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วนัที ่27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2560 

 

 
แนวหน้าย้อนหลัง 

 
บทเรียนจากหนังสือ 2 เล่ม นําไปประยุกต์กบัตวัเองและทมีงาน 

 ปีใหม่ไทยผา่นไปแลว้ อุบติัเหตุมีมากข้ึน แต่จาํนวนผูเ้สียชีวิตนอ้ยลง ลุงตู่คงพอใจ 
 รัฐบาลพยายามรณรงคใ์ห้สงกรานตเ์ป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว และรักษาวฒันธรรม ซ่ึงทาํไดดี้
โดยเฉพาะนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม มีความสามารถเร่ืองวฒันธรรมงาน
ต่อเน่ืองไดดี้ 
 ส่วนเร่ืองในระดบัโลกตอ้งยอมรับว่า ภายในระยะเวลาไม่ถึง 3 สัปดาห์ ประธานาธิบดีคนเก่ง คุณ
ทรัมป์ทาํตวัเป็นตาํรวจโลก หลายคนเรียกว่า ใช้การทหารนาํอย่างแข็งกร้าวไม่ใช้วิธีการทางการทูตเลย
 แตกต่างจากยคุโอบามา จะใชห้ลกัการทูตนาํ แต่ท่ีอยากเห็นกคื็อใชท้ั้งการทูตและการทหารผสมกนั 
นโยบายอเมริกามาก่อน เลยตอ้งรอ 
 ชาวโลกจึงตกใจเพราะคุณ Trump แกบา้ดี กลา้แสดงอาํนาจทางการทหาร และขู่เกาหลีเหนือตลอด 
ขู่มากๆ จนอาจจะเกิดการโตต้อบจากผูน้าํวยั 33 ปีท่ีไม่มีใครทราบว่าเขาคิดและจะตดัสินใจอย่างไร ความ
เส่ียงเร่ืองสงครามจึงมีมากข้ึนกว่ายคุโอบามาท่ีถูกมองว่าอเมริกาอ่อนแอลง แต่ก็เป็นช่วงๆ ผูน้าํแต่ละคนก็มี
วิธีการไม่เหมือนกนั ผูอ่้านจึงตอ้งศึกษาเร่ืองผูน้าํของแต่ละคน 
 ผมขอภาวนาไม่ใหมี้เหตุการณ์รุนแรงเพราะถา้เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 3 คงไม่มีใครชนะ จะเป็นผูแ้พ้
ทุกๆคนในโลกน้ี 
 ประเด็นก็คือบทบาทผูน้าํสาํคญั ถา้ผูน้าํดี ประเทศในโลกก็จะไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ถา้ผูน้าํไม่ดีก็อาจจะ
พาโลกไปสู่หายนะไดแ้ละรุนแรง  
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ผมเคยเขียนเร่ืองสมรรถนะคนไวใ้นทฤษฎี 3 วงกลม  
 เนน้วา่ในดา้น Competencies สมรรถนะ ควรมี 5 เร่ือง  

1. Functional Competency (สมรรถนะประจาํตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน) 
 คือ ความรู้ท่ีเราตอ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการทาํงาน เช่น วิศวกร ตอ้งฝึกเร่ืองช่าง บญัชีก็ตอ้งฝึกเร่ือง
บญัชี 

2. Organizational Competency (สมรรถนะท่ีเก่ียวกบัการทาํงานในองคก์ร) เนน้เร่ืองความรู้ท่ีมี
ประโยชน์ใหอ้งคก์ร มีการศึกษาเร่ือง Reengineering, Six Sigma, การปรับองคก์ร, TQM, วฒันธรรมองคก์ร, 
การทาํงานเป็นทีม, การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

3. Leadership Competency (สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํ) เนน้เร่ือง People Skill เนน้เร่ืองวิสัยทศัน์
และเนน้เร่ืองการสร้างความศรัทธา (Trust)   

4. Entrepreneurial Competency (สมรรถนะดา้นจิตวิญญาณผูป้ระกอบการ)  
(1.) มีความคิดริเร่ิม 
(2.) มีความคิดในเชิงกลยทุธ์ 
(3.) จดัการกบัความลม้เหลว 
(4.) บริหารความเส่ียง 

 5. Macro and Global Competency (สมรรถนะเก่ียวกบัการทาํงานในระดบัสากล) 
(1.) รู้ทนัเหตุการณ์วา่อะไรกาํลงัดาํเนินอยูท่ ั้งในระดบัประเทศ  
และระดบัโลก 
(2.) แสวงหาโอกาส และหลีกเล่ียงความเส่ียง 

 แต่ก่อนไม่มีใครสนใจสาํหรับรายการท่ี 4 กบั 5 สมรรถนะท่ีสาํคญัสาํหรับคนไทยคือ มองให้กวา้ง 
มองโลกใหเ้ขา้ใจ ซ่ึงจะทาํใหมี้ความเขา้ใจท่ีจะอยูร่อด จึงจาํเป็นสาํหรับคนไทยในยคุปัจจุบนั 

