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กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NSKM ครั้งที่ 5 
 

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
NSKM ครั้งที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้อง 602 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (AAR) ภายหลังจากที่มีตัวแทนของ
คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มหน่ึงได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากงาน
ประจําสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 4 เช่ือมพลังเครือข่าย ขยาย...คุณค่างานประจํา” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ทางคณะกรรมการฯ จึงได้เชิญ
บุคลากรกลุ่มน้ีมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันภายใต้ข้อคําถาม ดังต่อไปน้ี 

 คาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึน้ ? 

1. คิดว่าเป็นงานที่ไม่น่าจะเก่ียวข้องกับงานประจําที่ทําอยู่ จึงคาดหวังไว้เพียงการศึกษาตัวอย่างจากผู้ที่ทํา 
R2R ประสบความสําเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางในการนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานของเรา 

2. ได้รับทราบหลักการของ R2R การทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนการทําวิจัย การคิดหัวข้อวิจัย และวิธีการ
มองงานของเราออกมาเป็นงานวิจัย 

3. ได้เห็นว่าคนอื่นเขาทํา R2R กันอย่างไร และได้รับประโยชน์จากการนําเสนอผลงาน R2R ของผู้ที่
ประสบความสําเร็จ ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมาย 

4. ได้วิธีการทํา R2R ให้เกิดขึน้ในคณะพยาบาลศาสตร์ แต่อาจต้องนํามาประยุกต์ใช้  

 อะไรเกิดขึน้จริง ? 

จากการเข้ากิจกรรมกลุ่มย่อย ทําให้ได้แนวคิดทีส่ําคัญ ดังนี้ 
1. จากห้องแล๊บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 
- ใช้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรยีนรู้โดยการนํา KM มาเป็นเคร่ืองมือ 
2. ขยายคุณค่างานประจํา : R2R พัฒนาระบบบริการ 
- เราไม่ควรต้ังต้นด้วยการทํา R2R แต่ควรเริ่มต้นที่ความต้องการจะพัฒนาคน พัฒนางาน 
- ควรสรา้งเครอืข่ายให้เกิดขึ้น 
- มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สื่อสารขยายคุณค่าผลการวิจัยสู่นโยบายและภาคปฏิบัติ 
- การสื่อสารให้ประสบผลสําเร็จจะต้องใช้หลักการสื่อสาร คือ “รู้เขา รู้เรา รู้เน้ือหา” รู้เขาคือ คนฟังเป็นใคร 

มีพ้ืนฐานความรู้อย่างไร รู้เราคือ มีการเตรียมความพร้อม เตรียมใจ บุคลิกภาพ ภาษาพูด และมีการฝึกฝน มีทักษะ/
เทคนิคการนําเสนอ รวมทั้งการใช้เครื่องมือสื่อสาร  

4. เช่ือมพลังเครือข่าย INN R2R : Link, Share, Learn 
- จะทํา R2R ได้ต้องมีทีมที่เข้มแข็ง 
5. เครือข่ายที่มีชีวิต : เครือข่าย R2R ภาคกลาง : R2R ใครๆ ก็ทําได้ ง่ายจะตาย 
- งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิต คือให้คิดว่าทํางานเพ่ือเป็นช่องทางในการทําความดี 



2 
 

- มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และมีการถกปัญหาร่วมกัน 
- ควรทํา R2R เป็นทีม โดยการร่วมกันคิด รว่มกันทํา คือ “ไม่ดูด R2R เข้ามาไว้กับตัวเอง” 
- มีการช่วยเหลือกัน 
6. เคล็ดลับสําหรับคุณเอ้ือ : การส่งเสริม R2R ในหน่วยงาน 
- คุณเอ้ือก็คือคุณอํานวย ทําหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนํา KM เข้ามาใช้ 
- คุณเอ้ือต้องคอยช่ืนชม ให้กําลังใจ หรือมีการให้รางวัลแก่ผู้ที่ทํา R2R  
- คุณเอ้ือต้องเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิด R2R ได้ในหน่วยงาน 
7. สารพันคําถามกับก้าวย่าง R2R ที่มั่นคง 
- การทํา R2R ต้องเกิดจากการมีความคิดที่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีคณุเอ้ือคอยช่วยเหลือ 

 ได้เรียนรู้อะไร ? 

