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บทน�ำ
  ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัด
ท�าโครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 
(Training for the Trainers in Research Develop-
ment) ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 
2557 ถึง 10 ตุลาคม 2557 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ วช. 
เรียกว่า “แม่ไก่” รวมทั้งสิ้น 395 คน เฉลี่ย 49.4 คน/
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(TOR) ว่า “แม่ไก่” แต่ละคน มีภาระกิจที่จะต้องไปอบรม 
“ลูกไก่” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีนักวิจัย 10 คน ต่อ 
ประชากร 10,000 คน ในปี 2559 ที่ วช.คาดหวังไว้
  ผู้ท่ีเป็น “แม่ไก่” แต่ละคน เป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถสูงเกี่ยวกับการท�าวิจัย และสามารถจัดฝึกอบรมให้
กับผู้ที่จะมาเป็น “ลูกไก่”ได้มากกว่า 20 คน อย่างแน่นอน 
(โดยไม่รวมนิสิตนักศึกษาในสังกัด) แต่เมื่อพิจารณาตาม 
โครงการฯ จะได้ข้อสังเกตว่า ทั้งแม่ไก่และลูกไก่ที่ วช. 
ต้องการนั้น เป็น “นักวิจัย” คือ ผู้ท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ และ สามารถพัฒนาไปเป็น“แม่ไก่” รุ่น
ต่อไป ที่สามารถสร้าง “ลูกไก่” ให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ได้อย่างแน่นอนโดยรวดเร็ว จึงจ�าเป็นต้อง
มีเทคนิคและวิธีการ ที่มั่นใจได้ว่า จะได้ผลลัพธ์ตามที่ทุกฝ่าย 

ต้องการ โดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นเป้าหมายหลัก 
ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 8 ได้ร่วมกับงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
ในการสร้างสรรค์เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ตามบริบท 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางหลักเบื้องต้น ตาม
หลักสูตรที่คณะท�างานได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาขึ้น
  จากการที่ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรของหลักสูตร
การพัฒนานักวิจัย วช.ในหมวด 7 การพัฒนางานตาม
ภารกิจหลักสู่งานวิจัย (“จากงานประจ�าสู่งานวิจัย” - R to R) 
และได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมคณะท�างาน ในการติดตาม 
ประเมินหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และได้ไป
ติดตามประเมินจริงในพื้นที่โดยได้พบปะพูดคุยและเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับคณะผู้จัดฝึกอบรมและวิทยากรผู้ฝึกอบรม
หลายคน ได้ข้อแนะน�า ข้อสังเกต ข้อคิด ฯลฯ มากมาย 
จึงน�ามาผสมผสานกับประสบการณ์ของผู้เขียนในการพัฒนา 
บุคลากรให้กับหน่วยงาน/องค์การ ต่างๆ ทั้งภาครัฐ-ภาค
เอกชน ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ มากกว่า 50 หน่วยงาน 
ตลอดระยะเวลา > 25 ปี อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แล้ว
ข้อสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติเชิงบูรณาการที่ ม่ันใจได้ว่า 
สามารถท�าได้แน่นอน ในบริบทของทุกหน่วยงาน/องค์การ 
แม้จะมีความขาดแคลนด้านทรัพยากรมากเพียงใดก็ตาม
   แนวทางปฏิบัติ ในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้า-
หมายการมีนักวิจัยให้ได้ 10 คน ต่อ ประชากร 10,000 คน 
ในปี 2559 ที่ วช. คาดหวังไว้ คือ การปลูกฝังการพัฒนา
งานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยให้กับบุคลากร ท้ังภายใน