และสมรรถนะ จิตวิญญาณผูป้ระกอบการ กเ็ป็นเร่ืองใหญ่และสาํคญัมาก  
 เช่นวนัน้ี ถา้เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดข้ึน ราคาทองคาํจะสูงข้ึน การซ้ือทองเก็บไว ้แลว้ค่อยๆ 
ปล่อยในช่วงสงบกจ็ะมีค่าตอบแทนเป็นรายไดเ้สริมอีกทางหน่ึง 
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 วนัน้ีผมจะนาํเสนอหนงัสือ 2 เร่ืองท่ีผมอ่าน เล่มหน่ึงเป็นหนงัสือท่ีคณะพยาบาลและพนัธมิตรจะ
วิจารณ์ในช่วงน้ี เล่มแรกช่ือ Agility Shift 

 
ผมติดตามแนวคิดน้ีมานานเพราะเห็นหลายองคก์รท่ี

อุย้อา้ย เห็นโอกาสกฉ็กฉวยชา้ สร้างปัญหามากต่อองคก์รท่ี
ใหญ่  
 Agility แปลว่าอะไร คงจะแปลว่า ทาํอะไรรวดเร็ว 
ฉับพลนั ทนัเหตุการณ์ ถา้แปลตรงตวัคือความว่องไว แต่ใน
หนงัสือเล่มน้ีบอกวา่ นอกจากวอ่งไวแลว้ยงัตอ้งทาํสาํเร็จง่ายๆ 
ไม่ตอ้งมีพิธีการมากเกินไป  
 ท่ีผมชอบหนงัสือเล่มน้ี เพราะเขาเนน้ว่า Agility ตอ้ง
โยงไปสู่ตวัเอง ทีมงานและองคก์ร ในท่ีสุดคือสร้างวฒันธรรม
ให้เกิด Agility Culture ข้ึนมาให้ได ้ถา้สร้างไดก้็ตอบโจทย ์
3V’s ของผม คือไปสู่มูลค่าท่ีสูงแน่นอนและยงัตอบโจทย ์4.0 
ไดด้ว้ย 

ท่ีชอบเพราะผูเ้ขียน Agility มีหลกัการอยู ่5 เร่ือง ซ่ึงแต่ละเร่ืองมีตวั R กาํกบัอยู ่เรียกวา่ ทฤษฎี 5R มี 
5 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การจะสร้างองคก์รแบบ Agility ได ้คนในองคก์รก็ตอ้งทาํงานร่วมกนัและมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั คลา้ยๆ 4L’s ของผมคือปะทะกนัทางปัญญา แบ่งปันความคิดและทรัพยากรร่วมกนั
ใหไ้ดผ้ล การสร้างความสมัพนัธ์ในองคก์ร เขามองไปถึง 5 เร่ือง 

1.Relevant ตรงประเดน็ 
2.Resilient ตอ้งอดทน 
3.Resourceful เช่น ใชท้รัพยากร คน Technology และเงินใหไ้ดผ้ลสูงสุด 
4.Responsive ตอบสนองใหท้นั 
5.Reflection เรียนจากประสบการณ์และสะทอ้นความจริง 
ซ่ึงถา้ผูอ่้านติดตามแนวคิดของผมจะเห็นไดว้า่ 5R’s มีอะไรคลา้ยๆ 2R’s ของผม  
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ส่วนหนงัสืออีกเล่มช่ือ First break all the rules คือ
มองศกัยภาพของคนดว้ยการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้ทุน
มนุษยแ์ละคิดนอกกรอบ อยา่ยึดติดกบักฎระเบียบมากเกินไป 
ทาํให้คนไม่มีคุณภาพ ใหเ้นน้จุดแขง็ของแต่ละคนและทาํงาน
ร่วมกนั ซ่ึงมาจากการวิจยัของ Gallop ท่ีมีขอ้มูลเป็น Big Data 
มา share กนั 

ท่ีจะแนะนาํผูบ้ริหารไว ้วิธีวดัคุณภาพของคนมี 12 
ขอ้ 

มีการวดัศกัยภาพ 12 ขอ้ท่ีควรจะรับทราบเพราะวิธี
วดัเหล่านั้นจะบ่งบอกถึงการสร้างศกัยภาพของมนุษยไ์ดเ้ป็น
เลิศหรือไปสู่ 3V’s นัน่เอง  

1. Value Added สร้างมูลค่าเพิ่ม 
2. Value Creation สร้างคุณค่าใหม่ 

     3. Value Diversity สร้างคุณค่าจากความหลากหลาย 
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คาํถามทั้ง 12 ขอ้น่าจะเป็นแนวทางคิดและกาํหนดวดัการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองจะมีคุณภาพคลา้ย 
3V’s เช่น  

1.รู้วา่ทาํงานถูกคาดหวงัอยา่งไรและอะไร ? 
2.งานท่ีทาํมีปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากรท่ีเพียงพอหรือไม่ ? 
3.ท่ีทาํงานท่านมีโอกาสทาํจุดท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ ? 
4.ใน 7 วนัท่ีผา่นมา ไดรั้บคาํชมหรือการยอมรับอยา่งไรจากองคก์ร 
5.ผูบ้งัคบับญัชาเห็นคุณค่าของเราหรือเปล่า 
6.มีเพื่อนร่วมงานใหก้าํลงัใจหรือไม่ 
7.ความคิดเห็นของเราไดรั้บการยอมรับหรือไม่ 
8.องคก์รมีเป้าหมาย Purpose หรือภารกิจ (Mission) ท่ีชดัเจนหรือไม่ 
9.มีเพื่อนร่วมงานมีความมุ่งมัน่ต่อองคก์รหรือไม่ 
10.มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี ท่ีเป็นท่ีพึ่งหรือไม่ 
11.ใน 6 เดือน มีคนพดูถึงความกา้วหนา้ของคุณหรือเปล่า 
12.ใน 12 เดือน ทาํงานแลว้ไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ๆบา้ง 
ถา้จะสรุปกคื็อ หนงัสือ 2 เล่มกบัแนว Chira Way จะไปดว้ยกนัโดยเฉพาะ กฎ 12 ขอ้ท่ีตอ้งนาํมาให้

