คําบรรยาย
เรื่อง กระบวนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
โดย ศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ พงษพูลผลศักดิ์ ประธาน ปอมท.
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเครือขายบุคลากรสํานักงานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมกรรมการ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
โดย อาจารยชฏ เชื้อวิโรจน รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ
----------------------R2R (Routine to Research) คือ การสยบงานจําเจสูโ ลกของงานวิจยั ตองพัฒนาใหสูงกวาเดิมเรื่อยๆ เพื่อ
นําไปใชในการเลื่อนขั้นตําแหนง โดยการพัฒนาคน พัฒนางาน และเก็บรวบรวมขอมูลจนสามารถเปนงานวิจัยได
มาตรฐาน SOP (Standard Operating Procedure) คือ มาตรฐานทีส่ ามารถยกระดับขึ้นมาได สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไปสู
มาตรฐานที่ดีกวาเดิม
วัตถุประสงคของ R2R
- ใชขอมูลความรูที่ไดมาจากประสบการณการทํางาน มากจนสามารถสรางความรูในการพัฒนางานประจําใหมี
มาตรฐานสูงขึ้น และนําไปใชสูการวิจัยได ซึ่งมันคือวงลอของการพัฒนา
R2R อยาคิดวาเปนงานวิจัย
- R2R หากแตเปนวิธีการหนึ่งที่มงุ เนนถึงการพัฒนางานและพัฒนาคน โดยผลที่คนพบ จะเปนการคนพบ
เพื่อที่จะพัฒนางานประจํา ขณะเดียวกัน ผูที่คน พบก็สามารถแสดงถึงแนวทางการวิจยั ได หากทุกทาน
มองเห็นงานของตนทีท่ ําอยู ก็สามารถพัฒนาเปนรูปแบบใหมไดนั้น ก็คืองานวิจัย หากมีการปรับปรุงงานไป
เรื่อยๆ ก็จะเหมือนกับลิ่มที่ชวยค้ํายันไมใหวงลอตกกลับลงมา
หลักการของการพิจารณา อะไรจะเปน R2R
- คําถามวิจัยของงาน R2R คือการพิจารณามาจากงานประจํา ทีจ่ ําเปนตองแกปญหาหรือพัฒนา
- ผูทําวิจัย ตองเปนผูท ํางานประจํานั้นเอง และเปนผูที่ตองกําหนดแนวทางการพัฒนางานประจํานั้น เพื่อให
เกิดเปนงานวิจัย
- ผลลัพธของการวิจัย ตองวัดผลงานที่ทาํ ในเชิงรูปแบบใหมเทียบกับสิ่งที่เคยปฏิบัติมา ทัง้ กอนและหลังการ
ทดลอง ซึ่งอาจจะใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามกับผูที่เกี่ยวของ หรือผูมาใชบริการ หรือ stakeholder
สามารถลดเวลาการทํางานไดจริง
- การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน ผลการวิจยั ตองวนกลับไปกอผลเปลี่ยนแปลงตอการใหบริการ การจัดการ
ภายในหนวยงาน
หลังจากไดผลลัพธจาก R2R
- ผลลัพธจาก R2R จะนําไปเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรูซงึ่ กันและกัน ในรูปแบบการสัมมนา เสนอตอที่
ประชุมวิชาการ ทีส่ ําคัญผลลัพธจาก R2R นําไปสู KM (Knowledge Management) ทําใหมกี ารจัดการ
ความรูใหกับบุคลากรในหนวยงานไดเรียนรู สุดทายแลวภายในหนวยงานจะเกิดการเรียนรูไปดวยกัน จน
สามารถนําพาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)

มองอยางไรถึงจะเปนโจทยทใี่ ชทํา R2R
- สภาคณาจารยของเกือบทุกมหาวิทยาลัยจะมีหนาที่ทไี่ มแตกตางกันโดยหลักๆ จะคอนขางจุกจิกมากกวา
โดยทั่วไปจะมีงานหลักๆ ที่ตองทํางานสนับสนุนคณะกรรมการตามโครงสรางของสภาแตละสถาบัน แตดู
เหมือนทุกแหงจะมีงานหลักคลายกัน คือ
1. งานธุรการ 2. งานประชุม 3. งานสัมมนา
4. งานการเงิน 5. ติดตอประสานงาน อื่นๆ
ตัวอยางงานธุรการ
โดยขั้นตอนจะมีการลงรับ นําสง และเจาหนาที่ธุรการก็ทําเชนนี้เปนประจํา บางครั้งตองการคนเรื่องตางๆ ก็ตอง
เสียเวลา ในบางคราวหนังสือสําคัญก็หายไปจากแฟม ดังนัน้ เพื่อใหเกิดโจทยในการทําวิจัย เราตัง้ คําถามงานวิจัยวา
“ทําอยางไรถึงจะแกปญหางานธุรการใหมีประสิทธิภาพ แกปญหาการคนหาใหรวดเร็ว”
ตัวอยางงานประชุม
ปญหาที่พบในงานประชุมสําหรับงานสภาคณาจารย คือ การเตรียมเอกสาร การจัดเลี้ยง การบันทึกรายงาน