บทความรับเชิญ
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มหาวิทยาลัยและในเครือข่าย เป็นการประยุกต์ R2R ใน
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของชาติ ซึ่งขอเสนอแนว 
ทางการด�าเนินงาน “ในแต่ละมหาวิทยาลัย” จ�าแนกเป็น 
5 ขั้นตอน คือ
  ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนา “แม่ไก่ผู้น�า” ในการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ในเครือข่ายของแต่ละ
มหาวิทยาลัย
  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา “แม่ไก่ในเครือข่าย” ให ้
เป็น ผู้น�าการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา “ลูกไก่” ให้เป็นผู้น�าการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยในพื้นที่
  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา “แม่ไก่ผู้น�ารุ่นใหม่” ใน
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย
  ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนา “นักวิจัย” ในการพัฒนา 
งานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ระดับประเทศ
  ดังแนวทางการด�าเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนา “แม่ไก่ผู้น�า”
  “แม่ไก่ผู้น�า” หมายถึง แม่ไก่ที่มีทั้งความรู้และความ 
สามารถในการเป็นผู้น�าการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งาน 
วิจัย ในเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย
  คุณสมบัติของแม่ไก่ผู้น�า มี 2 ประการ คือ
  1. สามารถจัดท�า “ผลงานวิจัย” ในการพัฒนางาน 
ตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของ “ตนเอง” ได้ ไม่น้อยกว่า 
2 Original Articles 
  2. สามารถช่วยบุคคลอื่น (ลูกศิษย์/ลูกไก่) ในการ
จัดท�า “ผลงานวิจัย” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่
งานวิจัย ของบุคคลผู้นั้น ให้เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ (Original 
Article) ได้ 
  โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
  แม่ไก่ผู้น�านี้ เมื่อพัฒนาต่อไป จะสามารถเป็น “นัก-
วิจัยระดับ Expert” ในขั้นตอนที่ 5 ที่มีทั้งความรู ้และ
ความสามารถ ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสาขาหนึ่ง
สาขาใด สู่ผลงานวิจัยระดับประเทศ ในบริบทและเครือข่าย 
ของแม่ไก่ผู้น�านั้น ทั้งในแต่ละหน่วยงาน/องค์การ หรือ ใน
แต่ละพื้นที่
  กลุ่มเป้าหมาย ในขั้นตอนที่ 1 คือ 
  1. ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นแม่ไก่ผู้น�า คือ แม่ไก่ที่ผ่าน 
การฝึกอบรมของ วช. ในเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์กลางของ
เครือข่าย เป็นผู้ที่ยินดีและเต็มใจเข้าอบรมเพื่อการพัฒนา
เป็นแม่ไก่ผู้น�า จ�านวนประมาณ 10 คน
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลูกไก่ คือ บุคคลที่ผู้
เข้ารับการพัฒนาเป็นแม่ไก่ผู้น�า จะช่วยในการจัดท�า “ผล
งานวิจัย” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของ
ผู้นั้น ให้เป็น Original Article จ�านวน 3-5 คน ต่อแม่ไก่ผู้น�า 
1 คน
  วิธีการ ในการพัฒนาแม่ไก่ผู้น�า 
  1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แม่ไก่ผู้น�า สามารถ 
จัดท�า “ผลงานวิจัย” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่
งานวิจัย ของตนเองได้ ใช้เวลาในการฝึกอบรม 3 Training 
days ในระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน
   วิธีการในการจัดฝึกอบรม
   วันฝึกอบรมที่ 1. การเขียน “ผลงานวิจัย” ใน
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ของตนเอง เรื่อง
ที่ 1
   วันฝึกอบรมที่ 2. (ห่างจากวันฝึกอบรมที่ 1. 
ประมาณ 2-4 สัปดาห์) การน�าเสนอ “ผลงานวิจัย” ด้วย 
Oral presentation ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่
งานวิจัย ของตนเอง เรื่องที่ 1
   วันฝึกอบรมที่ 3. (ห่างจากวันฝึกอบรมที่ 2. 
ประมาณ 2-4 สัปดาห์) การเขียน Original Article “ผล
งานวิจัย” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ของ
ตนเอง เรื่องที่ 1 และ การฝึกอบรมลูกไก่ รวมทั้งการจัดท�า 
“ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2” ของแม่ไก่ผู้น�า
  2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แม่ไก่ผู้น�า สามารถ 
ช่วยบคุคลอืน่ (ลูกไก่) จดัท�า “ผลงานวจิยั” ในการพฒันางาน
ตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ของลูกไก่ผู้นั้น ให้เป็น Original 
Article ได้ใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ 3 Training days 
เช่นเดียวกัน มีจ�านวนรุ่น = จ�านวนแม่ไก่ผู้น�า คือ 10 รุ่น 
ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน โดยให้แม่ไก่ผู้น�า 2-5 คน 
มาช่วยกันเป็นวิทยากรการฝึกอบรม ในแต่ละรุ่น ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางที่ วช.ต้องการ และ แต่ละรุ่น สามารถจัดฝึก
อบรมในช่วงเวลาเดียวกันได้ ด้วยวิทยากรต่างชุดกัน
   วิธีการในการจัดฝึกอบรมในแต่ละรุ่น ใช้หลัก 
สูตรการจัดฝึกอบรมแม่ไก่ผู้น�า 3 วัน เป็นแนวทาง คือ
   วันฝึกอบรมที่ 1. การเขียน “ผลงานวิจัย” 
ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ของตนเอง 
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(ลูกไก่) เรื่องที่ 1
   วันฝึกอบรมที่ 2. (ห่างจากวันฝึกอบรมที่ 1. 
ประมาณ 2-4 สัปดาห์) การน�าเสนอ “ผลงานวิจัย” ด้วย 
Oral presentation ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่
งานวิจัย ของลูกไก่แต่ละคน เรื่องที่ 1
   วันฝึกอบรมที่ 3. (ห่างจากวันฝึกอบรมที่ 2. 
ประมาณ 2-4 สัปดาห์) การเขียน Original Article ในการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของลูกไก่แต่ละคน 
เรื่องที่ 1 และการพัฒนาต่อยอด
  จ�านวน “ลูกไก่” ที่เข้าฝึกอบรมในแต่ละรุ่น = 3-5 
คน ต่อ แม่ไก่ผู้น�า 1 คน ดังนั้น ถ้าใช้แม่ไก่ผู้น�า 2 คน มา
ช่วยกันเป็นวิทยากร จะมีจ�านวนลูกไก่ 6-10 คน ถ้าใช้แม่
ไก่ผู้น�า 3 คน มาช่วยกันเป็นวิทยากร จะมีจ�านวนลูกไก่ 
9-15 คน เป็นต้น ทั้งนี้ แม่ไก่ผู้น�าแต่ละคน จะต้องเป็น
วิทยากร ไม่น้อยกว่า 2 รุ่น
  ผลผลิตที่จะได้รับ จากการพัฒนาแม่ไก่ผู้น�า
  ภายในระยะเวลา 1 ปี จะได้ผลผลิตจากแม่ไก่ผู้น�า 
10 คน ดังนี้
  1. ผลงานวิจัยของแม่ไก่ผู้น�า (Original Article) 
คนละ 1-2 Papers รวม 10-20 Papers
  2. ผลงานวิจัยของลูกไก่ ไม่น้อยกว่า 6 Papers 
ต่อแม่ไก่ผู้น�า 1 คน รวมไม่น้อยกว่า 60 Papers
  3. ได้ลูกไก่ที่สามารถเขียน “ผลงานวิจัย” ของตน 
จนเป็น Original Article ได้ รวมไม่น้อยกว่า 60 คน
  นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Paper / Original Article 
/ Manuscript) หมายถึง เอกสารผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ลง
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือ ในหนังสือสรุปผลงาน
วิจัยของหน่วยงาน / องค์การ / สถาบัน แล้ว ซึ่งงาน “แต่ 
ละงาน” หรือ โครงการวิจัยแต่ละโครงการ สามารถเขียน 
Original Article ได้หลาย Papers