ดู เป็นกระจกสะทอ้นงานท่ีผมทาํอยูแ่บบ Chira Way คือ ปลูก เกบ็เก่ียวและเอาชนะอุปสรรค ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ 

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 

ท่ีมา: คอลมัน์บทเรียนจากความจริงกบัดร.จีระ แนวหน้า. วนัเสาร์ท่ี 22 เมษายน 2560 หนา้ 5 
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รายการวทิยุ Human Talk  
 

 
รายการวทิยุ Human Talk ออกอากาศวนัอาทติย์ที ่23 เมษายน 2560 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภไ์ดก้ล่าวว่า คืนก่อนการออกอากาศรายการวิทยตุอนน้ี มีการแข่งขนัฟุตบอล 
FA Cup ทีมสเปอร์แพที้มเชลซีไปดว้ยคะแนน 4 ต่อ 2 คะแนน เกมการแข่งขนัสนุกสนานมาก แต่ทีมเชลซี
เล่นไดค้มกว่า ยงิประตูไดส้วยหลายลูก นอกจากน้ี ทีมเชลซีมีโอกาสเป็นแชมป์ FA Cup และ แชมเปียนลีค
ดว้ย ส่วนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นอยู่ในยูโรป้าคพั ก็เล่นไดดี้ ก่อนหน้าน้ีก็ชนะทีมเชลซีไปแลว้ แต่
ตอนน้ีทีมแมนเชสเตอร์ยไูนเตด็กต็กรอบแลว้ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า สัปดาห์ก่อนการออกอากาศรายการตอนน้ี ไดไ้ปทาํโครงการให้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงทาํมาแลว้ประมาณ 3-4 คร้ัง คณะน้ีไดน้าํระดบั
ผูบ้ริหารของคณะพยาบาลและคณะอ่ืนๆ เช่น บณัฑิตวิทยาลยั คณะเภสัชศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มาร่วมกนั และตอ้งออกไปนอกสถานท่ี 
เวลาท่ีเรียนกบัอาจารยจี์ระ กมี็กิจกรรมหลายอยา่ง มีการมาดูงานท่ีกรุงเทพดว้ย อ่านหนงัสือ ทาํกิจกรรมนอก
สถานท่ี เรียกว่า CSR เพราะในปัจจุบนัน้ีเวลาท่ีมหาวิทยาลยัจะทาํอะไร ก็ตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัชุมชน 
คณะผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้ลือกชุมชนหน่ึงในอาํเภอรัตภูมิ อยู่ห่างจากหาดใหญ่ประมาณ 30 กิโลเมตร มี
อบต.หน่ึงช่ือ ควนรู  
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ในวนันั้นคณะผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดจ้ดักิจกรรมให้พบกบัชาวบา้น แลว้คณะพยาบาลก็นาํนกัศึกษา
พยาบาลไปช่วยตรวจสุขภาพผูสู้งอาย ุซ่ึงผูสู้งอายตุาํบลน้ีมีจาํนวน 15% จากประชากรทั้งหมด 6,000 กว่าคน 
คิดเป็นพนักว่าคน จากขอ้สังเกต ผูสู้งอายุในจังหวดัภาคใต้มีความสุขเพราะมีสังคม จัดกิจกรรมหลัง
สงกรานต ์มีกิจกรรมรดนํ้าดาํหวั  

  
ผูสู้งอายดูุมีสุขภาพดี ส่วนในเร่ืองวดัความดนั ท่ีตาํบลน้ี มีคนเป็นโรคความดนัอยูแ่ค่ 2 คน เพราะมี

สุขภาพดี ตาํบลน้ีเนน้เศรษฐกิจพอเพียง ทาํเพื่อส่วนรวม ใชก้ารเกษตรแบบปลอดสารพิษ เป็นประโยชน์มาก  
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นายจ่ัน จุลนวล นายกอบต.ควนรู 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไดมี้โอกาสสนทนากบันายจัน่ จุลนวล นายกอบต.ควนรูหลายประเด็น 
ประเด็นหน่ึง นายกอบต.ท่านน้ีกล่าวว่า ธกส.จะยกเอาอบต.น้ีเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้เก่ียวกับเร่ือง
การเกษตร เช่น เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรเพ่ิมรายได ้อาํเภอน้ีติดกบัจงัหวดัพทัลุง ก็ผลิตขา้วสังขห์ยดซ่ึง
ตอนน้ีมีราคาแพงมาก ถา้จะไปช่วยอบต.น้ีทาํ Package น้ีใหดี้ มีการส่งไปจาํหน่ายตามท่ีต่างๆ มีสถานท่ีขาย
ของ ชุมชนน้ีกจ็ะไปไดด้ว้ยดี คณะพยาบาลมีแนวคิดใหม่เร่ืองการเรียนรู้เรียกวา่ เป็น Ecosystem แปลว่า การ
เรียนรู้นอกสถานท่ี คลา้ยๆกบัเป็นระบบนิเวศวิทยา คณาจารย ์นกัศึกษาและทีมงานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภท่ี์ไปดว้ย ไดรั้บประโยชน์มาก ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

