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บทคัดยอ  
  R2R เปนกระบวนการตอเน่ืองที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรแตละคนสามารถ
สรางสรรคผลงานวิจัยของตนไดอยางมีความสุขตลอดเวลา ไดปรับปรุงคําแปลของ R2R เปนการพัฒนา
งานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย ไดนําเสนอขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติในการนํา R2R       
มาประยุกตเพื่อการพัฒนาบุคลากรและผลงานวิจัยขององคการที่ไมยุงยากใชคาใชจายนอย สามารถ
นําไปใชพัฒนาทุนมนุษยใหกับประชาชนและบุคลากรทุกคนไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ดวยการ    
เริ่มตนจาก R2R แทและดีที่ทํามาแลวในอดีต รวมทั้งประโยชนของ R2R การเขียนโครงรางการวิจัย           
การขอใบรับรองจริยธรรม รวมทั้งองคความรูและเทคนิคที่จําเปนในการดําเนินงานและการพัฒนา R2R 
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 Routine to Research or R2R is a continuous process to support and to promote 
each person in creating his or her research happily all the time. The translation of R2R 
from English into Thai has been adjusted to a development of Main tasks to Research. 
This paper showed the practical steps and methods in applying R2R on the process 
improvement of HRD and Research of the organization which were not difficult, 
inexpensive, and highly efficient in Human capital development of any organization 
and all citizens continueously and sustainably. It is started from good practice in the 
past. Writing research proposal, Ethical Certification requests, the necessary Body of 
Knowledge and Techniques for the development and the implementation of R2R were 
included. 
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บทนํา 
  R2R ยอมาจาก routine to research เปนคําที่บัญญัติขึ้นโดย ศ.นพ.วิจารณ พานิช       
แปลตรง ๆ วางานประจําสูงานวิจัย (เชิดชัย และคณะ, 2552; กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) โดยมี
หลักคิดและวัตถุประสงควาเปนการใชขอมูลและประสบการณจากการ “ทํา” งานในการสรางความรู 
โดยมุงใหทํางานประจํา (routine work/task) ที่มักจะเปนงานที่นาเบื่อกลายเปนงานสรางความรูเปน
งานที่มีคุณคายิ่งทํางานมานานก็ยิ่งมีปญญา มีความรู เกิดความภาคภูมิใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ดวยการทําให      
การทํางานประจําน้ันเปนงานวิจัย R2R จึงเปน “เครื่องมือ” ที่ทรงคุณคาในการพัฒนา “ทุนมนุษย 
(human capital)” (นิสดารก, 2554) เพื่อพัฒนางานขับเคล่ือนองคการสูองคการแหงการเรียนรู 
(learning organization: LO) อยางม่ันคงและยั่งยืน  
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดกําหนดยุทธศาสตร “การสนับสนุนการวิจัยจากงาน
ประจํา” เพื่อเปนกลยุทธในการพัฒนากําลังคนดานการจัดการความรูและสนับสนุนการใชความรู      
เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ โดยรวมมือกับคณะแพทยศาสตรศิริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือขายจัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
ระดับประเทศ (จรวยพร และอภิญญา, 2551; เชิดชัย และอัครินทร, 2555) โดยจัดใหมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดนทุกปติดตอกันเปนปที่ 7 ในป พ.ศ. 2557 โดยมีหนวยงานหลัก
ของเครือขาย (R2R node) กระจายอยูทั่วประเทศทั้งระดับภาค และระดับจังหวัด 
  ดวยคุณคาของ R2R ที่กอใหเกิดประโยชนตอผูปวยและประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ไดรับเอา R2R เปนนโยบายและกิจกรรมสําคัญขององคการและหนวยงานในสังกัด ดวยการ
สงเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพงานประจําทั้งหลายใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง โดยยึดประโยชน
สุขของประชาชนเปนศูนยกลาง 
  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดกลาวไวในการประชุม R2R ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 “R2R เครื่องมือ
เสริมพลังสรางสุขภาพสูสุขภาวะ” วา R2R เปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน 
(transformation) ทั้งระดับบุคคล ระดับองคการ และระดับสังคม จึงเปนเครื่องมือที่มีคุณคายิ่งตอ
มนุษยชาต ิ
   แตการใชคําวา “งานประจํา” กอใหเกิดความรูสึกวา R2R เปนงานธรรมดา ๆ ทั่วไป เปนงาน
ที่ไม สําคัญมากนัก นักวิชาการ/นักวิจัย จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นักวิชาการ/นักวิจัย                
ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จึงมักจะนํา R2R ไปใชในการพัฒนางานดาน back office ของ
องคการ เชน หนวยงานในสํานักงานคณบดี/อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ฯลฯ เน่ืองจาก
นักวิชาการ/นักวิจัยเหลาน้ัน มีความเชื่อและยึดม่ันถือม่ันในระเบียบวิธีวิจัย ตามที่ตนไดปฏิบัติสืบตอ ๆ 
กันมา จึงมุงทําวิ จัยในงานที่วงการทางวิชาการของตนสนใจและใหความสําคัญ ซ่ึงจะนําไปสู
ความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการของตน โดยละเลยประโยชนที่ผูรับบริการและประชาชนจะไดรับ
จากผลการวิจัย 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซ่ึงเปนองคกรหลักในการสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนางานวิจัยของชาติ ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ R2R ที่กอใหเกิดประโยชนตอประชาชน
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  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซ่ึงเปนองคกรหลักในการสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนางานวิจัยของชาติ ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ R2R ที่กอใหเกิดประโยชนตอประชาชน
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บทนํา 
  R2R ยอมาจาก routine to research เปนคําที่บัญญัติขึ้นโดย ศ.นพ.วิจารณ พานิช       
แปลตรง ๆ วางานประจําสูงานวิจัย (เชิดชัย และคณะ, 2552; กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) โดยมี
หลักคิดและวัตถุประสงควาเปนการใชขอมูลและประสบการณจากการ “ทํา” งานในการสรางความรู 
โดยมุงใหทํางานประจํา (routine work/task) ที่มักจะเปนงานที่นาเบื่อกลายเปนงานสรางความรูเปน
งานที่มีคุณคายิ่งทํางานมานานก็ยิ่งมีปญญา มีความรู เกิดความภาคภูมิใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ดวยการทําให      
การทํางานประจําน้ันเปนงานวิจัย R2R จึงเปน “เครื่องมือ” ที่ทรงคุณคาในการพัฒนา “ทุนมนุษย 
(human capital)” (นิสดารก, 2554) เพื่อพัฒนางานขับเคล่ือนองคการสูองคการแหงการเรียนรู 
(learning organization: LO) อยางม่ันคงและยั่งยืน  
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดกําหนดยุทธศาสตร “การสนับสนุนการวิจัยจากงาน
ประจํา” เพื่อเปนกลยุทธในการพัฒนากําลังคนดานการจัดการความรูและสนับสนุนการใชความรู      
เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ โดยรวมมือกับคณะแพทยศาสตรศิริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือขายจัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
ระดับประเทศ (จรวยพร และอภิญญา, 2551; เชิดชัย และอัครินทร, 2555) โดยจัดใหมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดนทุกปติดตอกันเปนปที่ 7 ในป พ.ศ. 2557 โดยมีหนวยงานหลัก
ของเครือขาย (R2R node) กระจายอยูทั่วประเทศทั้งระดับภาค และระดับจังหวัด 
  ดวยคุณคาของ R2R ที่กอใหเกิดประโยชนตอผูปวยและประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ไดรับเอา R2R เปนนโยบายและกิจกรรมสําคัญขององคการและหนวยงานในสังกัด ดวยการ
สงเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพงานประจําทั้งหลายใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง โดยยึดประโยชน
สุขของประชาชนเปนศูนยกลาง 
  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดกลาวไวในการประชุม R2R ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 “R2R เครื่องมือ
เสริมพลังสรางสุขภาพสูสุขภาวะ” วา R2R เปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน 
(transformation) ทั้งระดับบุคคล ระดับองคการ และระดับสังคม จึงเปนเครื่องมือที่มีคุณคายิ่งตอ
มนุษยชาต ิ
   แตการใชคําวา “งานประจํา” กอใหเกิดความรูสึกวา R2R เปนงานธรรมดา ๆ ทั่วไป เปนงาน
ที่ไม สําคัญมากนัก นักวิชาการ/นักวิจัย จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นักวิชาการ/นักวิจัย                
ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จึงมักจะนํา R2R ไปใชในการพัฒนางานดาน back office ของ
องคการ เชน หนวยงานในสํานักงานคณบดี/อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ฯลฯ เน่ืองจาก
นักวิชาการ/นักวิจัยเหลาน้ัน มีความเชื่อและยึดม่ันถือม่ันในระเบียบวิธีวิจัย ตามที่ตนไดปฏิบัติสืบตอ ๆ 
กันมา จึงมุงทําวิ จัยในงานที่วงการทางวิชาการของตนสนใจและใหความสําคัญ ซ่ึงจะนําไปสู
ความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการของตน โดยละเลยประโยชนที่ผูรับบริการและประชาชนจะไดรับ
จากผลการวิจัย 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซ่ึงเปนองคกรหลักในการสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนางานวิจัยของชาติ ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ R2R ที่กอใหเกิดประโยชนตอประชาชน
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บทนํา 
  R2R ยอมาจาก routine to research เปนคําที่บัญญัติขึ้นโดย ศ.นพ.วิจารณ พานิช       
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การทํางานประจําน้ันเปนงานวิจัย R2R จึงเปน “เครื่องมือ” ที่ทรงคุณคาในการพัฒนา “ทุนมนุษย 
(human capital)” (นิสดารก, 2554) เพื่อพัฒนางานขับเคล่ือนองคการสูองคการแหงการเรียนรู 
(learning organization: LO) อยางม่ันคงและยั่งยืน  
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดกําหนดยุทธศาสตร “การสนับสนุนการวิจัยจากงาน
ประจํา” เพื่อเปนกลยุทธในการพัฒนากําลังคนดานการจัดการความรูและสนับสนุนการใชความรู      
เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ โดยรวมมือกับคณะแพทยศาสตรศิริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือขายจัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
ระดับประเทศ (จรวยพร และอภิญญา, 2551; เชิดชัย และอัครินทร, 2555) โดยจัดใหมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและคัดเลือกผลงานวิจัยดีเดนทุกปติดตอกันเปนปที่ 7 ในป พ.ศ. 2557 โดยมีหนวยงานหลัก
ของเครือขาย (R2R node) กระจายอยูทั่วประเทศทั้งระดับภาค และระดับจังหวัด 
  ดวยคุณคาของ R2R ที่กอใหเกิดประโยชนตอผูปวยและประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) ไดรับเอา R2R เปนนโยบายและกิจกรรมสําคัญขององคการและหนวยงานในสังกัด ดวยการ
สงเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพงานประจําทั้งหลายใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง โดยยึดประโยชน
สุขของประชาชนเปนศูนยกลาง 
  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดกลาวไวในการประชุม R2R ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 “R2R เครื่องมือ
เสริมพลังสรางสุขภาพสูสุขภาวะ” วา R2R เปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน 
(transformation) ทั้งระดับบุคคล ระดับองคการ และระดับสังคม จึงเปนเครื่องมือที่มีคุณคายิ่งตอ
มนุษยชาต ิ
   แตการใชคําวา “งานประจํา” กอใหเกิดความรูสึกวา R2R เปนงานธรรมดา ๆ ทั่วไป เปนงาน
ที่ไม สําคัญมากนัก นักวิชาการ/นักวิจัย จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นักวิชาการ/นักวิจัย                
ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จึงมักจะนํา R2R ไปใชในการพัฒนางานดาน back office ของ
องคการ เชน หนวยงานในสํานักงานคณบดี/อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ฯลฯ เน่ืองจาก
นักวิชาการ/นักวิจัยเหลาน้ัน มีความเชื่อและยึดม่ันถือม่ันในระเบียบวิธีวิจัย ตามที่ตนไดปฏิบัติสืบตอ ๆ 
กันมา จึงมุงทําวิ จัยในงานที่วงการทางวิชาการของตนสนใจและใหความสําคัญ ซ่ึงจะนําไปสู
ความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการของตน โดยละเลยประโยชนที่ผูรับบริการและประชาชนจะไดรับ
จากผลการวิจัย 
  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซ่ึงเปนองคกรหลักในการสงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนางานวิจัยของชาติ ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ R2R ที่กอใหเกิดประโยชนตอประชาชน
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และประเทศชาติ จึงปรับปรุงคําแปล R2R จาก “งานประจําสูงานวิจัย” มาเปน “การพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักสูงานวิจัย” (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2557) 
  ภารกิจ คือ งานที่ปฏิบัติตามหนาท่ีทั้งหนาที่ของแตละตําแหนง หนาที่ของแตละหนวยงาน 
และหนาที่ของแตละองคการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดแบงภารกิจเปน      
3 กลุม ไดแก 
 1. ภารกิจหลัก หมายถึง งานที่ทําเพื่อความคงอยูของตําแหนง/หนวยงาน/องคการ ตาม
บทบาทหนาที่ ที่ไดกําหนดไว ในการจัดตั้งตําแหนง/หนวยงาน/องคการ น้ัน อาท ิ
 1.1 ภารกิจหลักของตําแหนงอาจารย คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 1.2 ภารกิจหลักของตําแหนงนักวิจัย คือ การทําวิจัย 
 1.3  ภารกิจหลักของหนวยงานฝกอบรม คือ การฝกอบรม 
 1.4 ภารกิจหลักของบริษัท คือ การทําธุรกิจของบริษัท เชน บริษัทปูนซีเมนต มีการผลิต
และจําหนายปูนซีเมนตเปนภารกิจหลัก เปนตน 
 1.5 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คือ การวางนโยบายดานงาน
การวิจัยของประเทศ การสงเสริม ประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติ 
 ในแตละตําแหนง แตละหนวยงานและแตละองคการน้ัน สามารถมีภารกิจหลักไดหลาย
ภารกิจและแตละภารกิจ ประกอบดวย “งาน” หลายงาน 
  2. ภารกิจรอง หมายถึง งานที่ทําเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก อาท ิ 
 2.1  ภารกิจรองของอาจารย คือ ดูแลนักเรียน/นิสิตนักศึกษา จัดทําตําราวิชาการ 
สนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงาน/องคการ ที่ตนสังกัด รักษาและทํานุบํารุงชื่อเสียง/เกียรติศักดิ์ ของ
วิชาชีพและสถาบัน 
   2.2  ภารกิจรองของผูดํารงตําแหนงนักวิจัย คือ การใหความรวมมือและชวยเหลือผูอ่ืนใน
ทีมวิจัย และ ในหนวยงาน/องคการ ที่ผูน้ันสังกัด 
   2.3  ภารกิจรองของหนวยงานฝกอบรม คือ การสนับสนุนการฝกอบรม และการใหความ
รวมมือสนับสนุนและชวยเหลือหนวยงานอ่ืนในองคการที่หนวยงานน้ันสังกัด 
   2.4   ภารกิจรองของบริษัท คือ การสนับสนุนภารกิจหลักของบริษัท เชน การชวยเหลือ
สังคม การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility: CSR) 
   2.5  ภารกิจรองของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คือ การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และการพัฒนางานวิจัยของชาต ิ
 3. ภารกิจสนับสนุน หมายถึง งานดานธุรการและบริการที่ทําเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและ
ภารกิจรองของบุคคล/หนวยงาน/องคการ 
   จึงกลาวไดวา คนทุกคน หนวยงานทุกหนวยงานและองคการทุกองคการตางก็มีภารกิจ    
หลักของตน ในการน้ีภารกิจหลักของทุกคนในชาติ คือ การพัฒนาชาติสูความม่ันคงอยางยั่งยืน  
 ผูเขียน ขอใหนิยามของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยวา เปนการพัฒนา    
“งานตามภารกิจหลัก” อยางตอเน่ืองและยั่งยืน หมายถึง การทําให “งานหน่ึงงานใดของงานตาม
ภารกิจหลัก” เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองยาวนานมากกวา 5 ป โดยมีหลักฐานยืนยันท่ีเชื่อถือได
แนนอนและปจจุบันยังดําเนินการอยูดวยการพึ่งพิงตนเองได  
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 คําวา การพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ืองและยั่งยืนขององคการน้ี สามารถจําแนก 
คําสําคัญได 7 คํา คือ งาน การพัฒนา อยางตอเน่ือง ยั่งยืน ปจจุบันยังดําเนินการอยู หลักฐานยืนยันที่
เชื่อถือไดแนนอน และพึ่งพิงตนเองได ซ่ึงแตละคํามีความหมายดังน้ี 
  1. งาน หมายถึง ส่ิงที่องคการตองกระทําตามภาระกิจ/หนาที่ขององคการ 
  2. การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่ดีกวาเดิม 
  3. อยางตอเน่ือง หมายถึง ทุกปโดยไมเวนวาง 
  4. ยั่งยืน หมายถึง มีการดําเนินงานมานานกวา 5 ป และปจจุบันยัง “ทํา” อยู  
  5. ปจจุบันยังดําเนินการอยู หมายถึง ยังคงเปนภาระกิจขององคการ 
  6. หลักฐานยืนยันที่เช่ือถือไดแนนอน หมายถึง ส่ิงที่สามารถยืนยันความเปนจริงของส่ิงที่
เก่ียวของแตละอยางที่วงการวิชาการในเรื่องน้ันใหความเชื่อถือ อาทิ ขอมูล ผลงาน เอกสารที่เปน
ทางการ ฯลฯ 
   7. พึ่งพิงตนเองได หมายถึง สามารถดําเนินการไดดวยทีมผูปฏิบัติงานเอง แมจะไมมีการ
ชวยเหลือสนับสนุนใด ๆ จากภายนอกงาน/องคการ  
  ดังน้ัน การพฒันางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยจึงเปนการนําระเบียบวิธีวิจัย มาใชในการทํา
ให “งาน” ตามภารกิจหลักของบุคคล/หนวยงาน/องคการ เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองสูความม่ันคง
อยางยั่งยืนของชาต ิ
 