การประชุม การเตือนสมาชิกเขารวมประชุม ซึง่ ปญหาที่มักจะพบบอยก็คือ สมาชิกสภาคณาจารยมักลืมการประชุมทั้ง
ที่พยายามกําหนดวันเวลาไวหลังการประชุมแลว แตสมาชิกสภาคณาจารยก็ลืม
“ทําอยางไรถึงจะทําใหการประชุมมีประสิทธิภาพ และสมาชิกสภาคณาจารยเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
โดยไดรับเอกสารการประชุมครบถวน”
ตัวอยางงานดานการเงิน
คําถามของงานวิจัยก็คือ
“ทําอยางไรถึงจะสรางระบบทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ”
ตัวอยางงานติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยตางๆ
คําถามของงานวิจัยก็คือ
“ทําอยางไรถึงจะสรางระบบประสานงานกับมหาวิทยาลัยตางๆใหมีประสิทธิภาพได”
เริ่มตนคิดหัวขอวิจัย ทําไดอยางไร?
จากคําถามงานวิจยั ขางตนนัน้ แสดงถึงความไมพอใจตองานทีป่ ฏิบัติอยู
- สํารวจวางานที่ทาํ อยูในปจจุบัน มีอะไรที่เปนปญหา
- ถาไมมีปญหาแลว การปฏิบัติแบบเดิมๆ ที่ทาํ สามารถปรับใหดีขึ้นไดหรือไม
- ถารูสึกวาดีแลว ทําใหดีกวานีไ้ ดหรือไม
ทั้งสามคําถามเปนการจุดประกายในการพัฒนาตนเองไปสูงานวิจัย
ความพอใจหรือเปาหมายขององคกร ซึ่งรวมถึงผูมาใชบริการหรือผูมีหนาที่ประจํา ใหเอากิเลสของคนอื่นมาเปน
ที่ตั้งโจทย
- วิจัยที่ดี ตองมีคนตองการ
- วิจัยที่ดี ตองแกปญหาใหคนที่เกี่ยวของ (stakeholder) ได
- การวิเคราะหความตองการของผูเกี่ยวของ จะทําใหไดรับการสนับสนุนที่ดี เชน เงิน เวลา นโยบายในการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน

การอานวารสารและงานวิจัยที่ตพี ิมพแลว ปจจุบันเราไมไดเริ่มตนจากศูนยแลว การศึกษางานของคนอื่นๆ บาง
จึงเปนเรื่องสําคัญ โดยศึกษาวา ใครทําอะไร? ทําไปถึงไหน? ชองวางอยูตรงไหน?
สําหรับหลักในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวขอวิจัยนั้น ไดแก ใครทํา? ทําอะไร? ไดอะไร? ควรทําอะไรตอ?
- การพบปะพูดคุยหรือการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ทั้งเปนการสวนตัว หรือในการประชุมวิชาการตางๆ
- การทําวิจัยซ้าํ (Replication of studies) เชน ทําซ้ําในกรณีอื่นๆ
- ตั้งโจทยจากทฤษฎี เพื่อเปนการพิสูจนทฤษฎีตา งๆ เชน ทฤษฎีการเงิน เปนตน
ตัวอยางงานธุรการ
“ทําอยางไรถึงจะแกปญหางานธุรการใหมีประสิทธิภาพ แกปญหาการคนหาใหรวดเร็ว” จากคําถามขางตน ถาจะเอา
กิเลสของคนอื่นมาเปนที่ตั้ง หัวของานวิจัย ก็คือ “การใชคอมพิวเตอรสรางระบบการคนหาและการจัดเก็บเอกสาร”
วัตถุประสงค
1. สรางระบบการคนหาและจัดเก็บเอกสารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการคนหาและจัดเก็บเอกสารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
---------------------

คําบรรยาย
เรื่อง กระบวนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย “R2R” Routine to Research
โดย นายเฉลิมเกียรติ ณ ปน ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเครือขายบุคลากรสํานักงานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมกรรมการ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
โดย อาจารยชฏ เชื้อวิโรจน รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ
----------------------จุดประสงคของการพัฒนางาน
1. แกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน ปญหาการจราจรในมหาวิทยาลัย เนือ่ งมาจากเทศกาลวันหยุด ไมมีกติกาและ
วัฒนธรรม ถาไมแกไขก็จะเกิดความเสียหาย
2. เพิ่มความถูกตองแมนยําใหมากขึ้น คือ มีขอผิดพลาดบอยๆ โดยนําความผิดพลาดนั้นๆ เก็บไวเปนขอมูล เปน
หลักฐาน
3. เพิ่มความรวดเร็ว ปจจุบันเปนยุคไอที ใครไวคนนัน้ กินกอน เชน การเบิกจายเงิน ใชเวลาเพียง 7 วัน หรือทํา