นายวิชยั วรธานีวงศ์กล่าวว่า คณะพยาบาลมาถูกทางแลว้ และน่าจะเป็นตวัอย่างไดอ้ย่างแทจ้ริง 
ตอนน้ีทิศทางของเกษตรอินทรียเ์ป็นทิศทางท่ีผูบ้ริโภคในโลกให้ความสําคญั ปัจจุบนัน้ีเกษตรกรก็เขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีมากข้ึน  เป็นจงัหวะท่ีดีท่ีสถาบนัการศึกษาจะเติมเตม็ให้เกษตรกรอยูไ่ดอ้ยา่ง
มัน่คงภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า น่ีคือระบบประชารัฐท่ีพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาสนใจอยู่ มี
นกัวิชาการ ผูน้าํทอ้งถ่ิน ภาครัฐและชุมชนไปร่วม ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเหล่าน้ีตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง ต่อเน่ือง
และต่อเน่ือง  หลงัจากจบกิจกรรมน้ี จะมีการส่งนักศึกษาไปศึกษาดูงาน แทนท่ีจะทาํดา้นสุขภาพอนามยั 
อาจจะร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ สร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน อยา่งขา้วสังขห์ยดเป็นขา้วท่ีมีคุณภาพมาก ถา้มีการจดั
สถานท่ีขายของ มีบรรจุภณัฑใ์หดี้ อาจะส่งตรงไปท่ีเซเว่นอีเลฟเว่น แลว้ชุมชนจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน วนัน้ีผูน้าํ
ทอ้งถ่ินตอ้งการความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนๆ  

