบรรยากาศผ่อนคลาย	

ไม่เคร่งเครียด	เน้นความสนุกแฝงสาระ	อาจ 

เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ	

มาเล่าเป็น	Success	Story	Telling

 มติสิดุทา้ยเกีย่วกบัการนำไปใชป้ระโยชน ์
คือสร้างเทคนิควิธีการคืนข้อมูล/ปัญหาที่มี 

ประสิทธิภาพ	เช่น	ทำให้ชุมชนหรือ	เจ้าหน้าที่ 

รับรู้	เพื่อตระหนักต่อปัญหาจนอยากจะช่วยกัน 

แก้ไขปัญหา
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2. นักวิจัย
	 สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำวิจัยมาก่อน	 เช่น	

กลุม่ลกูจา้ง	ควรเริม่โดยแนะนำวา่	การทำ	R2R	เปน็เรื่องไมย่าก	

คุณอำนวยจะเป็นผู้พาทำ	 จากนั้นค่อยๆ	 เริ่มโดยไม่ให้เขารู้ตัว 

วา่เรากำลงัทำวจิยัอยู่	คอ่ยๆ	แทรกซมึจนทำงานสำเรจ็แลว้คอ่ย

เฉลย	ส่วนกลุ่มที่กลัวระเบียบวิธีวิจัย	หรือกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จ	

วิธีที่จะสร้างแรงจูงใจคือ	 ทำให้นักวิจัยเชื่อมั่นในคุณอำนวย 

วา่จะนำพาไปถงึเปา้หมายได	้ดงันัน้ทมีคณุอำนวยตอ้งเชีย่วชาญ	

เข้มแข็ง	 อย่าพูดในเรื่องที่เขากลัว	 เน้นว่า	 “ระเบียบวิธีวิจัย 

ไม่จำเป็นต้องเลิศหรูเสมอไป”

      3. คุณอำนวย 
	 คณุลกัษณะของคณุอำนวยทีจ่ะสรา้ง 

					แรงบันดาลให้กับนักวิจัย	คือ	เป็นมิตร

กับทุกคน	 ทำด้วยใจ	 มีทัศนคติที่ดี	 มองว่า 

การทำหน้าที่คุณอำนวยเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 

เป็นนักวิเคราะห์	 คือ	 วิเคราะห์ ให้ได้ว่า	

คนที่เราจะไปชวนเขาทำ	R2R	มีความกลัว 

เรื่องอะไร	และนำพาเขาใหก้า้วขา้มความกลวั 

นั้นไปให้ได้	โดยใช้แรงผลักดันของเรา	
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สิง่จงูใจ	คอื	การใหร้างวลั	ในทีน่ี้ไมค่
วรเนน้เปน็ตวัเงนิ	อาจเปน็การมอบ 

ใบประกาศนียบัตรในเวทีการประช
ุม	 หรือการจัดประกวดผลงาน	

R2R	ดเีดน่	ซึง่เมื่อผลงานไดร้บัรางว
ลั	จดัใหม้านำเสนอในหนว่ยงาน	

เป็นการเปิดโอกาสให้คนหน้างาน
ทุกระดับได้นำเสนอผลงาน	 



36

คุณลักษณะของคุณอำนวยที่จะสร
้างแรงบันดาลให้กับนักวิจัย	 คือ	

เป็นมิตรกับทุกคน	ทำด้วยใจมีทัศน
คติที่ดี	



เคล็ดวิธีพ
าคึก

ช่วยกระตุกต่อมฮึก (เหิม)

เติมพลังใจให
้ทั้งนักวิจัย R2R

และคุณอำนวย

Figh
ting

R2R
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คำคม :  “กระตุ้น กระตุก กระแส”

4 สี_19
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	“ขอให้ท่านช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างกำลังใจ

และพลังให้กับตนเอง	และนักวิจัย	R2R	

เมื่อเกิดความรู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยกับงานที่กำลังเผชิญ

เพื่อให้สามารถทำวิจัยให้ถึงฝั่งฝัน”

คำถาม	

3
“เคล็ดวิธีพาคึก 

ช่วยกระตุกต่อมฮึก (เหิม)
 เติมพลังใจให้ทั้งนักวิจัย R2R 

และคุณอำนวย”

Note	Taker	:	 คุณวีระนุช	มยุเรศ	

	 	 	 	 รพ.สรรพสิทธิประสงค์

เรียบเรียงโดย	:	 คุณอริสา	โพธิ์ชัยสาร			 	 	

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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	 พลังใจเป็นสิ่งสำคัญในเส้นทางการเป็นคุณอำนวย 

คณุอำนวยทีต่อ้งดแูลทัง้ตวัเองและนกัวจิยัรุน่นอ้ง	ตอ้งรูว้ธิกีาร 

จดัการทัง้ปญัหาและสภาพจติใจ	เพื่อประคบัประคองใหท้กุอยา่ง 

ผา่นไปไดด้ว้ยด	ีแต่วธิกีารและเคลด็ลบัสำหรับสร้างพลงัใจใหก้บั 

ตัวเองและนักวิจัยจะเป็นอย่างไร	ลองมาติดตามได้จากคำถาม 

ที่	 3	 เคล็ดวิธีพาคึก	ช่วยกระตุกต่อมฮึก	 (เหิม)	 เติมพลังใจให้ 

ทั้งนักวิจัยและคุณอำนวย	

การสร้างกำลังใจและพลังใจให้กับตนเอง
 เหน็คณุคา่ในสิง่ทีเ่ราทำ	คณุอำนวยตอ้งรูว้า่การทำ	R2R	
เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้รับบริการ	การที่เรารู้เป้าหมาย

ว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อใคร	ทำให้เรามีแรงใจเพิ่มขึ้น	หลายคน 

เหนื่อยและทอ้กบัปญัหาทีต่อ้งเผชญิ	แตเ่มื่อนกึถงึประโยชนแ์ละ 

คุณค่าที่เกิดจากงานที่เราทำซึ่งมีต่อผู้รับบริการ	 ก็เกิดพลังใน 

การขับเคลื่อนงานก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาล
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  ตอ้งทำใหเ้ปน็เรือ่งสนกุ	เพราะการทีเ่ราทำงานดว้ยความสนกุ	
จะเกดิความสขุจากสิง่ทีเ่ราทำ	และความสขุเหลา่นีจ้ะเผื่อแผไ่ปถงึ 

ผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง	 หลายครั้งเราพบว่า	 เรากลายเป็นต้นแบบ 

ใหค้นรอบขา้งแบบไมรู่ต้วั	เพราะเขาเหน็เราทำแลว้มคีวามสขุก็ 

อยากจะลองทำตามเราบ้าง

 ทำเพราะรักไม่ใช่เพราะเสียสละ  
การที่เราทำงานด้วยจิตใจที่คิดว่าเราเป็น 

ผู้เสียสละนั้นเป็นสิ่งที่ดี	 แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่

เราเหนื่อยหรือท้อแท้	 เราอาจเผลอคิดได้ว่า	

เราจะเสียสละไปเพื่ออะไร	ดังนั้น	หากจะทำ	

R2R	 ไม่ควรทำเพราะคิดว่าเราเสียสละ	 

แต่ควรทำเพราะว่ารักในการทำสิ่งนั้น	 เช่น	 

ทำ	R2R	เพราะรกั	R2R	รกัผลทีเ่กดิจากการทำ	

R2R	ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น	เพียงเท่านี้ 

ไม่ว่าจะท้อแท้หรือมีปัญหาหนักหนาเพียงใด

เราย่อมก้าวผ่านไปได้อย่างแน่นอน		
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สร้างกำลังใจและพลังใจให้นักวิจัย
	 นกัวจิยัหรอืเดก็ในสงักดัของเราเปน็คนสำคญั 