อยางไรถึงจะใหงานออกมาไวทีส่ ุด
4. ลดความสูญเสีย (ประหยัด) งบประมาณในการจายคาหัวในการผลิตบัณฑิต เปนไปตามแผน และไมลาชา
5. มีความทันสมัย เชน การสแกนไฟลเอกสารเก็บไว ทําอยางไรจึงจะพัฒนาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เกิดจากฝายปฏิบัติการหรือสายสนับสนุนวิชาการ
6. เพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น
7. มีความพึงพอใจมากขึ้น ความประทับใจจากผูมารับบริการ เชน ประธานสภา, คณะกรรมการสภา ทํา
อยางไรจึงจะทําใหพึงพอใจมากที่สุด ขอนี้สําคัญมาก ตองมากอน ขออื่น
ผลงานวิจัย
หมายความวา ผลงานที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปนทีย่ อมรับ และมี
วัตถุประสงคทชี่ ัดเจน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบ หรือขอสรุปรวมที่เปนประโยชนและนําไปสูก ารปรับปรุงพัฒนา
หรือแกไขปญหาในงานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย สามารถนํามาลิงคกับการขอตําแหนงชํานาญการได
ผลงานเชิงสังเคราะห
หมายความวา ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระตางๆ หรือองคประกอบตางๆ เขาดวยกัน โดยตองอาศัย
ความคิดสรางสรรคในการสรางรูปแบบหรือโครงสรางเบื้องตน เพื่อใหเกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหมในเรื่องนั้นๆ
ซึ่งเปนประโยชนตองานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย
ผลงานเชิงวิเคราะห
หมายความวา ผลงานที่แสดงการแยกแยะองคประกอบตางๆ ของเรื่องอยางมีระบบ มีการศึกษาในแตละองคประกอบ
และความสัมพันธขององคประกอบตางๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเปนประโยชนตองานของ
หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย

ขอพึงระมัดระวัง
 เปนการพัฒนางานที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไมนอกเหนือจากกรอบงาน (field) ที่ทําอยู
 เปนการพัฒนางานที่ไดรบั มอบหมายหรือไดรับความเห็นชอบจากหนวยงาน (ผูบ ังคับบัญชา)
 ทํานอกเหนือจากหัวขอในหนวยงานได แตอยาใหกระทบกับงานประจําที่ทาํ อยู
 ขอใหศึกษาขอมูลอยางละเอียดกอนที่จะทําวิจัย
การบริหารงานภาครัฐ
- เปนธรรม มีกติกา กฎระเบียบ ตอสาธารณชน
- เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ
- โปรงใส ตราบใดที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินยังตรวจสอบไดอยู
- ตรวจสอบได
ขอเสีย
ไมมีความคลองตัว

--------------------------

คําบรรยาย
เรื่อง กระบวนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย “R2R” Routine to Research
โดย รองศาสตราจารยสุรพล ศรีบุญทรง
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเครือขายบุคลากรสํานักงานสภาอาจารยมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หองประชุมกรรมการ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี
---------------------------------------------กอนอื่น อยากจะขอชี้แจงวาการบรรยายเรื่อง R2R หรือ กระบวนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ของ
ผมนั้นจะพยายามไมใหไปซ้ํากับ วิทยากรในชวงเชา เนื่องจาก ทั้งสองทานลวนเปนผูมีความรูความสามารถในการ
ทําวิจัย มีทั้งผูเชี่ยวชาญงานวิจัยระดับศาสตราจารย และผูเชี่ยวชาญในสายงานบริหารซึ่งเกี่ยวของกับงานของ
เจาหนาที่สภาคณาจารยโดยตรงอยูแลว จึงขออนุญาตนําเอาความรูและประสบการณที่ไดรับจากการสอน และการ
ทํางานที่ผานมามาเลาสูกันฟงแทนครับ
เริ่มจากคําวา R ตัวที่สองของคําวา R2R :ซึ่งก็คือคําวา การวิจัย หรือ - Research อันเปนคําที่นา
