
ยกระดบัสูก่ารเปลีย่นแปลง 

วจิารณ์ พานิช 

R2R เรียนรู้งานและชีวิต 

บรรยายในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากงานประจ าสู่งานวจิยั คร้ังท่ี ๘ “R2R สร้างสรรคสู่์การเปล่ียนแปลง : R2R to Transformation”  ๒๔ ก.ค. ๕๘  



ชวีติทีแ่ท ้
• เป็นชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ... จาก
การเรียนรู้  ไม่หยดุน่ิง ... ผา่นการ
เปล่ียนแปลงใหญ่  เปล่ียนแปลงจาก
ภายใน (Transformation) เป็นระยะๆ  

• กระบวนทศัน์เช่นน้ี เรียกวา่ กระบวนทศันง์อกงาม 
(Growth Mindset)   ตรงกนัขา้มกบั กระบวน
ทศัน์หยดุน่ิง (Fixed Mindset)   

https://www.gotoknow.org/posts/576122 



https://drive.google.com/file/d/0B42ywfrOYZKhQ2RGSUM0Y2RUNTQ/view 

มูลนิธิยวุสถิรคุณ 
นพ. ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

การเรยีนรูแ้หง่ศตวรรษที ่๒๑ 

ปฏิรูปโรงเรียน 



ผูใ้หญ่กต็อ้งการกระบวนทศัน์งอกงาม 

• เพื่อชีวิตท่ีดี 
• มีความกา้วหนา้ 
• บรรลุ “การเปล่ียนแปลงใหญ่”   เปล่ียนจาก
ภายใน (Transformation) เป็นระยะๆ โดยไม่ยาก 



งาน และ R2R เป็นตวัชว่ย 
• สู่ชีวติท่ีกา้วหนา้ ไม่หยดุน่ิง 
• กา้วหนา้ดว้ยการเรียนรู้  
• เรียนรู้จากการพฒันางาน โดยมีเพื่อน / กลัยาณมิตร .... 
เพ่ือนร่วมงาน และ คุณอ านวย  คุณเอ้ือ 

• บรรลุ Transformation เป็นระยะๆ  



R2R กบัเป้าหมาย 3 เปลีย่น 

• คนเปล่ียน   Personal Transformation 
• องค์กรเปล่ียน   Organizational Transformation 
เป็น Learning Organization (LO)  

• สังคมเปล่ียน   Social Transformation  เป็น
สงัคมแนวราบ  ประชาธิปไตย 



คนเปลีย่น 
ผา่นประสบการณ์ไหลล่ืนแห่งจิต  

“จิตท่ีจดจ่ออยูก่บัความทา้ทาย 
และแรงขบัท่ีดึงศกัยภาพของตน 
เองออกมานั้น ท าใหค้นท างาน 
เขา้สู่ภาวะกระแสจิตท่ีไหลล่ืน 
เกิดความอ่ิมเอิบเบิกบานใจ  มี 
สมาธิจดจ่อกบังานท่ีท า   จนบ่อย 
คร้ังลืมวนัลืมเวลา  หรือลืมกระทัง่ 
ความเหน่ือยยากอ่อนลา้..” 

เพื่อ 

สุขศาลา ปีท่ี ๗  ฉบบัท่ี ๒๕  พ.ศ. ๒๕๕๘  น. ๓ - ๔  



คณุอ านวย 

ความพอดีระหวา่ง 
ความทา้ทาย 
กบั 
ทกัษะ/สมรรถนะ 

สุขศาลา ปีท่ี ๗  ฉบบัท่ี ๒๕  พ.ศ. ๒๕๕๘  น. ๓ - ๔  

ขอ้เรียนรู้ส าหรับ 



เรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง (ใหญ่) 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/Mezirow 

"กระบวนการเรียนรู้ ผา่นการสะทอ้นคิด 
อยา่งจริงจงั (critical reflection) น าไปสู่ 
การก่อเกิดการใหค้วามหมายใหม่  
ท่ีครอบคลุมมากข้ึน แยกความแตกต่าง 
ชดัข้ึน และบูรณาการความเขา้ใจจาก 
ประสบการณ์ของตน การเรียนรู้น้ี 
รวมทั้งการน าเอาความเขา้ใจดงักล่าว 
ไปสู่การปฏิบติั”. 