ในการทำให้เกิดงาน	 R2R	 และเป็นแรงสำคัญ

ในการสร้างและขยายเครือข่าย	 R2R	 ต่อไป	

แต่หลายคนพึ่งเข้าสู่วงการ	(R2R)	อาจจะยังไม่มี 

เกราะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิด	 

เมื่อเจอปญัหาอาจทอ้จนไมอ่ยากทำตอ่	เปน็หนา้ทีข่อง 

คุณอำนวยที่จะช่วยพานักวิจัยมาเผชิญหน้ากับ 

โลกแห่งความเป็นจริง	 Empower	 ให้เห็นคุณค่า 

ตนเอง		โดยการใชห้ลกัการสรา้งคุณค่าในตัวเองให ้

นกัวจิยัรูว้า่ตนเองมคีณุคา่	และตอนนีก้ำลงัมโีอกาสที ่

จะทำประโยชนเ์พื่อผูอ้ื่น	คณุอำนวยตอ้งชี้ใหน้กัวจิยั 

เห็นว่างานที่ตนเองทำมีคุณค่าต่อผู้อื่นและตนเอง 

มากเพียงใด		
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 ดแูลดจุคนในครอบครวั นอกจากจะเปน็คณุอำนวยทีช่ว่ย	
อำนวยความสะดวกในการทำวจิยัแลว้	ยงัตอ้งเปน็พีเ่ลีย้งทีค่อยดแูล	

สนับสนุน	ให้กำลังใจน้องๆ	นักวิจัยอยู่เสมอ	คอยดูว่าช่วงนี้เขา	

เป็นอย่างไร	มีปัญหาเรื่องงานวิจัยหรือปัญหาเรื่องอื่นๆ	หรือไม่	

ถ้าเขามีปัญหาเราก็เข้าไปช่วย	 บางครั้งอาจแค่รับฟังหรือ 

บางครัง้อาจตอ้งเขา้ไปเปน็ตวักลางชว่ยคลายปญัหา	นอกจากนี้ 

ถ้าเห็นเขาเหนื่อยก็ชวนพักและหากเขาพร้อมลุกขึ้นใหม่  

เราก็ช่วยประคับประคองให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง		
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 ฟงัใหถ้งึใจและพดูใหไ้ตรต่รอง 
เป็นผู้ฟังที่ดีและมีทักษะการสื่อสาร	 

ควรเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ระบาย 

สิ่งที่เก็บไว้ ในใจให้หมด	 โดยเราต้อง 

สะกดจิตตัวเองให้ห้ามพูด	ห้ามตัดบท 

แม้ต้องการจะพูดมากพียงใด	 ต้อง 

หา้มใจไวก้อ่น	เพื่อรอจงัหวะทีเ่หมาะสม 

เมื่อนักวิจัยได้ระบายหมดแล้วเราควร 

พูดสะท้อนความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ 

จากนั้นจึงค่อยๆ	 เติมมุมมองที่เราเห็น 

หรอืชีป้ระเดน็ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่นกัวจิยั 

และปิดท้ายด้วยการขอให้นักวิจัย 

นำสิ่งที่เราพูดกลับไปทบทวนและ 

หาคำตอบให้กับตนเอง	

 สรา้งเครอืขา่ยชว่ยดแูลกนั 

และกนั	เราตอ้งพจิารณาวา่นกัวจิยั 
แต่ละคนชอบพูดคุยกับใคร 

หรือใครที่น่าจะเข้าใจหรือให้ 

คำปรึกษาเขาได้	จากนั้นรวบรวม 

คนที่มีหัวใจเดียวกันเหล่านั้น 

มาพูดคุยกัน	 นอกจากเราจะได้ 

แกป้ญัหาอยา่งตรงจดุแลว้	ยงัเกดิ 

เปน็ทมีพีเ่ลีย้งทีจ่ะชว่ยสรา้งกำลงัใจ 

ให้แก่นักวิจัยได้		
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 จดักจิกรรมรปูแบบใหม่เพือ่เตมิไฟฝนั 	เชน่	เรยีนนอกสถานที	่	
ใหน้กัวจิยัไดเ้รยีนรูก้ารทำวจิยั	R2R	แบบไมเ่ครยีด	เรยีนไปเทีย่วไป 

ผ่อนคลายและได้งาน	 จัดกิจกรรมเติมกำลังใจด้วยการเชิญ 

วทิยากรทีส่รา้งแรงบนัดาลใจมาบรรยายเพื่อเตมิไฟใหก้นั	จดัเวท ี

จบัเขา่คยุกนั	ในบรรยากาศสบายๆ	พดูคยุถามไถส่ารทกุขส์กุดบิ 

ทั้งเรื่องการทำงานและชีวิต	 โดยการจับคู่คุยกันฉันท์พี่น้อง 

เพื่อชว่ยเหลอืกนัทัง้พีเ่กา่-นอ้งใหม	่ซึง่การจบัเขา่คยุในลกัษณะนี ้

ทำให้คนที่มีปัญหาสบายใจขึ้น	 และในบางครั้งยังเกิดแนวคิด 

หรือโจทย์วิจัยใหม่ๆ	ในการ	R2R			

  

 หมั่นติดอาวุธเพื่อเติมความร ู้	
ต้องหมั่นสร้างองค์ความรู้ ใหม่ๆ	 ให้แก่	

นักวิจัย	โดยการจัดอบรมหรือสนับสนุน

ให้เขาได้เรียนรู้ ในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็น	

ประโยชน์ในการทำวิจัย	 เพื่อเขาจะได้	

มั่นใจในการทำงานวิจัยมากขึ้น	  
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 จัดเวทีให้เล่าความสำเร็จ Success 

Story Telling เมื่อนักวิจัยทำงานสำเร็จ	 
เราต้องสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่	เพื่อให้เขาได้มี	

โอกาสนำเรื่องราวงานวิจัยของเขาออกมาเล่าให้ 

คนในองค์กรได้เห็นว่า	 สิ่งที่เขาทำนั้นเกิดประโยชน ์

ต่อหน่วยงาน	 องค์กรและผู้ป่วยอย่างไร	 นอกจากนี้	 

ยังต้องสนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน 

ภายนอกองค์กรทั้งระดับอำเภอ	 จังหวัด	 ประเทศ	 

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ 

ตนเองทำ	 นักวิจัยหลายคนที่มีโอกาสเช่นนี้	

จะไม่หยุดอยู่เพียงผลงานเดียว	 และไม่หยุด 

แค่ที่ตัวเองเพราะเขาจะขยายความภาคภูมิใจ 

เหล่านี้สู่ผู้อื่น	 และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ 

ผู้อื่นก้าวเข้ามาเป็นแบบเขาอีกด้วย	

4 สี_21



48

ชื่อเจ้าของภาพ	:	คุณจักรพงศ์	ปิติโชคโภคินท์

ผลงาน	 ”นวัตกรรมกล่องยาฉุกเฉิน”	 ได้นำเสนอผลงาน 

ใหท้า่นนายแพทยส์าธารณสขุไดช้ื่นชม	เกดิการขยายผล	นำไปใช	้

จนเกิดคุณค่า	จากจินตนาการเล็กๆ สู่ผลงานที่ยิ่งใหญ่ 

ภาคภูมิใจไปกับจินตนาการสูการปฏิบัติ...
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ชื่อเจ้าของภาพ	:	คุณชรัสนิกูล		ยิ้มบุญณะ	

คนหนึ่งขายความคิด	 คนหนึ่งข
ายความฝัน	 เราไม่ใช่ผู้นำทาง	

เป็นเพียงแค่ผู้ ให้ โอกาส	 ช่วยเห
ลือและร่วมเดินทางไปด้วยแบบ 

เคียงข้าง	เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เค้าต
้องการ
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ชื่อเจ้าของภาพ	:	คุณศุภาสินี	โกกนท

จนิตนาการสรา้งความคดิ...	ทำสรปุ
กจิกรรมใหเ้ปน็รปูแบบ	“หนงัสัน้”		

เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมไดเ้หน็สื่อร
ปูแบบใหม่	เขา้ใจงา่ย	สัน้	กระชบั 

แต่ครบถ้วนไปด้วยเนื้อหาและกระ
บวนการ
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การเชื่อมร้อยหัวใจ

ของคนหน้างาน

เพื่อ R2R ในฝัน

Drea
m

R2R
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Mind map

4 สี_26
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คำคม :  “กล้าเปลี่ยน กล้าทำ นำพาให้เกิด 