ขยาด เพราะฟ ง ดู แ ล ว น า เกรงขาม นึ ก จะทํ า วิ จั ย อะไรก็ ต อ งอ า งถึ ง ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย หรื อ Research
Methodology กันเปนอยางแรก ตองมานั่งคิดวาจะตั้งหัวขอวิจัยอะไร จะใชเทคนิควิธีไหน จะตั้งสมมติฐานยังไง
จะเลือกตัวอยางอยางไร คํานวณหาจํานวนตัวอยางที่เหมาะสมแบบไหน ใชเทคนิคอะไรในการวัดผล เปรียบเทียบ
ใชสถิติอะไร คานัยสําคัญอยางไร ฯลฯ ฟงดูแลวซับซอน และยากที่จะทําความเขาใจ
ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลว คําวา Research นั้นมีที่มางายๆ คือ Re + search = การคนหาความจริง
คนหาแลวคนหาอีก จนกวาจะสมอยากของความยากรูของผูที่พยายามคนหาความจริง อันเปนคุณสมบัติที่ติดตัว
มนุษยทุกคนมาตั้งแตเกิด ผมจําไดวาลูกชายคนเล็กของผมนั้นเมื่อยังไมถึงสองขวบดี เขาจะเอาหนังสือสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษมาเปดทําทาเหมือนกับการอานดวยตนเอง เขาทําเปนอานวา “ พี ไอ ซี อานวา ปลาวาฬตัวใหญ”
แสดงวาเด็กเล็กๆ มีความใฝรู ความกระหายใครรูนั้นเปนสมบัติติดตัวมากับมนุษยทุกคน แลวเหตุไฉนเลาระบบ
การศึกษา และระบบการทํางานของสังคมเราจึงไดทําลายคุณสมบัติความอยากรูของพวกเราไมเสียสิ้น
สวนตัวอักษร R ตัวแรกที่วาจะนําไปสูการวิจัย หรือ R Routine ที่หมายถึงงานประจํานั้น ผม
อยากจะขอแกความเขาใจที่มักจะเชื่อกันมาผิดๆ วางานประจํานั้นเปนงานที่นาเบื่อ ซ้ําซาก จําเจ ทั้งที่ในความเปน
จริงแลว งานประจํา หรือ อาชีพคือสวนหนึ่งของชีวิต ที่เราควรจะสามารถทํามันไดทุกวัน อยางไมเบื่อหนาย จนถึง
ระดับที่พูดไดวา งาน และ ชีวิต นั้นถูกหลอมรวมเขาเปนเนื้อเดียวกัน ทําไปไดจนไมตาย เหมือนคาลิล ยิบราน
พูดวา “การงานคือความรักที่กอตัวเปนรูปราง” อยางไรก็ตาม ผมเองก็อดจะแปลกใจไมไดวาเคยพูดคุยกับเพื่อน
รวมรุนที่ไปเรียนสายวิศวะ สวนใหญมักจะบอกกวาจะเก็บเงินใหไดหลายๆ ลาน เพื่อที่จะสามารถเกษียณจากงานได
กอนอายุ ๕๐ ป สงสัยวานาจะเกลียดงานที่ทําจนอยากจะเลิกใหไดเร็วที่สุด
สิ่งตอมาที่ผมอยากจะพูดถึงคือการที่เรามาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในรูปเครือขาย หรือการ
สรางเปน Network นี้ นับเปนคุณสมบัติสําคัญอยางหนึ่งของมนุษย มนุษยเปนสัตวสังคม โดยที่เราไมรูตัว โลกเรา
ไดวิวัฒนมาอยางมากมายดวยการแบงงาน วิวัฒนาการสอนใหมนุษยใชมือและสมองในการทํางานและแบงงาน เชน
เราไดแบงหนาที่กันระหวางชายหญิงตั้งแตดึกดําบรรพ ชายออกลาสัตว ทําใหไดรับสารอาหารดีๆ ที่อาจจะไมไดรับ

บอยนัก ในขณะที่หญิงก็ทําหนาที่เก็บพืชพรรณธัญญาหารมาเลี้ยงดูชุมชนและลูกเล็ก (จะวาหญิงมีบทบาทสําคัญใน
การเลี้ยงดูสังคมมาตั้งแตตนก็วาได เพราะการลาสัตวบางครั้งก็ไมไดประสบความสําเร็จ)
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การจัดสรรแบงงานทําใหมนุษยเรามีเวลาวางเหลือมากขึ้น ทําใหสามารถใชเวลาที่วางไปศึกษาเรียนรู
เพิ่มเติมไดในเรื่องตางๆ ทําใหมีการแบงชนชั้น แบงสายงานตามอาชีพ มีการถายทอดความรู ความชํานาญจากรุนสู
รุน ทําใหเกิดความสามารถและความชํานาญเฉพาะทางเกิดเปนวิชาชีพ และความรูระดับผูเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น
แลวการพัฒนานั้นก็ไมไดจํากัดอยูแคการทํามาหาเลี้ยงชีพ แตตองมีการเติมเต็มในเรื่องจิตใจ อารมณ ความรูสึก
และศิลปะดวย ดังคนยุคกอนจะใหความสําคัญกับเรื่องศิลปะมาก ดังเชน การเรียกชื่อใบประกอบโรคศิลป มิใชคํา
วาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรืออยางมอตโตประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อางคําพูดของ ศาสตราจารย ศิลป
พีระศรี (หรือ Corrado Feroci) วา ชีวิตนัน้ สั้นนัก ศิลปะสิยืนยาว “(Ars longa, vita brevis).