  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา “แม่ไก่ในเครือข่าย” ให้
เป็นผู้น�า 
  ในการพัฒนา “แม่ไก่ในเครือข่าย” ให้เป็นผู้น�าการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
แม่ไก่ ที่ผ่านการฝึกอบรมของ วช. ในเครือข่ายของมหา- 
วิทยาลัยนั้นที่เหลือทั้งหมด จ�านวน 30-50 คน (เฉลี่ย 40 
คน) ขั้นตอนนี้ สามารถผสมผสานเข้าไปในขั้นตอนที่ 1 ได้ 
ตามบริบท ความเหมาะสม และ ความต้องการ ของแต่ละ

มหาวิทยาลัยและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนั้น หรืออาจ
จัดแยกเป็นรุ่นออกมาต่างหาก รุ่นละ 10-15 คน ตาม
แนวทางของขั้นตอนที่ 1 จนครบจ�านวน “แม่ไก่ในเครือ-
ข่าย” ทั้งหมด (โดยสมัครใจ) วิธีการในการจัดฝึกอบรมใน
แต่ละรุ่น ใช้หลักสูตรการจัดฝึกอบรมแม่ไก่ผู้น�า 3 วัน เป็น
แนวทางเช่นกัน
  ผลผลิตที่จะได้รับ จากการพัฒนาแม่ไก่ในเครือข่าย 
ให้เป็นแม่ไก่ผู้น�า
  ความคาดหวังในผลผลิตที่จะได้รับ ประมาณร้อยละ 
50 ของแม่ไก่ผู้น�า ดังนั้น ภายในระยะเวลา 2 ปี จะได้
ผลผลิตจากแม่ไก่ วช. ในเครือข่าย 40 คน ดังนี้
  1. ผลงานวิจัยของแม่ไก่ วช. ในเครือข่าย คนละ
ไม่น้อยกว่า 1 Paper ในเวลา 1 ปี และด�าเนินการส่งเสริม
ให้แม่ไก่แต่ละคน จัดท�าผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ของตน ให้ได้
อีก 1 Paper ในเวลาอีก 1 ปีต่อมา ดังนั้น ในเวลา 2 ปี จะ
ได้ Original Article รวมประมาณ ๖๐ Papers 
  2. ผลงานวิจัยของลูกไก่ไม่น้อยกว่า 3 Papers ต่อ
แม่ไก่ วช. ในเครือข่าย 1 คน รวมประมาณ 120 Papers
  3. ได้ลูกไก่ที่สามารถเขียน “ผลงานวิจัย” ของตน 
จนเป็น Original Article ได้รวมประมาณ 120 คน

  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา “ลูกไก่” ให้เป็นผู้น�า
  ขั้นตอนนี้ เป็นการต่อยอดจากขั้นตอนที่ 1 และ ขั้น
ตอนที่ 2 ด้วยการพัฒนา “ลูกไก่” 180 คน ที่สามารถ
เขียน“ผลงานวิจัย”ของตน จนเป็น Original Article ได้ 
ให้เป็นผู้น�าการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู ่งานวิจัยใน
พื้นที่ปฏิบัติงานของลูกไก่ผู้นั้น ได้อย่างมั่นใจ
  กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนนี้ คือ ลูกไก่ ที่ผ่านการฝึก
อบรมจากแม่ไก่ผู้น�า และ แม่ไก่ของ วช. ในเครือข่ายของ
แต่ละมหาวิทยาลัย ที่มีความโดดเด่นและเหมาะสมท่ีจะ
พัฒนาไปเป็น “ลูกไก่ผู้น�า” ประมาณ 30 คน ในการฝึก
อบรมนั้น ใช้อัตราส่วน ลูกไก่ผู้น�าที่จะพัฒนาเป็นแม่ไก่ 
รุ่นใหม่ 1 คน : ลูกไก่ใหม่ในพื้นที่ 3-5 คน โดยจัดเป็นรุ่น 
ให้มีลูกไก่ใหม่รุ ่นละประมาณ 15 คน ใช้ลูกไก่ผู้น�าเป็น
วิทยากรรุ่นละ 3-5 คน รวม 10 รุ่น
  วิธีการในการจัดฝึกอบรมในแต่ละรุ่น ใช้หลักสูตร
การจัดฝึกอบรมแม่ไก่ผู้น�า 3 วัน เป็นแนวทาง ใช้ระยะเวลา 
ในแต่ละรุ่น รวมประมาณ 6 เดือน แต่การจัดฝึกอบรม 
ของแต่ละรุ่นนั้น สามารถจัดในช่วงเวลาเดียวกันได้ โดยใช้
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วิทยากรคนละชุดกัน ซึ่งได้พัฒนาวิทยากรไว้แล้วจากแม่ไก่
ผู้น�า ในขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ดังนั้น การจัดฝึก
อบรม 10 รุ่น ในขั้นตอนที่ 3 นี้ จะใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 8 เดือน
  ผลผลิตที่จะได้รับจากการพัฒนา “ลูกไก่” ให้เป็น 
ผู้น�าในเครือข่าย 
  ผลผลิตจะเกิดขึ้นในปีที่ 3 โดยได้จากลูกไก่ผู้น�า 
30 คน ดังนี้
  1. ได้ลูกไก่ผู้น�าที่จะพัฒนาเป็น “แม่ไก่ผู้น�ารุ่นใหม่” 
ในเครือข่าย ประมาณ 30 คน
  2. ได้ Original Article ของลูกไก่ผู้น�าตามข้อ 1 
คนละ 1-2 Papers รวม 30-60 Papers 
  3. ได้ผลงานวิจัยของลูกไก่ใหม่ ในอัตรา 3 Papers: 
ลูกไก่ผู้น�าที่จะพัฒนาเป็นแม่ไก่ผู้น�ารุ่นใหม่ในเครือข่าย 1 คน 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 Papers
  4. ได้ลูกไก่ใหม่ที่สามารถการเขียน “ผลงานวิจัย” 
ของตน จนเป็น Original Article ได้ รวม 90 คน