มุ่งเปิดขุมพลัง ฟังให้ลึกๆ ตกผลึก R2R”
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4 สี_27
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Note	Taker	:		 คุณดุษฎี		พวงสุมาลย์	

	 	 	 	 รพ.พหลพลพยุหเสนา

เรียบเรียงโดย	:	 คุณอริสา	โพธิ์ชัยสาร			 	 	 	

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“การเชื่อมร้อยหัวใจ
ของคนหน้างาน เพื่อ R2R ในฝัน”

คำถาม	

4
	“ขอให้ท่านช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จ

เกี่ยวกับเทคนิคการเชื่อมร้อยให้คนหน้างาน

ในภาคส่วนต่างๆ	เข้ามาเรียนรู้และทำวิจัยร่วมกันเป็นทีม	

ภายในหน่วยงานหรือระหว่างสถานพยาบาล	

และกลวิธีการทำให้หัวหน้างาน/	คนหน้างานที่ไม่ได้ร่วมทำงาน

วิจัย	R2R	ให้การสนับสนุน	

ยอมรับและมีความเข้าใจคนหน้างานที่ทำ	R2R	

ที่อยู่ภายในหน่วยงานของตนเอง”
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	 การเชื่อมร้อยคนหน้างานหลายภาคส่วน 

เข้ามาร่วมกันทำวิจัยเป็นบทบาทหนึ่งที่สำคัญ 

ในการเปน็คณุอำนวย	เพราะคณุอำนวยเพยีงคนเดียว 

คงไมส่ามารถมคีวามรูร้อบดา้นเพื่อแกป้ญัหาทัง้หมดได	้ 

การเชื่อมร้อยคนหนา้งานในภาคสว่นตา่งๆ	ใหเ้ขา้มา	 

ช่วยกันทำ	 R2R	 จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับ 

คุณอำนวย	คำถามที่	4	จึงได้ร้อยเรียงแนวทางใน 

การเชื่อมรอ้ยหัวใจของคนหนา้งานเพื่อให้คณุอำนวย 

ได้ศึกษาและทดลองนำไปใช้
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สร้างทีม...เชื่อมร้อยหัวใจคนหน้างาน
แบบทีมสหวิชาชีพ 
 1. สร้างแรงจูงใจและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
เมื่อมีนักวิจัยที่ต้องการทำงานวิจัยเข้ามาปรึกษา	 คุณอำนวย	

ตอ้งวเิคราะหว์า่	ใครนา่จะเกีย่วขอ้งและชว่ยทำใหง้านชิน้นีส้ำเรจ็ได	้

จากนัน้	กเ็ขา้ไปพดูคยุเพื่อขอความรว่มมอื	โดยตอ้งชี้ใหเ้ขาเหน็วา่	

เขาเป็นคนสำคัญที่จะช่วยทำให้งานชิ้นนี้สำเร็จได้	 ช่วงเริ่มต้น 

อาจจะต้องให้คนใกล้ชิดหรือหัวหน้างาน	 เข้าไปช่วยชักชวน	

เมื่อเขาตัดสินใจเข้ามาช่วย	 เราก็ค่อยๆ	 ทำให้เขารู้จัก	 R2R	

โดยการยกตัวอย่างงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับบริบทของเขา	

จากนั้นเปิดโอกาสให้ถาม	 แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กับเรา	 ซึ่งคุณอำนวยอาจเริ่มสังเกตได้แล้วว่า	 เขาเป็น 

คนมีไฟและสนใจพัฒนางานหรือไม่	 หากใช่ก็ค่อยๆ	 ให้ข้อมูล	 

เพื่อให้รู้จัก	 R2R	 มากขึ้น	 ในที่สุดเขาจะเปิดใจและรัก	 R2R	

ได้ไม่ยาก		
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 2. แบบอย่างทีด่มีคีา่มากกวา่คำสอน	เพราะการไปชวน 
ใหผู้อ้ื่นเขา้มาชว่ยเราทำงาน	เราตอ้งทำใหเ้หน็กอ่นวา่	ตวัเราม ี

ความพยายามในการชว่ยเหลอืผูอ้ื่นมากเพยีงใด	ไมว่า่จะเปน็ 

งานที่ถนัดหรือไม่ถนัด	 เราจะพยายามหาวิธีเพื่อช่วยนักวิจัย	

ของเราเสมอ	ทัง้จากการศกึษาขอ้มลูดว้ยตนเอง	การสอบถาม 

จากผูรู้ท้ัง้ในและนอกหนว่ยงาน	เพื่อพสิจูน์ใหเ้หน็วา่	เราไมไ่ด้ 

ไปชวนผู้อื่นให้เข้ามาทำงานเท่านั้น	 แต่เรายังพัฒนาตนเอง 

เพื่อให้มีความรู้และสามารถช่วยเหลือนักวิจัยของเราได้เต็ม

ความสามารถ	

 3. ชวนมาทำงานเปน็ทมี	คณุอำนวยตอ้งทำให้บคุลากร 
ที่เราไปชวนมาช่วยงาน	 ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือรู้สึกว่า 

ตอ้งทำงานอยูค่นเดยีว	เพราะคงไมม่ีใครตอ้งการทำงาน 

เพียงลำพัง	 เราต้องทำให้เห็นว่าเรามี	 Teamwork 

ที่อยู่เคียงข้างกัน	 ซึ่งทีมที่ดีควรจะเป็นทีมสหวิชาชีพ 

ที่พร้อมจะช่วยเหลือทำงานร่วมกัน	และมีจุดมุ่งหมาย

เดียวกันคือทำประโยชน์ให้กับผู้รับบริการ	
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สร้างความเข้าใจ...
เชื่อมร้อยหัวใจคนทำงานทุกภาคส่วน 
 1. พิสูจน์ให้เห็นว่าทำเพื่อส่วนรวมใช่ส่วนตน
บคุลากรหลายคนไมเ่ขา้ใจผูท้ีอ่อกมาทำงานวจิยัเพราะคดิ 

ว่าควรนำเวลาเหล่านั้นมาช่วยกันทำงานเพราะภาระงาน 

ค่อนข้างมากไม่ควรออกมาทำวิจัย	นักวิจัยจึงได้รับความ 

กดดันค่อนข้างสูงจากสายตาคนรอบข้างที่มองว่าเป็น 

คนเห็นแก่ตัว	 เป็นหน้าที่ของคุณอำนวยที่จะช่วยสร้าง 

ความเข้าใจให้กับบุคลากรเหล่านั้น	 โดยเข้าไปพูดคุยกับ 

หัวหน้างานให้เข้าใจเพื่อขยายความเข้าใจที่ถูกต้อง 

สู่เพื่อนร่วมงาน	ประเด็นสำคัญที่คุณอำนวยต้องอธิบาย 

ให้เห็น	 คือ	 ผลงานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัว 

ผู้รับบริการและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างไร	 

เชน่	ลดเวลาในการทำงาน	ลดภาระงานทำใหง้านเป็นระบบ 

มากขึ้น	หรือลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล	เพื่อให้เห็นว่า	

เสียเวลาแค่ตอนนี้แต่จะสบายไปอีกนาน

 

 

 



59

 2. เข้าหาผู้มีอิทธิพลเพื่อสนับสนุน 

ให้คนหน้างานทำ R2R โดยให้ 
ผู้มีอิทธิพลเข้ ามาช่วยกระตุ้นและ	 

สนับสนุนให้คนหน้างานสนใจทำ	 R2R	 

รวมทั้งสนับสนุนให้นำผลการศึกษาที่ได้ 

จากการทำ	R2R	ไปสู่การปฏิบัติ	เพราะหาก 

คนหน้างานได้เห็นว่าสามารถนำไปใช้ 

ได้จริงอาจเปิดใจให้	 R2R	 มากขึ้น	 ซึ่งผู้มี 

อิทธิพลควรจะไม่ใช่ผู้ทำวิจัยและไม่ได้ 

มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัยนั้น

 3. จดัเวทวีชิาการในโรงพยาบาล 

เพื่อให้ทุกคนได้เห็นประโยชน์ของผลงาน	 

R2R	 ที่มีต่อผู้รับบริการ	 คนหน้างาน	

และองคก์ร	คณุอำนวยอาจคดัเลอืกนักวจิยั 

ที่ทำ	R2R	สำเร็จมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ 

ผลงานและความสุขที่เกิดขึ้นจากการ 

ทำ	 R2R	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ 

บุคลากรคนอื่นๆ
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 4.  จดัเวทค้ีนหาปญัหาดว้ยสนุทรยีสนทนา 