ข้ันตอน และวิธกีารของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
 จําแนกเปน 7 ขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตน ดังน้ี 
  ข้ันที่ 1  ใชหลักปรัชญาที่สรุปวา ปรัชญาเปนกลุมกิจกรรมของมนุษยที่เก่ียวของกับการ
แสวงหาความรูและความจริงทั้งหลายของส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยางมุงม่ันตั้งใจที่เปยมลนดวยความรักและ 
ความปรารถนาดีตอทุกสรรพส่ิง เพื่อนําไปสูความรูที่ แทจริ งที่ เรียกวา “ปญญา” ของส่ิง น้ัน          
(สมชาติ , 2556) ดัง น้ันจุดเริ่มตนของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการคือ             
“ใจ (Spirit)” ที่เปยมลนดวยความรักและความปรารถนาดีตอทุกสรรพส่ิงที่เก่ียวของกับการทํางาน 
อยางมุงม่ัน ตั้งใจ ไมยอทอ อยางจริงจัง และจริงใจตลอดเวลาส่ิงน้ี คือ ปรัชญาของมนุษยที่เปนสัตว
ประเสริฐน่ันเอง 
  ส่ิงสําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การพัฒนา “กลุมผูนํา” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
ในองคการ ซ่ึงจะเปนแกนหลักในการดําเนินงานปลูกฝงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยใหกับ
บุคลากรขององคการ (Rowitz, 2009) ไดแก ผูที่มีผลงานในชวง 3 ปที่ผานมาที่แสดงวาเปนบุคลากรที่
ทรงคุณคาในแตละหนวยงานขององคการที่ยินดีและเต็มใจเขาอบรมเพื่อการพัฒนาเปนกลุมผูนํา จํานวน
หนวยงานละ 2-3 คน ใชเวลาอบรมปละไมเกิน 30 ชั่วโมง 
 ข้ันที่ 2  ใช SOAR technique ที่ Stavros, Cooperrider และKelly ไดพัฒนาขึ้นในป     
ค.ศ.2005 (Cooperrider et al., 2008) และ ไดมีการนํามาใชในกระบวนการพัฒนาองคการ 
(organization development: OD) อยางแพรหลาย 
  SOAR technique เปนวิธีการในการวิเคราะหและพัฒนาหนวยงาน/องคการ นักวิชาการ
หลายคนมักคิดวาพัฒนามาจาก SWOT analysis ที่นํามาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) ที่เปนปจจัยภายในองคการ และในการวิเคราะหโอกาส (opportunities) ภาวะ
คุกคาม (threats) ที่เปนปจจัยที่มาจากภายนอกองคการ กอนนําเอาขอมูลที่ไดมาวางแผนกลยุทธของ
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และประเทศชาติ จึงปรับปรุงคําแปล R2R จาก “งานประจําสูงานวิจัย” มาเปน “การพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักสูงานวิจัย” (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2557) 
  ภารกิจ คือ งานที่ปฏิบัติตามหนาท่ีทั้งหนาที่ของแตละตําแหนง หนาที่ของแตละหนวยงาน 
และหนาท่ีของแตละองคการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดแบงภารกิจเปน      
3 กลุม ไดแก 
 1. ภารกิจหลัก หมายถึง งานที่ทําเพื่อความคงอยูของตําแหนง/หนวยงาน/องคการ ตาม
บทบาทหนาที่ ที่ไดกําหนดไว ในการจัดตั้งตําแหนง/หนวยงาน/องคการ น้ัน อาท ิ
 1.1 ภารกิจหลักของตําแหนงอาจารย คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 1.2 ภารกิจหลักของตําแหนงนักวิจัย คือ การทําวิจัย 
 1.3  ภารกิจหลักของหนวยงานฝกอบรม คือ การฝกอบรม 
 1.4 ภารกิจหลักของบริษัท คือ การทําธุรกิจของบริษัท เชน บริษัทปูนซีเมนต มีการผลิต
และจําหนายปูนซีเมนตเปนภารกิจหลัก เปนตน 
 1.5 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คือ การวางนโยบายดานงาน
การวิจัยของประเทศ การสงเสริม ประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติ 
 ในแตละตําแหนง แตละหนวยงานและแตละองคการน้ัน สามารถมีภารกิจหลักไดหลาย
ภารกิจและแตละภารกิจ ประกอบดวย “งาน” หลายงาน 
  2. ภารกิจรอง หมายถึง งานที่ทําเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก อาท ิ 
 2.1  ภารกิจรองของอาจารย คือ ดูแลนักเรียน/นิสิตนักศึกษา จัดทําตําราวิชาการ 
สนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงาน/องคการ ที่ตนสังกัด รักษาและทํานุบํารุงชื่อเสียง/เกียรติศักดิ์ ของ
วิชาชีพและสถาบัน 
   2.2  ภารกิจรองของผูดํารงตําแหนงนักวิจัย คือ การใหความรวมมือและชวยเหลือผูอ่ืนใน
ทีมวิจัย และ ในหนวยงาน/องคการ ที่ผูน้ันสังกัด 
   2.3  ภารกิจรองของหนวยงานฝกอบรม คือ การสนับสนุนการฝกอบรม และการใหความ
รวมมือสนับสนุนและชวยเหลือหนวยงานอ่ืนในองคการที่หนวยงานน้ันสังกัด 
   2.4   ภารกิจรองของบริษัท คือ การสนับสนุนภารกิจหลักของบริษัท เชน การชวยเหลือ
สังคม การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility: CSR) 
   2.5  ภารกิจรองของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คือ การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และการพัฒนางานวิจัยของชาต ิ
 3. ภารกิจสนับสนุน หมายถึง งานดานธุรการและบริการที่ทําเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและ
ภารกิจรองของบุคคล/หนวยงาน/องคการ 
   จึงกลาวไดวา คนทุกคน หนวยงานทุกหนวยงานและองคการทุกองคการตางก็มีภารกิจ    
หลักของตน ในการน้ีภารกิจหลักของทุกคนในชาติ คือ การพัฒนาชาติสูความม่ันคงอยางยั่งยืน  
 ผูเขียน ขอใหนิยามของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยวา เปนการพัฒนา    
“งานตามภารกิจหลัก” อยางตอเน่ืองและยั่งยืน หมายถึง การทําให “งานหน่ึงงานใดของงานตาม
ภารกิจหลัก” เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองยาวนานมากกวา 5 ป โดยมีหลักฐานยืนยันท่ีเชื่อถือได
แนนอนและปจจุบันยังดําเนินการอยูดวยการพึ่งพิงตนเองได  
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 คําวา การพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ืองและยั่งยืนขององคการน้ี สามารถจําแนก 
คําสําคัญได 7 คํา คือ งาน การพัฒนา อยางตอเน่ือง ยั่งยืน ปจจุบันยังดําเนินการอยู หลักฐานยืนยันที่
เชื่อถือไดแนนอน และพึ่งพิงตนเองได ซ่ึงแตละคํามีความหมายดังน้ี 
  1. งาน หมายถึง ส่ิงที่องคการตองกระทําตามภาระกิจ/หนาที่ขององคการ 
  2. การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่ดีกวาเดิม 
  3. อยางตอเน่ือง หมายถึง ทุกปโดยไมเวนวาง 
  4. ยั่งยืน หมายถึง มีการดําเนินงานมานานกวา 5 ป และปจจุบันยัง “ทํา” อยู  
  5. ปจจุบันยังดําเนินการอยู หมายถึง ยังคงเปนภาระกิจขององคการ 
  6. หลักฐานยืนยันที่เช่ือถือไดแนนอน หมายถึง ส่ิงที่สามารถยืนยันความเปนจริงของส่ิงที่
เก่ียวของแตละอยางที่วงการวิชาการในเรื่องน้ันใหความเชื่อถือ อาทิ ขอมูล ผลงาน เอกสารที่เปน
ทางการ ฯลฯ 
   7. พึ่งพิงตนเองได หมายถึง สามารถดําเนินการไดดวยทีมผูปฏิบัติงานเอง แมจะไมมีการ
ชวยเหลือสนับสนุนใด ๆ จากภายนอกงาน/องคการ  
  ดังน้ัน การพฒันางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยจึงเปนการนําระเบียบวิธีวิจัย มาใชในการทํา
ให “งาน” ตามภารกิจหลักของบุคคล/หนวยงาน/องคการ เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองสูความม่ันคง
อยางยั่งยืนของชาต ิ
 

ข้ันตอน และวิธกีารของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
 จําแนกเปน 7 ขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตน ดังน้ี 
  ข้ันที่ 1  ใชหลักปรัชญาที่สรุปวา ปรัชญาเปนกลุมกิจกรรมของมนุษยที่เก่ียวของกับการ
แสวงหาความรูและความจริงทั้งหลายของส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยางมุงม่ันตั้งใจที่เปยมลนดวยความรักและ 
ความปรารถนาดีตอทุกสรรพส่ิง เพื่อนําไปสูความรูที่ แทจริ งที่ เรียกวา “ปญญา” ของส่ิง น้ัน          
(สมชาติ , 2556) ดัง น้ันจุดเริ่มตนของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการคือ             
“ใจ (Spirit)” ที่เปยมลนดวยความรักและความปรารถนาดีตอทุกสรรพส่ิงที่เก่ียวของกับการทํางาน 
อยางมุงม่ัน ตั้งใจ ไมยอทอ อยางจริงจัง และจริงใจตลอดเวลาส่ิงน้ี คือ ปรัชญาของมนุษยที่เปนสัตว
ประเสริฐน่ันเอง 
  ส่ิงสําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การพัฒนา “กลุมผูนํา” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
ในองคการ ซ่ึงจะเปนแกนหลักในการดําเนินงานปลูกฝงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยใหกับ
บุคลากรขององคการ (Rowitz, 2009) ไดแก ผูที่มีผลงานในชวง 3 ปที่ผานมาที่แสดงวาเปนบุคลากรที่
ทรงคุณคาในแตละหนวยงานขององคการที่ยินดีและเต็มใจเขาอบรมเพื่อการพัฒนาเปนกลุมผูนํา จํานวน
หนวยงานละ 2-3 คน ใชเวลาอบรมปละไมเกิน 30 ชั่วโมง 
 ข้ันที่ 2  ใช SOAR technique ที่ Stavros, Cooperrider และKelly ไดพัฒนาขึ้นในป     
ค.ศ.2005 (Cooperrider et al., 2008) และ ไดมีการนํามาใชในกระบวนการพัฒนาองคการ 
(organization development: OD) อยางแพรหลาย 
  SOAR technique เปนวิธีการในการวิเคราะหและพัฒนาหนวยงาน/องคการ นักวิชาการ
หลายคนมักคิดวาพัฒนามาจาก SWOT analysis ที่นํามาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) ที่เปนปจจัยภายในองคการ และในการวิเคราะหโอกาส (opportunities) ภาวะ
คุกคาม (threats) ที่เปนปจจัยที่มาจากภายนอกองคการ กอนนําเอาขอมูลที่ไดมาวางแผนกลยุทธของ
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และประเทศชาติ จึงปรับปรุงคําแปล R2R จาก “งานประจําสูงานวิจัย” มาเปน “การพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักสูงานวิจัย” (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2557) 
  ภารกิจ คือ งานที่ปฏิบัติตามหนาท่ีทั้งหนาที่ของแตละตําแหนง หนาที่ของแตละหนวยงาน 
และหนาท่ีของแตละองคการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดแบงภารกิจเปน      
3 กลุม ไดแก 
 1. ภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีทําเพื่อความคงอยูของตําแหนง/หนวยงาน/องคการ ตาม
บทบาทหนาที่ ที่ไดกําหนดไว ในการจัดตั้งตําแหนง/หนวยงาน/องคการ น้ัน อาท ิ
 1.1 ภารกิจหลักของตําแหนงอาจารย คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 1.2 ภารกิจหลักของตําแหนงนักวิจัย คือ การทําวิจัย 
 1.3  ภารกิจหลักของหนวยงานฝกอบรม คือ การฝกอบรม 
 1.4 ภารกิจหลักของบริษัท คือ การทําธุรกิจของบริษัท เชน บริษัทปูนซีเมนต มีการผลิต
และจําหนายปูนซีเมนตเปนภารกิจหลัก เปนตน 
 1.5 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คือ การวางนโยบายดานงาน
การวิจัยของประเทศ การสงเสริม ประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติ 
 ในแตละตําแหนง แตละหนวยงานและแตละองคการน้ัน สามารถมีภารกิจหลักไดหลาย
ภารกิจและแตละภารกิจ ประกอบดวย “งาน” หลายงาน 
  2. ภารกิจรอง หมายถึง งานที่ทําเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก อาท ิ 
 2.1  ภารกิจรองของอาจารย คือ ดูแลนักเรียน/นิสิตนักศึกษา จัดทําตําราวิชาการ 
สนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงาน/องคการ ที่ตนสังกัด รักษาและทํานุบํารุงชื่อเสียง/เกียรติศักดิ์ ของ
วิชาชีพและสถาบัน 
   2.2  ภารกิจรองของผูดํารงตําแหนงนักวิจัย คือ การใหความรวมมือและชวยเหลือผูอ่ืนใน
ทีมวิจัย และ ในหนวยงาน/องคการ ที่ผูน้ันสังกัด 
   2.3  ภารกิจรองของหนวยงานฝกอบรม คือ การสนับสนุนการฝกอบรม และการใหความ
รวมมือสนับสนุนและชวยเหลือหนวยงานอ่ืนในองคการที่หนวยงานน้ันสังกัด 
   2.4   ภารกิจรองของบริษัท คือ การสนับสนุนภารกิจหลักของบริษัท เชน การชวยเหลือ
สังคม การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility: CSR) 
   2.5  ภารกิจรองของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คือ การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และการพัฒนางานวิจัยของชาต ิ
 3. ภารกิจสนับสนุน หมายถึง งานดานธุรการและบริการที่ทําเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและ
ภารกิจรองของบุคคล/หนวยงาน/องคการ 
   จึงกลาวไดวา คนทุกคน หนวยงานทุกหนวยงานและองคการทุกองคการตางก็มีภารกิจ    
หลักของตน ในการน้ีภารกิจหลักของทุกคนในชาติ คือ การพัฒนาชาติสูความม่ันคงอยางยั่งยืน  
 ผูเขียน ขอใหนิยามของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยวา เปนการพัฒนา    
“งานตามภารกิจหลัก” อยางตอเน่ืองและยั่งยืน หมายถึง การทําให “งานหน่ึงงานใดของงานตาม
ภารกิจหลัก” เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองยาวนานมากกวา 5 ป โดยมีหลักฐานยืนยันท่ีเชื่อถือได
แนนอนและปจจุบันยังดําเนินการอยูดวยการพึ่งพิงตนเองได  
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 คําวา การพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ืองและยั่งยืนขององคการน้ี สามารถจําแนก 
คําสําคัญได 7 คํา คือ งาน การพัฒนา อยางตอเน่ือง ยั่งยืน ปจจุบันยังดําเนินการอยู หลักฐานยืนยันที่
เชื่อถือไดแนนอน และพึ่งพิงตนเองได ซ่ึงแตละคํามีความหมายดังน้ี 
  1. งาน หมายถึง ส่ิงที่องคการตองกระทําตามภาระกิจ/หนาที่ขององคการ 
  2. การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่ดีกวาเดิม 
  3. อยางตอเน่ือง หมายถึง ทุกปโดยไมเวนวาง 
  4. ยั่งยืน หมายถึง มีการดําเนินงานมานานกวา 5 ป และปจจุบันยัง “ทํา” อยู  
  5. ปจจุบันยังดําเนินการอยู หมายถึง ยังคงเปนภาระกิจขององคการ 
  6. หลักฐานยืนยันที่เชื่อถือไดแนนอน หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถยืนยันความเปนจริงของส่ิงที่
เก่ียวของแตละอยางที่วงการวิชาการในเรื่องน้ันใหความเชื่อถือ อาทิ ขอมูล ผลงาน เอกสารที่เปน
ทางการ ฯลฯ 
   7. พึ่งพิงตนเองได หมายถึง สามารถดําเนินการไดดวยทีมผูปฏิบัติงานเอง แมจะไมมีการ
ชวยเหลือสนับสนุนใด ๆ จากภายนอกงาน/องคการ  
  ดังน้ัน การพฒันางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยจึงเปนการนําระเบียบวิธีวิจัย มาใชในการทํา
ให “งาน” ตามภารกิจหลักของบุคคล/หนวยงาน/องคการ เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองสูความม่ันคง
อยางยั่งยืนของชาต ิ
 

ข้ันตอน และวิธกีารของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
 จําแนกเปน 7 ขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตน ดังน้ี 
  ข้ันที่ 1  ใชหลักปรัชญาที่สรุปวา ปรัชญาเปนกลุมกิจกรรมของมนุษยที่เก่ียวของกับการ
แสวงหาความรูและความจริงทั้งหลายของส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยางมุงม่ันตั้งใจที่เปยมลนดวยความรักและ 
ความปรารถนาดีตอทุกสรรพส่ิง เพื่อนําไปสูความรูที่ แทจริ งที่ เรียกวา “ปญญา” ของส่ิง น้ัน          
(สมชาติ , 2556) ดัง น้ันจุดเริ่มตนของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการคือ             
“ใจ (Spirit)” ที่เปยมลนดวยความรักและความปรารถนาดีตอทุกสรรพส่ิงที่เก่ียวของกับการทํางาน 
อยางมุงม่ัน ตั้งใจ ไมยอทอ อยางจริงจัง และจริงใจตลอดเวลาส่ิงน้ี คือ ปรัชญาของมนุษยที่เปนสัตว
ประเสริฐน่ันเอง 
  ส่ิงสําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การพัฒนา “กลุมผูนํา” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
ในองคการ ซ่ึงจะเปนแกนหลักในการดําเนินงานปลูกฝงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยใหกับ
บุคลากรขององคการ (Rowitz, 2009) ไดแก ผูที่มีผลงานในชวง 3 ปที่ผานมาที่แสดงวาเปนบุคลากรที่
ทรงคุณคาในแตละหนวยงานขององคการที่ยินดีและเต็มใจเขาอบรมเพื่อการพัฒนาเปนกลุมผูนํา จํานวน
หนวยงานละ 2-3 คน ใชเวลาอบรมปละไมเกิน 30 ชั่วโมง 
 ข้ันที่ 2  ใช SOAR technique ที่ Stavros, Cooperrider และKelly ไดพัฒนาขึ้นในป     
ค.ศ.2005 (Cooperrider et al., 2008) และ ไดมีการนํามาใชในกระบวนการพัฒนาองคการ 
(organization development: OD) อยางแพรหลาย 
  SOAR technique เปนวิธีการในการวิเคราะหและพัฒนาหนวยงาน/องคการ นักวิชาการ
หลายคนมักคิดวาพัฒนามาจาก SWOT analysis ที่นํามาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) ที่เปนปจจัยภายในองคการ และในการวิเคราะหโอกาส (opportunities) ภาวะ
คุกคาม (threats) ที่เปนปจจัยที่มาจากภายนอกองคการ กอนนําเอาขอมูลที่ไดมาวางแผนกลยุทธของ
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และประเทศชาติ จึงปรับปรุงคําแปล R2R จาก “งานประจําสูงานวิจัย” มาเปน “การพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักสูงานวิจัย” (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ 2557) 
  ภารกิจ คือ งานที่ปฏิบัติตามหนาท่ีทั้งหนาที่ของแตละตําแหนง หนาที่ของแตละหนวยงาน 
และหนาท่ีของแตละองคการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ไดแบงภารกิจเปน      
3 กลุม ไดแก 
 1. ภารกิจหลัก หมายถึง งานท่ีทําเพื่อความคงอยูของตําแหนง/หนวยงาน/องคการ ตาม
บทบาทหนาที่ ที่ไดกําหนดไว ในการจัดตั้งตําแหนง/หนวยงาน/องคการ น้ัน อาท ิ
 1.1 ภารกิจหลักของตําแหนงอาจารย คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 1.2 ภารกิจหลักของตําแหนงนักวิจัย คือ การทําวิจัย 
 1.3  ภารกิจหลักของหนวยงานฝกอบรม คือ การฝกอบรม 
 1.4 ภารกิจหลักของบริษัท คือ การทําธุรกิจของบริษัท เชน บริษัทปูนซีเมนต มีการผลิต
และจําหนายปูนซีเมนตเปนภารกิจหลัก เปนตน 
 1.5 ภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คือ การวางนโยบายดานงาน
การวิจัยของประเทศ การสงเสริม ประสานงาน และพัฒนาระบบวิจัยของชาติ 
 ในแตละตําแหนง แตละหนวยงานและแตละองคการน้ัน สามารถมีภารกิจหลักไดหลาย
ภารกิจและแตละภารกิจ ประกอบดวย “งาน” หลายงาน 
  2. ภารกิจรอง หมายถึง งานที่ทําเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก อาท ิ 
 2.1  ภารกิจรองของอาจารย คือ ดูแลนักเรียน/นิสิตนักศึกษา จัดทําตําราวิชาการ 
สนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงาน/องคการ ที่ตนสังกัด รักษาและทํานุบํารุงชื่อเสียง/เกียรติศักดิ์ ของ
วิชาชีพและสถาบัน 
   2.2  ภารกิจรองของผูดํารงตําแหนงนักวิจัย คือ การใหความรวมมือและชวยเหลือผูอ่ืนใน
ทีมวิจัย และ ในหนวยงาน/องคการ ที่ผูน้ันสังกัด 
   2.3  ภารกิจรองของหนวยงานฝกอบรม คือ การสนับสนุนการฝกอบรม และการใหความ
รวมมือสนับสนุนและชวยเหลือหนวยงานอ่ืนในองคการที่หนวยงานน้ันสังกัด 
   2.4   ภารกิจรองของบริษัท คือ การสนับสนุนภารกิจหลักของบริษัท เชน การชวยเหลือ
สังคม การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility: CSR) 
   2.5  ภารกิจรองของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คือ การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และการพัฒนางานวิจัยของชาต ิ
 3. ภารกิจสนับสนุน หมายถึง งานดานธุรการและบริการที่ทําเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและ
ภารกิจรองของบุคคล/หนวยงาน/องคการ 
   จึงกลาวไดวา คนทุกคน หนวยงานทุกหนวยงานและองคการทุกองคการตางก็มีภารกิจ    
หลักของตน ในการน้ีภารกิจหลักของทุกคนในชาติ คือ การพัฒนาชาติสูความม่ันคงอยางยั่งยืน  
 ผูเขียน ขอใหนิยามของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยวา เปนการพัฒนา    
“งานตามภารกิจหลัก” อยางตอเน่ืองและยั่งยืน หมายถึง การทําให “งานหน่ึงงานใดของงานตาม
ภารกิจหลัก” เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองยาวนานมากกวา 5 ป โดยมีหลักฐานยืนยันท่ีเชื่อถือได
แนนอนและปจจุบันยังดําเนินการอยูดวยการพึ่งพิงตนเองได  
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 คําวา การพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ืองและยั่งยืนขององคการน้ี สามารถจําแนก 
คําสําคัญได 7 คํา คือ งาน การพัฒนา อยางตอเน่ือง ยั่งยืน ปจจุบันยังดําเนินการอยู หลักฐานยืนยันที่
เชื่อถือไดแนนอน และพึ่งพิงตนเองได ซ่ึงแตละคํามีความหมายดังน้ี 
  1. งาน หมายถึง ส่ิงที่องคการตองกระทําตามภาระกิจ/หนาที่ขององคการ 
  2. การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่ดีกวาเดิม 
  3. อยางตอเน่ือง หมายถึง ทุกปโดยไมเวนวาง 
  4. ยั่งยืน หมายถึง มีการดําเนินงานมานานกวา 5 ป และปจจุบันยัง “ทํา” อยู  
  5. ปจจุบันยังดําเนินการอยู หมายถึง ยังคงเปนภาระกิจขององคการ 
  6. หลักฐานยืนยันที่เชื่อถือไดแนนอน หมายถึง ส่ิงที่สามารถยืนยันความเปนจริงของส่ิงที่
เก่ียวของแตละอยางที่วงการวิชาการในเรื่องน้ันใหความเชื่อถือ อาทิ ขอมูล ผลงาน เอกสารที่เปน
ทางการ ฯลฯ 
   7. พึ่งพิงตนเองได หมายถึง สามารถดําเนินการไดดวยทีมผูปฏิบัติงานเอง แมจะไมมีการ
ชวยเหลือสนับสนุนใด ๆ จากภายนอกงาน/องคการ  
  ดังน้ัน การพฒันางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยจึงเปนการนําระเบียบวิธีวิจัย มาใชในการทํา
ให “งาน” ตามภารกิจหลักของบุคคล/หนวยงาน/องคการ เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองสูความม่ันคง
อยางยั่งยืนของชาต ิ
 