  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา “แม่ไก่ผู้น�ารุ่นใหม่”
  เป็นการพัฒนา “แม่ไก่ผู้น�ารุ่นใหม่” ให้เป็นผู้น�าใน
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ของแต่ละมหา-
วิทยาลัย และ เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
  ขั้นตอนนี้ เป็นการต่อยอดจากขั้นตอนที่ 3 ด้วย
การพัฒนาลูกไก่ผู้น�า ให้เป็นแม่ไก่ผู ้น�ารุ่นใหม่ ในมหา-
วิทยาลัยและเครือข่าย ที่มีความสามารถในการด�าเนินการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่าแม่ไก่ผู้น�าที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 1 
  กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนนี้ คือ ลูกไก่ผู้น�าที่จะพัฒนา 
ไปเป็นแม่ไก่ผู้น�ารุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า 30 คน (จากขั้นตอนที ่
3) ในเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้ได้จ�านวนผลงาน
วิจัย และ จ�านวนลูกไก่ ไม่น้อยกว่าจ�านวนผลผลิตรวมต่อ
จ�านวนแม่ไก่ผู้น�า 1 คน ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 
3 ภายในเวลา 2 ปี
  วิธีการในการจัดฝึกอบรมในแต่ละรุ่น ใช้ในท�านอง
เดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 3 ใช้ระยะเวลารวม
ทั้งสิ้นประมาณ 2 ปี และพัฒนาให้เป็นระบบที่สามารถ
ด�าเนินการได้ทุกปี อย่างต่อเนื่อง
  ผลผลิตท่ีจะได้รับจากการพัฒนา “แม่ไก่ผู้น�ารุ่น
ใหม่” ในแต่ละปี 

  ผลผลิตจะเกิดขึ้นในปีที่ 4 จากแม่ไก่ผู ้น�าต้ังต้น 
10 คน ดังนี้
  1. ได้แม่ไก่ผู ้น�ารุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า 30 คน ใน
แต่ละปี
  2. ได้ผลงานวิจัยของแม่ไก่ผู้น�าทั้ง 2 Generation 
ไม่น้อยกว่าจ�านวนแม่ไก่ผู้น�ารวม 40 คน (10+30) คือ 
40-80 Papers และ เพิ่มขึ้นทุกปี จากผลผลิตของแม่ไก่
ผู้น�าแต่ละคน ที่ท�าอย่างต่อเนื่อง
  3. ได้ผลงานวิจัยของลูกไก่ใหม่ จากแม่ไก่ผู้น�ารุ่น
ใหม่ 30 คน รวมไม่น้อยกว่า 90 Papers
  4. ได้ลูกไก่ใหม่ที่สามารถเขียน Original Article 
ของตนได้ รวมไม่น้อยกว่า 90 คน
  5. ได้ลูกไก่ผู้น�าที่จะพัฒนาเป็นแม่ไก่ผู้น�ารุ่นใหม่
อีกไม่น้อยกว่าจ�านวนแม่ไก่ผู้น�าในปีนั้น (1 : 1)
  6. ถ้าด�าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ด้วยการพัฒนา 
“ลูกไก่” ที่สามารถเขียน “ผลงานวิจัย” ของตน จนเป็น 
Original Article ได้ ในข้อ 4 ให้เป็นผู้น�าการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกไก่ผู้นั้น 
ได้อย่างมั่นใจ ก็จะได้ผลผลิตทั้งลูกไก่และแม่ไก่ ที่จะพัฒนา
เป็นลูกไก่ผู้น�ารุ่นใหม่ และ แม่ไก่ผู้น�ารุ่นใหม่ ได้อีกมากมาย

  ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนา “นักวิจัย” ในการพัฒนา
งานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ระดับประเทศ
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยระดับ
ประเทศ หมายถึง การพัฒนา “นักวิจัยระดับ Expert” ให้
มีความสามารถในการด�าเนินงานผสมผสานการพัฒนางาน
ตามภารกิจหลัก ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับ
องค์การ และระดับพื้นที่ เข้าด้วยกัน แบบบูรณาการ ทั้ง
บุคคลต่างๆ หน่วยงานต่างๆ องค์การต่างๆ และ พื้นที่ต่างๆ 
โดยยึดเป้าหมายเดียวกัน คือ ประโยชน์ของประเทศชาติ
  ขอยกกรณีตัวอย่าง ผลงานวิจัย ของพีรเดช ทองอ�าไพ 
และกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญา- 
โทและระดับปริญญาเอก ที่ท�าวิจัยเกี่ยวกับพืชสวน ตั้งแต่
ก่อนปี พ.ศ. 2528 จนสรุปได้เป็นวิธีการในการท�าให้พืช
ออกดอกนอกฤดู ได้เป็น “คู่มือชาวสวน” ในการท�าให้พืช
หลายชนิด เช่น มะม่วง ล�าใย มังคุด ฯลฯ ออกดอกนอกฤดู 
ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อชาวสวนทั้งประเทศ และ มีการพัฒนา
ต่อมาโดยคณาจารย์ นักวิจัย และ เกษตรกรที่เป็นชาวสวน 
อย่างต่อเนื่อง ทั่วทุกภาคของประเทศ มาจนถึงปัจจุบัน
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  ในขั้นตอนที่ 5 นี้ เป็นการพัฒนา “นักวิจัยระดับ 
Expert” ในเรื่องหน่ึงเรื่องใด หรือ สาขาหน่ึงสาขาใด 
ที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติแล้ว อย่างชัดเจนและต่อเนื่องนานกว่า 5 ปี 
อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงเป็นที่ต้องการของทุกสาขาวิชาใน
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
  กลุ่มเป้าหมาย คือ “กลุ่มผู้น�า” ในแต่ละงาน/สาขา
วิชาการ ทั้งที่เป็นผลงานที่โดดเด่นในอดีตที่ผ่านมา และ 
สิ่งท่ีต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ตามเป้าหมาย 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ท่ีเช่ือมโยงไปจนเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง 
มหาวิทยาลัยละ 2-5 สาขาวิชาการหลักในเบื้องต้น โดยใช้ 
SOAR Technique (Strengths, Opportunities, Aspira-
tions, Results)

  กลุ่มผู้น�านี้ เมื่อพัฒนาต่อไป จะเป็นกลุ่มผู้น�าท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งาน 
วิจัยระดับประเทศ ในบริบทและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
น้ัน แล้วขยายผลไปยัง “กลุ่มผู้น�าอื่น” ในกลุ่มเป้าหมาย
ย่อย/สาขาวิชาการย่อย หรือสาขาวิชาการหลักอ่ืน ของ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย ต่อไป
  วิธีการในการจัดฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มผู ้น�า ใช้
หลักสูตรการจัดฝึกอบรมแม่ไก่ผู้น�า 3 วัน เป็นแนวทาง 
ใช้ระยะเวลาในแต่ละกลุ่มผู้น�า รวมประมาณ 6 เดือน ซึ่ง
ถ้าสมาชิกของกลุ่มผู้น�าที่เข้าฝึกอบรม ได้ผ่านการฝึกอบรม
ในขั้นตอนที่ 1 หรือ ขั้นตอนที่ 2 หรือ ขั้นตอนที่ 3 หรือ ขั้น
ตอนที่ 4 มาแล้ว จะใช้ระยะเวลาน้อยลง และ เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้ ควรหาวิธีการในการพัฒนา
ให้เป็นระบบ ที่สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทุกปี

ตาราง 1 จ�านวนผลผลิตในแต่ละมหาวิทยาลัยและเครือข่าย จากการด�าเนินงาน 5 ขั้นตอน ของการปลูกฝังการพัฒนา 
 งานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยให้กับบุคลากร ในระยะเวลา 5 ปี
  