 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เปิดโอกาส 

ใหท้กุคนพดูคยุกนัในบรรยากาศสบายๆ	ไมม่กีารตัดสนิ	 

ถกูผดิแตเ่ปน็การพดูคยุฉนัทเ์พื่อนพีน่อ้ง	เพื่อรว่มกนั 

คน้หาปญัหาหนา้งานและแนวทางการวิเคราะหป์ญัหา 

หน้างานอย่างสร้างสรรค์

สร้างนโยบาย...เชื่อมให้เข้าใจและเห็นความสำคัญ
 1. สรา้งนโยบายไวก้ระตุน้ใชก่ดดนั		ผูบ้รหิารควรชว่ยสรา้งทศันคต ิ
ที่ดีในการทำงาน	R2R	ด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรเห็นว่า	การทำงาน 

วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพงาน	 โดยกำหนดนโยบาย 

เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำวิจัย	เช่น	นโยบายสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน 

มผีลงาน	R2R	เมื่อกำหนดนโยบายแลว้ตอ้งปฏบิตักิารเชงิรกุตอ่	โดยการ 

ส่งคุณอำนวยเข้าไปชักชวนและอธิบายให้คนในหน่วยงานเข้าใจว่า	R2R	

คืออะไร	 และในฐานะคุณอำนวยจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างไร	 จากนั้นใช้

การติดตามอย่างใกล้ชิดแบบกัลยาณมิตร	 เพื่อบอกให้คนหน้างานรู้ว่า	

“เราพร้อมช่วยเหลือเสมอ	ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ให้เข้ามาหาเราเพราะเรา 

รออยู่ตรงนี้”	
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 2. ชวนยกระดับพัฒนางานคุณภาพ	 เช่น	
เสาะหาแนวทางการทำ	R2R	จากโจทย์	CQI	บางครั้ง 

โจทย์ในการพฒันาคณุภาพมาตรฐานงาน	เราพสิจูนด์ว้ย	

CQI	 อย่างเดียวไม่พอ	 จึงควรชักชวนให้คนหน้างาน 

ลองคิดดูว่า	 ผลงานใดที่เรายังเกิดข้อสงสัยในการ

พัฒนาคุณภาพอยู่	 และผลงานใดที่เราอยากพิสูจน์ 

ให้ทุกคนเห็นว่า	 งานของเรามีคุณภาพมาตรฐานจริง	

จากนั้น	 ชักชวนให้นำมาทำเป็นวิจัย	 R2R	 เพื่อพิสูจน์ 

ให้ทุกคนเห็นว่า	 งานของเรามีคุณภาพมาตรฐานและ 

มหีลกัฐานเชงิประจกัษจ์ากการทำวจิยัรองรบั	เพยีงเทา่นี ้

คนหนา้งานกจ็ะเขา้ใจและเขา้ถงึการทำ	R2R	ไดม้ากขึน้ 

โดยไม่มองว่าเป็นภาระอีกต่อไป
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เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนพ

ูดคุยกันในบรรยากาศ 

สบายๆ	 ไม่มีการตัดสินถูก
ผิด	 แต่เป็นการพูดคุยฉัน

ท์เพื่อนพี่น้องเพื่อค้นหา	 

ปัญหาหน้างานและแนวท
างการวิเคราะห์ปัญหาหน้า

งานอย่างสร้างสรรค์
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ชื่อเจ้าของภาพ	:	คุณศุภาสินี	โกกนท

จากความทุ่มเทจนคว้ารางวัลผลง
านวิชาการดีเด่นระดับประเทศ	 

หลังจากรับรางวัลอย่างเป็นทางกา
รแล้ว	ทีม	R2R	ก็มาเติมกำลังใจ 

ใหก้นัดว้ยเคก้และเครื่องดื่มอรอ่ยๆแ
ละบรรยากาศอบอุน่แบบครอบครวั	 

“ครอบครัวของเรา	ครอบครัว	R2R
”
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ผู้บริหารควรช่วยสร้างทัศนคต
ิที่ดีในการทำงาน	 R2R	 ด้วยก

าร 

สนับสนุนให้บุคลากรเห็นว่า	การทำ
งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒน

า 

คุณภาพงาน
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งานวิจัยเปี่ยมคุณค่า

ร่วมนำมาต่อยอด 

ออกผล

Prod
uct
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Mind map

คำคม :  “สายธารการนำ R2R สู่การปฏิบัติเริ่มจาก ต้นน้ำที่ดี 

ส่งผ่านนายหน้าความรู้ ไหลกระจายทั่วทั้งองค์กร”
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Note	Taker	:	 คุณธัณณ์จิรา	ธนาศิริธัชนันท์		 	 	

	 	 	 	 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

เรียบเรียงโดย	:	 คุณอริสา	โพธิ์ชัยสาร			 	 	 	

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“งานวิจัยเปี่ยมคุณค่า 
ร่วมนำมาต่อยอด ออกผล”

 

คำถาม	

5
“ท่านคิดว่า	มีวิธีการใด	ที่จะทำให้ผลงาน	R2R	

นำสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน	

และสามารถกระจายทั่วทั้งองค์กรได้”
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	 การทำให้ผลงาน	 R2R	 ได้เผยแพร่และ 

นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกองค์กร	 คงเป็น 

หนึ่งในเจตนารมณ์หลักและความท้าทายของ 

คุณอำนวยทุกคน	 เพราะนั่นคือสัญญาณบอกว่า 

ผลงานของเราเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ 

องค์กร	 ผู้วิจัยย่อมภาคภูมิใจกับผลงานที่ตั้งใจ 

สร้างสรรค์	 คำถามที่	 5	 จึงขอพูดถึงแนวทาง 

การนำงานวิจัยสู่การปฏิบัติทั้งในระดับหน่วยงาน 

และสามารถกระจายทั่วทั้งองค์กรได้
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รู้ให้ลึกผลงานแบบใดที่ควรจะได้ขยายในองค์กร 

 ผลงานที่มาจากปัญหา 

หน้างานจริงไม่อิงกระแส โดย 
ส่วนใหญ่ผลงานที่ได้รับความสนใจ 

ในการนำมาใช้งานหรือเผยแพร่	 

ตอ้งเปน็ผลงานทีท่ำแลว้สามารถแก้ไข 

ปัญหาในองค์กรได้	 เพราะฉะนั้น 

งานวิจัยที่มาจากปัญหาหน้างาน 

โดยตรงไม่ ได้มาตามกระแส 

ย่อมได้รับความสนใจในการนำไป 

ใช้งานแน่นอน
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 เป็นของดี น่าสนใจ ใช้ได้จริง เป็นผลงานที่มีมาตรฐาน 
และสามารถนำไปใช้งานจริง	 หากเปรียบเทียบการนำเสนอ 

ผลงานหรอืเผยแพรผ่ลงานเปน็การขายของ	ผูซ้ือ้ยอ่มอยากเลอืก 

ซือ้ของทีน่า่สนใจ	มคีณุภาพ	มกีารรบัรองมาตรฐานและนา่เชื่อถอื 

เมื่อซือ้ไปแลว้สามารถใชง้านไดจ้รงิยอ่มเปน็ทีย่อมรบัและบอกตอ่ 

 สรา้งผลงานใหเ้ปน็ Model และขยายสูท่ีอ่ืน่ได ้หากงานวจิยั
ทีเ่ราทำเปน็การแกป้ญัหาทีเ่ฉพาะเจาะจง	ผูอ้ื่นอาจนำไปปรบัใช้ไดย้าก	