หลงัจากท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภก์ลบัจากหาดใหญ่ ก็ไดไ้ปมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ไดพ้บกบัส.ส.พรรคประชาธิปัตยห์ลายคนเล่าใหศ้.ดร.จีระ หงส์ลดารมภฟั์ง
วา่ ตอนนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรี ทางจงัหวดัระยองไดข้อใหต้ั้งมหาวิทยาลยั ท่ีระยอง
เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีดี ท่ีมหาวิทยาลยัน้ีมีคณะบริหารธุรกิจ มีการนาํเจา้ของธุรกิจ SMEs จาํนวน 60 กว่าคน
จากหลายสาขาไดแ้ก่ Logistics ประมง การดูแลเคร่ืองมือ มาเรียนกบัศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภเ์ป็นเวลา 3-4 
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ชัว่โมงและไดท้าํ Workshop และติดต่อไปเก่ียวกบั SMEs ในอนาคต ทุกคนพร้อมท่ีจะทาํงานร่วมกนั ตรงท่ี
ระยอง รัฐบาลภายใตก้ารนาํของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ตั้งจะให้เป็น Eastern Economic Corridor 
(EEC) Eastern Innovative District จะมี Start-up และ SMEs ข้ึนมา ปรากฏว่า ออกมาดีมาก ในการเรียนยคุ
ใหม่ ผูเ้รียนกบัผูส้อนตอ้งปะทะกนัทางปัญญา ทาํให้รู้สภาพความเป็นจริง ตอนทาํ Workshop แบ่งเป็น 5 
กลุ่ม มีกลุ่มหน่ึงบอกว่า แลว้อนาคตต่อไป จะทาํอะไร ท่ีระยอง คนเหล่าน้ีตอ้งการรักษาคนดีและคนเก่งไว้
ในระบบ SMEs ถา้ไม่รักษาไว ้เม่ือถึงจุดหน่ึงกจ็ะหนีไปอยูบ่ริษทัใหญ่บริเวณนั้นท่ีมีการขยายตวัมาก ศ.ดร.จี
ระ หงส์ลดารมภไ์ดบ้อกว่า SMEs มีจุดแขง็คือเป็นธุรกิจท่ียงัเลก็อยู ่การบริหารจดัการก็อาจจะคล่องตวั ทาํ
ให้ติดต่อเจา้ของธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นเหมือนธุรกิจคล่องแคล่วว่องไว แมไ้ม่ใช่ธุรกิจใหญ่ แต่ถา้สนใจ
ทาํงานเพ่ือส่วนรวมกส็ามารถแข่งกบัท่ีอ่ืนได ้ตอ้งปฏิบติัต่อคนเหมือนสมาชิกในครอบครัว การเรียนออกมา
ดีมาก เพราะผูบ้ริหารมีประสบการณ์มาก เป็นเจา้ของธุรกิจจริง ในอนาคต การพฒันา SMEs ก็ตอ้งพฒันาให้
มีสังคมแห่งการเรียนรู้ มีหวัขอ้ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง มีคนกาํกบัดูแลเวลาทาํ Workshop วิธีการของ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภท่ี์เรียกว่า Chira Way สามารถกระตุน้ความเป็นเลิศออกมา SMEs กลุ่มน้ีจึงขอ 3 
อยา่งคือ ขอใหรั้ฐบาล ถา้จะทุ่มเทท่ีภาคตะวนัออกเร่ืองเศรษฐกิจ ไม่ควรเนน้เร่ืองเศรษฐกิจอยา่งเดียว แต่ควร
เนน้เร่ืองคน ควรมีศูนยพ์ฒันาศกัยภาพทุนมนุษยใ์นภาค SMEs ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญั นโยบายท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ 
นโยบายความต่อเน่ือง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภจึ์งไดแ้นะนาํใหเ้สนอไปท่ีรัฐบาล จะผา่นมหาวิทยาลยัท่ีอยูท่ี่
บ้านค่ายซ่ึง เ ป็นมหาวิทยาลัย ท่ีใหญ่มาก  มีการลงทุน  3  พันกว่าล้านบาท  ออกมาดีมาก  มีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ปัญหาในทอ้งถ่ินคือเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพราะมีโรงงานปิโตรเคมีจาํนวน
มาก ถา้ตอ้งการจะรวย ตอ้งรักษาส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองท่ี 2 ท่ีกลุ่ม SMEs ขอคือ ขอให้รัฐบาลมาช่วยแกปั้ญหา
มลภาวะ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภคิ์ดวา่ เวลาท่ีสอนหนงัสือเก่ียวกบัธุรกิจ SMEs และถา้กลุ่มน้ีรวมตวักนั แลว้
ในอนาคต กต็อ้งอ่านหนงัสือดว้ย การอ่านหนงัสือดีแลว้มาวิเคราะห์กนัใหต้รงประเดน็กเ็ป็นวิธีการท่ีสาํคญั 
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นายวิชยั วรธานีวงศก์ล่าววา่ กิจกรรมน้ีเป็นการกระจายความเจริญกา้วหนา้ผา่นสถาบนัการศึกษา ท่ี
ผา่นมาเคยมีการเรียกร้องวา่อยากไดส้ถาบนัดีและดงัมาอยูใ่นพื้นท่ี เม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ ก็เป็นหนา้ท่ี
ของคนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บของขวญัวิเศษน้ีว่าจะเดินหนา้พฒันาต่อไปกนัอยา่งไร มีการช่วยเหลือกนัไปจนมีคน
จากในพื้นท่ีและจงัหวดัใกลเ้คียงมาเรียน 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า มหาวิทยาลยัน้ีเป็นจุดสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ 4.0 ของพลเอก
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอีกรอบหน่ึง รอบแรกมี Eastern Seaboard มีเร่ืองอุตสาหกรรมหนกั 
ตอนน้ีตอ้งเป็นอุตสาหกรรมเบาและใช้มูลค่าเพิ่ม ตอ้งเน้นนวตักรรม เจา้ของก็เป็นธุรกิจครอบครัว และ
ธุรกิจครอบครัวก็ตอ้งเป็นมืออาชีพดว้ย มีคนหน่ึงมาปรึกษาทีมงานว่า เพื่อเขาโตข้ึนมา พ่อกบัอาก็มีความ
ขดัแยง้กนั ธุรกิจครอบครัวก็ตอ้งเป็นมืออาชีพดว้ย พ่อกบัอาโตมาดว้ยกนั เม่ือธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ก็มีรุ่นลูก 
เหมือนเร่ืองเส่ียกบัเต่ีย คือเต่ียทาํไว ้แต่เส่ียงทาํพงักมี็ แต่ถา้มีการศึกษาท่ีดี บรรดาเส่ียกร็วมตวักนัได ้จึงจะได้
ประโยชน์มาก SMEs กลุ่มน้ีใหเ้กียรติทุนมนุษย ์ไดรั้บการจุดประกายและนาํเสนอไดดี้มาก แมจ้ะหมดเวลา
แลว้ กไ็ม่หยดุการเรียนรู้เพราะพวกเขารู้สึกสนุกเม่ือมีการขดุประเดน็ความจริงออกมา 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไดม้อบหมายให้ผูเ้ขา้ร่วม โครงการพฒันาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รุ่นท่ี 1 อ่านและวิเคราะห์หนงัสือ Agility Shift ซ่ึงเป็นท่ีช่ืน
ชอบมาก ในปัจจุบนัน้ี ถา้มหาวิทยาลยัปรับตวัไดช้า้ ก็ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ควรดูตวัอยา่งกฟผ.ท่ีตั้งบริษทัลูก 
EGATi แต่อยูภ่ายใตโ้ครงสร้างกฟผ. ในอดีต กฟผ.รับโครงการมาแต่ตอ้งเขา้ค.ร.ม. และบอร์ดทาํใหท้าํงาน
ไม่ทนั โครงการก็เลิกไปแลว้ ตอ้งมี Rhythm & Speed จงัหวะและความเร็ว รวมถึงความฉบัไว ถา้ธุรกิจอุย้
อา้ย หรือหน่วยราชการมีกฎระเบียบมาก ผูน้าํจะตอ้งไม่สั่งการอยา่งเดียว แต่ตอ้งลงมาร่วมฟังความคิดเห็น
ในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เน้นไปท่ีความรวดเร็วฉับพลนั กลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร ถา้คณะต่างๆจะ
ปรับหลกัสูตร มหาวิทยาลยัตอ้งทนัเหตุการณ์ บางคร้ังหลกัสูตรท่ีทาํ ก็ใชเ้วลา 2 ปีกว่าจะอนุมติัได ้ตอ้งมี
ความฉบัไวในการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 
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คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รุ่นที่ 1 นําเสนองานกลุ่ม : วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจและบทเรียนจากหนังสือ เร่ือง THE AGILITY 
SHIFT Creating AGILE and Effective Leaders, Teams, and Organizations by Pamela Meyer 
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ส่วนหนงัสืออีกเล่มหน่ึงคือ First, break all the rules ท่ีสอนใหเ้อาชนะอุปสรรค แต่บางคร้ังบางคน