เหตุผลสําคัญอยางหนึ่งที่เชื่อวาทําใหมนุษยตองมีสภาพเปนสัตวสังคม เปนเพราะขนาดของสมองที่ใหญ
มากจนกะโหลกทารกในครรภตองแยกเปนหลายๆ ชิ้นยึดติดกันดวยเยื่อกระหมอม และหัวโตขนาดใกลๆ กับชองเชิง
กราน ทําใหยากที่จะคลอดไดอยางโดดเดี่ยวลําพัง ตองมีผูอาวุโสคอยชวยทําคลอด จึงเกิดมีหมอตําแย และสรางให
เกิดสภาพสังคมที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน มนุษยไมสามารถอยูอยางโดดเดี่ยวได ตองพึ่งพากันและกันเสมอ โดยเฉพาะ
เด็กๆ เมื่อเกิดมานั้นจะไมสามารถเลี้ยงดูตนเองไดเลยในชวงหาหกขวบแรก ตองพึ่งพาแมตลอด
อาจจะกลาวไดวาการที่มนุษยเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ที่มีความรักของแมเปนสัญชาตญานที่ติดตัวมา
แมจึงมีบทบาทสําคัญมาก โบราณเขาถึงมีคําพูดวา “ขาดแมเหมือนแพแตก ขาดพอเหมือนถอหัก” คือ ขาดพอ
อาจจะแคสะเปะสะปะไปไมถูกทิศถูกทางกลายเปนโจรขโมยไป แตหากขาดแมนี่ลูกเล็กตายแนนอน ไมทันไดโตไป
ไหนหรอก
สวนการเปนพอนั้นจะสอดคลองกับความเปนครู ดังจะเห็นไดจากการที่เราเรียกผูประดิษฐคิดคน หรือ
แสวงหาความรูใหมๆ ใหแกโลกวา “บิดาแหง....” เปนความรูสึกที่ไมอยากใหสิ่งที่ตนรูมานั้นตายตามตัวไปดวย ก็
ตองถายทอดใหแกรุนลูกรุนหลานตอๆไป มนุษยเราจึงมีความรู ความกาวหนา ทางเทคโนโลยีที่สูงกวามนุษยยุคกอน
มาก ทั้งที่เราไมไดฉลาดกวาคนรุนพอรุนแมหรือกวาบรรพบุรุษของเรามากนัก (คงไมมีใครกลากลาววาตนเองฉลาด
กวาพระพุทธเจา พระเยซูคริสต หรือพระนบีโมฮัมหมัด) พระพุทธเจาตรัสสอนวา มนุษยเราเปนสัตวประเสริฐ เพราะ
มีการเรียนรู หรือหากเราพูดกลับกันก็ตองบอกวาถาไมมีการเรียนรูแลวหาประเสริฐไม

นอกจากความเปนพอเปนแมที่เปนคุณสมบัติสําคัญของมนุษยแลว มนุษยทั้งหลายยังถูกจํากัดดวยเวลา
เราอาจจะกลาวไดวา เวลาเปนสิ่งมีคาที่สุดในโลก มีคามากกวาเงินทองหรือสิ่งอื่นใด และเปนสิ่งที่มีความยุติธรรม
มาก เพราะไมวาจะหลอ สวย ขี้เหร หรือ ยากจนเพียงไร คนทั้งหลายลวนมีเวลา ๒๔ ชั่วโมงตอวันเหมือนกัน และมี
อายุขัยเฉลี่ยประมาณ ๗๕ ปพอๆ กัน บางคนร่ํารวยเงินทองแตยากจนเวลามากเพราะตองใชไปกับการบริหารเงิน
ในขณะที่คนโซกินนอนอยูขางปายรถเมลลอาจจะร่ํารวยเวลาสวนตัวมากที่สุด และที่เราไดเห็นและตระหนักรับรูกันดี
ถึงพระมหากรุณาคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงแทบไมมีเวลาเพื่อความสุขสวนพระองคเลย เวลาสวนใหญถูก
ใชไปกับการปฏิบัติราชกิจเพื่อความสุขของผูอื่นตามหมายกําหนดการที่แนนมากในแตละวัน
ตัวผมเองนั้นยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งหวงแหนเวลาสวนตัว จะเลือกทําสิ่งใดหรือไมทําสิ่งใดก็ตองเลือกแลววา
เปนการใชเวลาอยางคุมคา ดังเชนการเดินทางมารวมประชุมกับเครือขายฯ นี้ผมก็คิดแลววาการใชเวลารวมกับมิตร
สหายที่ยากมีเวลามาพบปะรวมกันเชนนี้เปนสิ่งที่หาไดยากจึงเลือกที่จะใชเวลามาในการประชุมแหงนี้ครับ