ข้ันตอน และวิธกีารของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
 จําแนกเปน 7 ขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตน ดังน้ี 
  ข้ันที่ 1  ใชหลักปรัชญาที่สรุปวา ปรัชญาเปนกลุมกิจกรรมของมนุษยที่เก่ียวของกับการ
แสวงหาความรูและความจริงทั้งหลายของส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยางมุงม่ันตั้งใจที่เปยมลนดวยความรักและ 
ความปรารถนาดีตอทุกสรรพส่ิง เพื่อนําไปสูความรูที่ แทจริ งที่ เรียกวา “ปญญา” ของส่ิง น้ัน          
(สมชาติ , 2556) ดัง น้ันจุดเริ่มตนของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการคือ             
“ใจ (Spirit)” ที่เปยมลนดวยความรักและความปรารถนาดีตอทุกสรรพส่ิงที่เก่ียวของกับการทํางาน 
อยางมุงม่ัน ตั้งใจ ไมยอทอ อยางจริงจัง และจริงใจตลอดเวลาส่ิงน้ี คือ ปรัชญาของมนุษยที่เปนสัตว
ประเสริฐน่ันเอง 
  ส่ิงสําคัญในขั้นตอนน้ี คือ การพัฒนา “กลุมผูนํา” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
ในองคการ ซ่ึงจะเปนแกนหลักในการดําเนินงานปลูกฝงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยใหกับ
บุคลากรขององคการ (Rowitz, 2009) ไดแก ผูที่มีผลงานในชวง 3 ปที่ผานมาที่แสดงวาเปนบุคลากรที่
ทรงคุณคาในแตละหนวยงานขององคการที่ยินดีและเต็มใจเขาอบรมเพื่อการพัฒนาเปนกลุมผูนํา จํานวน
หนวยงานละ 2-3 คน ใชเวลาอบรมปละไมเกิน 30 ชั่วโมง 
 ข้ันที่ 2  ใช SOAR technique ที่ Stavros, Cooperrider และKelly ไดพัฒนาขึ้นในป     
ค.ศ.2005 (Cooperrider et al., 2008) และ ไดมีการนํามาใชในกระบวนการพัฒนาองคการ 
(organization development: OD) อยางแพรหลาย 
  SOAR technique เปนวิธีการในการวิเคราะหและพัฒนาหนวยงาน/องคการ นักวิชาการ
หลายคนมักคิดวาพัฒนามาจาก SWOT analysis ที่นํามาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) ที่เปนปจจัยภายในองคการ และในการวิเคราะหโอกาส (opportunities) ภาวะ
คุกคาม (threats) ที่เปนปจจัยที่มาจากภายนอกองคการ กอนนําเอาขอมูลที่ไดมาวางแผนกลยุทธของ
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 ข้ันที่ 3  ถอดบทเรียน จากผลการดําเนินงานของงานที่องคการของพวกเราทําไวในอดีต     
ในระยะแรก ๆ ขอแนะนําใหนําผลงานที่ประสบความสําเร็จมาถอดบทเรียนกอนโดย นําผลงานท่ีมี
ลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดมีา “เขียน” เปนผลงานวิจัยจนสามารถลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
  การเขียน “ผลงานวิจัย” เรื่องแรกจะใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป โดยจะใชเวลามาก      
ในขั้นตอนการลงตีพิมพในวารสาร ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของผูวิจัยจึงขอเสนอใหลงตีพิมพ
ไปกอนใน “หนังสือรายงานผลงานวิจัยประจําป” ของหนวยงาน/องคการ ซ่ึงสามารถจัดทําไดเองทุกป     
ปละหลายฉบับ 
  ข้ันที่ 4  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีเรื่องตอ ๆ มาโดย
เรื่องที่ 2 จะใชเวลาลดลงเหลือเพียงประมาณ 3-6 เดือน และเรื่องที่ 3 ก็จะใชเวลาลดลงไปอีกโดย
ดําเนินการ เชนเดียวกับเรื่องแรก 
  เม่ือไดเขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดี มาอยางตอเน่ืองจนถึงเรื่อง
ที่ 5 จะใชเวลาในการทําแตละเรื่องเพียงประมาณ 2-3 เดือน ซ่ึงถือวาผูวิจัยเปนผูนําดาน R2R 
 ข้ันที่ 5  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีดวยภาษาสากล เชน 
ภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ซ่ึงจะพัฒนาสู R2E (routine to excellence) 
คือ การทํางานตามภารกิจหลักของเราใหเปนผลงานวิจัยที่สามารถอวดไดทั่วโลก 
 ข้ันที่ 6  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลการดําเนินงานของงานตามภารกิจหลักที่มีลักษณะเปน
ผลงานวิจัยทีย่ังไมดี คือ ยังไมเกิดการพัฒนาดวยการวิเคราะห “ความไมสําเร็จ” ซ่ึงมักจะมีประโยชน
มากกวาผลงานที่สําเร็จแตยังไมคอยมีผูเขียนผลงานวิจัยในลักษณะน้ี เพราะเปนผลงานที่ มักจะไม
กอใหเกิดความสุขเม่ือคิดถึง 
 ข้ันที่ 7  จัดทําโครงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการอยางตอเน่ือง โดย
จัดทําเปนโครงรางการวิจัย และขอใบรับรองจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย (ethical certificate: EC) 
เพื่อคุมครองสิทธิของกลุมตัวอยางที่เปนมาตรฐานสากลเริ่มจากหนวยงานผูนําแลวขยายไปจนครอบคลุม
ทุกงานของหนวยงานและองคการ ตามลําดับ โดยเสนอแนะใหเปนบทบาทขององคการในการจัดทําและ
ขอใบรับรองไมควรใหเปนภาระของผูวิจัยแตละคน 
  ในขั้นที่ 7 น้ีทุกคนในหนวยงานสามารถเขียนผลงานวิจัย ในแตละงานที่แตละคนทําไดปละ   
ไมนอยกวา 1 เรื่องทุกป ซ่ึงทุกหนวยงาน/องคการ สามารถจัดทําไดโดยไมยุงยากมากดวยการพัฒนาให
เกิด “ระบบและกลไก” ที่ชัดเจนและเอ้ืออํานวยพรอมทั้งมีการดําเนินงานอยางจริงจัง เขมแข็ง และ
ตอเน่ืองซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของงาน/หนวยงาน/องคการ 
 

การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
  การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ มีขั้นตอนและกิจกรรม       
4 ประการ ดังน้ี 
  1. จัดทํา “โครงการ” ฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ ควร
เปนโครงการตอเน่ืองที่ใชระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยใหสอดรับกับแผนพัฒนาองคการในระยะยาว 
(สมชาติ, 2558) ในการน้ีตัวชี้วัดหลัก (key performance indicator: KPI) ตัวหน่ึงที่ตองกําหนด คือ 
อัตราผลงานทางวิชาการ ตอจํานวนบุคลากร ของแตละหนวยงาน 
  โครงการฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ อาจแบงเปน 4 ระยะ 
คือ 
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 ข้ันที่ 3  ถอดบทเรียน จากผลการดําเนินงานของงานที่องคการของพวกเราทําไวในอดีต     
ในระยะแรก ๆ ขอแนะนําใหนําผลงานที่ประสบความสําเร็จมาถอดบทเรียนกอนโดย นําผลงานท่ีมี
ลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดมีา “เขียน” เปนผลงานวิจัยจนสามารถลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
  การเขียน “ผลงานวิจัย” เรื่องแรกจะใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป โดยจะใชเวลามาก      
ในขั้นตอนการลงตีพิมพในวารสาร ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของผูวิจัยจึงขอเสนอใหลงตีพิมพ
ไปกอนใน “หนังสือรายงานผลงานวิจัยประจําป” ของหนวยงาน/องคการ ซ่ึงสามารถจัดทําไดเองทุกป     
ปละหลายฉบับ 
  ข้ันที่ 4  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีเรื่องตอ ๆ มาโดย
เรื่องที่ 2 จะใชเวลาลดลงเหลือเพียงประมาณ 3-6 เดือน และเรื่องที่ 3 ก็จะใชเวลาลดลงไปอีกโดย
ดําเนินการ เชนเดียวกับเรื่องแรก 
  เม่ือไดเขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดี มาอยางตอเน่ืองจนถึงเรื่อง
ที่ 5 จะใชเวลาในการทําแตละเรื่องเพียงประมาณ 2-3 เดือน ซ่ึงถือวาผูวิจัยเปนผูนําดาน R2R 
 ข้ันที่ 5  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีดวยภาษาสากล เชน 
ภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ซ่ึงจะพัฒนาสู R2E (routine to excellence) 
คือ การทํางานตามภารกิจหลักของเราใหเปนผลงานวิจัยที่สามารถอวดไดทั่วโลก 
 ข้ันที่ 6  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลการดําเนินงานของงานตามภารกิจหลักที่มีลักษณะเปน
ผลงานวิจัยทีย่ังไมดี คือ ยังไมเกิดการพัฒนาดวยการวิเคราะห “ความไมสําเร็จ” ซ่ึงมักจะมีประโยชน
มากกวาผลงานที่สําเร็จแตยังไมคอยมีผูเขียนผลงานวิจัยในลักษณะน้ี เพราะเปนผลงานท่ีมักจะไม
กอใหเกิดความสุขเม่ือคิดถึง 
 ข้ันที่ 7  จัดทําโครงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการอยางตอเน่ือง โดย
จัดทําเปนโครงรางการวิจัย และขอใบรับรองจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย (ethical certificate: EC) 
เพื่อคุมครองสิทธิของกลุมตัวอยางที่เปนมาตรฐานสากลเริ่มจากหนวยงานผูนําแลวขยายไปจนครอบคลุม
ทุกงานของหนวยงานและองคการ ตามลําดับ โดยเสนอแนะใหเปนบทบาทขององคการในการจัดทําและ
ขอใบรับรองไมควรใหเปนภาระของผูวิจัยแตละคน 
  ในขั้นที่ 7 น้ีทุกคนในหนวยงานสามารถเขียนผลงานวิจัย ในแตละงานที่แตละคนทําไดปละ   
ไมนอยกวา 1 เรื่องทุกป ซ่ึงทุกหนวยงาน/องคการ สามารถจัดทําไดโดยไมยุงยากมากดวยการพัฒนาให
เกิด “ระบบและกลไก” ที่ชัดเจนและเอ้ืออํานวยพรอมทั้งมีการดําเนินงานอยางจริงจัง เขมแข็ง และ
ตอเน่ืองซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของงาน/หนวยงาน/องคการ 
 

การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
  การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ มีขั้นตอนและกิจกรรม       
4 ประการ ดังน้ี 
  1. จัดทํา “โครงการ” ฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ ควร
เปนโครงการตอเน่ืองที่ใชระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยใหสอดรับกับแผนพัฒนาองคการในระยะยาว 
(สมชาติ, 2558) ในการน้ีตัวช้ีวัดหลัก (key performance indicator: KPI) ตัวหน่ึงที่ตองกําหนด คือ 
อัตราผลงานทางวิชาการ ตอจํานวนบุคลากร ของแตละหนวยงาน 
  โครงการฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ อาจแบงเปน 4 ระยะ 
คือ 
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หนวยงานหรือองคการของตนเองแตมิใชเชนน้ัน เพราะ SWOT analysis เปนเครื่องมือในการ 
“วิเคราะหองคการ” ซ่ึงพบวาไดผลดีในชวงกอนป ค.ศ.1990 แตตอมาพบวามีประสิทธิภาพต่ํา 
เน่ืองจากปจจัยแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคการ มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทํา
ใหแผนกลยุทธในการพัฒนาองคการที่ไดจาก SWOT ขาดความเปนปจจุบัน และยังเปนการวิเคราะห
แบบ top-down ที่ขาดการมีสวนรวมจากหลาย ๆ ภาคสวนที่เก่ียวของอยางจริงจังและทั่วถึง 
 ตั้งแตป 1990 เปนตนมาส่ิงแวดลอมทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง        
คูแขงขันทั้งหลายตางก็มีการปรับตัวอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ทําใหขอมูลที่วิเคราะหมาแลวเม่ือ     
หลายวันหรือหลายเดือนที่ผานมาไมถูกตอง และไมเปนปจจุบันจําเปนตองทําการวิเคราะหและวางแผน
ใหมเพราะแผนที่ไดวางไวอาจจะมีจุดออนเพิ่มขึ้นอีกหลายอยางเพียงชั่วขามคืน ดังน้ันการวางแผนทาง      
กลยุทธที่เหมาะสมกับองคการสมัยใหม จึงหันมาใชแนวคิดและแนวทางในการบริหารการเปล่ียนแปลง   
เชิงบวก นํามาสูการบริหารองคการของผูนําแบบ appreciative leadership: AL ที่ใชเครื่องมือที่
เรียกวา SOAR technique ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 
  S = strength เนนที่จุดแข็งขององคการทั้งดานปจจัยและความสําเร็จที่องคการของเรา
สามารถทําไดแลวในอดีต 
 O = opportunities โดยวิเคราะหวามีปจจัยและส่ิงสนับสนุนอะไรบาง ที่สามารถกอใหเกิด
ประโยชนกับองคการของเราในการนําไปสูความสําเร็จที่ตองการในอนาคตทั้งปจจัยที่อยูภายในองคการ 
และปจจัยภายนอกองคการ 
 A = aspirations ดวยการเชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในอนาคตขององคการ   
ใหเปนเปาหมายที่ทุกคนในองคการตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตดวยการจัดทําใหเปน “แรงบันดาลใจ
รวม” ที่ทรงพลัง 
 R = results หรือ reports คือ ผลลัพธ/รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ไดตั้งไว     
ซ่ึงวัดไดอยางเปนรูปธรรมดวยแนวคิดหลักการและวิธีการของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
(management by results: MBR) โดยจัดทําใหเปนเอกสารที่เปน knowledge asset: KA ซ่ึงสราง
แรงบันดาลใจใหกับบุคลากร 
   ขอดีของการใช SOAR technique คือ 
  1. ทุกคนในหนวยงานหรือองคการ มีสวนรวมในการวิเคราะห วางแผนงานและทําตาม
แผนงานน้ัน ตามแนวคิดพื้นฐานดาน appreciative inquiry: AI ซ่ึงจะกอใหเกิดการรวมมือกันทํางานให
บรรลุเปาหมายแบบบูรณาการ จาก bottom-up เปนฐานที่ดีกวาวิธี top-down  
 2. เปนการสรางวัฒนธรรมภายในองคการเชิงบวก โดยมุงไปที่จุดแข็งและส่ิงที่ทําไดจริงที่
ประสบความสําเร็จแลวในชวงเวลาท่ีผานมา ดวยการคนหาส่ิงที่เปนโอกาสที่จะนํามาซ่ึงความสําเร็จ    
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกแลวชวยกันสรางแรงบันดาลใจของพวกเราทุกคนที่เ ก่ียวของ        
ใหมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน  
 3. SOAR เปนตัวเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ วิธีการ ที่ทุกฝายไดรวมกัน
กําหนดขึ้นใหเปนรูปธรรมในเชิงแผนงานที่สอดคลองกับสภาพการแขงขันที่เปนปจจุบันไดอยางทันกาล 
 4. ชวยทําใหขวัญกําลังใจการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมของคนในหนวยงานหรือ
องคการดีขึ้น เพราะส่ิงที่ทุกคนอยากเห็นอยากไดถูกรวบรวมไวดวยกัน โดยใชกระบวนการ 4-D cycles 
ของ appreciative inquiry: AI 
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 ข้ันที่ 3  ถอดบทเรียน จากผลการดําเนินงานของงานที่องคการของพวกเราทําไวในอดีต     
ในระยะแรก ๆ ขอแนะนําใหนําผลงานที่ประสบความสําเร็จมาถอดบทเรียนกอนโดย นําผลงานท่ีมี
ลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดมีา “เขียน” เปนผลงานวิจัยจนสามารถลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
  การเขียน “ผลงานวิจัย” เรื่องแรกจะใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป โดยจะใชเวลามาก      
ในขั้นตอนการลงตีพิมพในวารสาร ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของผูวิจัยจึงขอเสนอใหลงตีพิมพ
ไปกอนใน “หนังสือรายงานผลงานวิจัยประจําป” ของหนวยงาน/องคการ ซ่ึงสามารถจัดทําไดเองทุกป     
ปละหลายฉบับ 
  ข้ันที่ 4  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีเรื่องตอ ๆ มาโดย
เรื่องที่ 2 จะใชเวลาลดลงเหลือเพียงประมาณ 3-6 เดือน และเรื่องที่ 3 ก็จะใชเวลาลดลงไปอีกโดย
ดําเนินการ เชนเดียวกับเรื่องแรก 
  เม่ือไดเขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดี มาอยางตอเน่ืองจนถึงเรื่อง
ที่ 5 จะใชเวลาในการทําแตละเรื่องเพียงประมาณ 2-3 เดือน ซ่ึงถือวาผูวิจัยเปนผูนําดาน R2R 
 ข้ันที่ 5  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีดวยภาษาสากล เชน 
ภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ซ่ึงจะพัฒนาสู R2E (routine to excellence) 
คือ การทํางานตามภารกิจหลักของเราใหเปนผลงานวิจัยที่สามารถอวดไดทั่วโลก 
 ข้ันที่ 6  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลการดําเนินงานของงานตามภารกิจหลักที่มีลักษณะเปน
ผลงานวิจัยทีย่ังไมดี คือ ยังไมเกิดการพัฒนาดวยการวิเคราะห “ความไมสําเร็จ” ซ่ึงมักจะมีประโยชน
มากกวาผลงานที่สําเร็จแตยังไมคอยมีผูเขียนผลงานวิจัยในลักษณะน้ี เพราะเปนผลงานท่ีมักจะไม
กอใหเกิดความสุขเม่ือคิดถึง 
 ข้ันที่ 7  จัดทําโครงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการอยางตอเน่ือง โดย
จัดทําเปนโครงรางการวิจัย และขอใบรับรองจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย (ethical certificate: EC) 
เพื่อคุมครองสิทธิของกลุมตัวอยางที่เปนมาตรฐานสากลเริ่มจากหนวยงานผูนําแลวขยายไปจนครอบคลุม
ทุกงานของหนวยงานและองคการ ตามลําดับ โดยเสนอแนะใหเปนบทบาทขององคการในการจัดทําและ
ขอใบรับรองไมควรใหเปนภาระของผูวิจัยแตละคน 
  ในขั้นที่ 7 น้ีทุกคนในหนวยงานสามารถเขียนผลงานวิจัย ในแตละงานที่แตละคนทําไดปละ   
ไมนอยกวา 1 เรื่องทุกป ซ่ึงทุกหนวยงาน/องคการ สามารถจัดทําไดโดยไมยุงยากมากดวยการพัฒนาให
เกิด “ระบบและกลไก” ที่ชัดเจนและเอ้ืออํานวยพรอมทั้งมีการดําเนินงานอยางจริงจัง เขมแข็ง และ
ตอเน่ืองซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของงาน/หนวยงาน/องคการ 
 

การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
  การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ มีขั้นตอนและกิจกรรม       
4 ประการ ดังน้ี 
  1. จัดทํา “โครงการ” ฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ ควร
เปนโครงการตอเน่ืองที่ใชระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยใหสอดรับกับแผนพัฒนาองคการในระยะยาว 
(สมชาติ, 2558) ในการน้ีตัวช้ีวัดหลัก (key performance indicator: KPI) ตัวหน่ึงที่ตองกําหนด คือ 
อัตราผลงานทางวิชาการ ตอจํานวนบุคลากร ของแตละหนวยงาน 
  โครงการฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ อาจแบงเปน 4 ระยะ 
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 ข้ันที่ 3  ถอดบทเรียน จากผลการดําเนินงานของงานท่ีองคการของพวกเราทําไวในอดีต     
ในระยะแรก ๆ ขอแนะนําใหนําผลงานที่ประสบความสําเร็จมาถอดบทเรียนกอนโดย นําผลงานท่ีมี
ลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดมีา “เขียน” เปนผลงานวิจัยจนสามารถลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
  การเขียน “ผลงานวิจัย” เรื่องแรกจะใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป โดยจะใชเวลามาก      
ในขั้นตอนการลงตีพิมพในวารสาร ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของผูวิจัยจึงขอเสนอใหลงตีพิมพ
ไปกอนใน “หนังสือรายงานผลงานวิจัยประจําป” ของหนวยงาน/องคการ ซ่ึงสามารถจัดทําไดเองทุกป     
ปละหลายฉบบั 
  ข้ันที่ 4  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีเรื่องตอ ๆ มาโดย
เรื่องที่ 2 จะใชเวลาลดลงเหลือเพียงประมาณ 3-6 เดือน และเรื่องที่ 3 ก็จะใชเวลาลดลงไปอีกโดย
ดําเนินการ เชนเดียวกับเรื่องแรก 
  เม่ือไดเขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดี มาอยางตอเน่ืองจนถึงเรื่อง
ที่ 5 จะใชเวลาในการทําแตละเรื่องเพียงประมาณ 2-3 เดือน ซ่ึงถือวาผูวิจัยเปนผูนําดาน R2R 
 ข้ันที่ 5  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีดวยภาษาสากล เชน 
ภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ซ่ึงจะพัฒนาสู R2E (routine to excellence) 
คือ การทํางานตามภารกิจหลักของเราใหเปนผลงานวิจัยที่สามารถอวดไดทั่วโลก 
 ข้ันที่ 6  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลการดําเนินงานของงานตามภารกิจหลักที่มีลักษณะเปน
ผลงานวิจัยทีย่ังไมดี คือ ยังไมเกิดการพัฒนาดวยการวิเคราะห “ความไมสําเร็จ” ซ่ึงมักจะมีประโยชน
มากกวาผลงานที่สําเร็จแตยังไมคอยมีผูเขียนผลงานวิจัยในลักษณะน้ี เพราะเปนผลงานที่ มักจะไม
กอใหเกิดความสุขเม่ือคิดถึง 
 ข้ันที่ 7  จัดทําโครงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการอยางตอเน่ือง โดย
จัดทําเปนโครงรางการวิจัย และขอใบรับรองจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย (ethical certificate: EC) 
เพื่อคุมครองสิทธิของกลุมตัวอยางที่เปนมาตรฐานสากลเริ่มจากหนวยงานผูนําแลวขยายไปจนครอบคลุม
ทุกงานของหนวยงานและองคการ ตามลําดับ โดยเสนอแนะใหเปนบทบาทขององคการในการจัดทําและ
ขอใบรับรองไมควรใหเปนภาระของผูวิจัยแตละคน 
  ในขั้นที่ 7 น้ีทุกคนในหนวยงานสามารถเขียนผลงานวิจัย ในแตละงานที่แตละคนทําไดปละ   
ไมนอยกวา 1 เรื่องทุกป ซ่ึงทุกหนวยงาน/องคการ สามารถจัดทําไดโดยไมยุงยากมากดวยการพัฒนาให
เกิด “ระบบและกลไก” ที่ชัดเจนและเอ้ืออํานวยพรอมทั้งมีการดําเนินงานอยางจริงจัง เขมแข็ง และ
ตอเน่ืองซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของงาน/หนวยงาน/องคการ 
 

การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
  การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ มีขั้นตอนและกิจกรรม       
4 ประการ ดังน้ี 
  1. จัดทํา “โครงการ” ฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ ควร
เปนโครงการตอเน่ืองที่ใชระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยใหสอดรับกับแผนพัฒนาองคการในระยะยาว 
(สมชาติ, 2558) ในการน้ีตัวชี้วัดหลัก (key performance indicator: KPI) ตัวหน่ึงที่ตองกําหนด คือ 
อัตราผลงานทางวิชาการ ตอจํานวนบุคลากร ของแตละหนวยงาน 
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หนวยงานหรือองคการของตนเองแตมิใชเชนน้ัน เพราะ SWOT analysis เปนเครื่องมือในการ 
“วิเคราะหองคการ” ซ่ึงพบวาไดผลดีในชวงกอนป ค.ศ.1990 แตตอมาพบวามีประสิทธิภาพต่ํา 
เน่ืองจากปจจัยแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคการ มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทํา
ใหแผนกลยุทธในการพัฒนาองคการที่ไดจาก SWOT ขาดความเปนปจจุบัน และยังเปนการวิเคราะห
แบบ top-down ที่ขาดการมีสวนรวมจากหลาย ๆ ภาคสวนที่เก่ียวของอยางจริงจังและทั่วถึง 
 ตั้งแตป 1990 เปนตนมาส่ิงแวดลอมทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง        
คูแขงขันทั้งหลายตางก็มีการปรับตัวอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ทําใหขอมูลที่วิเคราะหมาแลวเม่ือ     
หลายวันหรือหลายเดือนที่ผานมาไมถูกตอง และไมเปนปจจุบันจําเปนตองทําการวิเคราะหและวางแผน
ใหมเพราะแผนที่ไดวางไวอาจจะมีจุดออนเพิ่มขึ้นอีกหลายอยางเพียงชั่วขามคืน ดังน้ันการวางแผนทาง      
กลยุทธที่เหมาะสมกับองคการสมัยใหม จึงหันมาใชแนวคิดและแนวทางในการบริหารการเปล่ียนแปลง   
เชิงบวก นํามาสูการบริหารองคการของผูนําแบบ appreciative leadership: AL ที่ใชเครื่องมือที่
เรียกวา SOAR technique ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี 
  S = strength เนนที่จุดแข็งขององคการทั้งดานปจจัยและความสําเร็จที่องคการของเรา
สามารถทําไดแลวในอดีต 
 O = opportunities โดยวิเคราะหวามีปจจัยและส่ิงสนับสนุนอะไรบาง ที่สามารถกอใหเกิด
ประโยชนกับองคการของเราในการนําไปสูความสําเร็จที่ตองการในอนาคตทั้งปจจัยที่อยูภายในองคการ 
และปจจัยภายนอกองคการ 
 A = aspirations ดวยการเชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในอนาคตขององคการ   
ใหเปนเปาหมายที่ทุกคนในองคการตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตดวยการจัดทําใหเปน “แรงบันดาลใจ
รวม” ที่ทรงพลัง 
 R = results หรือ reports คือ ผลลัพธ/รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่ไดตั้งไว     
ซ่ึงวัดไดอยางเปนรูปธรรมดวยแนวคิดหลักการและวิธีการของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
(management by results: MBR) โดยจัดทําใหเปนเอกสารที่เปน knowledge asset: KA ซ่ึงสราง
แรงบันดาลใจใหกับบุคลากร 
   ขอดีของการใช SOAR technique คือ 
  1. ทุกคนในหนวยงานหรือองคการ มีสวนรวมในการวิเคราะห วางแผนงานและทําตาม
แผนงานน้ัน ตามแนวคิดพื้นฐานดาน appreciative inquiry: AI ซ่ึงจะกอใหเกิดการรวมมือกันทํางานให
บรรลุเปาหมายแบบบูรณาการ จาก bottom-up เปนฐานที่ดีกวาวิธี top-down  
 2. เปนการสรางวัฒนธรรมภายในองคการเชิงบวก โดยมุงไปที่จุดแข็งและส่ิงที่ทําไดจริงที่
ประสบความสําเร็จแลวในชวงเวลาท่ีผานมา ดวยการคนหาส่ิงที่เปนโอกาสที่จะนํามาซ่ึงความสําเร็จ    
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกแลวชวยกันสรางแรงบันดาลใจของพวกเราทุกคนที่เ ก่ียวของ        
ใหมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกัน  
 3. SOAR เปนตัวเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ วิธีการ ที่ทุกฝายไดรวมกัน
กําหนดขึ้นใหเปนรูปธรรมในเชิงแผนงานที่สอดคลองกับสภาพการแขงขันที่เปนปจจุบันไดอยางทันกาล 
 4. ชวยทําใหขวัญกําลังใจการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมของคนในหนวยงานหรือ
องคการดีขึ้น เพราะส่ิงที่ทุกคนอยากเห็นอยากไดถูกรวบรวมไวดวยกัน โดยใชกระบวนการ 4-D cycles 
ของ appreciative inquiry: AI 
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 ข้ันที่ 3  ถอดบทเรียน จากผลการดําเนินงานของงานที่องคการของพวกเราทําไวในอดีต     
ในระยะแรก ๆ ขอแนะนําใหนําผลงานที่ประสบความสําเร็จมาถอดบทเรียนกอนโดย นําผลงานท่ีมี
ลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดมีา “เขียน” เปนผลงานวิจัยจนสามารถลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
  การเขียน “ผลงานวิจัย” เรื่องแรกจะใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป โดยจะใชเวลามาก      
ในขั้นตอนการลงตีพิมพในวารสาร ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของผูวิจัยจึงขอเสนอใหลงตีพิมพ
ไปกอนใน “หนังสือรายงานผลงานวิจัยประจําป” ของหนวยงาน/องคการ ซ่ึงสามารถจัดทําไดเองทุกป     
ปละหลายฉบับ 
  ข้ันที่ 4  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีเรื่องตอ ๆ มาโดย
เรื่องที่ 2 จะใชเวลาลดลงเหลือเพียงประมาณ 3-6 เดือน และเรื่องที่ 3 ก็จะใชเวลาลดลงไปอีกโดย
ดําเนินการ เชนเดียวกับเรื่องแรก 
  เม่ือไดเขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดี มาอยางตอเน่ืองจนถึงเรื่อง
ที่ 5 จะใชเวลาในการทําแตละเรื่องเพียงประมาณ 2-3 เดือน ซ่ึงถือวาผูวิจัยเปนผูนําดาน R2R 
 ข้ันที่ 5  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลงานที่มีลักษณะเปนผลงานวิจัยที่ดีดวยภาษาสากล เชน 
ภาษาอังกฤษ เพื่อลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ซ่ึงจะพัฒนาสู R2E (routine to excellence) 
คือ การทํางานตามภารกิจหลักของเราใหเปนผลงานวิจัยที่สามารถอวดไดทั่วโลก 
 ข้ันที่ 6  เขียน “ผลงานวิจัย” จากผลการดําเนินงานของงานตามภารกิจหลักที่มีลักษณะเปน
ผลงานวิจัยทีย่ังไมดี คือ ยังไมเกิดการพัฒนาดวยการวิเคราะห “ความไมสําเร็จ” ซ่ึงมักจะมีประโยชน
มากกวาผลงานที่สําเร็จแตยังไมคอยมีผูเขียนผลงานวิจัยในลักษณะน้ี เพราะเปนผลงานที่ มักจะไม
กอใหเกิดความสุขเม่ือคิดถึง 
 ข้ันที่ 7  จัดทําโครงการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการอยางตอเน่ือง โดย
จัดทําเปนโครงรางการวิจัย และขอใบรับรองจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย (ethical certificate: EC) 
เพื่อคุมครองสิทธิของกลุมตัวอยางที่เปนมาตรฐานสากลเริ่มจากหนวยงานผูนําแลวขยายไปจนครอบคลุม
ทุกงานของหนวยงานและองคการ ตามลําดับ โดยเสนอแนะใหเปนบทบาทขององคการในการจัดทําและ
ขอใบรับรองไมควรใหเปนภาระของผูวิจัยแตละคน 
  ในขั้นที่ 7 น้ีทุกคนในหนวยงานสามารถเขียนผลงานวิจัย ในแตละงานที่แตละคนทําไดปละ   
ไมนอยกวา 1 เรื่องทุกป ซ่ึงทุกหนวยงาน/องคการ สามารถจัดทําไดโดยไมยุงยากมากดวยการพัฒนาให
เกิด “ระบบและกลไก” ที่ชัดเจนและเอ้ืออํานวยพรอมทั้งมีการดําเนินงานอยางจริงจัง เขมแข็ง และ
ตอเน่ืองซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของงาน/หนวยงาน/องคการ 
 

การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ 
  การจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในองคการ มีขั้นตอนและกิจกรรม       
4 ประการ ดังน้ี 
  1. จัดทํา “โครงการ” ฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ ควร
เปนโครงการตอเน่ืองที่ใชระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป โดยใหสอดรับกับแผนพัฒนาองคการในระยะยาว 
(สมชาติ, 2558) ในการน้ีตัวชี้วัดหลัก (key performance indicator: KPI) ตัวหน่ึงที่ตองกําหนด คือ 
อัตราผลงานทางวิชาการ ตอจํานวนบุคลากร ของแตละหนวยงาน 
  โครงการฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยขององคการ อาจแบงเปน 4 ระยะ 
คือ 
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  ระยะที่ 1 การสรางบุคคลตัวแบบของการดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได เหมาะสมกับ
องคการและมีประสิทธิภาพสูง จํานวนไมนอยกวา 5 ตัวแบบ ในแตละงาน/หนวยงานหลักขององคการ
ใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป 
   ระยะที่ 2 การขยายผลจากตัวแบบใหเปนพี่เล้ียงในการขยายผลไปยังหนวยงานตาง ๆ 
ในอัตราสวน 1 ตัวแบบ: 3-5 หนวยงาน ใหครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยงานทั้งหมดของ
องคการใชเวลาประมาณ 1 ป 
   ระยะที่ 3 การขยายผลท่ัวท้ังองคการ ใหทุกหนวยงาน มีผลงานทางวิชาการครบทั้ง       
3 ดาน คือ บทความกรณีศึกษาและงานวิจัยที่ชัดเจนและมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการ       
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นอยางตอเน่ืองใชเวลาประมาณ 1 ป 
  ระยะที่ 4 การพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยการผสมผสานการทํางานตามภารกิจหลักใหเปน
ผลงานทางวิชาการน้ี เขาไปในกระบวนการดําเนินงานปกติของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปาหมายที่
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได มุงสูการให “ทุกคน” ขององคการ ทํางานตามภารกิจหลักของตนใหเปน
ผลงานทางวิชาการ (เนนผลงานวิจัย) ไมนอยกวาปละ 1 เรื่องใชเวลาประมาณ 2 ป 
  2. สงเสริมสนับสนุนทีมงานผูรับผิดชอบ ใหรวมกันจัดทํา “ระบบงาน” ของการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักสูงานวิจัยที่ชัดเจนเอ้ือตอการปฏิบัติเหมาะสมกับองคการและชวยกันพัฒนาใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดเวลา 
  3. จัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทํางานตามภารกิจหลัก  สูงานวิจัยของแตละคน
ใหเปนผลงานทางวิชาการ ในสถานการณจริงดวยการจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมีทักษะ
ประสบการณสูงและสามารถมาใหการอบรมท่ีตอเน่ืองไดนานเพียงพอ โดยเนนการพัฒนา “ทีมงาน
ผูรับผิดชอบ” และ “ผูนํา” ดวยกระบวนการ training for trainer: T4T จนองคการสามารถดําเนินการ
ไดดวยตนเองอยางม่ันใจ  
  4. จัดใหมีส่ิงที่ชวยสนับสนุนการจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยใน
องคการ ไดแก 
 4.1 การจัดเวทีใหมีการนําผลงานจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ี           
มาเผยแพร ทั้งการนําเสนอ และการจัดพิมพเผยแพร “เปนประจํา” อยางเหมาะสมและกวางขวางยิ่ง ๆ 
ขึ้น  
 4.2 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย อยางเขมแข็ง จริงจัง 
จริงใจและตอเน่ืองตลอดไป จนเปนคานิยมรวมหรือวัฒนธรรมขององคการอยางแทจริง  
 4.3 จัดใหมี ผูชวยในการ “เขียนผลงานวิจัย” ที่ มีความรูความสามารถมีทักษะ
ประสบการณสูงและมีความเขาใจในกระบวนการและวิธีการ และสามารถจัดสรรเวลาใหกับการ
ดําเนินงานน้ีไดอยางเพียงพอ ทันเวลา และทันใจ ซ่ึงถาได “ผูนํา” ดาน R2R ที่ผานขั้นที่ 4 ของการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในหนวยงานมาแลว จะดีมาก 
 

ส่ิงที่ไดจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
 จากกระบวนการดําเนินงานของการพฒันางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยที่ใชระยะเวลาวงรอบ
ละ 5 ป จะไดผลการดําเนินงานที่สําคัญ 8 ประการ ดังน้ี 
 1. ไดรูปแบบ/ระบบงาน/วิธีการใหมของการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ที่ไดผานการนําไปใช
จริงในพื้นที่แลว 
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  2. ไดประสบการณในการดําเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ือง  
  3. ไดขอมูลทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินงานและผลการดําเนินงานในการพัฒนางานตามภารกิจ
หลักอยางตอเน่ือง  
  4. ไดความรูที่เก่ียวของกับงานตามภารกิจหลัก การวิเคราะห การกําหนดตัวชี้วัด การสราง
เครื่องมือวัดและการวัดผลการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงานและการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
  5. ไดความคิดที่สรางสรรคและประสบการณจริงในการพัฒนางานตามภารกิจหลักดวย
ทรัพยากรที่มีอยู  
  6. ไดประสบการณการทําวิจัยเพื่อการแกปญหาที่ไดผลจริง 
  7. ไดผลงานวิชาการที่เกิดประโยชนกับประชาชน สาธารณะ และมนุษยชาติอยางเปน
รูปธรรม  
  8. ไดผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณคายิ่งเปน “ความรูแจงชัด (explicit knowledge)” ที่มีลักษณะ
ของ “ความรูที่มีคุณคา (knowledge asset)” 
   