กท็าํบางอยา่งท่ียากไม่ไดเ้พราะถูกจาํกดัดว้ยกฎระเบียบ สมยัก่อนคณบดีจดัตารางสอนเป็น แต่ตอนหลงัทาง
มหาวิทยาลยัก็ให้ไปหางบประมาณจากภายนอกมา ก็ทาํไม่ไดเ้พราะไม่ไดรั้บการฝึก ส่วนมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศไดรั้บงบประมาณแผน่ดิน 50% ส่วนท่ีเหลือกต็อ้งเปล่ียนทรัพยสิ์นทางปัญญามาเป็นมูลค่าเพิ่ม  
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Learning How to Learn จากกจิกรรม CSR ทีอ่บต.ควนรู 
หลงัจากไดไ้ปลงพื้นท่ี ทาํกิจกรรม CSR: Public Spirit - Enlarge your networks เป็นกิจกรรมเพ่ือ

สังคม วนักตญัญูและผูสู้งอายุไทยใส่ใจสุขภาพ ท่ี ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาแลว้ คณะผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
พฒันาบุคลากรเพื่ออนาคต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รุ่นท่ี 1 ก็กลบัมา เพื่อ
สรุปส่ิงท่ีทาํกิจกรรม ซ่ึงมีส่ิงท่ีประทบัใจมากมาย 

 

 
 
 

 

 

บทความพิเศษ 
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ฐานที ่1 การตรวจและให้คาํแนะนําด้านสุขภาพ  

 
 
ท่ีมา: https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/ 
18011173_1670536549627294_7077344588829731666_n.jpg?oh=dba47d6d2c4f9edb6be37a4b4d460ed1
&oe=59798F76 
 

ฐานน้ีมีกิจกรรมลงทะเบียน วดัส่วนสูง วดัความดนัโลหิต มีการประเมินความเครียด 2Q ซ่ึงยงัไม่
ค่อยเป็นระบบในตอนแรก แต่ดีข้ึนในตอนหลงั ไดน้าํนกัศึกษาไปฝึกงานในชุมชน ชาวบา้นชอบกิจกรรมน้ี
มาก จากการวดัความดนั บางรายเป็นโรคความดนัโลหิตสูง จึงไดบ้อกใหน้ัง่พกัแลว้วดัซํ้ า แต่ความดนัยงัสูง 
จึงจะส่งต่อ รพ.สต. 

จากการประเมิน 2Q พบวา่ ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่มีความเครียด บางคร้ังกรณีผูสู้งอายกุ็แยกไดย้ากว่า
เป็นภาวะปกติหรือภาวะซึมเศร้า ตอ้งถามใหดี้ ตอ้งใจเยน็กบัผูสู้งอายเุพราะตอ้งใชเ้วลาในการลุกนัง่ 
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ฐานที ่2 การฝึกสมองของผู้สูงอายุ  
 

 
 

ฐานน้ีมีนกัศึกษาพยาบาล 4 คนมาช่วยดาํเนินกิจกรรมในฐานน้ี มีแนวคิดให้ผูสู้งอายุทราบสาเหตุ
และอาการภาวะสมองเส่ือม มีการฝึกออกกาํลงัสมองใหมี้สุขภาพดี ช่วยเหลือตนเองได ้ตอนแรกคาดว่าจะมี
ผูสู้งอายมุาร่วมกิจกรรมในฐานน้ี 20 คน มีผูสู้งอายชุายมาร่วมกิจกรรม 2 คน 

ในช่วงแรก มีภาพสาํหรับทายสุภาษิต  เน่ืองจากผูสู้งอายมีุการมองเห็นไม่ชดั หูไม่ไดย้นิจึงมีปัญหา
การส่ือสาร ในช่วงหลงัจึงมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมใหผู้สู้งอายถุ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพร ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้
ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชน ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีความจาํดีและถ่ายทอดเร่ืองสมุนไพรได ้มีการฝึกออกกาํลงั
กาย ถา้ลูกหลานมาอาจนาํไปทาํต่อไดเ้น่ือง ชุมชนน้ีจะมีผูสู้งอายท่ีุช่วยเหลือตนเองได ้มีความเขม้แขง็ ฐานน้ี
มีกิจกรรมสันทนาการทาํให้ผูสู้งอายสุนุกสนาน  ผูสู้งอายมีุกิจกรรมร่วมกนั มี social interaction และได้
ประโยชน์จากการป้องกนัสมองเส่ือม 
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ท่ีมา: https://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/ 
18056772_1670534636294152_6278811561689599799_n.jpg?oh=050ea26f6b89fdea414e32b26ff2015d
&oe=598A8E05 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ ์ไดเ้สริมวา่ ผูสู้งอายใุนชุมชนน้ีมีอายเุฉล่ีย 80 ปีข้ึนไป สุขภาพดี ทาํใหเ้ห็น
วา่ ชุมชนชนบทมีขอ้ดีตรงความสมัพนัธ์ในครอบครัวดีอยู ่ในกรุงเทพ ถา้ไม่มีลูกหลาน กไ็ปอยูบ่า้นบางแค 
ไม่มี feeling of network แต่ในชุมชนน้ี นอกจากผูสู้งอายจุะเป็นเพื่อนกนัแลว้ ทาํใหเ้ห็นวา่ ในชนบทของ
สงัคมไทยมีค่านิยมดีมาก บุคลิกนกัศึกษาพยาบาลเป็นคนใฝ่รู้อยากทาํงานเพื่อสงัคม อยากใหน้กัศึกษาไดมี้
โอกาสไดเ้รียนรู้ 
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ฐานที ่3 ของเล่นเด็กเคลือ่นที ่ 
 

