
ความช้าท่ีหวัหิน … ความสขุท่ีเปล่ียนแปลง: Shared Vision (2) 

ต่อจาก บนัทกึแรก ความช้าท่ีหวัหิน … ความสขุท่ีเปล่ียนแปลง: Personal mastery (1) 

ของชุดน้ีนะคะ 

ทบทวนนิดหน่อย  ความสขุกบังานคอื อะไร  อ.ก๋วยอา้งองิ Mihaly Csikszentmihaly  บอกวา่ หว้งเวลา

ทีด่ทีีส่ดุของชวีติเรานัน้  ไมใ่ชเ่วลาทีเ่ราอยูเ่ฉย ๆ เฉื่อยชา  หรอืก าลงัพกัผอ่นหยอ่นใจ  แต่มนัเป็นหว้ง

ขณะทีร่า่งกายและจติใจของเราถูกใชง้านเตม็ขดีความสามารถของมนั  ในความพยายามทีเ่ป็นไปอยา่ง

สมคัรใจ  เพือ่ทีจ่ะบรรลุซึง่ความส าเรจ็ทีย่ากล าบาก  แต่มคีุณค่าอยา่งยิง่ 

เมือ่เราอยูใ่นสภาวะลื่นไหล (Flow) เขา้ใกลค้วามสขุ  มคีวามพรอ้มจะพฒันาการเรยีนรู ้ หากเรามี

คุณสมบตัติ่อไปน้ีในตวัเยอะๆ  องคก์รน่าจะดใีจทีม่เีราเป็นสมาชกินะคะ 

1. การมมีาตรฐานในการท างานสงู 

2. ความเตม็ใจทีจ่ะเรยีนรู ้

3. การเปิดใจ 

4. ความยดืหยุน่ 

5. มคีวามคดิรเิริม่ 

ลองคดิ  ลองส ารวจงานของเราเองนะคะ 

 งานทีท่ ามคีวามทา้ทายแต่ไมย่ากเกนิความสามารถมากเกนิไป  

 งานทีม่เีป้าหมายในตวั ควบคุมไดแ้ละรู ้Feedback (เกดิความภาคภูมใิจ)   

 งานทีย่ิง่ท ายิง่สนุก ไดเ้รยีนรูไ้ดพ้ฒันา ไดส้รา้งสรรค ์ไดแ้หวกแนว แปลก ใหม ่ 

 งานทีท่ าดว้ยความจดจ่อจนลมืเวลา และลมืความเหน่ือยลา้  

 งานทีข่บัเคลื่อนไดด้ว้ยตวัเอง ไมไ่ดต้อ้งการแรงกระตุน้ หรอื ไมไ่ดเ้กดิจากแรงขบัภายนอก เชน่ 

รางวลั การลงโทษ หรอื ค าชมเชย  

 งานทีก่ลมกลนืทัง้สภาพแวดลอ้ม สงัคม การท างานดแีละยงัคงความสมัพนัธอ์นัดกีบัเพือ่น

รว่มงานและคนรอบขา้ง  

 งานทีเ่กดิประสทิธภิาพ งานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง ผูอ้ื่น และสรา้งรายได ้ 

 งานทีร่บัการสนบัสนุนหรอืความเขา้ใจ  ไดก้ าลงัใจจากคนในครอบครวั เพือ่นฝงู 

^_,^ 



 

B. วิสยัทศัน์ร่วม (Shared Vision) 

การแต่งงานมสีญัญาใจมากน้อยแลว้แต่คู ่ บางคูผ่กูพนัตามกฎหมายดว้ย  ในการท างานองคก์รใด 

ๆ เราคงไมไ่ดอ้ยูค่นเดยีว  มคีวามผกูพนักนัทางกฎหมาย  มากกวา่ความสนัพนัธท์างสงัคมปกติ

ทัว่ไป  การมสีว่นรว่มของสมาชกิทุกระดบัโดยเฉพาะกลุ่มผูน้ าเป็นฝ่ายเริม่และรว่มสรา้งความ

มุง่หวงัขององคก์ร  น่าจะสรา้งความรบัผดิชอบรว่มกนัท าใหเ้กดิเป็นรปูธรรมในอนาคต 

ขอบพระคุณครบูาอาจารย ์วทิยากรการเรยีนรูต้่าง ๆ คุณหมอบรรจบ  อุบลแสน  เพือ่นรว่มงานที่

ท างานทีผ่า่นมา  เพือ่นรว่มงานปัจจุบนั  ชว่ยกนัสัง่สมสรา้งสรรค ์ บอกไดเ้ตม็ค าวา่องคก์รของเรา

ใชว้ธิกีารรว่มสรา้งวสิยัทศัน์จากทุกคนในองคก์ร    ดว้ยกจิกรรม “หวัใจวสิยัทศัน์”  ใหเ้ขยีนภาพอกี 