เมื่อครูผมไดกลาวถึงความฉลาดของมนุษย ก็อยากจะขอแนะนําถึงความฉลาดอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกวา
ความฉลาดแบบรวมหมู หรือ Collective Intelligence ที่เขาเปรียบเทียบโดยเลาถึงการศึกษาดานบรรพชีวิน
วิทยาอันเกี่ยวของกับวิวัฒนาการของมนุษย คือ เขาเชื่อวาพวกเราทั้ง ๗ พันกวาลานคนทั้งโลกนี้ลวนมีบรรพบุรุษ
รวมกันโดยมีรากเหงามนุษย Homo sapien ที่มาจากภาคตะวันออกของทวีปแอฟฟริกา ตนกําเนิดของมนุษยนี้ได
อพยพออกจากทวีปแอฟริกาเปนหลายระลอก ทําใหเกิดเปนมนุษยสองกลุมที่ปะทะกันในแถบทวีปยุโรป คือพวก
มนุษยนีแอนเดอทรัล และมนุษยโฮโม เซเปยน เซเปยน การอพยพเขาไปในยุโรปของมนุษยโฮโม เซเปยน เซเปยน
นั้นทําใหใหพวกมนุษยนีแอนเดอทรัลตองสูญพันธุไป
นักวิทยาศาสตรสงสัยมากวาทําไมมนุษยนีแอนเดอทรัล ที่ดูโครงสรางรางกายบึกบึนแข็งแรง ปริมาตร
สมองในกระโหลกก็ดูจะมากกวา อาวุธขวานหินก็ดูจะแข็งแรงมั่นคงกวาจึงตองพายแพแกผูมาใหมที่ดูจะมีโครงกระดูก
ออนแอกวา เมื่อศึกษาจากสภาพการจัดวางศพในถ้ําพบขอมูลที่นาสนใจวาพวกมนุษยนีแอนเดอทรัลนั้นมักจะพึง
พอใจกั บการสื่อสารในกลุ มตนและแสวงหาเครื่องมื อเครื่องใช จากอาณาบริเวณแค ไม กี่กิโลเมตรรอบที่อยูอาศั ย
ในขณะพวกมนุษยโฮโม เซเปยน เซเปยน นั้นมีการแลกเปลี่ยนสื่อสารเรียนรูระหวางกันอยางกวางไกล พวกที่อยูบน
ภูเขาก็มีเปลือกหอยใช ขณะที่พวกที่อยูชายทะเลก็มีของใชที่ไดจากการแลกเปลี่ยนกับพวกที่อยูในปาเขา พูดงายๆ วา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล ตอยอดความรูในลักษณะเครือขาย ซึ่งทําใหสามารถนําความรูและประสบการณของ
คนอื่น ไปต อยอดได จึ ง มี การบัญ ญั ติ คํ า ศั พ ทที่ แ ทนความฉลาดอัน เนื่ องจากมีการแลกเปลี่ ย นรูกับ เครือขา ยว า
Collective Intelligence ซึ่งก็ยิ่งตอกย้ําใหเห็นถึงประโยชนจากการที่พวกเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในรูปเครือขาย
เชนนี้

โดยเจาหนาที่สภาคณาจารยอาจจะแสวงหาความรูความฉลาด
แบบ Collective Intelligence โดยการคนควาหาความรูจากเว็บไซต
โดยการเขา Web Classes ในฐานเรียนรูออนไลน (OCW. , Open
Courseware) จากมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลก หรืออาจจะใชชองทาง
ของ Social Media ในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนๆ
จากสภาคณาจารยอื่นๆ อยางตัวผมเองก็ยังอาศัย FB ในการสั่งการบาน
สั่งงาน น.ศ. ที่ลงทะเบียนเรียน หรือที่ผมไดเตรียมมานําเสนอในการ
บรรยายแห ง นี้ คื อ
ผ ม ไ ด จั ด เ ต รี ย ม
แบบสอบถาม
ออนไลน ทาง Google
ผ า นลิ้ ง ก
form
https://docs.google.com/forms/d/13Qz3GHKate6bzTE
-qES5ZGoyyWl7sUffbI9e4FxG318/viewform?c=0&w=1

ซึ่งผูทําแบบสอบถามสามารถกรอกขอมูลไดงายๆ ดวยการ
คลิ้กไปที่ลิ้งกผานอีเมลล ผานเฟซบุค ผานระบบสัมผัส