นิยาม 



พลงัทัง้(หก)เจด็ 

https://www.gotoknow.org/posts/587857 

ของการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง 

1. ประสบการณ์ของปัจเจก 
2. การสะทอ้นคิดอยา่งยิง่ยวด 
3. สุนทรียสนทนา ไม่ใช่อภิปราย 

4. มุมมอง/วธีิการ ท่ีครบดา้น (holistic) 

5. ใหค้วามส าคญัแก่บริบท (context) 

6. จริงใจ สบายใจ อิสระ 
7. มีเป้าหมาย (งาน)  



 Adult Learning 



องคก์รเปลีย่น 
กา้วขา้ม(อุปสรรค) สู่การเปล่ียนแปลง 

ดร. สัมพนัธ์ ศิลปนาฏ 
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โรงพยาบาลทา่วงัผา 

Meta-R2R 



Transforming Siriraj 

ใชห้ลายเคร่ืองมือประกอบกนั 
ท าต่อเน่ือง 
ใช ้empowerment 
ส่งต่อ รุ่นต่อรุ่น  

ดวงมณี เลาหประสิทธพร ยวุดี เกตสัมพนัธ์ สมใจ เนียมหอม 



สงัคมเปลีย่น 
R2R สร้างสรรคสู่์การเปล่ียนแปลง 
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เสนอตัง้ สถาบนัสง่เสรมิ R2R พฒันาประเทศ 



 R2R เปลีย่น  

• เร่ิมจากเป้า Clinical Research เช่ือมโยง Basic Research 
• R2R : วิจยัจากงานประจ า 
• R2R : เนน้พฒันาคน จากงาน 
• R2R : เนน้พฒันาชีวิตคนท างานประจ า 
• R2R to Transformation 
• R2R : เปล่ียนสงัคม สู่สงัคมานุภาพ  สงัคมแนวราบ  

Transformation ของเส้นทางชีวิต R2R 
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กลา้คดิ กลา้ฝนั 
ทดลองปฏบิตั ิ
ไตรต่รองสะทอ้นคดิ 
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ทดลองปฏบิตั ิ
ไตรต่รองสะทอ้นคดิ 



Transformation ของเสน้ทางชวีติ R2R  

• เร่ิมจากเป้า Clinical Research เช่ือมโยง Basic Research 
• R2R : วิจยัจากงานประจ า 
• R2R : เนน้พฒันาคน จากงาน 
• R2R : เนน้พฒันาชีวิตคนท างานประจ า 
• R2R to Transformation  

ยงัไม่จบ   ยงัจะมี Transformation ต่อเน่ือง  ผา่น
การปฏิบติั (Action) และ ตีความ (Reflection)  



เตรยีมคนรุน่ใหม ่ 
เพื่อเรียนรู้งานและชีวติ สู่การเปล่ียนแปลงใหญ่ 

ทกัษะการตั้งค  าถามต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

อ. ดร. เชษฐา แกว้พรม 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

ฝึกตั้งค  าถาม  เพ่ือการเรียนรู้ของตน 
และเรียนเป็นทีม 

R2R 
การเรียน 
การสอน 



8/3/2015 

ศ. นพ. ไพบูลย ์สุริยะวงศไ์พศาล 

การผดุบงัเกดิ 

ระบบท่ีซบัซอ้นและปรับตวั 

Complex-Adaptive Systems 

Chaordic Systems 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/cas 
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WHOLE  > Sum of the Parts 



การประชุม ลปรร. R2R คอื  
• เวที Micro Reflection  … สู่ Macro Reflection   จาก 

Action ใน ๑, ๒, ๓, ... ปีท่ีผา่นมา 
• เพื่อ หา/ส่งเสริม การผดุบงัเกิด เลก็ๆ   เอามาประกอบ 
ระบบท่ีซบัซอ้นและปรับตวั   ใหมี้ปฏิสมัพนัธ์ (Self-
Organize) สู่ การผดุบงัเกิดใหญ่ .... Social 
Transformation  สู่ สงัคมานุภาพ  .... สงัคมคนหนา้
งานธิปไตย / ประชาธิปไตย   บนความสัมพนัธ์แนวราบ   

กลไกสรา้ง Transformation ต่อเนื่อง 



รูปแบบการดูแลผูป่้วยจิตเวชในชุมชน   
รพ. สรรพยา  ชยันาท 

พ. พีรพล เช่ือมโยงสู่ภาพใหญ่ของประเทศ 

ตกลงกนัวา่ ต่อไป บก. (ไพโรจน์/สุรชยั) 
จะส่งบทความท่ีจะตีพิมพใ์ห ้สวรส.  
หาคนเขียนบทสุนทรียสนทนา (dialogue  
.. ไม่ใช่ discussion)   ช้ีคุณค่า  และ
เช่ือมโยงโจทย/์ภาพใหญ่ 

 
  



สรปุ เรยีนรูง้านและชวีติ  

ยกระดบัสู่การเปล่ียนแปลง ดว้ย 

 Action 
ตามดว้ย 

Critical (Collective) Reflections 



สรปุ เรยีนรูง้านและชวีติ  

เปิดพ้ืนท่ี ใหแ้ก่ 

พลงั/ศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์
ในการสร้างสรรค ์

ดว้ย R2R 