หากเราทำ	 R2R	 ที่สามารถใช้เป็น	Model	 ให้ที่อื่นๆ	 ได้นำไป 

ปรับใช้ ให้เหมาะกับบริบทของเขาได้	ผลงานของเราย่อมเป็นที่

รู้จักและถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

 



72

ปัจจัยสำคัญทีท่ำใหเ้กดิการขยายงาน R2R 
ในองค์กร 
 คณุอำนวย ตอ้งวางแผนเผยแพรก่่อนทำวจิยั	
วา่ผลงาน	R2R	นี	้จะเปน็ประโยชนต์อ่หนว่ยงานใดบา้ง 

ทั้งในและนอกองค์กรเพื่อจะได้นำไปขยายผลต่อ 

หลังจบโครงการ	 เมื่อจบโครงการวิจัยคุณอำนวย 

ก็นำผลงานไปเสนอขายให้กับหน่วยงานต่างๆ	

ตามที่ได้วางแผนไว้	 ซึ่งในช่วงเริ่มต้นอาจสนับสนุน 

ให้ ใช้เป็นแนวปฏิบัติและค่อยๆ	 ปรับให้กลายเป็น	

นโยบายขององคก์ร	นอกจากนี	้คณุอำนวยควรพจิารณา	

ดว้ยวา่	ผลงานสามารถนำไปใชน้อกวงการสาธารณสขุ

ไดห้รอืไม	่เพราะในเวท	ีR2R	Forum	จะมกีลุม่ผูส้นใจ	

R2R	 นอกภาคสาธารณสุขเข้าร่วมงาน	 หากเขา 

สามารถนำผลงานผลงานของเราไปปรับใช้ได้ย่อม 

ทำให้เกิดการเผยแพร่ผลงานได้มากขึ้น	
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 ผูบ้รหิารระดบัสงู	การทำใหผู้บ้รหิารระดบัสงู 
เหน็ความสำคญัจะชว่ยผลกัดนัใหเ้กดินโยบายสนบัสนนุ 

การนำผลงานไปใช้ ในองค์กร	กลยุทธ์ที่ดีคือ	การจัด 

กิจกรรมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของการ 

ทำวจิยั	R2R	จากนัน้เชญิผูบ้รหิารเขา้รว่มงานเพื่อให ้

ผู้บริหารเห็นข้อดีและประโยชน์ของผลงาน	 R2R	

ที่มีต่อผู้บริการ	 ผู้ปฏิบัติงานและองค์กร	 เชื่อได้ว่า

ผู้บริหารจะสัมผัสได้ถึงความงดงามของการทำงาน	

R2R	และหันมาสนับสนุนอย่างแน่นอน

 หัวหน้างาน	 ใช้กลยุทธ์เดียวกันกับผู้บริหาร
ระดับสูง	หากหัวหน้างานเห็นประโยชน์ของผลงาน	

R2R	ไม่เพียงแต่จะได้รับการสนับสนุนให้นำผลงาน 

ไปใช้งานเท่านั้น	 แต่อาจทำให้ได้รับการสนับสนุน 

บุคลากรในหน่วยงานเข้ามาทำ	 R2R	 อีกด้วย 

เรียกได้ว่าได้ทั้งขยายผลงานและได้ โอกาสการ 

สร้างนักวิจัยหน้าใหม่อีกด้วย	
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 ขยายผลสู่ Stakeholder	 โดยการ 
นำผลงานวิจัยที่สามารถใช้เป็น	 Model	 ได้	 

ไปใช้แก้ปัญหาในองค์กรอื่นๆ	 ซึ่งองค์กรนั้น 

อาจมีบริบทที่คล้ายคลึงกันหรือสามารถนำ 

ไปปรับใช้ ให้เข้ากับบริบทของตนเองได้	 

เพื่อทำใหค้นหนา้งานเหน็วา่สามารถนำผลงาน 

ไปใช้ได้จริงทั้งในและนอกองค์กรซึ่งอาจเป็น

แรงผลักดันที่ดีในการทำ	R2R	ต่อไป

 สร้างเวทีมีกิจกรรม	 “ทำเสร็จ	 ของดี	 ต้องเผยแพร่	
ต้องมีที่ให้ขายของ”	 ต้องสร้างเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ 

นำเสนอผลงานเพราะนีค่อื	ปจัจยัสำคญัทีจ่ะทำใหผ้ลงานเปน็ที่ 

รู้จักและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ	 

คุณเอื้อ/	 คุณอำนวยควรสนับสุนนให้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ	2	ครัง้	สำหรบัเวทีในการนำเสนออาจมทีัง้ระดบัองคก์ร	 

ระดับจังหวัดและเขตบริการสุขภาพ	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ 

ผู้บริหารในระดับ	สสจ.	หรือระดับเขตฯ	ได้เห็นและสนับสนุน

การนำผลงานไปใช้
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 เลือกเครื่องมือถ่ายทอดถูกวิธี 

มชียัไปกวา่ครึง่	ในการจดักจิกรรมนำเสนอ 
หรอืแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั	คณุอำนวย

ควรมกีารเลอืกใชเ้ครื่องมือให้เหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม	เช่น	การ 

ถ่ายทอดผลงานและประสบการณ์การทำ 

วิจัยผ่าน	 Success	 Story	 Telling	 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจโดยการถ่ายทอด 

ความสำเรจ็ในการทำงานวจิยัผา่นเรื่องเลา่ 

จากนกัวจิยัคนหนา้งานตวัจรงิ	หรอืใช้วิธกีาร 

สร้าง	Community	Of	Practices	R2R	(CoPs	

R2R)	เพื่อเปน็กลไกสำคญัในการยกระดบั 

การเรียนรู้ ให้ชาว	 R2R	 หรืออาจใช้การ 

ถอดบทเรียนโดยสกัดความรู้จากนักวิจัย 

เพื่อนำมาเปน็สื่อในการเผยแพรผ่ลงานและ 

จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น	
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ผลงานที่ได้รับความสนใจใ
นการนำมาใช้งานหรือเผย

แพร่	 ต้องเป็นผลงานที่

ทำแล้วสามารถแก้ไขปัญห
าในองค์กรได้
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สำหรับเวทีในการนำเสนอ	อาจมีทั้ง
ระดับองค์กร	

และระดับกลุ่ม
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คุณอำนวยควรมีการเลือกใช้เครื่อง
มือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม	เช่น	การถ่ายทอ
ดผลงานและประสบการณ์การทำ 

วิจัยผ่าน	Success	Story	Telling
	



Yes!!!

“àËç¹áÅŒÇãª‹...

¹ÕèáËÅÐ!!! â¨·
Â�ÇÔ¨ÑÂ

·Õè¤ÇÃ·Ó”
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Mind map

   Feasibility
·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

   ¤Ó¶ÒÁÇÔ¨ÑÂªÑ´à̈ ¹

»ÃÐàÁÔ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

ÇÔà¤ÃÒÐË�¼ÙŒ¿˜§
¿˜§ãËŒ¶Ö§ã¨

ãªŒ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ

ÁṎ ÔµÇÔ·ÂÒã¹¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂ

 àª×èÍÁ¤¹

àª×èÍÁ¤ÇÒÁÃÙŒ

Ø̈´»ÃÐ¡ÒÂ´ŒÇÂ

Success story telling

   äÁ‹ÁÕ¤Ó¶ÒÁ

   Ç
Ô̈ ÑÂ·ÕèªÑ́ à̈ ¹

¨Ò¡¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ µÑÇªÕéÇÑ́ ¢Í§§Ò¹

¶ÒÁµ‹ÍÂÍ´
¡ÃÐµØŒ¹ãËŒ¤ Ố

¹Ö¡¶Ö§»˜ÞËÒ

·Õè¾ºº‹ÍÂ

¡ÃÐµØŒ¹ãËŒ·ÕÁ¤ Ố ÇÔà¤ÃÒÐË�

ãªŒ PICO à»š¹¡ÃÍºã¹¡ÒÃ¤Ố ÇÔà¤ÃÒÐË�
¤ Ố ¨Ò¡µÑÇªÕéÇÑ´¢Í§Í§¤�¡Ã

ÊÔè§·Õèµ¹àÍ§áÅÐ·ÕÁ§Ò¹·Ó

à¾×èÍ¾Ñ²
¹Ò¤ Ø³ÀÒ¾§Ò¹

 à·¤¹Ô¤
 â¨·Â�

 àÊÒÐËÒ
 ÇÔ¨ÑÂ·Õèãª‹
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   Feasibility
·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ

   ¤Ó¶ÒÁÇÔ¨ÑÂªÑ´à̈ ¹

»ÃÐàÁÔ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

ÇÔà¤ÃÒÐË�¼ÙŒ¿˜§
¿˜§ãËŒ¶Ö§ã¨

ãªŒ¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ

ÁṎ ÔµÇÔ·ÂÒã¹¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂ

 àª×èÍÁ¤¹

àª×èÍÁ¤ÇÒÁÃÙŒ

Ø̈´»ÃÐ¡ÒÂ´ŒÇÂ

Success story telling

   äÁ‹ÁÕ¤Ó¶ÒÁ

   Ç
Ô̈ ÑÂ·ÕèªÑ́ à̈ ¹

¨Ò¡¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ µÑÇªÕéÇÑ́ ¢Í§§Ò¹

¶ÒÁµ‹ÍÂÍ´
¡ÃÐµØŒ¹ãËŒ¤ Ố

¹Ö¡¶Ö§»˜ÞËÒ

·Õè¾ºº‹ÍÂ

¡ÃÐµØŒ¹ãËŒ·ÕÁ¤ Ố ÇÔà¤ÃÒÐË�

ãªŒ PICO à»š¹¡ÃÍºã¹¡ÒÃ¤Ố ÇÔà¤ÃÒÐË�
¤ Ố ¨Ò¡µÑÇªÕéÇÑ´¢Í§Í§¤�¡Ã

ÊÔè§·Õèµ¹àÍ§áÅÐ·ÕÁ§Ò¹·Ó

à¾×èÍ¾Ñ²
¹Ò¤ Ø³ÀÒ¾§Ò¹

 à·¤¹Ô¤
 â¨·Â�

 àÊÒÐËÒ
 ÇÔ¨ÑÂ·Õèãª‹

คำคม :  “คำถามที่มีจะชัดหรือไม่ชัด ขอเพียงแค่นำมาให้ FA 

ช่วยขัดเหลา จะใช้ประสบการณ์ที่มีสานฝันของเรา 

ให้ R2R เป็นอีกก้าวแห่งการพัฒนางาน”
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“ขอให้ท่านช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดและเทคนิค

ในการพูดคุยกับนักวิจัย	R2R	เพื่อให้มั่นใจว่าโจทย์วิจัย	R2R	 

เป็นปัญหาที่แท้จริงของหน่วยงานและควรนำมาทำต่อ”

           

“เห็นแล้วใช่...
นี่แหละโจทย์วิจัยที่ควรทำ”

คำถาม	

6

Note	Taker	:		 คุณสุนันทา	ตั้งปณิธานดี			 	 	

	 	 	 	 ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก

เรียบเรียงโดย	:	 คุณสรินยา	งามทิพย์วัฒนา				 	

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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	 บทบาทของคณุอำนวยในฐานะทีป่รกึษา	

การตั้งคำถามหรือโจทย์วิจัยคือจุดเริ่มต้นที่

สำคัญที่สุด	 เพื่อให้มั่นใจว่างานวิจัยนั้นจะ 

ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการ	 สามารถ 

นำผลไปใช้ ในการแก้ปัญหาจากการทำงาน 

ประจำของผู้ปฏิบัติงาน	ดังที่	รศ.	นพ.เชิดชัย	

นพมณจีำรสัเลศิ	กลา่วไวว้า่	“ตดิกระดมุเมด็แรก	

เริ่มด้วยคำถามที่ใช่”	 ทั้งนี้พบว่า	 คำถาม 

การวจิยัในการทำงานวจิยัทีผู่ว้จิยัเขา้มาปรกึษา	 

ส่วนใหญ่จะมี		2	ประเภท	คือ
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 1. ผู้วิจัยมีคำถามชัดเจน คุณอำนวย 
จะใช้เทคนิคของการโยนคำถามกลับเพื่อให้ 

ผูว้จิยัไดม้โีอกาสทบทวนคำถามการวจิยัไปเรื่อยๆ		 

ซึ่งหากคำถามนั้นอาจไม่จำเป็นต้องตอบด้วย 

การทำวิจัย	 หรืออาจไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของ 

ผู้ปฏิบัติงาน	 การที่ผู้วิจัยได้ทบทวนจะช่วยให้ 

ผู้วิจัยมองเห็นและเข้าใจได้ด้วยตัวเอง	 หรือ 

หากคำถามวจิยัยังไมช่ดัเจนการทบทวนกจ็ะชว่ย 

เหลาคำถามวิจัยให้ชัดเจนขึ้น	รวมทั้งช่วยดูถึง 

ความเป็นไปไดข้องโครงการวจัิย	ประเมินทรัพยากร 

ว่าเพียงพอที่จะทำการศึกษา	 ทั้งหมดนี้เพื่อ 

ความสำเร็จของการวิจัยนั้นเอง	

Yes!!!
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 2. ผู้วิจัยไม่มีคำถามวิจัยที่ชัดเจน บุคลากร 
ผูป้ฏบิตังิานทีม่ีใจในการแกป้ญัหา	ตอ้งการพฒันาการทำงาน	

หากแตค่ำถามการวจิยัยงัไมช่ดัเจน	จงึเปน็บทบาทของคุณ

อำนวยทีจ่ะอำนวยความชว่ยเหลอื	ช่วยคดิ	ช่วยคยุรว่มกัน	

กระตุน้ใหท้มีผูป้ฏบิตังิานไดค้ดิวเิคราะห	์ทบทวนหาคำถาม 

การวิจัยของตนเองที่สอดคล้องกับปัญหา	 เทคนิคในการ 

ชว่ยหาคำถามทีอ่าจนำไปใช	้คอื	ใหผู้ป้ฏบิตังิานชว่ยกนัเขยีน 

ปัญหาที่พบบ่อยๆ	 ในการปฏิบัติงานติดที่บอร์ด	 แล้วมา 

ชว่ยกนัคดัเลอืกเรื่องทีเ่ปน็ปญัหาทีพ่บบอ่ย	แตย่งัหาคำตอบ 

ไม่ได้	ในที่สุดจะพบคำถามวิจัยที่ชัดเจน
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เทคนิคของคุณอำนวย
	 1.	 ใช้คำถามต่อยอด	ช่วยให้ผู้วิจัยมอง 

เห็นคำถามวิจัยได้ชัดเจนขึ้น

	 2.	 ใชป้ระโยชนจ์าก	PICO	(P=	Population	 

ประชากรที่สนใจศึกษา	 I=Intervention	 การ 

รักษาหรือสิ่งที่ต้องการทดลองตรวจสอบ	 

C=Comparison	 การรักษาหรือสิ่งที่ต้องการ

เปรียบเทียบ	 O=Outcome	 ผลลัพธ์ที่จะวัด)		

เพื่อเป็นกรอบในการทำงานวิจัย	

	 3.	 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคำถามวิจัย	

ยงัไมรู่ว้า่จะทำอะไร	อาจเริม่จากการเลา่เรื่อง 

การปฏิบัติงาน	 การมองภาพ	 flow	 งาน	

ตัวชี้วัดของงาน	 จากนั้นให้ลองเขียนสรุป 

สิง่ทีต่นเองและทมีงานไดร้ว่มกนัพฒันางาน 

เพื่อทำให้เห็นประเด็นคำถามการวิจัยที่ 

ต้องการร่วมกัน
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	 4.	 คุณอำนวยเป็นตัวเชื่อมคน	 พาทีมผู้ปฏิบัติ 