 
ขั้นตอน  ผลผลิต

 จ�านวนผลผลิตในแต่ละมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

 1 แม่ไก่ผู้น�าต้นแบบ 10 10 10 10 10
  ผลงานวิจัยของแม่ไก่ผู้น�าต้นแบบ 20 20 20 20 20
  ลูกไก่จากแม่ไก่ผู้น�าต้นแบบ 60 - 60 - 60
  ผลงานวิจัยของลูกไก่จากแม่ไก่ผู้น�าต้นแบบ 60 60 120 120 180
 2 ผลงานวิจัยของแม่ไก่ วช.(ไม่รวมแม่ไก่ผู้น�า) 20 20 20 20 20
  ลูกไก่จากแม่ไก่ วช. - 60 - 60 -
  ผลงานวิจัยของลูกไก่จากแม่ไก่ วช. - 60 60 120 120
 3 ลูกไก่ผู้น�า  - - 30 - 60
  ผลงานวิจัยของลูกไก่ผู้น�าที่เพิ่มขึ้น - - 30 30 60
  ลูกไก่ใหม่จากลูกไก่ผู้น�า - - 90 - 90
  ผลงานวิจัยของลูกไก่ใหม่ - - 90 90 90
 4 แม่ไก่ใหม่  - - - 30 30
  ผลงานวิจัยของแม่ไก่ใหม่ที่เพิ่มขึ้น - - - 30 60
  ลูกไก่ใหม่จากแม่ไก่ใหม่ - - - 180 180
  ผลงานวิจัยของลูกไก่ใหม่จากแม่ไก่ใหม่ - - - 180 180
 5 กลุ่มนักวิจัยระดับ Expert - 2 4 6 8
  ผลงานวิจัยระดับชาติในแต่ละงาน/สาขาวิชาการ - 2 4 6 8
 รวมนักวิจัยหน้าใหม่  70 60 150 240 330
  รวมผลงานวิจัยที่เป็น Original Article ใหม่  100 162 344 616 738      
  ใน 5 ปี ได้นักวิจัยหน้าใหม่ รวม 850 คน และ ได้ Original Article ใหม่ รวม 1,960 Papers
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  ผลผลิตที่จะได้รับจากการพัฒนา “นักวิจัยระดับ 
Expert” ในแต่ละปี 
  ผลผลิตสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 2 ตามเป้าหมาย
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้
  1. ได้ “กลุ่มผู้น�า” ในแต่ละงาน/สาขาวิชาการ ไม่
น้อยกว่า 2 กลุ่ม โดยมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
  2. ได้ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติอย่างชัดเจนและต่อเน่ืองนานกว่า 5 ปีแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
  3. ได้มีการขยาย “กลุ่มผู้น�าระดับ Expert” ใน
แต่ละงาน/สาขาวิชาการ เพิ่มขึ้น ทุกปี
  4. ได้ Explicit Knowledge ที่เป็น Knowledge 
Asset ระดับประเทศ รวมไม่น้อยกว่าปีละ 2 เรื่อง
  การด�าเนินงาน 5 ขั้นตอน ตามที่ได้กล่าวมา ในการ
ปลูกฝังการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู ่งานวิจัยให้กับ
บุคลากร ในแต่ละมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ในระยะเวลา 
5 ปี สรุปได้ดังตาราง
  สิ่งที่จะได้ หลังจากปีที่ 5 ของการพัฒนา ในแต่ละป ี
คือ
  1. จะได้แม่ไก่ใหม่ ที่เป็นแม่ไก่ผู้น�าเพิ่มขึ้น ไม่น้อย
กว่า 30 คน ต่อปี
  2. จะได้ลูกไก่ใหม่จากแม่ไก่ใหม่ที่เป็นแม่ไก่ผู้น�า 
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของแม่ไก่ใหม่ ที่เพิ่มขึ้น
  3. จะได้ “กลุ่มนักวิจัยระดับ Expert” ในงาน/
สาขาวิชาการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 งาน/สาขาวิชาการ 
พร้อมผลงานวิจัยระดับชาติ
  4. จะได้นักวิจัยหน้าใหม่ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 
375 คน ต่อปี (ทุกคนมี Original Article)
  5. จะได้ผลงานวิจัยที่เป็น Original Article ใหม่ 
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 800 Papers ต่อปี
  ในการนี้ จ�าเป็นต้องมีระบบ กลไก และ วิธีการ ใน
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ให้ประสบความ
ส�าเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ 
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย
  วธิกีารในการจัดฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 3 Training 
days 
  การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 Training days 
ที่ใช้เป็นวิธีการพื้นฐาน ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ของทั้งกลุ่มแม่ไก่ผู้น�า กลุ่มแม่ไก่ วช. กลุ่มลูกไก่ กลุ่มลูกไก่

