
ถอดบทเรียนการอบรมเชิงปฏบัิติการเพือ่เพิม่ศักยภาพทมีสนับสนุนงาน R2R Facilitator 
            วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2559 ณ หอ้งประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จยา่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์   
  
แลกเปลีย่นประสบการณ์ เร่ือง เทคนิคการสร้างทมีและการหาทมีหรือบุคคลช่วยเหลือการส่ือสารถึงนักวจัิย
และผู้รับบริการ เทคนิคการเสริมพลงัตัวเองและนักวจัิย R2R 
วทิยากร    ดร.จงกลนี จนัทรศิริ รพ.ขอนแก่น 

    นางสมหญิง อุม้บุญ  รพ. ป่าต้ิว 
                  ดร.นิภาพร ละครวงศ ์รพ.ยโสธร (ผูน้ าสนทนา) 
เทคนิคการสร้างทมีและการหาทมีหรือบุคคลช่วยเหลือ (Team building +Seek for assistance) 
ดร.จงกลนี จันทรศิริ กล่าวถึงการสร้างทีมและการหาทีมดงัน้ี 

1. สร้างตวัตน  ในช่วงแรกๆงานวจิยัของกลุ่มภารกิจการพยาบาลรวมอยูก่บักลุ่มงานวจิยัของ
โรงพยาบาล ซ่ึง Monitor โดยแพทยแ์ต่พบกบัอุปสรรคคือกระบวนทศัน์ท่ีแตกต่างระหวา่งปฏิฐานนิยมท่ี
เนน้ strong evidence based กบักระบวนทศัน์ปรากฏการณ์นิยมท่ีเนน้ปรากฏการณ์ วธีิคิดและการจดัการ จึง
จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้และวจิยั การมีศูนยท์  าใหเ้ครือข่ายหรือองคก์รท่ีมา contact สามารถ contact ในโครงสร้างท่ี
จบัตอ้งได ้ดงันั้นในการท างานวจิยั เบ้ืองตน้จะตอ้งมีตวัตนหรือโครงสร้างท่ีจบัตอ้งไดก่้อน โครงสร้างใน
ท่ีน้ีอาจจะเป็น office หรือไม่ใช่ office ก็ได ้แต่ตอ้งมีกลุ่มคนท างาน และตอ้งมีแกนน า 

2. การ Mapping คน ใชแ้นวคิดระบบการบริหารจดัการคนเก่ง (Talent management) ซ่ึงใชทุ้นเดิมท่ี
มีอยูใ่นองคก์รอยูแ่ลว้ โดยการหาตวัแทนนอ้งแต่ละแผนก แต่ละตึกท่ีผา่นการอบรมกระบวนการวจิยั ผา่น
ประสบการณ์การท างานวจิยั หรือส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท น ามาจดัท าเป็นฐานขอ้มูลบุคลากร
ทางการพยาบาลโดย mapping คนและงานวจิยัท่ีเขาท า เพื่อพิจารณาความเช่ียวชาญเม่ือตอ้งการความ
ช่วยเหลือ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการ mapping expert จากสาขาวชิาชีพต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ 
 
คุณสมหญงิ อุ้มบุญ  กล่าวถึงเทคนิคการสร้างทีมและการหาทีมดงัน้ี 

1. เร่ิมจากปัญหาหนา้งาน เป็นการเร่ิมตน้ท่ีช้ินงานเล็กๆท ากนัภายในหน่วยงาน เม่ือทีมงานเร่ิมรู้สึก
สนุกกบัส่ิงท่ีท าและปรากฏผลลพัธ์ชดัเจนและคนอ่ืนเห็น ก็เร่ิมชกัชวนคนภายนอกหน่วยงานจนกระทั้ง
ขยายไปทัว่ทั้งโรงพยาบาล 

2. ค่อยๆคืบคลานเขา้สู่ชุมชน ภายหลงัจากขยายไปทัว่ทั้งโรงพยาบาลแลว้ เร่ิมขยายทีมไปยงั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อช่วยคิด แกไ้ขปัญหา และท างานวจิยั ซ่ึงกวา่จะสร้างทีมไดต้อ้งใชเ้วลา 
และค่อยๆคืบคลานเขา้ไป รวมถึงการเช่ือมกบัผูบ้ริหารเพื่อก าหนดเป็นนโยบาย ปัจจุบนัน้ีก าลงัคืบคลานเขา้
สู่ชุมชนระดบัชาวบา้น โดยการเชิญผูเ้จบ็ป่วยในชุมชนท่ีดูแลตนเองประสบความส าเร็จเล่าประสบการณ์สู่
กนัฟัง แลว้เชียร์และชวนให้ชาวบา้นช่วยกนัคิดวา่ท าอยา่งไรใหสุ้ขภาพดีอยา่งผูม้าเล่าประสบการณ์ใหฟั้ง  



เทคนิคการสร้างทมีและบุคคลช่วยเหลอืของ รพ.ป่าติว้ 
ใช ้Key words คือ หา รู้ ไม่ เช่ือ ยอม ฟัง ธรรม 
หา  เป็นการหาคนเก่งมาช่วยเหลือ ผูรู้้ (The maven) ผูเ้ช่ือมต่อ (The connector) และนกัขาย                        
(The salesmen)  
รู้  รู้และเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษย ์วา่มนุษยมี์ความแตกต่าง 
ไม่  ไม่น าผลงานของนอ้งๆมาเป็นผลงานของตน 
เช่ือ  เช่ือวา่ในทุกระบบ ทุกตวัคน ทุกองคก์รมีเร่ืองราวดีๆซ่อนเร้นรอการคน้พบอยู ่ 
 ยอม  ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
ฟัง  ฟังใหม้ากข้ึน ฟังใหเ้ป็น  
ธรรม  เป็นธรรมชาติ เป็นธรรม และใชธ้รรมะ  