งานทั้งหมดมาร่วมกันสร้างงานวิจัย	 คุยกันเป็นทีม	

ชวนผูเ้กีย่วขอ้ง	ผูร้บับรกิารมารว่มกนัมองปญัหาหนา้งาน	 

เพื่อนำประเด็นปัญหาที่รวบรวมได้มาสร้างงานวิจัย	

	 5.	 คุณอำนวยเป็นตัวเชื่อมความรู้	 เช่น	 เชิญ 

วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ต่างๆ	 ที่ผู้ปฏิบัติ 

หน้างานต้องการได้รับความช่วยเหลือ	 คุณอำนวยไม่

ได้รู้ลึกปัญหาหน้างานทุกเรื่อง	 เรื่องใดที่คุณอำนวย 

ไม่รู้ก็ทำหน้าที่เชื่อมโยงให้ผู้มาขอคำปรึกษาได้พบ 

ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

	 6.	 ใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		(SST:	Success	

Story	Telling)	เพื่อจุดประกายความคิดแก่ผู้สนใจ	

 

	 7.	 คุณอำนวยควรมีจติวทิยาการพดูคยุ	เพื่อให้ 

สามารถใช้คำพูดที่เป็นมิตร	 ไม่บั่นทอนกำลังใจของ 

ผู้มาขอคำปรึกษา	 เพราะอาจทำให้เราสูญเสียนักวิจัย

ที่มีค่าโดยไม่ตั้งใจ
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สิ่งสำคัญ 
การฟัง	คือ	ทักษะสำคัญของคุณอำนวย	

อย่าด่วนสรุปว่าปัญหาหรือคำถามวิจัยใดๆ	ไม่น่าต้องทำวิจัย	

เพราะอาจฟังยังไม่มากพอ	

และคุณอำนวยไม่ได้รู้ปัญหาหน้างานลึกไปทุกด้าน	

ไม่เช่นนั้น	อาจมีการตัดสินผิดพลาดได้	

เปรียบเสมือน	

“ซักประวัติไม่ดี	ไม่ครบถ้วน	อย่าด่วนวินิจฉัยและสั่งยา”

คำถามวิจัย 
ที่มีหน่วยงานอื่นเคยศึกษามาแล้ว	

แต่ไม่ตรงกับบริบทขององค์กรเรา	

ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบท	

และนำกลับมาใช้ประโยชน์กับองค์กรของเรา
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คุณอำนวยเป็นตัวเชื่อมคน	พาทีมผ
ู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมาร่วมกัน

สร้างงานวิจัย
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ใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

เพื่อจุดประกายความคิดแก่ผู้สนใจ
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Gene
ratio

n ME

สอน Yong Blood

อย่างไรให้เดินได้

ด้วยตนเอง
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Mind map
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à¢ŒÒÁÒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
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µỐ ÍÒÇØ̧  à¾ÔèÁ·Ñ¡ÉÐ àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ

¨Ñº¡ÅØ‹Á¤¹ÇÑÂà́ ÕÂÇ¡Ñ¹

ÁÕ·Ñ¡ÉÐ »ÃÑº·ÑÈ¹¤µÔ

¾ÃŒÍÁÃÑº¿˜§

ã¨àÂç¹

¡ÃÐº
Ç¹

¡Ò
Ã

empowerment+
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 ãËŒ·ÓÇÔ¨ÑÂ

Blood ÍÂ‹Ò§äÃ
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คำคม : “ให้ลองทำ ช่วยสนับสนุน เติมกำลังใจ 

ปลุกไฟให้ Young Blood”
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“ขอให้ท่านช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

การชี้แนะและช่วยเหลือผู้วิจัยอย่างเหมาะสม	

เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเรียนรู้ ในกระบวนการวิจัยจนสำเร็จ	

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคนอย่างแท้จริง	

ไม่ใช่เพียงเพื่อได้ผลงานวิจัยเท่านั้น

คำถาม	

7 “สอน Young Blood 
อย่างไรให้เดินได้ด้วยตัวเอง”

Note	Taker	:		 คุณสายใจ	ชอบงาม	

	 	 	 	 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

	 	 	 	 องครักษ์

เรียบเรียงโดย	:	 คุณสรินยา	งามทิพย์วัฒนา				 	 	 	

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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	 การที่จะทำให้งาน	 R2R	 ขยายพื้นที่	

แพร่กระจายไปในองค์กร	หน่วยงาน	ประเทศ 

อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยนื	คงไมไ่ดอ้ยูแ่คค่ณุอำนวย 

คนใดคนหนึ่ง	 แต่เป็นการขับเคลื่อนของทีม	

การถ่ายทอดความรู้ทักษะ	 พัฒนาศักยภาพให ้

กบัคนรุน่ใหม	่ในการเปน็พีเ่ลีย้งและคณุอำนวย 

รุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ	 เพื่อการสร้างทีมให้	

R2R	ขยายและยัง่ยนื		และทดแทนคณุอำนวย 

ทีอ่าจเปลีย่นบทบาทจากคณุอำนวยเปน็คณุเอือ้	 

(ผู้บริหาร)	อีกด้วย
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1. ศาสตรแ์ละศลิป ์ทีจ่ำเปน็สำหรบั Young Blood 

เดินได้ด้วยตัวเอง 
	 1)	ด้านคุณสมบัติของคุณอำนวย		

	 2)	ด้านคุณสมบัติของนักวิจัย	 เพื่อเข้าใจ	 

	 	 นักวิจัยอย่างถ่องแท้

	 3)	ด้านกระบวนการ	 เช่น	 กิจกรรมต่างๆ	 

	 	 ในการกระตุน้สรา้งงานวจิยั	การทำงานเชงิรกุ	 

	 	 การสอน

	 4)	ด้านการสนับสนุน	การให้กำลังใจ

2. เทคนิคของคุณอำนวยในการสร้าง Young Blood  
	 1)	 มองหา	คน้หา	Young	Blood		อาจเริม่ตน้จากการคน้หาจาก 

	 	 นักวิจัย	 ผู้สนใจ	 ผู้มีใจ	 ที่มีคุณสมบัติของคุณอำนวย	 

	 	 ดังที่กล่าวไว้ ในบทที่	 1-6	 เริ่มทำจากคนใกล้ตัวก่อน	 

	 	 แล้วขยายวงไปเรื่อยๆ

	 2)	พร้อมที่จะฟัง	 เรียนรู้ร่วมกันกับ	 Young	 Blood	 

	 	 เปดิโอกาสใหพ้ดูคยุ	เลา่ใหฟ้งัถงึปญัหาทีต่อ้งการจะแก้ไข		 

	 	 แล้วให้ลองหาวิธีแก้ไข	 ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม	 

	 	 และให้คำปรึกษา	ให้ลองทำดูด้วยตนเอง	โดยไม่บอก 

	 	 ว่าสิ่งที่ทำอยู่คืองานของคุณอำนวย
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			3)	 ใช้กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์	 ทำให้	 Young	 

	 Blood	เตบิโตไปตามสายงานของตวัเอง	โดยใชห้ลกัการ	 

	 empowerment	 ทำให้รู้สึกรักและเข้าใจงานวิจัย	 

	 ที่สำคัญให้ยึดนักวิจัยเป็นศูนย์กลาง

			4)	 ประเมนิความตัง้ใจ	ชีแ้จงใหค้ำแนะนำในการทำวจิยั 

	 ในแงบ่วก	และทำให	้Young	Blood	รูส้กึวา่อบอุน่ใจ	 

	 เชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น

			5)	 การให้คำแนะนำรูปแบบแม่กับลูก	 พี่กับน้อง	 

	 พจิารณาและให้คำแนะนำให้ตรงกับบคุลกิ	ลกัษณะ	 

	 ซึง่วธินีีท้ำใหเ้กดิการตอ่สาย	ถา่ยทอดไปใน	Young	 

	 Blood	รุน่ตอ่ๆ	ไป	“เพราะเรารกักนั	รกัมนัใหญม่าก” 