 
 

ฐานน้ีมีเดก็มาเล่น 17 คน มี 3 เกมท่ีเล่นคือ ระบายสี ร้อยลูกปัด และการทาํดอกไมจ้ากใบเตย 
ไดมี้การสัมภาษณ์ เด็ก 6 คนซ่ึงมีอายรุะหว่าง 8-11 ปีถึงความพึงพอใจในการมาร่วมกิจกรรม เด็ก

ชอบเล่นร้อยลูกปัดมากกว่าระบายสี เพราะสนุกแลว้สามารถนาํกลบัไปบา้นได ้มีเด็กผูช้ายมาร้อยลูกปัดดว้ย 
เพื่อไปฝากยา่กบัพี่ เด็กใหค้ะแนนความพึงพอใจในกิจกรรมฐานน้ี 10 คะแนนเตม็ ถา้มาร่วมกิจกรรมน้ีอีก ก็
อยากเล่นร้อยลูกปัด 

ฐานน้ีมีนกัศึกษามาช่วยงาน 5 คน เด็กบอกว่า นกัศึกษาใจดีและน่ารัก เด็กไม่ตอบว่า อาจารยเ์ป็น
อยา่งไร แต่ตอนหลงั กต็อบวา่ใจดีเหมือนกนั  

มีคาดหวงัคือ การสืบสานวฒันธรรมไทย ใหเ้ด็กเล่นของไทยๆ พยายามกระตุน้ใหเ้ด็กมาเล่นใบเตย 
เดก็ร้อยลูกปัดกวา่แลว้กเ็พลิน จึงไม่เล่นใบเตย  

นกัศึกษายงัทาํดอกไมจ้ากใบเตยไม่ได ้อาจารยท่ี์ดูแลฐานน้ีจึงสอนนกัศึกษา 4-5 คน มีชาวบา้นมา
เรียนดว้ย 1 คน เด็กผูช้ายมาร้อยลูกปัด เวลาท่ีทาํ ก็นัง่น่ิงมีสมาธิเพื่อใหย้า่กบัพี่  ทาํใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ท่ีมี
ในครอบครัว ซ่ึงเป็นภาพท่ีพบเห็นไดย้าก 
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ฐานที ่4 การทาํอาหารสมุนไพรในท้องถ่ิน 
ทีม CSR คร้ังน้ีเป็น Improvised Team เร่ิมจากอาจารย ์3-4 คนเป็นแกนนาํ แลว้ทุกคนทราบ

สถานการณ์ แลว้ไปทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน อีกเร่ืองท่ีประทบัใจคือ Agree to Agree เม่ือมีการนาํเสนอ
ความคิด กมี็การยอมรับ ไม่มีความขดัแยง้ ทุกคนตั้งใจทาํใหดี้ท่ีสุด 

วิธีการทาํงาน CSR คือ ทาํตามแนวคิด Agility Team แกปั้ญหาตามสถานการณ์จริง ตอ้งเรียนรู้
ตน้ทุนชุมชนก่อนท่ีจะใหแ้ก่ชุมชน ชุมชนมีความรู้สมุนไพรดีมาก คนท่ีเขา้มาร่วมการแข่งขนัการทาํอาหาร
สมุนไพรมีความรู้ดา้นสมุนไพรดีกวา่สถาบนัการศึกษา  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวเสริมว่า ไดเ้ห็นกิจกรรมแบบน้ีมาก วนัน้ีประทบัใจความร่วมมือของ
ทุกคน CSR เป็นความพยายามของคณะผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยเป็นผูเ้ลือกตาํบลน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ไดเ้ห็นวิธีการตั้งแต่เร่ิม มีคนมาร่วมมาก  มี Impact สูง ทาํให้เห็นทุนทางวฒันธรรม กิจกรรมน้ีแมท้าํคร้ัง
เดียวแต่ผลมหาศาล นายกอบต.บอกว่า ธกส.ส่งลูกคา้เกษตรมาดูงานเป็นพนัคน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภจึ์ง
ตอบท่านว่า Eco system ยุคต่อไปตอ้งหลากหลายของสาขาวิชา แต่ตอนน้ียงัขาดเร่ืองผูป้ระกอบการ 
การตลาด การเงิน เม่ือมีเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ตอ้งทาํใหชุ้มชนมีรายไดจ้ากภูมิปัญญา ถือเป็นทฤษฎีกระเดง้ 
และตอ้งมีพื้นฐานคือมีกลุ่มแพทย ์พยาบาลมาดว้ยเพราะเป็นสาขาท่ีมีความคิดท่ีเป็นระบบท่ีดี ตอ้งฝึกเรียนรู้
จากความหลากหลายของวิชาการ การท่ีไดท้าํกิจกรรม CSR วนัน้ี ควรจะทาํต่อไป ในอนาคตควรนาํคนท่ี
ทาํงานดา้นการเกษตร การท่องเท่ียว ของท่ีระลึกมาหารือกนั เพราะงานเหล่าน้ีเป็นมูลค่าเพิ่มท่ีสูงมาก อาจจะ
มีสมุนไพร การท่องเท่ียวเชิงกีฬามาร่วมดว้ย เวลาท่ีอาจารยม์หาวิทยาลยัจะไปช่วยเหลือชุมชน ควรเปิดใจ
กวา้ง เรียนรู้จากชุมชนดว้ย ปะทะกบัความจริง ในอนาคต ความรู้เป็นแบบ Multi-discipline ควรหาความรู้
ขา้มศาสตร์ดว้ย 