การส่ือสารถึงนกัวจิยั ผูบ้ริหารและเทคนิคการเสริมพลงั 
ดร.จงกลนี จันทรศิริ 
 การส่ือสารถึงนกัวจิยั / ผูบ้ริหาร 

1.การประชุมเครือข่าย การประชุมเครือข่ายช่วยให้เรามองเห็นว่า ใครท าอะไรบา้ง แล้วSelect คน
ออกมา เน่ืองจากท่ีผา่นมาเราจะท า CQI เป็นส่วนใหญ่ ยงัก้าวไม่ถึง R2R การประชุมเครือข่ายเพื่อช่วย
วิเคราะห์ gapของCQI วา่ท าอย่างไร เราจะท าให้ CQIท่ีมีอยู่แลว้ไปถึง R2R ซ่ึงพบปัญหาคือ สถานการณ์ 
ความรุนแรงหรืขนาดของปัญหาท่ีจะน าไปสู่ค าถามการวิจยัยงัไม่ strong พอ เน่ืองจากไม่ไดมี้การออกแบบ
การเก็บขอ้มูลท่ีแสดงถึงสถานการณ์ปัญหา ดงันั้นตอ้งหา evidence based มาสนบัสนุนเพื่อให้เห็นปัญหา
ชดัเจน แลว้จึงใสระเบียบวธีิวจิยั (methodology)เขา้ไป 

2.การส่ือสารผา่นผูบ้งัคบับญัชา เร่ิมท่ีการ Approach หวัหนา้หอผูป่้วยก่อน เลือกเฉพาะกลุ่มท่ีมีความ
สนใจงานวิจยั น ามาพูดคุย แล้วให้หัวหน้าหอผูป่้วยส่ือสารถึงน้องๆในตึก ตวัวิทยากรท าหน้าท่ีในการ
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก เช่นการหาแหล่งทุน การช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหารวมถึงการเวทีให้
แสดงผลงาน 

3.การส่ือสารโดยใชก้ระบวนกลุ่ม การให้ค  าปรึกษาแบบรายบุคคล อาจไม่ช่วยให้กลุ่มเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ การใช้กระบวนกลุ่ม เช่น การจดัเวทีกลางเพื่อน าเสนอปัญหาหน้างาน และช่วยกนัพิจารณาว่าจะ
น าไปสู่ปัญหาการวิจยัไดอ้ยา่ง หรือการจดั Research hours โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาพูดคุย จะท าให้กลุ่มเกิด
กระบวนการเรียนรู้ รวมไปถึงFacilitator ดว้ย 

 
 
 
 
 



เทคนิคการเสริมพลงั 
1. เสริมพลงัดว้ยการวพิากษอ์ยา่งสร้างสรรค ์เนน้การวพิากษท่ี์สร้างแรงจูงใจ การชมเชย ไม่วพิากษ์

ท่ีระเบียบวธีิการวจิยัมากจนเกินไป แต่เนน้ท่ีผลลพัธ์สามารถแกไ้ขปัญหาหนา้งานไดห้รือไม่ 
2.ใหล้งมือปฏิบติัเอง โดยเรา (Facilitator) เป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือ เม่ือเกิดความส าเร็จจะท าให้

เขาเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดพลงัในการท างาน 
3.รางวลัทั้งหมดเป็นช่ือของเขา ใหร้ะลึกวา่Facilitator จะไม่มีผลงาน ผลงานท่ีประจกัษต์อ้งเป็นช่ือ

ของเขา 
คุณสมหญงิ อุ้มบุญ 

1. การส่ือสารถึงนกัวจิยั ใชเ้ทคนิคการชวน เชียร์ เช่ือม(ต่อ) และการช่วย ซ่ึงการช่วยสามารถ
ช่วยเหลือดว้ยตวัFacilitator เอง หรือหาผูอ่ื้นช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือในการหาประเด็นโดยการใชศิ้ลปะ
การตั้งค  าถามในเชิงบวก (Appreciative inquiry=AI) รวมถึงการส่ือสารนโยบายองคก์รใหน้กัวจิยั หรือ
บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

2. การส่ือสารกบัผูบ้ริหารใชศิ้ลปะการเจรจาต่อรอง ตอ้งน าผลงานท่ีไดไ้ปน าเสนอวา่ R2Rท่ีท  าเกิด
ประโยชน์อยา่งไรกบัองคก์ร ทั้งในแง่ของกระบวนการและงบประมาณ 

เทคนิคการเสริมพลงั 
1.ช่ืนชมออกส่ือ 
2.วจิารณ์ในเชิงบวก 
3.คน้หาส่ิงดีๆมาขยายผลในเวที 
4.ไวใ้จ ใหเ้ครดิต 
5.ดีใจท่ีเห็นทีมงานไดดี้ 
6.หาค าพดูท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ 
7.รู้วธีิติดตามงาน 

  
        นายเรวฒัน์ เอกวุฒิวงศา 
 
 
 
 
 
 
 