การเร่ิมตนพัฒนา R2R   
  ในการเริ่มตนพัฒนา R2R เสนอใหเริ่มจากผลการดําเนินงานที่ดีและมีคุณคายิ่ง ที่ไดจากการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักที่ทํามาแลวในอดีต (ขอเรียกวา R2R แทและดี) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ            
5 ประการ คือ 
  1. เปนงานที่คณะผูวิจัยเปนผูทําดวยตนเองและเปนความจริงถาคณะผูวิจัยรูอยูแกใจวาส่ิง/
ขอมูล ที่นํามาแสดงเปนผลงานวิจัยน้ัน “ไมจริง” หามนํามาเขียนเปนผลงานวิจัยอยางเด็ดขาด 
  2. เกิดการพัฒนาที่มีหลักฐานยืนยันโดยวัดผลที่ “ผูรับบริการ” ดวยขอมูลเชิงประจักษตาม
หลักของระเบียบวิธีวิจัย ทั้งขอมูลเชงิปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันไมนอยกวา 95% (p<0.05); คานํ้าตาลในเลือดลดลงจาก 185 mg% เหลือเพียง 110 
mg% เปนตน ในการน้ีจะไมใช “ระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถาม” มาใชในการเปรียบเทียบกัน
เน่ืองจาก “ความคดิเห็น” น้ันมีปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดอยูมากมาย จึงเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
ต่ํา 
  3. ใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ืองเกินกวา 1 ป โดยในการเปรียบเทียบน้ัน จะนําขอมูล
เชิงประจักษของผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของแตละปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อลดความผัน
แปรที่อาจเกิดจากฤดูกาล ประกอบกับการดําเนินงานตามภารกิจหลักขององคการทั้งหลายน้ันจะใช
วงรอบ 1 ป เปนหลักซ่ึงอาจเปนปงบประมาณ หรือปปฏิทินก็ได จึงถือเปนการควบคุมตัวแปรภายนอก
ของการออกแบบวิจัยที่ดีไดอยางหน่ึง ดังน้ันถาใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ืองตั้งแต 3 ปขึ้นไป 
และนําผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของแตละป มาเปรียบเทียบกันก็จะเปนการวิจัยเชิงทดลอง
แบบ One group, Pre-test, Post-test, Time series Design ที่มีคุณภาพดีกวา One group, Pre-
test, Post-test, Design ธรรมดา 
 4. เปนผลงานวิจัยที่มีคุณคาตอทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดประโยชนและคุณคาตอผูมารับ
บริการ (อาทิเชน ผูปวย) ประชาชน หนวยงาน/องคการผูใหบริการหรือผูรับผิดชอบ และประเทศชาติ 
อยางชัดเจนมากกวางานวิจัยทั่ว ๆ ไป ที่มักจะเกิดประโยชนกับผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยเปนสวนใหญ
เทาน้ัน  
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  ระยะที่ 1 การสรางบุคคลตัวแบบของการดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได เหมาะสมกับ
องคการและมีประสิทธิภาพสูง จํานวนไมนอยกวา 5 ตัวแบบ ในแตละงาน/หนวยงานหลักขององคการ
ใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป 
   ระยะที่ 2 การขยายผลจากตัวแบบใหเปนพี่เล้ียงในการขยายผลไปยังหนวยงานตาง ๆ 
ในอัตราสวน 1 ตัวแบบ: 3-5 หนวยงาน ใหครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยงานทั้งหมดของ
องคการใชเวลาประมาณ 1 ป 
   ระยะที่ 3 การขยายผลท่ัวท้ังองคการ ใหทุกหนวยงาน มีผลงานทางวิชาการครบทั้ง       
3 ดาน คือ บทความกรณีศึกษาและงานวิจัยที่ชัดเจนและมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการ       
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นอยางตอเน่ืองใชเวลาประมาณ 1 ป 
  ระยะที่ 4 การพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยการผสมผสานการทํางานตามภารกิจหลักใหเปน
ผลงานทางวิชาการน้ี เขาไปในกระบวนการดําเนินงานปกติของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปาหมายที่
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได มุงสูการให “ทุกคน” ขององคการ ทํางานตามภารกิจหลักของตนใหเปน
ผลงานทางวิชาการ (เนนผลงานวิจัย) ไมนอยกวาปละ 1 เรื่องใชเวลาประมาณ 2 ป 
  2. สงเสริมสนับสนุนทีมงานผูรับผิดชอบ ใหรวมกันจัดทํา “ระบบงาน” ของการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักสูงานวิจัยที่ชัดเจนเอ้ือตอการปฏิบัติเหมาะสมกับองคการและชวยกันพัฒนาใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดเวลา 
  3. จัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทํางานตามภารกิจหลัก  สูงานวิจัยของแตละคน
ใหเปนผลงานทางวิชาการ ในสถานการณจริงดวยการจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมีทักษะ
ประสบการณสูงและสามารถมาใหการอบรมท่ีตอเน่ืองไดนานเพียงพอ โดยเนนการพัฒนา “ทีมงาน
ผูรับผิดชอบ” และ “ผูนํา” ดวยกระบวนการ training for trainer: T4T จนองคการสามารถดําเนินการ
ไดดวยตนเองอยางม่ันใจ  
  4. จัดใหมีส่ิงที่ชวยสนับสนุนการจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยใน
องคการ ไดแก 
 4.1 การจัดเวทีใหมีการนําผลงานจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ี           
มาเผยแพร ทั้งการนําเสนอ และการจัดพิมพเผยแพร “เปนประจํา” อยางเหมาะสมและกวางขวางยิ่ง ๆ 
ขึ้น  
 4.2 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย อยางเขมแข็ง จริงจัง 
จริงใจและตอเน่ืองตลอดไป จนเปนคานิยมรวมหรือวัฒนธรรมขององคการอยางแทจริง  
 4.3 จัดใหมี ผูชวยในการ “เขียนผลงานวิจัย” ที่ มีความรูความสามารถมีทักษะ
ประสบการณสูงและมีความเขาใจในกระบวนการและวิธีการ และสามารถจัดสรรเวลาใหกับการ
ดําเนินงานน้ีไดอยางเพียงพอ ทันเวลา และทันใจ ซ่ึงถาได “ผูนํา” ดาน R2R ที่ผานขั้นที่ 4 ของการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในหนวยงานมาแลว จะดีมาก 
 

ส่ิงที่ไดจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
 จากกระบวนการดําเนินงานของการพฒันางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยที่ใชระยะเวลาวงรอบ
ละ 5 ป จะไดผลการดําเนินงานที่สําคัญ 8 ประการ ดังน้ี 
 1. ไดรูปแบบ/ระบบงาน/วิธีการใหมของการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ที่ไดผานการนําไปใช
จริงในพื้นที่แลว 
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  2. ไดประสบการณในการดําเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ือง  
  3. ไดขอมูลทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินงานและผลการดําเนินงานในการพัฒนางานตามภารกิจ
หลักอยางตอเน่ือง  
  4. ไดความรูที่เก่ียวของกับงานตามภารกิจหลัก การวิเคราะห การกําหนดตัวชี้วัด การสราง
เครื่องมือวัดและการวัดผลการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงานและการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
  5. ไดความคิดที่สรางสรรคและประสบการณจริงในการพัฒนางานตามภารกิจหลักดวย
ทรัพยากรที่มีอยู  
  6. ไดประสบการณการทําวิจัยเพื่อการแกปญหาที่ไดผลจริง 
  7. ไดผลงานวิชาการที่เกิดประโยชนกับประชาชน สาธารณะ และมนุษยชาติอยางเปน
รูปธรรม  
  8. ไดผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณคายิ่งเปน “ความรูแจงชัด (explicit knowledge)” ที่มีลักษณะ
ของ “ความรูที่มีคุณคา (knowledge asset)” 
   

การเร่ิมตนพัฒนา R2R   
  ในการเริ่มตนพัฒนา R2R เสนอใหเริ่มจากผลการดําเนินงานที่ดีและมีคุณคายิ่ง ที่ไดจากการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักที่ทํามาแลวในอดีต (ขอเรียกวา R2R แทและดี) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ            
5 ประการ คือ 
  1. เปนงานที่คณะผูวิจัยเปนผูทําดวยตนเองและเปนความจริงถาคณะผูวิจัยรูอยูแกใจวาส่ิง/
ขอมูล ที่นํามาแสดงเปนผลงานวิจัยน้ัน “ไมจริง” หามนํามาเขียนเปนผลงานวิจัยอยางเด็ดขาด 
  2. เกิดการพัฒนาที่มีหลักฐานยืนยันโดยวัดผลที่ “ผูรับบริการ” ดวยขอมูลเชิงประจักษตาม
หลักของระเบียบวิธีวิจัย ทั้งขอมูลเชงิปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันไมนอยกวา 95% (p<0.05); คานํ้าตาลในเลือดลดลงจาก 185 mg% เหลือเพียง 110 
mg% เปนตน ในการน้ีจะไมใช “ระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถาม” มาใชในการเปรียบเทียบกัน
เน่ืองจาก “ความคดิเห็น” น้ันมีปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดอยูมากมาย จึงเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
ต่ํา 
  3. ใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ืองเกินกวา 1 ป โดยในการเปรียบเทียบน้ัน จะนําขอมูล
เชิงประจักษของผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของแตละปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อลดความผัน
แปรที่อาจเกิดจากฤดูกาล ประกอบกับการดําเนินงานตามภารกิจหลักขององคการทั้งหลายน้ันจะใช
วงรอบ 1 ป เปนหลักซ่ึงอาจเปนปงบประมาณ หรือปปฏิทินก็ได จึงถือเปนการควบคุมตัวแปรภายนอก
ของการออกแบบวิจัยที่ดีไดอยางหน่ึง ดังน้ันถาใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ืองตั้งแต 3 ปขึ้นไป 
และนําผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของแตละป มาเปรียบเทียบกันก็จะเปนการวิจัยเชิงทดลอง
แบบ One group, Pre-test, Post-test, Time series Design ที่มีคุณภาพดีกวา One group, Pre-
test, Post-test, Design ธรรมดา 
 4. เปนผลงานวิจัยที่มีคุณคาตอทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดประโยชนและคุณคาตอผูมารับ
บริการ (อาทิเชน ผูปวย) ประชาชน หนวยงาน/องคการผูใหบริการหรือผูรับผิดชอบ และประเทศชาติ 
อยางชัดเจนมากกวางานวิจัยทั่ว ๆ ไป ที่มักจะเกิดประโยชนกับผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยเปนสวนใหญ
เทาน้ัน  
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  ระยะที่ 1 การสรางบุคคลตัวแบบของการดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได เหมาะสมกับ
องคการและมีประสิทธิภาพสูง จํานวนไมนอยกวา 5 ตัวแบบ ในแตละงาน/หนวยงานหลักขององคการ
ใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป 
   ระยะที่ 2 การขยายผลจากตัวแบบใหเปนพี่เล้ียงในการขยายผลไปยังหนวยงานตาง ๆ 
ในอัตราสวน 1 ตัวแบบ: 3-5 หนวยงาน ใหครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยงานทั้งหมดของ
องคการใชเวลาประมาณ 1 ป 
   ระยะที่ 3 การขยายผลทั่วทั้งองคการ ใหทุกหนวยงาน มีผลงานทางวิชาการครบทั้ง       
3 ดาน คือ บทความกรณีศึกษาและงานวิจัยที่ชัดเจนและมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการ       
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นอยางตอเน่ืองใชเวลาประมาณ 1 ป 
  ระยะที่ 4 การพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยการผสมผสานการทํางานตามภารกิจหลักใหเปน
ผลงานทางวิชาการน้ี เขาไปในกระบวนการดําเนินงานปกติของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปาหมายที่
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได มุงสูการให “ทุกคน” ขององคการ ทํางานตามภารกิจหลักของตนใหเปน
ผลงานทางวิชาการ (เนนผลงานวิจัย) ไมนอยกวาปละ 1 เรื่องใชเวลาประมาณ 2 ป 
  2. สงเสริมสนับสนุนทีมงานผูรับผิดชอบ ใหรวมกันจัดทํา “ระบบงาน” ของการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักสูงานวิจัยที่ชัดเจนเอ้ือตอการปฏิบัติเหมาะสมกับองคการและชวยกันพัฒนาใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดเวลา 
  3. จัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทํางานตามภารกิจหลัก  สูงานวิจัยของแตละคน
ใหเปนผลงานทางวิชาการ ในสถานการณจริงดวยการจัดหาวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมีทักษะ
ประสบการณสูงและสามารถมาใหการอบรมที่ตอเน่ืองไดนานเพียงพอ โดยเนนการพัฒนา “ทีมงาน
ผูรับผิดชอบ” และ “ผูนํา” ดวยกระบวนการ training for trainer: T4T จนองคการสามารถดําเนินการ
ไดดวยตนเองอยางม่ันใจ  
  4. จัดใหมีส่ิงที่ชวยสนับสนุนการจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยใน
องคการ ไดแก 
 4.1 การจัดเวทีใหมีการนําผลงานจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ี           
มาเผยแพร ทั้งการนําเสนอ และการจัดพิมพเผยแพร “เปนประจํา” อยางเหมาะสมและกวางขวางยิ่ง ๆ 
ขึ้น  
 4.2 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย อยางเขมแข็ง จริงจัง 
จริงใจและตอเน่ืองตลอดไป จนเปนคานิยมรวมหรือวัฒนธรรมขององคการอยางแทจริง  
 4.3 จัดใหมี ผูชวยในการ “เขียนผลงานวิจัย” ที่ มีความรูความสามารถมีทักษะ
ประสบการณสูงและมีความเขาใจในกระบวนการและวิธีการ และสามารถจัดสรรเวลาใหกับการ
ดําเนินงานน้ีไดอยางเพียงพอ ทันเวลา และทันใจ ซ่ึงถาได “ผูนํา” ดาน R2R ที่ผานขั้นที่ 4 ของการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในหนวยงานมาแลว จะดีมาก 
 

ส่ิงที่ไดจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
 จากกระบวนการดําเนินงานของการพฒันางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยที่ใชระยะเวลาวงรอบ
ละ 5 ป จะไดผลการดําเนินงานที่สําคัญ 8 ประการ ดังน้ี 
 1. ไดรูปแบบ/ระบบงาน/วิธีการใหมของการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ที่ไดผานการนําไปใช
จริงในพื้นที่แลว 
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  2. ไดประสบการณในการดําเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ือง  
  3. ไดขอมูลทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินงานและผลการดําเนินงานในการพัฒนางานตามภารกิจ
หลักอยางตอเน่ือง  
  4. ไดความรูที่เก่ียวของกับงานตามภารกิจหลัก การวิเคราะห การกําหนดตัวชี้วัด การสราง
เครื่องมือวัดและการวัดผลการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงานและการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
  5. ไดความคิดท่ีสรางสรรคและประสบการณจริงในการพัฒนางานตามภารกิจหลักดวย
ทรัพยากรที่มีอยู  
  6. ไดประสบการณการทําวิจัยเพื่อการแกปญหาที่ไดผลจริง 
  7. ไดผลงานวิชาการท่ีเกิดประโยชนกับประชาชน สาธารณะ และมนุษยชาติอยางเปน
รูปธรรม  
  8. ไดผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณคายิ่งเปน “ความรูแจงชัด (explicit knowledge)” ที่มีลักษณะ
ของ “ความรูที่มีคุณคา (knowledge asset)” 
   

การเร่ิมตนพัฒนา R2R   
  ในการเริ่มตนพัฒนา R2R เสนอใหเริ่มจากผลการดําเนินงานที่ดีและมีคุณคายิ่ง ที่ไดจากการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักที่ทํามาแลวในอดีต (ขอเรียกวา R2R แทและดี) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ            
5 ประการ คือ 
  1. เปนงานที่คณะผูวิจัยเปนผูทําดวยตนเองและเปนความจริงถาคณะผูวิจัยรูอยูแกใจวาส่ิง/
ขอมูล ที่นํามาแสดงเปนผลงานวิจัยน้ัน “ไมจริง” หามนํามาเขียนเปนผลงานวิจัยอยางเด็ดขาด 
  2. เกิดการพัฒนาที่มีหลักฐานยืนยันโดยวัดผลที่ “ผูรับบริการ” ดวยขอมูลเชิงประจักษตาม
หลักของระเบียบวิธีวิจัย ทั้งขอมูลเชงิปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันไมนอยกวา 95% (p<0.05); คานํ้าตาลในเลือดลดลงจาก 185 mg% เหลือเพียง 110 
mg% เปนตน ในการน้ีจะไมใช “ระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถาม” มาใชในการเปรียบเทียบกัน
เน่ืองจาก “ความคดิเห็น” น้ันมีปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดอยูมากมาย จึงเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
ต่ํา 
  3. ใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ืองเกินกวา 1 ป โดยในการเปรียบเทียบน้ัน จะนําขอมูล
เชิงประจักษของผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของแตละปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อลดความผัน
แปรที่อาจเกิดจากฤดูกาล ประกอบกับการดําเนินงานตามภารกิจหลักขององคการท้ังหลายน้ันจะใช
วงรอบ 1 ป เปนหลักซ่ึงอาจเปนปงบประมาณ หรือปปฏิทินก็ได จึงถือเปนการควบคุมตัวแปรภายนอก
ของการออกแบบวิจัยที่ดีไดอยางหน่ึง ดังน้ันถาใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ืองตั้งแต 3 ปขึ้นไป 
และนําผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของแตละป มาเปรียบเทียบกันก็จะเปนการวิจัยเชิงทดลอง
แบบ One group, Pre-test, Post-test, Time series Design ที่มีคุณภาพดีกวา One group, Pre-
test, Post-test, Design ธรรมดา 
 4. เปนผลงานวิจัยที่มีคุณคาตอทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดประโยชนและคุณคาตอผูมารับ
บริการ (อาทิเชน ผูปวย) ประชาชน หนวยงาน/องคการผูใหบริการหรือผูรับผิดชอบ และประเทศชาติ 
อยางชัดเจนมากกวางานวิจัยทั่ว ๆ ไป ที่มักจะเกิดประโยชนกับผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยเปนสวนใหญ
เทาน้ัน  
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  ระยะที่ 1 การสรางบุคคลตัวแบบของการดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติได เหมาะสมกับ
องคการและมีประสิทธิภาพสูง จํานวนไมนอยกวา 5 ตัวแบบ ในแตละงาน/หนวยงานหลักขององคการ
ใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป 
   ระยะที่ 2 การขยายผลจากตัวแบบใหเปนพี่เล้ียงในการขยายผลไปยังหนวยงานตาง ๆ 
ในอัตราสวน 1 ตัวแบบ: 3-5 หนวยงาน ใหครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยงานทั้งหมดของ
องคการใชเวลาประมาณ 1 ป 
   ระยะที่ 3 การขยายผลทั่วทั้งองคการ ใหทุกหนวยงาน มีผลงานทางวิชาการครบทั้ง       
3 ดาน คือ บทความกรณีศึกษาและงานวิจัยที่ชัดเจนและมีการพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการ       
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นอยางตอเน่ืองใชเวลาประมาณ 1 ป 
  ระยะที่ 4 การพัฒนาอยางตอเน่ือง ดวยการผสมผสานการทํางานตามภารกิจหลักใหเปน
ผลงานทางวิชาการน้ี เขาไปในกระบวนการดําเนินงานปกติของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปาหมายที่
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได มุงสูการให “ทุกคน” ขององคการ ทํางานตามภารกิจหลักของตนใหเปน
ผลงานทางวิชาการ (เนนผลงานวิจัย) ไมนอยกวาปละ 1 เรื่องใชเวลาประมาณ 2 ป 
  2. สงเสริมสนับสนุนทีมงานผูรับผิดชอบ ใหรวมกันจัดทํา “ระบบงาน” ของการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักสูงานวิจัยที่ชัดเจนเอ้ือตอการปฏิบัติเหมาะสมกับองคการและชวยกันพัฒนาใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดเวลา 
  3. จัดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการทํางานตามภารกิจหลัก  สูงานวิจัยของแตละคน
ใหเปนผลงานทางวิชาการ ในสถานการณจริงดวยการจัดหาวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมีทักษะ
ประสบการณสูงและสามารถมาใหการอบรมที่ตอเน่ืองไดนานเพียงพอ โดยเนนการพัฒนา “ทีมงาน
ผูรับผิดชอบ” และ “ผูนํา” ดวยกระบวนการ training for trainer: T4T จนองคการสามารถดําเนินการ
ไดดวยตนเองอยางม่ันใจ  
  4. จัดใหมีส่ิงที่ชวยสนับสนุนการจัดฝกอบรมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยใน
องคการ ไดแก 
 4.1 การจัดเวทีใหมีการนําผลงานจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ี           
มาเผยแพร ทั้งการนําเสนอ และการจัดพิมพเผยแพร “เปนประจํา” อยางเหมาะสมและกวางขวางยิ่ง ๆ 
ขึ้น  
 4.2 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย อยางเขมแข็ง จริงจัง 
จริงใจและตอเน่ืองตลอดไป จนเปนคานิยมรวมหรือวัฒนธรรมขององคการอยางแทจริง  
 4.3 จัดใหมี ผูชวยในการ “เขียนผลงานวิจัย” ที่ มีความรูความสามารถมีทักษะ
ประสบการณสูงและมีความเขาใจในกระบวนการและวิธีการ และสามารถจัดสรรเวลาใหกับการ
ดําเนินงานน้ีไดอยางเพียงพอ ทันเวลา และทันใจ ซ่ึงถาได “ผูนํา” ดาน R2R ที่ผานขั้นที่ 4 ของการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยในหนวยงานมาแลว จะดีมาก 
 

ส่ิงที่ไดจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
 จากกระบวนการดําเนินงานของการพฒันางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยที่ใชระยะเวลาวงรอบ
ละ 5 ป จะไดผลการดําเนินงานที่สําคัญ 8 ประการ ดังน้ี 
 1. ไดรูปแบบ/ระบบงาน/วิธีการใหมของการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ที่ไดผานการนําไปใช
จริงในพื้นที่แลว 
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  2. ไดประสบการณในการดําเนินงานพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ือง  
  3. ไดขอมูลทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินงานและผลการดําเนินงานในการพัฒนางานตามภารกิจ
หลักอยางตอเน่ือง  
  4. ไดความรูที่เก่ียวของกับงานตามภารกิจหลัก การวิเคราะห การกําหนดตัวชี้วัด การสราง
เครื่องมือวัดและการวัดผลการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงานและการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
  5. ไดความคิดท่ีสรางสรรคและประสบการณจริงในการพัฒนางานตามภารกิจหลักดวย
ทรัพยากรที่มีอยู  
  6. ไดประสบการณการทําวิจัยเพื่อการแกปญหาที่ไดผลจริง 
  7. ไดผลงานวิชาการท่ีเกิดประโยชนกับประชาชน สาธารณะ และมนุษยชาติอยางเปน
รูปธรรม  
  8. ไดผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณคายิ่งเปน “ความรูแจงชัด (explicit knowledge)” ที่มีลักษณะ
ของ “ความรูที่มีคุณคา (knowledge asset)” 
   