อาจารย์พชิญ์ภูรี จันทรกมล ไดใ้หข้อ้คิดเห็นว่า การลงพื้นท่ีคร้ังน้ีเป็นหอ้งเรียนผูน้าํแบบภาคสนาม
ทาํใหไ้ดก้ารเรียนรู้แบบนิเวศวิทยา (Ecosystem) การท่ีพานกัศึกษาลงพื้นท่ี อยูใ่น Agility Shift คือตอ้งสร้าง
เครือข่ายใยแมงมุม คือสร้างเครือข่ายผูน้าํภายในรุ่นลงไปทาํงานร่วมกบัชุมชน  นกัศึกษาพยาบาลเองยงัไม่
รู้จกัพืชสมุนไพรและการแพทยท์างเลือก ทาํใหท้ราบว่า นกัศึกษายงัขาดการเรียนรู้ชีวิตซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก
สําหรับพื้นท่ี การลงพื้นท่ีคร้ังน้ีเป็นการปลูกความรักในหัวใจชุมชนแล้ว ทั้ งผูสู้งอายุและผูน้ําชุมชน
ประทบัใจมาก ทาํใหค้ณะมีเครือข่ายในพื้นท่ี และกต็อ้งดูแลและพฒันาเครือข่ายดว้ย 

เม่ือไปลงพื้นท่ี ตอ้งมีการแกไ้ขตามสถานการณ์จริง นอกจากน้ี เป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ ตอ้ง
พฒันาความตระหนกัทรัพยากร คร้ังน้ีก็ไดท้าํแลว้ เพราะการส่งต่อคนอีกรุ่น ทาํใหน้กัศึกษามีโอกาสไดเ้ห็น
โลกแห่งความเป็นจริง  

การลงพ้ืนท่ีเพียงระยะเวลาสั้นๆ  ทาํให้มีบทเรียนมากมาย นอกจากจะไดไ้ปฝึกผูสู้งอายแุลว้ แต่ละ
ท่านกไ็ดฝึ้กฝนตนเองดว้ย ทาํใหส้ามารถนาํส่ิงท่ีเรียนไปเช่ือมโยงกบัส่ิงต่างๆเป็นการเรียนรู้แบบนิเวศวิทยา 
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(Ecosystem) แมจ้ะเป็นกิจกรรม CSR แต่มีส่ิงท่ีประทบัใจคือการส่งต่อใหน้กัศึกษา เป็นส่ิงท่ีกระเดง้ข้ึนมา
ทาํใหท้ราบวา่ นกัศึกษาตอ้งพฒันาดา้นใดมากข้ึน 

สรุปไดว้่า กิจกรรม CSR คร้ังน้ีเป็นการเรียนรู้แบบนิเวศวิทยา (Ecosystem) ท่ีมีความเช่ือมโยงกนั
ระหว่างส่ิงต่างๆ เหมือนกบัทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสาํคญัของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภคื์อ Learning How to 
Learn ซ่ึงประกอบดว้ยหลายแนวคิดมาสอดประสานทาํงานร่วมกนัให้เกิดการเรียนรู้ (Learn) แบ่งปัน
ความรู้ (Share) การเอาใจใส่ดูแลกนั (Care) แลว้นาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้สร้างนวตักรรมและการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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ติดตามส่ือเพือ่การพฒันาความรู้ และติดอาวุธทางปัญญา กบั Chira Academy’s Medias  

 
 
 

 ติดตามชมรายการโทรทศัน์ คดิเป็น..ก้าวเป็น.. กบั ดร.จีระ ทาง TGN  
          ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 21.00-21.25 น.              
            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพร้อมค่าส่ง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทศัน์ สู่ ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 
ออกอากาศวนัจันทร์สัปดาห์ที ่1 ของเดือน เวลา 13.30-14.00 น. 

 

 ติดตามฟังรายการวิทย ุHuman Talk 
ทุกเชา้วนัอาทิตย ์เวลา 06.00 – 07.00 น. ท่ีคล่ืน 96.5 หรือทางอินเตอร์เน็ต 

 

 
 

 