ผู ้น�า กลุ่มลูกไก่ที่จะพัฒนาเป็นแม่ไก่ผู ้น�ารุ ่นใหม่ และ 
กลุ่มผู้น�าในแต่ละงาน/สาขาวิชาการ มีสิ่งที่ขอขยายในราย
ละเอียด ให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ในแต่ละ Training day 
ดังนี้
  วันฝึกอบรมที่ 1. 
  ใช้เวลา 6 ชั่วโมง (360 นาที) จ�าแนกเป็นกิจกรรม 
และเนื้อหา ตามช่วงเวลา ดังนี้
  1. การเปิดการฝึกอบรม
  2. การสร้างความเข ้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R2R) ในบริบทของ
กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
   2.1 แนวคิด หลักการ และ วิธีการ ในการ
พัฒนา R2R ในบริบทของกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 
อย่างมีความสุขและมีผลผลิตที่ดี อย่างยั่งยืน
   2.2 ลักษณะของผลการด�าเนินงาน ในการ
พัฒนา R2R ที่เป็นผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณค่ายิ่ง ที่สมควร
น�ามายกย่องเชิดชู ด้วยการคัดเลือกมาจัดท�าเป็นผลงาน
วิจัย “เรื่องที่ 1” ในการฝึกอบรมครั้งนี้ 
   2.3 การแก้ไขจุดอ่อนในการท�า R2R ของ 
พวกเรา
   2.4 การเขียนผลงาน R2R เรื่องที่ 1
   2.5 การเขียนหัวเรื่องวิจัยของ R2R
   2.6 ปัญหาวิจัย (Research Problems: RP) 
ของ R2R 
   2.7 ค�าถามวิจัย (Research Questions: RQ) 
ใน R2R
   2.8 วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objec-
tives) ของ R2R
   2.9 การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก 
R2R
  3. การฝึกปฏิบัติการ หาและคัดเลือก หัวเรื่องวิจัย 
ใน R2R เรื่องที่ 1 ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing : KS) ตามหลัก Knowledge 
Management: KM ในบริบทของกลุ่มเป้าหมายในการฝึก
อบรม 
  4. การฝึกปฏิบัติการ จัดท�า “สาระส�าคัญ” ของ
ผลงานวิจัย ด้วยการจัดท�า Slide presentation ผลงาน
วจิยั ในงานทีท่�ามาแล้ว เรือ่งที ่1 ตามหลักการน�าเสนอผลงาน
ในเวทวีชิาการ ด้วย Oral presentation ประมาณ 25 Slides 
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  5. การน�าเสนอผลการท�า Slide presentation 
ผลงานวิจัย ใน R2R ด้วยกระบวนการ KS
  6. อภิปราย ซักถาม ไขข้อข้องใจ เพิ่มความเข้าใจ 
ในการท�าและเขียนผลงานวิจัย ด้วยกระบวนการ KS รวม
ทั้งให้หลักการ เทคนิค และ วิธีการในการน�าเสนอผลงาน
วิจัย ด้วย Oral Presentation
  7. การสรุปการเรียนรู้ประจ�าวัน และ การมอบ
หมายภารกิจ เพื่อการฝึกอบรมต่อ ในวันฝึกอบรมที่ 2
  8. การประชุมกับทีมผู้จัดการฝึกอบรม เพื่อสรุป
ผลการเรียนรู้ (After Action Review: AAR) ในการเขียน 
“ผลงานวิจัย” เรื่องที่ 1 สู่ความส�าเร็จอย่างมีความสุข และ 
มี Productivities ที่ดี โดยจัดให้มีการติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุน และ ช่วยเหลือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน 
ให้สามารถท�าและพัฒนาการน�าเสนอผลงานวิจัย ด้วย Oral 
Presentation ได้อย่างมั่นใจ โดยทีมพี่เลี้ยง 
  9. การสรุปผลการด�าเนินงานของวันฝึกอบรมที่ 1 
ของทีมผู้จัดการฝึกอบรม
  วันฝึกอบรมที่ 2. ห่างจากวันฝึกอบรมที่ 1 ประมาณ 
2-4 สัปดาห์
  ใช้เวลา 6 ชั่วโมง (360 นาที) จ�าแนกเป็นกิจกรรม 
และเนื้อหา ตามช่วงเวลา ดังนี้
  1. การเปิดการฝึกอบรม
  2. การทบทวนประเด็นและเนื้อหาส�าคัญ จากวัน
ฝึกอบรมที่ 1 และ การเตรียมน�าเสนอผลงานวิจัย ด้วย 
Oral Presentation ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับพี่เลี้ยง
  3. น�าเสนอผลงานวิจัย ด้วย Oral Presentation 
คนละประมาณ 10 นาที ซักถาม ให้ค�าแนะน�า และ ให้
ก�าลังใจ ประมาณ 3 นาที ให้ผู้น�าเสนอ มีความสุขและภาค
ภูมิใจ ในการน�าเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้
  4. อภิปราย ซักถาม ไขข้อข้องใจ เพิ่มความเข้าใจ 
ในการท�าและน�าเสนอผลงานวิจัย ด้วย Oral Presenta-
tion ด้วยกระบวนการ KS รวมทั้งให้หลักการ เทคนิค และ
วิธีการ เพิ่มเติม ทั้งในการน�าเสนอผลงานวิจัย ด้วย Oral 
Presentation และ Poster Presentation
  5. การฝึกปฏิบัติการ โดยการจับคู่ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ในการช่วยกันเขียน Original Article ผลงาน
วิจัย เรื่องที่ 1 ที่ได้พัฒนาเป็น Slide presentation แล้ว 
ด้วยกระบวนการ KS 
  6. การสรุปการเรียนรู้ประจ�าวัน และ การมอบ