การเร่ิมตนพัฒนา R2R   
  ในการเริ่มตนพัฒนา R2R เสนอใหเริ่มจากผลการดําเนินงานที่ดีและมีคุณคายิ่ง ที่ไดจากการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักที่ทํามาแลวในอดีต (ขอเรียกวา R2R แทและดี) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ            
5 ประการ คือ 
  1. เปนงานที่คณะผูวิจัยเปนผูทําดวยตนเองและเปนความจริงถาคณะผูวิจัยรูอยูแกใจวาส่ิง/
ขอมูล ที่นํามาแสดงเปนผลงานวิจัยน้ัน “ไมจริง” หามนํามาเขียนเปนผลงานวิจัยอยางเด็ดขาด 
  2. เกิดการพัฒนาที่มีหลักฐานยืนยันโดยวัดผลที่ “ผูรับบริการ” ดวยขอมูลเชิงประจักษตาม
หลักของระเบียบวิธีวิจัย ทั้งขอมูลเชงิปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อม่ันไมนอยกวา 95% (p<0.05); คานํ้าตาลในเลือดลดลงจาก 185 mg% เหลือเพียง 110 
mg% เปนตน ในการน้ีจะไมใช “ระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถาม” มาใชในการเปรียบเทียบกัน
เน่ืองจาก “ความคดิเห็น” น้ันมีปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดอยูมากมาย จึงเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
ต่ํา 
  3. ใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ืองเกินกวา 1 ป โดยในการเปรียบเทียบน้ัน จะนําขอมูล
เชิงประจักษของผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของแตละปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อลดความผัน
แปรที่อาจเกิดจากฤดูกาล ประกอบกับการดําเนินงานตามภารกิจหลักขององคการท้ังหลายน้ันจะใช
วงรอบ 1 ป เปนหลักซ่ึงอาจเปนปงบประมาณ หรือปปฏิทินก็ได จึงถือเปนการควบคุมตัวแปรภายนอก
ของการออกแบบวิจัยที่ดีไดอยางหน่ึง ดังน้ันถาใชระยะเวลาดําเนินการอยางตอเน่ืองตั้งแต 3 ปขึ้นไป 
และนําผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของแตละป มาเปรียบเทียบกันก็จะเปนการวิจัยเชิงทดลอง
แบบ One group, Pre-test, Post-test, Time series Design ที่มีคุณภาพดีกวา One group, Pre-
test, Post-test, Design ธรรมดา 
 4. เปนผลงานวิจัยที่มีคุณคาตอทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดประโยชนและคุณคาตอผูมารับ
บริการ (อาทิเชน ผูปวย) ประชาชน หนวยงาน/องคการผูใหบริการหรือผูรับผิดชอบ และประเทศชาติ 
อยางชัดเจนมากกวางานวิจัยทั่ว ๆ ไป ที่มักจะเกิดประโยชนกับผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยเปนสวนใหญ
เทาน้ัน  
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 5. ถูกตองตามหลักวิชาการของวิทยาการวิจัย เน่ืองจากผลงานวิจัยที่ไดจากการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หรือ R2R น้ันเปน “วิจัย” จึงตองทําใหถูกตองตามหลักวิชาการดานการวิจัย 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) ซ่ึงในที่น้ีเนนที่ “การเขียน” เปนหลัก โดยตองเขียนให
กระชับ ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และส้ันที่สุดเทาที่จําเปน โดยใชกลยุทธ ST (strength-threat 
strategy) คือ การนําจุดแข็งของการวิจัยชนิดน้ีที่มีขอมูลเชิงประจักษที่แสดงอยางชัดเจนวาเกิดผลดีจริง
ตอผูมารับบริการและประเทศชาติมาปกปองภาวะคุกคาม จากกลุมนักวิชาการที่มุงเนน ระเบียบวิธีวิจัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยทางสังคมศาสตรที่เนนการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมาเปน
ขอมูลหลักของการวิจัย 
 R2R แทและดีเปนการพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ดวยแนวคิดของ 
R&D for CSWI (continuous and sustainable working improvement) (สมชาติ, 2548) ถือเปน 
R2R2E คือ กระบวนการในการพัฒนางานตามภารกิจหลักใหเปนผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง และทําใหผล
งานน้ันไดรับการยอมรับวาเปนผลงานทางวิชาการชั้นเยี่ยมอยางยั่งยืนเปนหน่ึงในวิธีการพัฒนางานที่
ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถทําไดโดยไมยุงและไมยาก เปนส่ิงที่ “ผสมผสาน” การทํางาน, R2R และ      
การจัดการความรู KM ที่ประกอบดวย knowledge vision: KV, knowledge sharing: KS และ 
knowledge asset: KA ทั้ง 3 อยางน้ีเขาดวยกันอยางกลมกลืนมีประสิทธิภาพและเปยมไปดวย
คุณประโยชนที่งดงามนาภาคภูมิใจ  
 

เทคนิคการเรียนลัดในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 
 เพื่อชวยใหการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยทําไดดี ครบถวน ตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และ    
มีประสิทธิภาพ จึงขอสรุปกิจกรรมของการดําเนินงานที่เปนเทคนิคในการเรียนลัดในการเขียนและ
นําเสนอผลงานวิจัย 5 กิจกรรมหลัก (สมชาต,ิ 2558) โดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การสรุปสาระสําคัญของการวิจัยที่ตองการเขียนและนําเสนอเปนผลงานวิจัย 
 2. การจัดทําบทคัดยอ 
 3. การจัดทําสไลดการนําเสนอผลงานวิจัย ประมาณ 20-25 สไลด 
 4. การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการของ KM 
 5. การจัดทํา “นิพนธตนฉบับ” ลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
 

การตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารทางวิชาการ 
  การจัดทํานิพนธตนฉบับลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการในกิจกรรมหลักที่ 5 ขางตนดําเนินการ 
ดังน้ี 
  1. วิเคราะหความโดดเดนของผลการวิจัยของเรา 
  2. สรรหาและคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีความเปนไปไดที่จะรับตีพิมพงานวิจัยของเรา 
และควรมีตัวเลือกไมนอยกวา 4 วารสาร 
  3. ศึกษาคําแนะนําผูนิพนธของวารสารที่เราตั้งใจที่จะเขียนผลงานวิจัยของเราลงตีพิมพ  
  4. ศึกษารูปแบบการเขียนผลงานวิจัยของวารสาร โดยดูจากผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสาร
น้ี ในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานวิจัยที่มีเน้ือหาใกลเคียงกับผลงานวิจัยของเรา 
  5. ศึกษาผลงานวิจัยของวารสารเพื่อนํามาเปนเอกสารอางอิงในผลงานวิจัยของเรา 
  6. เขียนผลงานวิจัยของเราตามรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยของวารสารที่ไมใชการคัดลอก  

150

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 16(2): 142-155, 2015 

 

  7. สงผลงานวิจัยของเรามายังวารสารอยางถูกตองตามขอกําหนดของวารสารอยางเครงครัด 
  8. ติดตามผลการดําเนินงาน และผลการพิจารณาของวารสารอยางใกลชิดถาไดรับแจงให
ปรับปรุงแกไขใหดําเนินการทันทีดวยความเคารพในผูทรงคุณวุฒทิี่ใหคําแนะนํา 
  9. ถาไดรับการตอบปฏิเสธการลงตีพิมพในวารสารไมตองเสียใจใหถือเปนประสบการณที่มี
คุณคาเปนโอกาสในการพัฒนาดวยการวิเคราะหการเรียนรูที่ไดรับ แลวพิจารณาคัดเลือกวารสารฉบับอ่ืน
ที่เปนตัวเลือกแลวดําเนินการตั้งแตขอ 3 อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม 
  10. ใหมีความมุงม่ันในการลงตีพิมพผลงานวิจัยของเราในวารสาร ไมทอถอย อยางนอยที่สุด   
ใหลงตีพิมพในหนังสือสรุปผลงานวิจัยประจําป ที่จัดพิมพโดยหนวยงานของเราและสามารถใชอางอิงได 
โดยยังไมถูกตัดสิทธิในการลงตีพิมพในวารสารวิชาการในโอกาสตอ ๆ ไป 
 

องคความรูและเทคนิคที่จําเปนในการดําเนินงานและการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
  ในการดําเนินงานและการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย มีองคความรูและเทคนิคที่
จําเปน 30 เรื่อง  (สมชาต,ิ 2558) ดังน้ี 
 1. ปรัชญาการวิจัย และปรัชญาการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย (philosophy of 
research & philosophy of R2R)  
 2. ความรูพื้นฐานของการทํางาน (fundamental knowledge of working) 
 3. เปาหมายของการทํางาน (goal of working)  
 4. หลักการบริหาร (principle of managing)  
  5. หลักการบริหารการเปล่ียนแปลง (principle of change management)  
 6. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (principle of management by participation: MBP)  
  7. หลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (principle of management by results: MBR)  
 8. หลักการบริหารตามสภาวการณ (principle of situational management)  
 9. หลักการวิเคราะหสภาวการณ (principle of situation analysis)  
 10. แนวคิดการมองปญหาเชิงสรางสรรค (creative concept in problem approach) 
 11. หลักการวิเคราะหปญหา (principle of problem analysis)  
 12. หลักการของดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (principle of working indicators)  
 13. หลักการของระบบการดําเนินงาน (principle of working systems)  
 14. หลักการของระบบงานบริการ (principle of service systems)  
 15. วงจรเดมม่ิง (deming cycle: PDCA)  
 16. หลักการนําส่ิงที่ไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน (principle of utilizing)  
 17. หลักการบริหารเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (principle of IT management)  
 18. หลักการบริหารการติดตอส่ือสาร (principle of communication management)  
 19. หลักการพัฒนาอยางตอเน่ือง (principle of continuing improvement)   
 20. หลักการทํางานเปนทีม (principle of team working)  
 21. หลักการเสริมพลัง (principle of empowerment)  
 22. เทคนิค how to do ในการพัฒนางานอยางตอเน่ืองสูความยั่งยืน  
 23. SOAR technique เพื่อการพัฒนางานและองคการอยางมีประสิทธิภาพ   
 24. หลักการทบทวนวรรณกรรม (principle of literature review) ในการวิจัย  
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 5. ถูกตองตามหลักวิชาการของวิทยาการวิจัย เน่ืองจากผลงานวิจัยที่ไดจากการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หรือ R2R น้ันเปน “วิจัย” จึงตองทําใหถูกตองตามหลักวิชาการดานการวิจัย 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) ซ่ึงในที่น้ีเนนที่ “การเขียน” เปนหลัก โดยตองเขียนให
กระชับ ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และส้ันที่สุดเทาที่จําเปน โดยใชกลยุทธ ST (strength-threat 
strategy) คือ การนําจุดแข็งของการวิจัยชนิดน้ีที่มีขอมูลเชิงประจักษที่แสดงอยางชัดเจนวาเกิดผลดีจริง
ตอผูมารับบริการและประเทศชาติมาปกปองภาวะคุกคาม จากกลุมนักวิชาการที่มุงเนน ระเบียบวิธีวิจัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยทางสังคมศาสตรที่เนนการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมาเปน
ขอมูลหลักของการวิจัย 
 R2R แทและดีเปนการพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ดวยแนวคิดของ 
R&D for CSWI (continuous and sustainable working improvement) (สมชาติ, 2548) ถือเปน 
R2R2E คือ กระบวนการในการพัฒนางานตามภารกิจหลักใหเปนผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง และทําใหผล
งานน้ันไดรับการยอมรับวาเปนผลงานทางวิชาการชั้นเยี่ยมอยางยั่งยืนเปนหน่ึงในวิธีการพัฒนางานที่
ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถทําไดโดยไมยุงและไมยาก เปนส่ิงที่ “ผสมผสาน” การทํางาน, R2R และ      
การจัดการความรู KM ที่ประกอบดวย knowledge vision: KV, knowledge sharing: KS และ 
knowledge asset: KA ทั้ง 3 อยางน้ีเขาดวยกันอยางกลมกลืนมีประสิทธิภาพและเปยมไปดวย
คุณประโยชนที่งดงามนาภาคภูมิใจ  
 

เทคนิคการเรียนลัดในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 
 เพื่อชวยใหการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยทําไดดี ครบถวน ตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และ    
มีประสิทธิภาพ จึงขอสรุปกิจกรรมของการดําเนินงานที่เปนเทคนิคในการเรียนลัดในการเขียนและ
นําเสนอผลงานวิจัย 5 กิจกรรมหลัก (สมชาต,ิ 2558) โดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การสรุปสาระสําคัญของการวิจัยที่ตองการเขียนและนําเสนอเปนผลงานวิจัย 
 2. การจัดทําบทคัดยอ 
 3. การจัดทําสไลดการนําเสนอผลงานวิจัย ประมาณ 20-25 สไลด 
 4. การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการของ KM 
 5. การจัดทํา “นิพนธตนฉบับ” ลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
 

การตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารทางวิชาการ 
  การจัดทํานิพนธตนฉบับลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการในกิจกรรมหลักที่ 5 ขางตนดําเนินการ 
ดังน้ี 
  1. วิเคราะหความโดดเดนของผลการวิจัยของเรา 
  2. สรรหาและคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีความเปนไปไดที่จะรับตีพิมพงานวิจัยของเรา 
และควรมีตัวเลือกไมนอยกวา 4 วารสาร 
  3. ศึกษาคําแนะนําผูนิพนธของวารสารที่เราตั้งใจที่จะเขียนผลงานวิจัยของเราลงตีพิมพ  
  4. ศึกษารูปแบบการเขียนผลงานวิจัยของวารสาร โดยดูจากผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสาร
น้ี ในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานวิจัยที่มีเน้ือหาใกลเคียงกับผลงานวิจัยของเรา 
  5. ศึกษาผลงานวิจัยของวารสารเพื่อนํามาเปนเอกสารอางอิงในผลงานวิจัยของเรา 
  6. เขียนผลงานวิจัยของเราตามรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยของวารสารที่ไมใชการคัดลอก  
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  7. สงผลงานวิจัยของเรามายังวารสารอยางถูกตองตามขอกําหนดของวารสารอยางเครงครัด 
  8. ติดตามผลการดําเนินงาน และผลการพิจารณาของวารสารอยางใกลชิดถาไดรับแจงให
ปรับปรุงแกไขใหดําเนินการทันทีดวยความเคารพในผูทรงคุณวุฒทิี่ใหคําแนะนํา 
  9. ถาไดรับการตอบปฏิเสธการลงตีพิมพในวารสารไมตองเสียใจใหถือเปนประสบการณที่มี
คุณคาเปนโอกาสในการพัฒนาดวยการวิเคราะหการเรียนรูที่ไดรับ แลวพิจารณาคัดเลือกวารสารฉบับอ่ืน
ที่เปนตัวเลือกแลวดําเนินการตั้งแตขอ 3 อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม 
  10. ใหมีความมุงม่ันในการลงตีพิมพผลงานวิจัยของเราในวารสาร ไมทอถอย อยางนอยที่สุด   
ใหลงตีพิมพในหนังสือสรุปผลงานวิจัยประจําป ที่จัดพิมพโดยหนวยงานของเราและสามารถใชอางอิงได 
โดยยังไมถูกตัดสิทธิในการลงตีพิมพในวารสารวิชาการในโอกาสตอ ๆ ไป 
 

องคความรูและเทคนิคที่จําเปนในการดําเนินงานและการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
  ในการดําเนินงานและการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย มีองคความรูและเทคนิคที่
จําเปน 30 เรื่อง  (สมชาต,ิ 2558) ดังน้ี 
 1. ปรัชญาการวิจัย และปรัชญาการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย (philosophy of 
research & philosophy of R2R)  
 2. ความรูพื้นฐานของการทํางาน (fundamental knowledge of working) 
 3. เปาหมายของการทํางาน (goal of working)  
 4. หลักการบริหาร (principle of managing)  
  5. หลักการบริหารการเปล่ียนแปลง (principle of change management)  
 6. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (principle of management by participation: MBP)  
  7. หลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (principle of management by results: MBR)  
 8. หลักการบริหารตามสภาวการณ (principle of situational management)  
 9. หลักการวิเคราะหสภาวการณ (principle of situation analysis)  
 10. แนวคิดการมองปญหาเชิงสรางสรรค (creative concept in problem approach) 
 11. หลักการวิเคราะหปญหา (principle of problem analysis)  
 12. หลักการของดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (principle of working indicators)  
 13. หลักการของระบบการดําเนินงาน (principle of working systems)  
 14. หลักการของระบบงานบริการ (principle of service systems)  
 15. วงจรเดมม่ิง (deming cycle: PDCA)  
 16. หลักการนําส่ิงที่ไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน (principle of utilizing)  
 17. หลักการบริหารเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (principle of IT management)  
 18. หลักการบริหารการติดตอส่ือสาร (principle of communication management)  
 19. หลักการพัฒนาอยางตอเน่ือง (principle of continuing improvement)   
 20. หลักการทํางานเปนทีม (principle of team working)  
 21. หลักการเสริมพลัง (principle of empowerment)  
 22. เทคนิค how to do ในการพัฒนางานอยางตอเน่ืองสูความยั่งยืน  
 23. SOAR technique เพื่อการพัฒนางานและองคการอยางมีประสิทธิภาพ   
 24. หลักการทบทวนวรรณกรรม (principle of literature review) ในการวิจัย  
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 5. ถูกตองตามหลักวิชาการของวิทยาการวิจัย เน่ืองจากผลงานวิจัยที่ไดจากการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หรือ R2R น้ันเปน “วิจัย” จึงตองทําใหถูกตองตามหลักวิชาการดานการวิจัย 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) ซ่ึงในที่น้ีเนนที่ “การเขียน” เปนหลัก โดยตองเขียนให
กระชับ ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และส้ันที่สุดเทาที่จําเปน โดยใชกลยุทธ ST (strength-threat 
strategy) คือ การนําจุดแข็งของการวิจัยชนิดน้ีที่มีขอมูลเชิงประจักษที่แสดงอยางชัดเจนวาเกิดผลดีจริง
ตอผูมารับบริการและประเทศชาติมาปกปองภาวะคุกคาม จากกลุมนักวิชาการที่มุงเนน ระเบียบวิธีวิจัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยทางสังคมศาสตรที่เนนการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมาเปน
ขอมูลหลักของการวิจัย 
 R2R แทและดีเปนการพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ดวยแนวคิดของ 
R&D for CSWI (continuous and sustainable working improvement) (สมชาติ, 2548) ถือเปน 
R2R2E คือ กระบวนการในการพัฒนางานตามภารกิจหลักใหเปนผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง และทําใหผล
งานน้ันไดรับการยอมรับวาเปนผลงานทางวิชาการชั้นเยี่ยมอยางยั่งยืนเปนหน่ึงในวิธีการพัฒนางานท่ี
ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถทําไดโดยไมยุงและไมยาก เปนส่ิงที่ “ผสมผสาน” การทํางาน, R2R และ      
การจัดการความรู KM ที่ประกอบดวย knowledge vision: KV, knowledge sharing: KS และ 
knowledge asset: KA ทั้ง 3 อยางน้ีเขาดวยกันอยางกลมกลืนมีประสิทธิภาพและเปยมไปดวย
คุณประโยชนที่งดงามนาภาคภูมิใจ  
 

เทคนิคการเรียนลัดในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 
 เพื่อชวยใหการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยทําไดดี ครบถวน ตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และ    
มีประสิทธิภาพ จึงขอสรุปกิจกรรมของการดําเนินงานที่เปนเทคนิคในการเรียนลัดในการเขียนและ
นําเสนอผลงานวิจัย 5 กิจกรรมหลัก (สมชาต,ิ 2558) โดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การสรุปสาระสําคัญของการวิจัยที่ตองการเขียนและนําเสนอเปนผลงานวิจัย 
 2. การจัดทําบทคัดยอ 
 3. การจัดทําสไลดการนําเสนอผลงานวิจัย ประมาณ 20-25 สไลด 
 4. การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการของ KM 
 5. การจัดทํา “นิพนธตนฉบับ” ลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
 

การตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารทางวิชาการ 
  การจัดทํานิพนธตนฉบับลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการในกิจกรรมหลักที่ 5 ขางตนดําเนินการ 
ดังน้ี 
  1. วิเคราะหความโดดเดนของผลการวิจัยของเรา 
  2. สรรหาและคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีความเปนไปไดที่จะรับตีพิมพงานวิจัยของเรา 
และควรมีตัวเลือกไมนอยกวา 4 วารสาร 
  3. ศึกษาคําแนะนําผูนิพนธของวารสารที่เราตั้งใจที่จะเขียนผลงานวิจัยของเราลงตีพิมพ  
  4. ศึกษารูปแบบการเขียนผลงานวิจัยของวารสาร โดยดูจากผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสาร
น้ี ในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานวิจัยที่มีเน้ือหาใกลเคียงกับผลงานวิจัยของเรา 
  5. ศึกษาผลงานวิจัยของวารสารเพื่อนํามาเปนเอกสารอางอิงในผลงานวิจัยของเรา 
  6. เขียนผลงานวิจัยของเราตามรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยของวารสารที่ไมใชการคัดลอก  

150

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 16(2): 142-155, 2015 

 

  7. สงผลงานวิจัยของเรามายังวารสารอยางถูกตองตามขอกําหนดของวารสารอยางเครงครัด 
  8. ติดตามผลการดําเนินงาน และผลการพิจารณาของวารสารอยางใกลชิดถาไดรับแจงให
ปรับปรุงแกไขใหดําเนินการทันทีดวยความเคารพในผูทรงคุณวุฒทิี่ใหคําแนะนํา 
  9. ถาไดรับการตอบปฏิเสธการลงตีพิมพในวารสารไมตองเสียใจใหถือเปนประสบการณที่มี
คุณคาเปนโอกาสในการพัฒนาดวยการวิเคราะหการเรียนรูที่ไดรับ แลวพิจารณาคัดเลือกวารสารฉบับอ่ืน
ที่เปนตัวเลือกแลวดําเนินการตั้งแตขอ 3 อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม 
  10. ใหมีความมุงม่ันในการลงตีพิมพผลงานวิจัยของเราในวารสาร ไมทอถอย อยางนอยที่สุด   
ใหลงตีพิมพในหนังสือสรุปผลงานวิจัยประจําป ที่จัดพิมพโดยหนวยงานของเราและสามารถใชอางอิงได 
โดยยังไมถูกตัดสิทธิในการลงตีพิมพในวารสารวิชาการในโอกาสตอ ๆ ไป 
 

องคความรูและเทคนิคที่จําเปนในการดําเนินงานและการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
  ในการดําเนินงานและการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย มีองคความรูและเทคนิคท่ี
จําเปน 30 เรื่อง  (สมชาต,ิ 2558) ดังน้ี 
 1. ปรัชญาการวิจัย และปรัชญาการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย (philosophy of 
research & philosophy of R2R)  
 2. ความรูพื้นฐานของการทํางาน (fundamental knowledge of working) 
 3. เปาหมายของการทํางาน (goal of working)  
 4. หลักการบริหาร (principle of managing)  
  5. หลักการบริหารการเปล่ียนแปลง (principle of change management)  
 6. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (principle of management by participation: MBP)  
  7. หลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (principle of management by results: MBR)  
 8. หลักการบริหารตามสภาวการณ (principle of situational management)  
 9. หลักการวิเคราะหสภาวการณ (principle of situation analysis)  
 10. แนวคิดการมองปญหาเชิงสรางสรรค (creative concept in problem approach) 
 11. หลักการวิเคราะหปญหา (principle of problem analysis)  
 12. หลักการของดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (principle of working indicators)  
 13. หลักการของระบบการดําเนินงาน (principle of working systems)  
 14. หลักการของระบบงานบรกิาร (principle of service systems)  
 15. วงจรเดมม่ิง (deming cycle: PDCA)  
 16. หลักการนําส่ิงที่ไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน (principle of utilizing)  
 17. หลักการบริหารเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (principle of IT management)  
 18. หลักการบริหารการติดตอส่ือสาร (principle of communication management)  
 19. หลักการพัฒนาอยางตอเน่ือง (principle of continuing improvement)   
 20. หลักการทํางานเปนทีม (principle of team working)  
 21. หลักการเสริมพลัง (principle of empowerment)  
 22. เทคนิค how to do ในการพัฒนางานอยางตอเน่ืองสูความยั่งยืน  
 23. SOAR technique เพื่อการพัฒนางานและองคการอยางมีประสิทธิภาพ   
 24. หลักการทบทวนวรรณกรรม (principle of literature review) ในการวิจัย  
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 5. ถูกตองตามหลักวิชาการของวิทยาการวิจัย เน่ืองจากผลงานวิจัยที่ไดจากการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หรือ R2R น้ันเปน “วิจัย” จึงตองทําใหถูกตองตามหลักวิชาการดานการวิจัย 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552) ซ่ึงในที่น้ีเนนที่ “การเขียน” เปนหลัก โดยตองเขียนให
กระชับ ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และส้ันที่สุดเทาที่จําเปน โดยใชกลยุทธ ST (strength-threat 
strategy) คือ การนําจุดแข็งของการวิจัยชนิดน้ีที่มีขอมูลเชิงประจักษที่แสดงอยางชัดเจนวาเกิดผลดีจริง
ตอผูมารับบริการและประเทศชาติมาปกปองภาวะคุกคาม จากกลุมนักวิชาการที่มุงเนน ระเบียบวิธีวิจัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิจัยทางสังคมศาสตรที่เนนการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมาเปน
ขอมูลหลักของการวิจัย 
 R2R แทและดีเปนการพัฒนางานตามภารกิจหลักอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ดวยแนวคิดของ 
R&D for CSWI (continuous and sustainable working improvement) (สมชาติ, 2548) ถือเปน 
R2R2E คือ กระบวนการในการพัฒนางานตามภารกิจหลักใหเปนผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง และทําใหผล
งานน้ันไดรับการยอมรับวาเปนผลงานทางวิชาการชั้นเยี่ยมอยางยั่งยืนเปนหน่ึงในวิธีการพัฒนางานท่ี
ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถทําไดโดยไมยุงและไมยาก เปนส่ิงที่ “ผสมผสาน” การทํางาน, R2R และ      
การจัดการความรู KM ที่ประกอบดวย knowledge vision: KV, knowledge sharing: KS และ 
knowledge asset: KA ทั้ง 3 อยางน้ีเขาดวยกันอยางกลมกลืนมีประสิทธิภาพและเปยมไปดวย
คุณประโยชนที่งดงามนาภาคภูมิใจ  
 

เทคนิคการเรียนลัดในการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย 
 เพื่อชวยใหการเขียนและนําเสนอผลงานวิจัยทําไดดี ครบถวน ตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และ    
มีประสิทธิภาพ จึงขอสรุปกิจกรรมของการดําเนินงานที่เปนเทคนิคในการเรียนลัดในการเขียนและ
นําเสนอผลงานวิจัย 5 กิจกรรมหลัก (สมชาต,ิ 2558) โดยดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
 1. การสรุปสาระสําคัญของการวิจัยที่ตองการเขียนและนําเสนอเปนผลงานวิจัย 
 2. การจัดทําบทคัดยอ 
 3. การจัดทําสไลดการนําเสนอผลงานวิจัย ประมาณ 20-25 สไลด 
 4. การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการดวยแนวคิด หลักการ และวิธีการของ KM 
 5. การจัดทํา “นิพนธตนฉบับ” ลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
 

การตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารทางวิชาการ 
  การจัดทํานิพนธตนฉบับลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการในกิจกรรมหลักที่ 5 ขางตนดําเนินการ 
ดังน้ี 
  1. วิเคราะหความโดดเดนของผลการวิจัยของเรา 
  2. สรรหาและคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีความเปนไปไดที่จะรับตีพิมพงานวิจัยของเรา 
และควรมีตัวเลือกไมนอยกวา 4 วารสาร 
  3. ศึกษาคําแนะนําผูนิพนธของวารสารที่เราตั้งใจที่จะเขียนผลงานวิจัยของเราลงตีพิมพ  
  4. ศึกษารูปแบบการเขียนผลงานวิจัยของวารสาร โดยดูจากผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสาร
น้ี ในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานวิจัยที่มีเน้ือหาใกลเคียงกับผลงานวิจัยของเรา 
  5. ศึกษาผลงานวิจัยของวารสารเพื่อนํามาเปนเอกสารอางอิงในผลงานวิจัยของเรา 
  6. เขียนผลงานวิจัยของเราตามรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยของวารสารที่ไมใชการคัดลอก  
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  7. สงผลงานวิจัยของเรามายังวารสารอยางถูกตองตามขอกําหนดของวารสารอยางเครงครัด 
  8. ติดตามผลการดําเนินงาน และผลการพิจารณาของวารสารอยางใกลชิดถาไดรับแจงให
ปรับปรุงแกไขใหดําเนินการทันทีดวยความเคารพในผูทรงคุณวุฒทิี่ใหคําแนะนํา 
  9. ถาไดรับการตอบปฏิเสธการลงตีพิมพในวารสารไมตองเสียใจใหถือเปนประสบการณที่มี
คุณคาเปนโอกาสในการพัฒนาดวยการวิเคราะหการเรียนรูที่ไดรับ แลวพิจารณาคัดเลือกวารสารฉบับอ่ืน
ที่เปนตัวเลือกแลวดําเนินการตั้งแตขอ 3 อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม 
  10. ใหมีความมุงม่ันในการลงตีพิมพผลงานวิจัยของเราในวารสาร ไมทอถอย อยางนอยที่สุด   
ใหลงตีพิมพในหนังสือสรุปผลงานวิจัยประจําป ที่จัดพิมพโดยหนวยงานของเราและสามารถใชอางอิงได 
โดยยังไมถูกตัดสิทธิในการลงตีพิมพในวารสารวิชาการในโอกาสตอ ๆ ไป 
 

องคความรูและเทคนิคที่จําเปนในการดําเนินงานและการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
  ในการดําเนินงานและการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย มีองคความรูและเทคนิคท่ี
จําเปน 30 เรื่อง  (สมชาต,ิ 2558) ดังน้ี 
 1. ปรัชญาการวิจัย และปรัชญาการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย (philosophy of 
research & philosophy of R2R)  
 2. ความรูพื้นฐานของการทํางาน (fundamental knowledge of working) 
 3. เปาหมายของการทํางาน (goal of working)  
 4. หลักการบริหาร (principle of managing)  
  5. หลักการบริหารการเปล่ียนแปลง (principle of change management)  
 6. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (principle of management by participation: MBP)  
  7. หลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (principle of management by results: MBR)  
 8. หลักการบริหารตามสภาวการณ (principle of situational management)  
 9. หลักการวิเคราะหสภาวการณ (principle of situation analysis)  
 10. แนวคิดการมองปญหาเชิงสรางสรรค (creative concept in problem approach) 
 11. หลักการวิเคราะหปญหา (principle of problem analysis)  
 12. หลักการของดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (principle of working indicators)  
 13. หลักการของระบบการดําเนินงาน (principle of working systems)  
 14. หลักการของระบบงานบรกิาร (principle of service systems)  
 15. วงจรเดมม่ิง (deming cycle: PDCA)  
 16. หลักการนําส่ิงที่ไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน (principle of utilizing)  
 17. หลักการบริหารเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (principle of IT management)  
 18. หลักการบริหารการติดตอส่ือสาร (principle of communication management)  
 19. หลักการพัฒนาอยางตอเน่ือง (principle of continuing improvement)   
 20. หลักการทํางานเปนทีม (principle of team working)  
 21. หลักการเสริมพลัง (principle of empowerment)  
 22. เทคนิค how to do ในการพัฒนางานอยางตอเน่ืองสูความยั่งยืน  
 23. SOAR technique เพื่อการพัฒนางานและองคการอยางมีประสิทธิภาพ   
 24. หลักการทบทวนวรรณกรรม (principle of literature review) ในการวิจัย  
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 25. หลักการจัดการความรู (principle of knowledge management: KM)  
 26. หลักการเขียนผลงานวิจัย (principle of research writing)  
 27. หลักการของระเบียบวิทยาการวิจัย (principle of research methodology) ไดแก 
 -  แบบแผนการวิจัย (research design)  
 -  ประชากรและกลุมตัวอยาง (population and sample)  
 -  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (research instruments)  
 -  การเก็บขอมูลการวิจัย (data collection)  
 -  การทําความสะอาดขอมูล (data cleaning) กอนการวิเคราะห  
 -  การวิเคราะหขอมูล (data analysis)  
 -  สถิติที่ใชในการวิจัย (research statistics)  
 -  การพิสูจนสมมติฐานการวิจัย (hypothesis testing)  
 28.  หลักการสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน  (principle of working model development) 
 29. หลักการอภิปรายผลการวิจัย (principle of research discussion)  
 30. หลักการใหขอเสนอแนะจากการวิจัย (principle of research recommendation) 
  หลักการทั้ง 30 น้ี เปนหลักการทางวิชาการที่สามารถศึกษาคนควาไดจากตําราและหนังสือ    
ดานการบริหาร/จัดการ ที่มีอยูมากมายโดยเนนการนํามาประยุกตใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของแตละงานในแตละองคการ 
 

การเขียนโครงรางการวิจัยการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
 เน่ืองจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หรือ ที่เรียกวา R2R น้ัน เปน “วิจัย” การ
เขียนโครงรางการวิจัย จึงเขียนตามหลักของการวิจัยทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
2552) แตในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ัน เราเนนที่ความเรียบงายจึงขอนําเสนอประเด็น
ที่สมควรพิจารณาเพื่อการเขียนโครงรางการวิจัยใหสามารถพัฒนางานและแกปญหาของงานตามภารกิจ
หลักไดอยางตอเน่ืองยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง ดังน้ี 
  1. เนนใหเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนางาน และแกปญหาของงานอยางตอเน่ืองและยั่งยืนที่ทํา
ไดจริงในบริบทของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจริง  
 2. เนนการใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยูโดยการนํา principle of managing, principle of utilizing 
และ principle of knowledge management มาประยุกตแบบบูรณาการอยางเหมาะสม และครบ
วงจรตลอดเวลา  
 3. เนนการพัฒนาบุคคลทุกคนที่เก่ียวของในการดําเนินงาน และการนําส่ิงที่ไดจากการ
ดําเนินงานทั้งหลายไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตองาน/หนวยงาน/องคการ อยางคุมคา ทั้งในทันที 
ในระยะส้ัน และในระยะยาวรวมทั้งการนําไปเผยแพรขยายผลตอไป ทั้งในหนวยงานและในองคการของ
เราอยางตอเน่ืองดวย positive approach 
 4. ใชหลักธรรมะที่นําไปสูความสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 สูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้น ของงานทั้งหลายที่เรารับผิดชอบทัง้ในปจจุบันและในอนาคต โดยเริ่มจากงานตามภารกิจหลัก 
แลวขยายไปสูงานตามภารกิจรองและงานตามภารกิจสนับสนุนจนครอบคลุม “ทุกงาน” ขององคการ 
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ประโยชนของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย มีประโยชนสรุปได 8 ประการ ดังน้ี 
 1. มีประโยชนตอ “งาน” คือ เกิดการพัฒนางานที่เปนภารกิจหลักทั้งของบุคคล ของ
หนวยงาน และขององคการใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้น 
 2. มีประโยชนตอ “คน” คือ 
  2.1 ไดรับการพัฒนาคุณภาพที่ดี สะดวก งาย ตรงกับตองการของตน (บุคคลผูน้ัน) และ  
ผูที่เก่ียวของ  
  2.2 ไดผลงานวิชาการที่ทรงคุณคาสามารถนําไปใชในการเสริมสรางความกาวหนาของตนได 
  2.3 มีความสุขในการทํางานเกิดความรักงานนําไปสูความรักและความภักดีตอองคการ 
  2.4 ไดองคความรู ที่มีคุณคา ทั้งองคความรูจากการศึกษาคนควา และองคความรูที่ได
จากการลงมือปฏิบัติดวยมือของตนเอง ซ่ึงเปนองคความรูที่จะติดตัวบุคคลผูน้ันไปตลอดชีวิต 
 3. มีประโยชนตอ “หนวยงาน” คือ 
  3.1 ไดคนที่มีคุณภาพอยูในหนวยงาน  
  3.2  ไดกระบวนการพัฒนาคน ดวยการปฏิบัติงานในวิถีชีวิตประจําวันที่สะดวกงาย 
สอดคลองกับบริบทและงานของแตละคนตรงกับความคาดหวังและความตองการของผูที่เก่ียวของ     
ทั้งผูรับบริการผูปฏิบัติงานผูบริหาร และสังคม 
  3.3 ไดผลการดําเนินงานดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก  
  3.4 ไดผลงานวิชาการที่มีคุณคาทั้งตอหนวยงานตอสังคม และตอประเทศชาติ 
  3.5 มีบรรยากาศองคการที่ดี สืบเน่ืองจากบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 
 4. มีประโยชนตอ “องคการ” คือ ไดประโยชนเชนเดียวกับหนวยงานแตกวางขวางกวาและ
ถาเปนองคการหลักของสวนรวม อาทิเชน กระทรวง กรม จังหวัด มหาวิทยาลัย ฯลฯ จะมีผลกระทบตอ
พื้นที่รับผิดชอบขององคการหรือตอสาธารณะเปนอยางมาก 
 5. มีประโยชนตอ “ชุมชน” คือ 
  5.1 ไดผลประโยชน จากการที่คน/หนวยงาน/องคการ ที่มีคุณภาพไดมาสรางสรรคผล
การดําเนินงานที่ดใีนชุมชนหรือในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน/องคการ  
  5.2 เกิดการพัฒนาจากผลงานวิจัยที่เกิดประโยชนตอประชาชนและชุมชนทั้งทางตรง 
และทางออม 
 6. มีประโยชนตอ “สังคม” คือ เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิดความสุขสงบในสังคม 
เน่ืองมาจากการที่ทุกคน ทุกหนวยงาน ทุกองคการ รูภารกิจหลักของตน แลวมารวมกันพัฒนาส่ิงดี ๆ  
ใหเกิดขึ้นในสังคมและชุมชนดวยกระบวนการวิจัย ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพสูง ประกอบ
กับการที่คนทั้งหลายมีความสุขในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะยิ่งชวยปองกันและแกไขปญหา
สังคมที่รุมเราอยูในปจจุบันไดดียิ่งขึ้น 
 7. มีประโยชนตอ “โลก” คือ เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมและกระบวนการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชากรโลก 
 8. มีประโยชนตอ “วิชาการ” คือ ชวยในการประยุกตองคความรูดานวิชาการที่มีอยูมากมาย 
ไปใชใหเกิดประโยชนกับมวลหมูมนุษยชาตอิยางตอเน่ือง 
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 25. หลักการจัดการความรู (principle of knowledge management: KM)  
 26. หลักการเขียนผลงานวิจัย (principle of research writing)  
 27. หลักการของระเบียบวิทยาการวิจัย (principle of research methodology) ไดแก 
 -  แบบแผนการวิจัย (research design)  
 -  ประชากรและกลุมตัวอยาง (population and sample)  
 -  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (research instruments)  
 -  การเก็บขอมูลการวิจัย (data collection)  
 -  การทําความสะอาดขอมูล (data cleaning) กอนการวิเคราะห  
 -  การวิเคราะหขอมูล (data analysis)  
 -  สถิติที่ใชในการวิจัย (research statistics)  
 -  การพิสูจนสมมติฐานการวิจัย (hypothesis testing)  
 28.  หลักการสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน  (principle of working model development) 
 29. หลักการอภิปรายผลการวิจัย (principle of research discussion)  
 30. หลักการใหขอเสนอแนะจากการวิจัย (principle of research recommendation) 
  หลักการทั้ง 30 น้ี เปนหลักการทางวิชาการที่สามารถศึกษาคนควาไดจากตําราและหนังสือ    
ดานการบริหาร/จัดการ ที่มีอยูมากมายโดยเนนการนํามาประยุกตใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของแตละงานในแตละองคการ 
 

การเขียนโครงรางการวิจัยการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
 เน่ืองจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หรือ ที่เรียกวา R2R น้ัน เปน “วิจัย” การ
เขียนโครงรางการวิจัย จึงเขียนตามหลักของการวิจัยทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
2552) แตในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ัน เราเนนที่ความเรียบงายจึงขอนําเสนอประเด็น
ที่สมควรพิจารณาเพื่อการเขียนโครงรางการวิจัยใหสามารถพัฒนางานและแกปญหาของงานตามภารกิจ
หลักไดอยางตอเน่ืองยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง ดังน้ี 
  1. เนนใหเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนางาน และแกปญหาของงานอยางตอเน่ืองและยั่งยืนที่ทํา
ไดจริงในบริบทของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจริง  
 2. เนนการใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยูโดยการนํา principle of managing, principle of utilizing 
และ principle of knowledge management มาประยุกตแบบบูรณาการอยางเหมาะสม และครบ
วงจรตลอดเวลา  
 3. เนนการพัฒนาบุคคลทุกคนที่เก่ียวของในการดําเนินงาน และการนําส่ิงที่ไดจากการ
ดําเนินงานทั้งหลายไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตองาน/หนวยงาน/องคการ อยางคุมคา ทั้งในทันที 
ในระยะส้ัน และในระยะยาวรวมทั้งการนําไปเผยแพรขยายผลตอไป ทั้งในหนวยงานและในองคการของ
เราอยางตอเน่ืองดวย positive approach 
 4. ใชหลักธรรมะที่นําไปสูความสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 สูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้น ของงานทั้งหลายที่เรารับผิดชอบทัง้ในปจจุบันและในอนาคต โดยเริ่มจากงานตามภารกิจหลัก 
แลวขยายไปสูงานตามภารกิจรองและงานตามภารกิจสนับสนุนจนครอบคลุม “ทุกงาน” ขององคการ 
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ประโยชนของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย มีประโยชนสรุปได 8 ประการ ดังน้ี 
 1. มีประโยชนตอ “งาน” คือ เกิดการพัฒนางานที่เปนภารกิจหลักทั้งของบุคคล ของ
หนวยงาน และขององคการใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้น 
 2. มีประโยชนตอ “คน” คือ 
  2.1 ไดรับการพัฒนาคุณภาพที่ดี สะดวก งาย ตรงกับตองการของตน (บุคคลผูน้ัน) และ  
ผูที่เก่ียวของ  
  2.2 ไดผลงานวิชาการที่ทรงคุณคาสามารถนําไปใชในการเสริมสรางความกาวหนาของตนได 
  2.3 มีความสุขในการทํางานเกิดความรักงานนําไปสูความรักและความภักดีตอองคการ 
  2.4 ไดองคความรู ที่มีคุณคา ทั้งองคความรูจากการศึกษาคนควา และองคความรูที่ได
จากการลงมือปฏิบัติดวยมือของตนเอง ซ่ึงเปนองคความรูที่จะติดตัวบุคคลผูน้ันไปตลอดชีวิต 
 3. มีประโยชนตอ “หนวยงาน” คือ 
  3.1 ไดคนที่มีคุณภาพอยูในหนวยงาน  
  3.2  ไดกระบวนการพัฒนาคน ดวยการปฏิบัติงานในวิถีชีวิตประจําวันที่สะดวกงาย 
สอดคลองกับบริบทและงานของแตละคนตรงกับความคาดหวังและความตองการของผูที่เก่ียวของ     
ทั้งผูรับบริการผูปฏิบัติงานผูบริหาร และสังคม 
  3.3 ไดผลการดําเนินงานดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก  
  3.4 ไดผลงานวิชาการที่มีคุณคาทั้งตอหนวยงานตอสังคม และตอประเทศชาติ 
  3.5 มีบรรยากาศองคการที่ดี สืบเน่ืองจากบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 
 4. มีประโยชนตอ “องคการ” คือ ไดประโยชนเชนเดียวกับหนวยงานแตกวางขวางกวาและ
ถาเปนองคการหลักของสวนรวม อาทิเชน กระทรวง กรม จังหวัด มหาวิทยาลัย ฯลฯ จะมีผลกระทบตอ
พื้นที่รับผิดชอบขององคการหรือตอสาธารณะเปนอยางมาก 
 5. มีประโยชนตอ “ชุมชน” คือ 
  5.1 ไดผลประโยชน จากการที่คน/หนวยงาน/องคการ ที่มีคุณภาพไดมาสรางสรรคผล
การดําเนินงานที่ดใีนชุมชนหรือในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน/องคการ  
  5.2 เกิดการพัฒนาจากผลงานวิจัยที่เกิดประโยชนตอประชาชนและชุมชนทั้งทางตรง 
และทางออม 
 6. มีประโยชนตอ “สังคม” คือ เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิดความสุขสงบในสังคม 
เน่ืองมาจากการที่ทุกคน ทุกหนวยงาน ทุกองคการ รูภารกิจหลักของตน แลวมารวมกันพัฒนาส่ิงดี ๆ  
ใหเกิดขึ้นในสังคมและชุมชนดวยกระบวนการวิจัย ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพสูง ประกอบ
กับการที่คนทั้งหลายมีความสุขในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะยิ่งชวยปองกันและแกไขปญหา
สังคมที่รุมเราอยูในปจจุบันไดดียิ่งขึ้น 
 7. มีประโยชนตอ “โลก” คือ เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมและกระบวนการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชากรโลก 
 8. มีประโยชนตอ “วิชาการ” คือ ชวยในการประยุกตองคความรูดานวิชาการที่มีอยูมากมาย 
ไปใชใหเกิดประโยชนกับมวลหมูมนุษยชาตอิยางตอเน่ือง 
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 25. หลักการจัดการความรู (principle of knowledge management: KM)  
 26. หลักการเขียนผลงานวิจัย (principle of research writing)  
 27. หลักการของระเบียบวิทยาการวิจัย (principle of research methodology) ไดแก 
 -  แบบแผนการวิจัย (research design)  
 -  ประชากรและกลุมตัวอยาง (population and sample)  
 -  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (research instruments)  
 -  การเก็บขอมูลการวิจัย (data collection)  
 -  การทําความสะอาดขอมูล (data cleaning) กอนการวิเคราะห  
 -  การวิเคราะหขอมูล (data analysis)  
 -  สถิติที่ใชในการวิจัย (research statistics)  
 -  การพิสูจนสมมติฐานการวิจัย (hypothesis testing)  
 28.  หลักการสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน  (principle of working model development) 
 29. หลักการอภิปรายผลการวิจัย (principle of research discussion)  
 30. หลักการใหขอเสนอแนะจากการวิจัย (principle of research recommendation) 
  หลักการทั้ง 30 น้ี เปนหลักการทางวิชาการที่สามารถศึกษาคนควาไดจากตําราและหนังสือ    
ดานการบริหาร/จัดการ ที่มีอยูมากมายโดยเนนการนํามาประยุกตใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของแตละงานในแตละองคการ 
 

การเขียนโครงรางการวิจัยการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
 เน่ืองจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หรือ ที่เรียกวา R2R น้ัน เปน “วิจัย” การ
เขียนโครงรางการวิจัย จึงเขียนตามหลักของการวิจัยทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
2552) แตในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ัน เราเนนที่ความเรียบงายจึงขอนําเสนอประเด็น
ที่สมควรพิจารณาเพื่อการเขียนโครงรางการวิจัยใหสามารถพัฒนางานและแกปญหาของงานตามภารกิจ
หลักไดอยางตอเน่ืองยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง ดังน้ี 
  1. เนนใหเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนางาน และแกปญหาของงานอยางตอเน่ืองและยั่งยืนที่ทํา
ไดจริงในบริบทของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจริง  
 2. เนนการใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยูโดยการนํา principle of managing, principle of utilizing 
และ principle of knowledge management มาประยุกตแบบบูรณาการอยางเหมาะสม และครบ
วงจรตลอดเวลา  
 3. เนนการพัฒนาบุคคลทุกคนที่เก่ียวของในการดําเนินงาน และการนําส่ิงที่ไดจากการ
ดําเนินงานทั้งหลายไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตองาน/หนวยงาน/องคการ อยางคุมคา ทั้งในทันที 
ในระยะส้ัน และในระยะยาวรวมทั้งการนําไปเผยแพรขยายผลตอไป ทั้งในหนวยงานและในองคการของ
เราอยางตอเน่ืองดวย positive approach 
 4. ใชหลักธรรมะที่นําไปสูความสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 สูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้น ของงานทั้งหลายที่เรารับผิดชอบทัง้ในปจจุบันและในอนาคต โดยเริ่มจากงานตามภารกิจหลัก 
แลวขยายไปสูงานตามภารกิจรองและงานตามภารกิจสนับสนุนจนครอบคลุม “ทุกงาน” ขององคการ 
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ประโยชนของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย มีประโยชนสรุปได 8 ประการ ดังน้ี 
 1. มีประโยชนตอ “งาน” คือ เกิดการพัฒนางานที่เปนภารกิจหลักทั้งของบุคคล ของ
หนวยงาน และขององคการใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้น 
 2. มีประโยชนตอ “คน” คือ 
  2.1 ไดรับการพัฒนาคุณภาพที่ดี สะดวก งาย ตรงกับตองการของตน (บุคคลผูน้ัน) และ  
ผูที่เก่ียวของ  
  2.2 ไดผลงานวิชาการที่ทรงคุณคาสามารถนําไปใชในการเสริมสรางความกาวหนาของตนได 
  2.3 มีความสุขในการทํางานเกิดความรักงานนําไปสูความรักและความภักดีตอองคการ 
  2.4 ไดองคความรู ที่มีคุณคา ทั้งองคความรูจากการศึกษาคนควา และองคความรูท่ีได
จากการลงมือปฏิบัติดวยมือของตนเอง ซ่ึงเปนองคความรูที่จะติดตัวบุคคลผูน้ันไปตลอดชีวิต 
 3. มีประโยชนตอ “หนวยงาน” คือ 
  3.1 ไดคนที่มีคุณภาพอยูในหนวยงาน  
  3.2  ไดกระบวนการพัฒนาคน ดวยการปฏิบัติงานในวิถีชีวิตประจําวันที่สะดวกงาย 
สอดคลองกับบริบทและงานของแตละคนตรงกับความคาดหวังและความตองการของผูที่เก่ียวของ     
ทั้งผูรับบริการผูปฏิบัติงานผูบริหาร และสังคม 
  3.3 ไดผลการดําเนินงานดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก  
  3.4 ไดผลงานวิชาการที่มีคุณคาทั้งตอหนวยงานตอสังคม และตอประเทศชาติ 
  3.5 มีบรรยากาศองคการที่ดี สืบเน่ืองจากบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 
 4. มีประโยชนตอ “องคการ” คือ ไดประโยชนเชนเดียวกับหนวยงานแตกวางขวางกวาและ
ถาเปนองคการหลักของสวนรวม อาทิเชน กระทรวง กรม จังหวัด มหาวิทยาลัย ฯลฯ จะมีผลกระทบตอ
พื้นที่รับผิดชอบขององคการหรือตอสาธารณะเปนอยางมาก 
 5. มีประโยชนตอ “ชุมชน” คือ 
  5.1 ไดผลประโยชน จากการที่คน/หนวยงาน/องคการ ที่มีคุณภาพไดมาสรางสรรคผล
การดําเนินงานที่ดใีนชุมชนหรือในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน/องคการ  
  5.2 เกิดการพัฒนาจากผลงานวิจัยที่เกิดประโยชนตอประชาชนและชุมชนทั้งทางตรง 
และทางออม 
 6. มีประโยชนตอ “สังคม” คือ เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิดความสุขสงบในสังคม 
เน่ืองมาจากการที่ทุกคน ทุกหนวยงาน ทุกองคการ รูภารกิจหลักของตน แลวมารวมกันพัฒนาส่ิงดี ๆ  
ใหเกิดขึ้นในสังคมและชุมชนดวยกระบวนการวิจัย ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพสูง ประกอบ
กับการที่คนทั้งหลายมีความสุขในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะยิ่งชวยปองกันและแกไขปญหา
สังคมที่รุมเราอยูในปจจุบันไดดียิ่งขึ้น 
 7. มีประโยชนตอ “โลก” คือ เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมและกระบวนการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชากรโลก 
 8. มีประโยชนตอ “วิชาการ” คือ ชวยในการประยุกตองคความรูดานวิชาการที่มีอยูมากมาย 
ไปใชใหเกิดประโยชนกับมวลหมูมนุษยชาตอิยางตอเน่ือง 
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 25. หลักการจัดการความรู (principle of knowledge management: KM)  
 26. หลักการเขียนผลงานวิจัย (principle of research writing)  
 27. หลักการของระเบียบวิทยาการวิจัย (principle of research methodology) ไดแก 
 -  แบบแผนการวิจัย (research design)  
 -  ประชากรและกลุมตัวอยาง (population and sample)  
 -  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (research instruments)  
 -  การเก็บขอมูลการวิจัย (data collection)  
 -  การทําความสะอาดขอมูล (data cleaning) กอนการวิเคราะห  
 -  การวิเคราะหขอมูล (data analysis)  
 -  สถิติที่ใชในการวิจัย (research statistics)  
 -  การพิสูจนสมมติฐานการวิจัย (hypothesis testing)  
 28.  หลักการสรางและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน  (principle of working model development) 
 29. หลักการอภิปรายผลการวิจัย (principle of research discussion)  
 30. หลักการใหขอเสนอแนะจากการวิจัย (principle of research recommendation) 
  หลักการทั้ง 30 น้ี เปนหลักการทางวิชาการที่สามารถศึกษาคนควาไดจากตําราและหนังสือ    
ดานการบริหาร/จัดการ ที่มีอยูมากมายโดยเนนการนํามาประยุกตใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท
ของแตละงานในแตละองคการ 
 

การเขียนโครงรางการวิจัยการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
 เน่ืองจากการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย หรือ ที่เรียกวา R2R น้ัน เปน “วิจัย” การ
เขียนโครงรางการวิจัย จึงเขียนตามหลักของการวิจัยทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
2552) แตในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ัน เราเนนที่ความเรียบงายจึงขอนําเสนอประเด็น
ที่สมควรพิจารณาเพื่อการเขียนโครงรางการวิจัยใหสามารถพัฒนางานและแกปญหาของงานตามภารกิจ
หลักไดอยางตอเน่ืองยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูง ดังน้ี 
  1. เนนใหเปนการวิจัยเพื่อการพัฒนางาน และแกปญหาของงานอยางตอเน่ืองและยั่งยืนที่ทํา
ไดจริงในบริบทของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานจริง  
 2. เนนการใชทรัพยากรเทาท่ีมีอยูโดยการนํา principle of managing, principle of utilizing 
และ principle of knowledge management มาประยุกตแบบบูรณาการอยางเหมาะสม และครบ
วงจรตลอดเวลา  
 3. เนนการพัฒนาบุคคลทุกคนที่เก่ียวของในการดําเนินงาน และการนําส่ิงที่ไดจากการ
ดําเนินงานทั้งหลายไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตองาน/หนวยงาน/องคการ อยางคุมคา ทั้งในทันที 
ในระยะส้ัน และในระยะยาวรวมทั้งการนําไปเผยแพรขยายผลตอไป ทั้งในหนวยงานและในองคการของ
เราอยางตอเน่ืองดวย positive approach 
 4. ใชหลักธรรมะที่นําไปสูความสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 สูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้น ของงานทั้งหลายที่เรารับผิดชอบทัง้ในปจจุบันและในอนาคต โดยเริ่มจากงานตามภารกิจหลัก 
แลวขยายไปสูงานตามภารกิจรองและงานตามภารกิจสนับสนุนจนครอบคลุม “ทุกงาน” ขององคการ 
 
 

152

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 16(2): 142-155, 2015 

 

ประโยชนของการพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย มีประโยชนสรุปได 8 ประการ ดังน้ี 
 1. มีประโยชนตอ “งาน” คือ เกิดการพัฒนางานที่เปนภารกิจหลักทั้งของบุคคล ของ
หนวยงาน และขององคการใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้น 
 2. มีประโยชนตอ “คน” คือ 
  2.1 ไดรับการพัฒนาคุณภาพที่ดี สะดวก งาย ตรงกับตองการของตน (บุคคลผูน้ัน) และ  
ผูที่เก่ียวของ  
  2.2 ไดผลงานวิชาการที่ทรงคุณคาสามารถนําไปใชในการเสริมสรางความกาวหนาของตนได 
  2.3 มีความสุขในการทํางานเกิดความรักงานนําไปสูความรักและความภักดีตอองคการ 
  2.4 ไดองคความรู ที่มีคุณคา ทั้งองคความรูจากการศึกษาคนควา และองคความรูท่ีได
จากการลงมือปฏิบัติดวยมือของตนเอง ซ่ึงเปนองคความรูที่จะติดตัวบุคคลผูน้ันไปตลอดชีวิต 
 3. มีประโยชนตอ “หนวยงาน” คือ 
  3.1 ไดคนที่มีคุณภาพอยูในหนวยงาน  
  3.2  ไดกระบวนการพัฒนาคน ดวยการปฏิบัติงานในวิถีชีวิตประจําวันที่สะดวกงาย 
สอดคลองกับบริบทและงานของแตละคนตรงกับความคาดหวังและความตองการของผูที่เก่ียวของ     
ทั้งผูรับบริการผูปฏิบัติงานผูบริหาร และสังคม 
  3.3 ไดผลการดําเนินงานดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก  
  3.4 ไดผลงานวิชาการที่มีคุณคาทั้งตอหนวยงานตอสังคม และตอประเทศชาติ 
  3.5 มีบรรยากาศองคการที่ดี สืบเน่ืองจากบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 
 4. มีประโยชนตอ “องคการ” คือ ไดประโยชนเชนเดียวกับหนวยงานแตกวางขวางกวาและ
ถาเปนองคการหลักของสวนรวม อาทิเชน กระทรวง กรม จังหวัด มหาวิทยาลัย ฯลฯ จะมีผลกระทบตอ
พื้นที่รับผิดชอบขององคการหรือตอสาธารณะเปนอยางมาก 
 5. มีประโยชนตอ “ชุมชน” คือ 
  5.1 ไดผลประโยชน จากการที่คน/หนวยงาน/องคการ ที่มีคุณภาพไดมาสรางสรรคผล
การดําเนินงานที่ดใีนชุมชนหรือในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน/องคการ  
  5.2 เกิดการพัฒนาจากผลงานวิจัยที่เกิดประโยชนตอประชาชนและชุมชนทั้งทางตรง 
และทางออม 
 6. มีประโยชนตอ “สังคม” คือ เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิดความสุขสงบในสังคม 
เน่ืองมาจากการที่ทุกคน ทุกหนวยงาน ทุกองคการ รูภารกิจหลักของตน แลวมารวมกันพัฒนาส่ิงดี ๆ  
ใหเกิดขึ้นในสังคมและชุมชนดวยกระบวนการวิจัย ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพสูง ประกอบ
กับการที่คนทั้งหลายมีความสุขในการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะยิ่งชวยปองกันและแกไขปญหา
สังคมที่รุมเราอยูในปจจุบันไดดียิ่งขึ้น 
 7. มีประโยชนตอ “โลก” คือ เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมและกระบวนการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชากรโลก 
 8. มีประโยชนตอ “วิชาการ” คือ ชวยในการประยุกตองคความรูดานวิชาการที่มีอยูมากมาย 
ไปใชใหเกิดประโยชนกับมวลหมูมนุษยชาตอิยางตอเน่ือง 
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สรุป 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ี เปนหน่ึงในคําของตอบของหนวยงาน/องคการที่มุง
สูการเปน “หนวยงาน/องคการ คุณภาพ” อยางยั่งยืนเปนกิจกรรมหลักที่สําคัญยิ่ง ของทุกๆ หนวยงาน/
องคการ โดยมุ งเนนใหทุกคนที่ปฏิบัติ งานสรางสรรคผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 
“ผลงานวิจัย” ในทุก ๆ งานท่ีแตละคนทํากอใหเกิดการพัฒนาคน (ดานทุนมนุษย) การพัฒนางาน      
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สรุป 
 การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัยน้ี เปนหน่ึงในคําของตอบของหนวยงาน/องคการที่มุง
สูการเปน “หนวยงาน/องคการ คุณภาพ” อยางยั่งยืนเปนกิจกรรมหลักที่สําคัญยิ่ง ของทุกๆ หนวยงาน/
องคการ โดยมุ งเนนใหทุกคนที่ปฏิบัติ งานสรางสรรคผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง 
“ผลงานวิจัย” ในทุก ๆ งานที่แตละคนทํากอใหเกิดการพัฒนาคน (ดานทุนมนุษย) การพัฒนางาน      
การพัฒนาหนวยงาน/องคการและการพัฒนาวิชาการไปพรอม ๆ กัน นําไปสูการพัฒนาประเทศชาติของ
เราโดยสวนรวมจึงขอสรุปใจความทั้งหมด ดังภาพที่ 1 (สมชาต,ิ 2554) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสูงานวิจัย 
   

 ส่ิงสําคัญที่เปนเปาหมายสูงสุด คือ การทําใหเกิด continuous quality improvement: CQI 
(ปจจุบันปรับมาเปน continuous improvement: CI เน่ืองจากมีความหมายกวางกวาเพียงดาน
คุณภาพเทาน้ัน) ดวยกระบวนการทํางานอยางมีคุณภาพ อยางตอเน่ืองตลอดเวลา โดยใช KM 
(knowledge management) เปนศูนยกลางในการขับเคล่ือนอยางเปนระบบที่ครบวงจร กอใหเกิดการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสู R2R2E คือ การเปนดีที่สุดในโลกตลอดไป 
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