			6)	 เริม่จากสอนใหแ้กป้ญัหางา่ยๆ	อาจเริม่ตน้แบบ	 

	 CQI	 สอนให้ย่อยปัญหาเริ่มจากการแก้	 

	 แนะนำปัญหาบางส่วนเท่าที่ทำได้	 แล้ว 

	 คอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม	 และเป็นกำลังใจ 

	 เป็นระยะๆ

			7)	 ต้องใจเย็น	 เพราะ	 Young	Blood	 ไม่ค่อย 

	 มีความมั่นใจ	 ต้องให้ลองผิดลองถูก	 และ 

	 คอยเฝ้าดูพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงในยามเมื่อ 

	 เค้าต้องการ	 เข้าใจใน	 life	 style	 ของ 

	 แต่ละคน
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			8)	 อาจใชก้ารปรบัทศันคตใินผูส้นใจและมศีกัยภาพที่ 

	 จะเปน็	Young	Blood	เชน่	ผูจ้บปรญิญาโทแตไ่มเ่ขา้ใจ	 

	 R2R	ซึ่งอาจต้องเพิ่มศิลป์ในการเป็นคุณอำนวย	

			9)	 การจับกลุ่ม	Young	Blood		ที่อายุใกล้เคียงกัน	 

	 ทำงานดว้ยกนัเปน็กลุม่	เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่น 

	 เรียนรู้ต่อยอดความคิด	 พัฒนาการทำงาน	 

	 ร่วมกันเป็นทีม		

		10)	การสร้างระบบให้มีทีมคุณอำนวย 

	 ทีม่คีวามสามารถ	เมื่อนกัวจิยัตอ้งการ 

	 คำปรึกษาด้านไหนให้ส่งต่อหรือ 

	 ประสานงานใหน้กัวจิยั	ไปยงัคณุอำนวย 

	 ที่มีความถนัดด้านนั้น	 เพื่อการให้ 

	 คำปรึกษาที่กระจ่าง

		11)	 เพิม่ศกัยภาพและความเขา้ใจเกีย่วกบั 

	 การวจิยั	โดยนำงานวจิยัมาแลกเปลีย่น 

	 เรียนรู้	 ศึกษาหาประเด็นที่ควรมอง	 

	 ในฐานะคุณอำนวยเป็นการฝึกจาก 

	 กรณีตัวอย่างจริง	
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		12)	 ตดิอาวธุ	เพิม่ทกัษะ	เสรมิความรูแ้ก	่Young	Blood	ใหเ้ปน็ระยะๆ	 

	 อยา่งตอ่เนื่อง	ใหเ้กดิความรู	้ความมัน่ใจการพฒันาศกัยภาพ	 

	 โดยอาจเชิญวิทยากรจากภายนอก

		13)	การให้รางวัลแก่	Young	Blood		ที่ประสบความสำเร็จ	 

	 โดยการให้โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จ 

	 ที่ตนเองได้ทำ	 เป็นการขยายวง	 และถ่ายทอด	 Tacit	 

	 knowledge	 (ความรู้ฝังในคนจากประสบการณ์)	 

	 เป็นการยกย่อง	 เชิดชู	 และให้กำลังใจสร้าง 

	 แรงบันดาลใจ

		14)	การดึงผู้บริหารเข้ามาสนับสนุน	อาจเป็นงบประมาณ 

	 ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย	 ค่าการเดินทางไปนำเสนอ 

	 ผลงาน	

		15)	การมีกิจกรรม	 R2R	Walk	 Round	 เพื่อติดตาม 

	 การทำวิจัยว่าก้าวหน้าไปถึงไหน	ติดกระบวนการไหน	 

	 คุณอำนวยต้องเข้าถึงผู้บริหาร	เพราะจะได้หาวิธีการ	 

	 หรือแรงสนับสนุนมาช่วย



100

ชื่อเจ้าของภาพ	:	คุณศุภาสินี	โกกนท

เราก็มีพี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลร้องก
วาง	 ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้ว 

ทั้งในบทบาทนักวิจัยจนก้าวสู่ค
ุณอำนวยขั้นเทพ	 มาช่วยปรับ	

ช่วยแต่ง	ปรับจูนความคิด	ความเข
้าใจ	กับการทำ	R2R	ให้กับน้องๆ	

และสร้างคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่...ถนน
นักวิจัย
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ผูส้นบัสนนุและเอือ้อำน
วยความสะดวกในการ

ทำกจิกรรมการพฒันา 

บคุลากรทัง้ในและนอกโร
งพยาบาลพระปกเกลา้ เช

น่ การเปน็วทิยากรใน 

การสอน Control Chart
 และเปน็ Facilitator 

แกนั่กวิจัย R2R หน้าใหม่  

อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาสำห
รับนักวิจัยในหน่วยงาน

และนอกหน่วยงาน 

ชื่อเจ้าของภาพ	:	คุณเกล็ดดาว		จันทฑีโร	โรงพยาบาลพระปกเกล้า
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บทส่งท้าย

	 หลงัจากทา่นไดอ้า่นหนงัสอืเลม่นีแ้ลว้	เชื่อวา่อาจมี

ความเหน็แตกตา่งกนัออกไป	ทัง้ทีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย	

ทั้งที่รู้สึกว่าครบถ้วนดีแล้วหรือรู้สึกว่ายังขาดบาง 

ประเด็นไป	 ซึ่งเป็นธรรมชาติและเป็นความสวยงาม 

ของความรู้เชิงปฏิบัติที่มีความเป็นพลวัตรสูงไม่นิ่ง

ตายตัว	

Success

102
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	 สิ่งสำคัญที่สุดคือ	 ก่อนนำความรู้ไปใช้งานต้องมีการ 

ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทที่ต้องการนำไปใช้และเมื่อมี 

ประสบการณ์ในการใช้งานชุดความรู้ชุดนี้แล้ว	 ผู้ ใช้ควรหมั่น 

ทบทวนความรู้ที่เกิดขึ้นโดยการทำ	 After	 Action	 Review	

(AAR)		ทัง้สว่นตวัและรว่มกบัผูอ้ื่น	รวมทัง้ใครค่รวญและสะทอ้น 

ประสบการณ	์(Reflect)	ทีเ่กดิขึน้จรงิกบัคณุอำนวย	คณุเอือ้และ 

คณุกจิทีม่ากประสบการณ	์เพื่อยกระดบัการเรยีนรู	้ในประเดน็เหลา่นี	้

หากเปน็ไปได	้ควรมกีารตอ่ยอดหรอืสรรคส์รา้งองคค์วามรู้ ใหม่ๆ 	 

ตามแบบฉบบัในบรบิทของตนเอง	เพื่อใหเ้กดิชดุความรูท้ีส่ำคญั 

ตอ่การขบัเคลื่อนงาน	R2R		เมื่อทา่นใชง้านชดุความรูน้ัน้แลว้รูส้กึ 

ว่าดีมีประโยชน์	 ท่านควรหาโอกาสในการเผยแพร่ชุดความรู้ 

ของทา่น	รวมทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ื่นในบรบิททีแ่ตกตา่งกนั	 

เพื่อเปดิมมุมองใหม่ๆ 	และสรา้งเครอืขา่ยทีพ่รอ้มจะชว่ยเหลอืกนั 

ต่อไป		

	 สดุทา้ยนีข้อใหท้กุทา่น 

มสีขุสนกุสนานกบัการเรยีนรู้ 

วิธีการขับเคลื่อนงาน	 R2R	 

เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ 

สงัคมไทยของเราเปน็สงัคม

แห่งการเรียนรู้ต่อไป	
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แด่	

“คุณอำนวย...ผู้ ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมรัก”

ขอขอบคุณ...

เพื่อนพี่น้องคุณอำนวย	R2R	ขั้นเทพทุกท่าน

กับการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า

ที่เกิดจากการลงมือทำจริงในเส้นทางการเป็นคุณอำนวย

ทุกประสบการณ์ได้ถูกรวบรวมไว้ ในหนังสือ	

“เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน 
ทักษะสำคัญของคุณอำนวย”

แง่มุมดีดีในวิถีทางการเป็นคุณอำนวยที่ได้รับจากท่าน	

จะได้รับการถ่ายทอดสู่คุณอำนวยรุ่นใหม่ต่อไป...

ด้วยรัก R2R ประเทศไทย