หมายภารกิจ เพื่อการฝึกอบรมต่อ ในวันฝึกอบรมที่ 3
  7. การประชุมกับทีมผู้จัดการฝึกอบรม เพื่อสรุป
ผลการเรียนรู้ (After Action Review: AAR) ในการน�า
เสนอผลงานวิจัย ด้วย Oral Presentation และ การเขียน 
Original Article เรื่องที่ 1 สู่ความส�าเร็จอย่างมีความสุข 
และ มี Productivities ท่ีดี ด้วยการติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุน และ ช่วยเหลือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน 
ให้สามารถท�าและพัฒนาการน�าเสนอผลงานวิจัย ด้วย Oral 
Presentation และ การเขียน Original Article ได้อย่าง
มั่นใจ โดยทีมพี่เลี้ยง อย่างต่อเนื่อง
  8. การสรุปผลการด�าเนินงานของวันฝึกอบรมที่ 2 
ของทีมผู้จัดการฝึกอบรม
  วันฝึกอบรมที่ 3. ห่างจากวันฝึกอบรมที่ 2 ประมาณ 
2-4 สัปดาห์
  ใช้เวลา 6 ชั่วโมง (360 นาที) จ�าแนกเป็นกิจกรรม 
และเนื้อหา ตามช่วงเวลา ดังนี้
  1. การเปิดการฝึกอบรม
  2. การทบทวนประเด็นและเนื้อหาส�าคัญ จากวัน
ฝึกอบรมที่ 2 และ การเตรียมน�าเสนอ Original Paper 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับพี่เลี้ยง
  3. น�าเสนอ Original Article คนละประมาณ 
10 นาที ซักถาม ให้ค�าแนะน�า และ ให้ก�าลังใจ ประมาณ 
3 นาที ให้ผู้น�าเสนอ มีความสุขและภาคภูมิใจ ในการน�า
เสนอ Original Article ครั้งนี้
  4. อภิปราย ซักถาม ไขข้อข้องใจ เพิ่มความเข้าใจ 
ในการท�าและน�าเสนอ Original Article ด้วยกระบวนการ 
KS รวมทั้งให้หลักการ เทคนิค และวิธีการ เพิ่มเติม น�าไปสู่
การจัดท�าผลงานวิจัย เรื่องที่ 2 และ การจัดท�า “โครงร่าง
การวิจัย” ในการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ให้ดี
กว่าที่ได้ท�ามาแล้ว
  5. การท�า Workshop ด้วยการ Brainstorm ของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ช่วยกันพัฒนาระบบและกลไกในการ
พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ให้ประสบความส�าเร็จ 
อย่างม่ันคงและยั่งยืน ทั้งในหน่วยงาน/องค์การ และ ใน
เครือข่าย 
  6. การสรุปการเรียนรู้ประจ�าวัน และ การมอบ
หมายภารกิจ เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 
ให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน พร้อม “ปิด” การฝึกอบรม 
รุ่นนี้
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  7. การประชุมกับทีมผู้จัดการฝึกอบรม เพื่อสรุป
ผลการเรียนรู้ (After Action Review: AAR) ในการพัฒนา
งานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ให้ประสบความส�าเร็จอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในหน่วยงาน/องค์การ และ ในเครือ-
ข่าย โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน และ ผลประโยชน์
ของประเทศชาติ เป็นหลัก ร่วมกัน
  8. การสรุปผลการด�าเนินงานของวันฝึกอบรมที่ 3 
ของทีมผู้จัดการฝึกอบรม
  การส่งเสริม สนับสนุน และ ช่วยเหลือ ในการ 
เผยแพร่ผลงานวิจัย ในเวทีวิชาการ
  ผลงานวิจัย ที่ท�าเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้เผยแพร่สู ่
สาธารณะ “เปรียบเสมือนไม่ได้ท�า” ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญ
ที่ต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน และ ช่วย
เหลือ ให้ผลงาน R2R ที่พัฒนาขึ้น ได้รับการเผยแพร่ในเวที
วิชาการ ทั้งการน�าเสนอผลงานวิจัย ด้วย Oral Presenta-
tion, Poster Presentation และ การเขียน Original 
Article ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนา 
งานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R2R) ประสบความส�าเร็จ 
ที่สมบูรณ์ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในทุกงานที่ท�า อย่างมี
ความสุข และ มี Productivity ที่ดี ยิ่งๆ ขึ้น

สรุป
  การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (R2R) ให้
กับบุคลากร เป็นกระบวนการด�าเนินงานต่อเน่ือง (Con-
tinuous process) ในการสร้างสรรค์ สนับสนุน และ 
ส่งเสริม การท�างานตามภารกิจหลักของบุคลากรแต่ละคน 

ให้เป็นผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่า อย่างเข้มแข็ง ด้วยใจ และ
ความมุ่งมั่น ตลอดเวลา ไม่มีวันสิ้นสุด การประยุกต์ R2R 
ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของชาตินี้ เป็นตัวอย่าง
หนึ่งของค�าตอบที่ Practical ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ของทุกคนและทุกหน่วยงาน โดยในช่วงเริ่มต้น จ�าเป็นต้อง
ใช้วิทยากรจากภายนอก ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ประสบการณ์สูง และ สามารถมาให้การอบรมท่ีต่อเนื่อง 
ได้นานเพียงพอ โดยเน้นการพัฒนา “ทีมงานผู้รับผิดชอบ” 
และ “ผู้น�าการพัฒนา R2R” ด้วยกระบวนการ Training 
for Trainer: T4T จนองค์การสามารถด�าเนินการได้ด้วย
ตนเอง ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี ในช่วงเวลาต่อๆ มา เพียง
เชิญวิทยากรภายนอกนี้ มา “กระตุ้น (Booster)” เป็นครั้ง
คราว ตามความเหมาะสม สิ่งที่เน้นในการฝึกอบรม คือ 
การได้ตัวแบบ (Role Model) ของการด�าเนินงานในแต่ละ
ภารกิจหลักขององค์การ ที่ท�าได้จริงแล้ว สามารถเป็น
ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ให้กับหน่วยงาน/
องค์การอื่นๆ โดยจะมีการเสริมสร้างตัวแบบเหล่าน้ี ให้
สามารถท�าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
และ ช่วยขยายผลในการสร้าง “ตัวแบบใหม่ๆ” ให้มีมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ในองค์การและเครือข่าย สิ่งส�าคัญ ที่จะน�าไปสู่
ความส�าเร็จที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาระบบ กลไก และ วิธีการ 
ในการท�าให้การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัยของ
องค์การนี้ เกิดการพัฒนาต่อๆไป โดยตัวผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
ด้วยกระบวนการท�างานเป็นทีม ที่มี Self Assessment & 
Self Improvement อยู่ในจิตวิญญาณของทุกๆคน ตลอด
เวลา และ ส่งเสริมให้มีมากยิ่งๆ ขึ้น ตลอดไป
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