ของสมารทโฟน หรือการกดลิ้งกเขาสูแบบฟอรมผานไลน
กลุมก็เปนไปไดอยางงายดาย
และเมื่อคําตอบถูกสงกลับมาที่กูเกิ้ลไดรฟของผม
ขอมูลก็จะถูกจัดเก็บไวในตารางที่สามารถแปลงไปในรูปของ
ไฟลล excel ที่พรอมสําหรับการนําไปสรุปวิเคราะหคาทางสถิติตอไปได หรือหากจะไมวิเคราะหตอก็
สามารถจะพิมพผลสรุปรายงานออกมาไดทันทีอีกดวย

อยางไรก็ตาม เวลาที่เราพูดถึงการแสวงหาความรูจากเครือขายฯ เรามักจะมีขอสังเกตวาความรูนั้น
มักจะไมคอยลึกซึ้งอะไรนัก มักเปนการรูแบบเพื่อไมใหตกขาว เหมือนที่เราดูรายการเลาขาวทางโทรทัศนนั้น
เราจะไดรับประโยชนจากการไมตกขาว ไดรับรูขาวสารที่ทันเหตุการณ แตก็มักจะมีปญหาวาขาวสารพวกนั้น
คลาดเคลื่อน ผิวเผิน และมุงเราอารมณความรูสึก มากกวาที่มุงใหความรู หากจะรูจริงเราตองแสวงหาเวลา
สวนตัวลงไปศึกษาวิเคราะหเรียนรูขอมูลอยางจริงจังโดยลําพัง ดังที่พระพุทธองคไดตรัสสอนสงฆสาวกวา
อยาเอิกเกริกดวยหมู เพราะแมแตพระพุทธเจาหากมิไดทรงปลีกตัวออกไปจากบรรดา
ปญจวัคคียเพื่อ
บําเพ็ญเพียรโดยพระองคเองก็คงยากที่จะตรัสรูได พวกเราเองก็คงเปนเชนกัน คงตองเลือกเสพขอมูลจากสื่อ
ออนไลนทั้งหลาย เสพโดยตระหนักรูวา สิ่งที่กําลังสัมผัสผานอายตนะนั้นเปน ความรู หรือเปน ความรูสึก อยาลืม

วาดวยเวลาอันเปนทรัพยากรมีคาที่เรามีอยูอยางจํากัดนั้น หากไมทันระวังมัวแตเสพความรูสึกผานโซเชี่ยลเน็ตเวิรก
วันหนึ่งๆ ก็คงผานพนไปโดยมิทันไดทําอะไรเลย
กลาวโดยสรุป ผมอยากบอกวา เครือขายของเรา อาจจะเลือกทํา R2R ไดในหลายลักษณะ ที่สําคัญ คือ
ควรเปนไปโดยความชํานาญเฉพาะที่เรามีอยู (expertise) เชน งานสภาฯ
มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการ
ประชุม การดําเนินการประชุม การจัดอีเวนท การสื่อสาร ประชาสัมพันธ การทํางานเปนตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ
ของบุคลากร เราก็อาจจะเลือกทําคูมือแนะนําเรื่องการดําเนินงานตางๆ ที่พวกเราเชี่ยวชาญกันอยูแลวนี่แหละ และ
อาจจะทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางสถาบันที่มีอัตลักษณและวัฒนธรรมที่โดดเดนแตกตางกันในเชิงการวิจัยขอมูล
รวมก็เปนไปได เชน มข. อาจโดดเดนในเรื่องการจัดการเลือกตั้ง มธ. อาจจะโดดเดนในเรื่องการทํางานเรื่อง
ประชาธิปไตย การประสานงานกับองคกรนักศึกษา ฯลฯ
เมื่อเปนการทําวิจัยองคกร ก็อาจจะทําในลักษณะที่เปนการรวมมือกัน ก็หาประเด็น
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา เปนเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับงานสภาฯ นําเอาเอกสารระเบียบ ขอบังคับ
แนวปฏิบัติมาใชศึกษารวมกัน
เป น ผลงานรวมของเครือขา ยฯ ในขณะที่ งานสภาฯ แตล ะแหง ก็มี ผ ลงานวิ จั ยของตนเอง ที่ มี ลักษณะเปน งาน
เปรียบเทียบกับขอมูลกลาง หรือเปรียบเทียบกับขอมูลของมหาวิทยาลัยตนแบบที่เครือขายยอมรับรวมกันวานาจะ