จากภาพรวมของกิจกรรม พบว่า 
1. “ได้ไปเห็น แต่ไม่ได้ไปรู้” ได้ไปเห็นก็คือว่า ขณะนี้เขาทําอะไรกันไปบ้าง และ R2R ก้าวหน้าไปถึงจุดไหนแล้ว  
2. เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการพยาบาล การสาธารณสุข ซึ่งอาจจะไม่เก่ียวข้องกับงานของเราโดยตรง จึงทํา

ให้เห็นเป็นภาพกว้างๆ เช่นเรื่องของการแพทย์ การสาธารณสุขของไทยปัจจุบันจะไปในทิศทางใด และการมอง
การวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในทางการการแพทย์ การสาธารณสุขของไทย 

3. เกิดความรู้สึกตะลึง และประทับใจ ว่าเขาสามารถจัดกิจกรรม R2R ได้ในระดับชาติจริงๆ ซึ่งสิ่งที่ได้รับ
ก็คือ “การได้รู้ ได้เห็น” คือ รู้ว่าหน้างานของเขากับหน้างานของเรา (สายสนับสนุน) ไม่เหมือนกัน แต่เราได้รู้วิธีการ
ว่าเขาทํา R2R กันอย่างไร เราก็จะได้วิธีการตรงน้ันมาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้  

4. เขามีเครือข่ายภาคีที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งยังขยายไปตามจังหวัด ชุมชน และหน่วยสาธารณสุข
ด้วย ซึ่งจะทําให้เขามีความเข้มแข็งในการขยาย R2R ลงสู่เครือข่ายได้อย่างเป็นระบบ 

5. เขามีการทํางานเป็นทีม มกีารพัฒนางานไปด้วยกัน เป็นทีมเดียวกัน 
6. เขามีผู้นําในการสร้าง/กระตุ้นให้เกิดผลงานขึ้นมา รวมทั้งมีการขยายผลงานไปสู่กลุ่มที่มีการทํางาน

ในลักษณะเดียวกัน โดยการเช่ือมโยงเครือข่าย 
7. เขาไม่ได้นํางานวิจัยมาเป็นตัวต้ัง แต่นําคุณค่าของชีวิตการทํางานมาเป็นตัวต้ัง โดยเริ่มต้นที่การให้บุคคล

เห็นคุณค่าในงานของตนเอง และเร่ิมพัฒนา/ปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนนําไปสู่การทํา R2R และการ
ปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ 

8. ทําให้เกิดกําลังใจ คือเริ่มต้นจากความอยากที่จะหาวิธีแก้ปัญหาหรือพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น หากเรา
นําเอาทฤษฎีการวิจัยมาเป็นตัวต้ังต้นก็จะทําให้เราท้อและหมดกําลังใจที่จะทํา ที่เรียกว่า “เกิดบาดแผลในการทําวิจัย” 
ซึ่งจะส่งผลให้เราไม่อยากทําวิจัย คล้ายกับกลอนที่ว่า“สถิติมา ปัญหาหด หมดกําลังใจ” 

9. อย่าเอาวิชาการมาเป็นหลัก แต่ใหค้ิดถึงการพัฒนาคน พัฒนางานเป็นหลัก 
10. ทําให้ทราบว่าจริงๆ แล้ว R2R เป็นการปรับการทํางาน แล้วนําวิจัยเข้ามาอธิบายให้เป็นระบบ ระเบียบ 

โดยเริ่มต้นจากการทําอะไรท่ีง่ายๆ ก่อน 
11. R2R คือการพัฒนางาน โดยการนําวิจัยมาใช้สนับสนุนสิ่งที่ทํา เพ่ือทําให้เกิดความน่าเช่ือถือ และเป็น

การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
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12. ได้เห็นจุดเริ่มต้นว่าเขาทํา R2R เพราะเหตุใด และเขาใช้แนวคิด/วิธีการอย่างไร ที่ทําให้ประสบความสําเร็จ
จนได้รับรางวัล และได้มีโอกาสนําเสนอผลงานในคร้ังน้ี 

13. เขาเริ่มต้น R2R จากสิ่งที่ง่ายๆ จากปัญหาหน้างานของเขา และมีการเก็บสถิติแล้วนํามาวิเคราะห์
ออกมาให้เห็นค่าอะไรบางอย่างเท่าน้ันเอง คือเป็นการปรับงานของเขาอย่างไรให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ทําให้เขาทํางาน
น้อยลง และมีความสุขมากขึ้น ในขณะที่ผู้รับบริการยังคงมีความพึงพอใจอยู่ 

14. R2R ในแต่ละที่จะเป็นลักษณะของการพูดคุยกัน ย่ิงพูดคุยกันมาก ก็จะย่ิงเข้าใจกันมาก รวมทั้งมีการ
เช่ือมโยงเครือข่าย ซึ่งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 จะทําอะไรต่อไปในอนาคต ? 