ยึดถือเปนมาตรฐานได หรือหากจะทําแบบสอบถาม / ทําโพลล ก็มิใชเรื่องยากเย็นอะไร เพราะสามารถนําเอา
แบบฟอรม Google Form
ที่ผมไดยกตัวอยางไปในเบื้องตนมาใชทําแบบสอบถามไดทันทีเลย หากจะเปน
แบบสอบถามที่ถามไปในหลายๆ มหาวิทยาลัย ก็มาสรุปแบบรางกันกอนในเบื้องตนเพื่อใหเนื้อหามีลักษณะเปนสากล
สามารถใชรวมกันไดระหวางหลายๆ มหาวิทยาลัย จากนั้นก็ใชประโยชนจาก mail list จากไลนกลุม หรือจากเฟซบุก
เปนชองทางเผยแพรแบบสอบถามออกไปสูกลุมเปาหมายไดพรอมๆ กัน ในหลายๆ มหาวิทยาลัย
สวนในกรณีที่ตองการเผยแพรผลงานที่ไดทําการศึกษา ที่ไดสรางสรรคขึ้นมาแลว ก็ใหจัดทําเปนวารสาร
หรือจดหมายขาว ปละ 3 ถึง 4 ฉบับ ในรูปแบบไฟล pdf. แลวสงตอไปยังเครือขายสภาคณาจารย ซึ่งหากสภาฯ
ไหนมีงบนอยก็เลือกตีพิมพออกมาเปนเอกสารเทาที่จําเปน แตเอาเอกสารดังกลาวไปโพสตไวบนหนาเว็บเพจของตน
หากแหงไหนมีงบประมาณมาก หรือเปนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยของตนโดยตรงก็อาจจะตีพิมพควบคูไป
กับสารสภาฯ ของตนเอง เมื่อเรามีผลงานทํานองนี้มากๆ เขา สภาและเครือขายก็จะมีสถานะ เปรียบเสมือนเปน
เครือขายความรูใหแกองคกร โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวเนื่องกับสภาคณาจารย
เมื่อเครือขายเจาหนาที่สภาฯ มีผลงานวิชาการที่อาจจะอยูในรูป คูมือ การศึกษาขอมูลเปรียบเทียบ
งานวิจัยองคกร การสํารวจประชามติ/ทัศนคติ ฯลฯ ก็จะชวยเสริมความเขมแข็งใหแกองคกรโดยรวม ทําใหเกิด
สภาพองคกรที่เขมแข็งและเปนไท สามารถพึ่งพาตนเองได และไดรับการยอมรับจากตัวผลงาน จากคุณคาในการ
ทํางานที่ดีจริงๆ แสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพ (Professional) ของบุคลากรสภาคณาจารยอยางแทจริง ไมวา
จะมีตัวแทนใหมมากี่ทาน ประธานสภาคณาจารยใหมมากี่คน ความเปนมืออาชีพของเราจะเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับ
เสมอ และทําใหเกิดความเจริญกาวหนาที่สืบเนื่องและยั่งยืน ไมมีการสะดุดหยุดลง
หรือแมงานสภาฯ จะมีการสะดุดหยุดลงไปบางดวยเหตุผลกลใดก็ตาม การมีเครือขายเปนฐานขอมูลก็จะ
ทําใหงานสภาฯ สามารถฟนคืนกลับมาทํางานในสภาวะปรกติไดอยางรวดเร็ว ยกตัวอยางเชนในอดีตนั้น มีสภา
คณาจารยบางมหาวิทยาลัยไดถูกเวนวางไปรวม ๒ - ๓ ป แตเมื่องานสภาฟนกลับขึ้นมา ขอมูลจากเครือขายก็จะ
ถูกนํากลับไปใชเปนฐานใหกับสภาที่เพิ่งฟนตัวแหงนั้น เปรียบเหมือนพุทธศาสนาที่เคยเสื่อมถอยลงในดินแดนสยามก็
ไดอาศัยการฟนฟูโดยการอาศัยฐานความรูจากศรีลังกา เกิดเปนนิกายลังกาวงศ ตรงกันขาม เมื่อศาสนาพุทธเสื่อม

ถอยลงไปในประเทศศรีลังกา สยามก็ไดสงสมณทูตไปฟนฟูศาสนาในประเทศศรีลังกาภายใตชื่อเรียกวานิกายสยาม
วงศ การมีเครือขาย และการมี R2R จึงจะนํามาซึ่งประโยชนมหาศาลใหแกเพื่อนๆ เจาหนาที่สภาคณาจารยทั้งมวล
ครับ
-----------------------------------