1. คณะฯ ต้องหาแรงกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจก่อน โดยให้เขารู้สึกว่างานที่ทําอยู่เป็นงานที่มี
คุณค่ากับตนเองและองค์กร เป็นส่วนที่สนับสนุนให้อาจารย์มีการเรียนการสอน นักศึกษาได้รับความสะดวกสบาย 
เพื่อให้เกิดความต้องการจะพัฒนา/ปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น ไม่ใช่ทําไปวันๆ โดยค่อยๆ เริ่มต้นไปทีละก้าว 
ให้ R2R ซึมซับอยู่ในใจก่อนว่ามันมีคุณค่า มีประโยชน์ และไม่ยากที่จะทํา และควรเริ่มต้นที่สิ่งเล็กๆ ก่อน เช่น 
ทดลองทําในลักษณะของบทความวิจัยก่อน และค่อยขยับไปทําวิจัยที่เป็นเล่ม 

2. ให้เริ่มต้นด้วยการมองว่าเราต้องการปรับปรุงงานก่อน ทําอย่างไรให้งานดีขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และ
ผลลัพธ์ดีขึ้น เช่น การจัดสัมมนาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ โดยให้แต่ละหน่วยงานคิดสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา/
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และทําเป็นโครงการเล็กๆ ออกมา แล้วนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3. ต้องให้บุคลากรของคณะฯ เข้าใจก่อนว่า R2R คืออะไร ทําให้เขาเห็นว่างานของเขามีอะไร แล้วเขาสามารถ
ต้ังโจทย์คําถามได้ว่าจะปรับปรุงงานของเขาอย่างไร  

4. ควรมีเวทีเล็กๆ ในการแลกเปลี่ยน R2R ของสายสนับสนุน รวมถึงการนําเสนอผลงาน มีการช่ืนชมผลงาน 
ซึ่งจะทําให้ผู้ทําเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และทําให้มีกําลังใจมากขึ้น 

5. นําคนที่มีการปรับปรุง/พัฒนางาน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ผู้อ่ืนได้เรียนรู้ไปด้วย 
6. อยากให้มีพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือในการทํา R2R (นอกเหนือจากรองคณบดีที่กํากับ และศูนย์วิจัย) โดยนํา

คนที่ทํา R2R สําเร็จมาเป็นพ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษาด้วย 
7. สร้างคุณอํานวยให้เกิดขึ้นในคณะฯ ให้มากขึ้น เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ คอยช่วยเหลือและ

เอ้ือให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพ่ือหาทางแก้ปัญหาในงาน/ปรับปรุงงาน  
8. คณะฯ ควรจัดให้มีห้องปรึกษาในการทํา R2R 
9. R2R ควรเกิดจากความอยากที่จะปรับปรุงงาน ซึ่งต้องเกิดมาจากใจ ไม่ใช่ลักษณะสั่งการจากข้างบน และ

มีลักษณะ “ต้อง”ทํา โดยการใช้ PA เป็นตัวกําหนด 

สําหรับกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NSKM ในครั้งน้ี คงทําให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เก่ียวกับกิจกรรม R2R ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคลากรสายสนับสนุนและคณะฯ เพ่ือให้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
อันนําไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

 
       นางสาวชวนันทร์ พรหมโชติ 
         ผู้บันทึก 
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รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม   

1. อาจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน สุวรรณรูป 
3. นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจติร 
4. นางนภัสสร ลาภณรงค์ชัย 
5. นางสาวชวนันทร์ พรหมโชติ 
6. นางสาวกอบกุล เลาหิตกุล 
7. นางจรินทิพย์ อุดมพันธุรัก 
8. นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล 
9. นางสาวสิริลักษณ์ หยองอนุกูล 