5 ปี ทีอ่ยากใหอ้งคก์รเป็น  ซึง่สิง่ทีเ่ขยีนมาจะมบีรบิท  จุดแขง็  จุดอ่อนขององคก์ร  ปน ๆ มากบั

วธิกีารท าดว้ย  มองวา่เป็นเรือ่งทา้ทาย  ไมเ่กนิความสามารถในการจดักลุ่มขอ้ความใหเ้ป็น

หมวดหมูเ่กบ็ไวใ้น Powerpoint ใชส้ือ่สารทัว่ถงึ (Content analysis: แนวคดิตามทมีระบบพฒันา

คุณภาพโรงพยาบาล)  วงเลบ็อกีท ีถอืวา่เป็นความถนดัไดน้ะเนี่ย  ชอบดว้ย  จดักลุ่มค า  เรยีบเรยีง  

หาแบบแผนบางอยา่งทีก่ลุ่มค าเหล่านัน้สมัพนัธก์นั 

ชว่ยกนัเลอืกเฉพาะค า  วล ี มาใชใ้นขัน้ตอนทีจ่ะสรา้งวสิยัทศัน์  (ขอ้ความอื่นเกบ็ไวใ้ชว้เิคราะห์

สถานการณ์องคก์รในขัน้ต่อไป) 



      

ตอนน้ีโรงพยาบาลสระใครของเรามวีสิยัทศัน์ชว่งปี 2565 – 2569 คอื “เป็น Smart hospital แหง่

ความสขุ  ทีป่ลอดภยั  ไดม้าตรฐาน”  เราเองเป็นปัจเจกบุคคลทีเ่ป็นสมาชกิแผนก  เป็นสมาชกิทมี

ต่าง ๆ ในองคก์รระดบัโรงพยาบาล  และเรากย็งัท างานเป็นเครอืขา่ยประเดน็สขุภาพชอ่งปากวยั

ท างาน (ทีม่าอบรม 3 วนัน้ี) ไปพรอ้ม ๆ กนั  สิง่ทีไ่ดเ้พิม่จากการอบรมครัง้น้ีนะคะ 

ค าถามส าคญัส าหรบัการสรา้งวสิยัทศัน์รว่ม 

 เรามคีวามคดิทีช่ดัเจนขึน้เกีย่วกบัผลลพัธท์ีเ่ราก าลงัสรา้งขึน้ผา่นวสิยัทศัน์น้ีหรอืไม่ 

 เราก าลงัท าทกุอยา่งทีเ่ป็นไปได ้ เพือ่บรรลุผลลพัธเ์หล่าน้ีหรอืไม่ 

 เราเดนิไปในทศิทางเดยีวกนักบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระดบัต่าง ๆ  ในองคก์รหรอืไม่ 

 บุคลากรในทมีและองคก์ร  รูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเอง  ในการสรา้งวสิยัทศัน์น้ีหรอืไม่ 

 อะไร คอื มาตรฐานทีเ่ป็นอยูส่ าหรบัองคก์ร  และวสิยัทศัน์น้ีจะพาไปไกลกวา่มาตรฐานน้ีได้

อยา่งไร 

 ใครเป็นเจา้ของ “วสิยัทศัน์” ในองคก์รเรา 

 วสิยัทศัน์ของเรามลีกัษณะมองไปขา้งหน้าหรอืตัง้รบั 

 มทีรพัยากรอะไรบา้งทีจ่ะถกูน ามาใช ้ เพือ่ใหว้สิยัทศัน์น้ีเป็นจรงิ 



Team Vision 

 อกี 5 ปีขา้งหน้า อยากใหท้มี  ฝ่าย หรอื NODE ของเราเป็นอยา่งไร  

 ทมี ผา่ยหรอื Node ของคณุในความนึกคดิของคุณเป็นอยา่งไร  

 คุณมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใดกบัเพือ่นรว่มงานในทมี  

 คุณปรารถนาจะเป็นคนท างานแบบไหน  

 อยากใหเ้พือ่นรว่มงานมองคุณอยา่งไร  

 ทมีของคุณปฏสิมัพนัธอ์ยา่งไรกบัผูร้ว่มงานอื่นๆ  ผูบ้รหิาร ภาค ีเครอืขา่ย รฐับาล ประชาชน

ผูใ้ชบ้รกิาร หรอื ผูบ้รโิภค  

วิสยัทศัน์ท่ีดีตัง้อย่างไร 

ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั 

1. Product  คอื สิง่ทีอ่งคก์รน าเสนอ  หรอืสนิคา้ขององคก์ร 

2. Market คอื ตลาด  หรอื Segment ทีน่ าเสนอ Product  เขา้ไป (กลุ่มเป้าหมายขององคก์ร) 

3. Goal คอื ความมุง่หวงัขององคก์ร  สว่นทีแ่สดงความตอ้งการทีอ่งคก์รตอ้งการจะเป็นในอนาคต 

อาจารยก๋์วยยกตวัอยา่งของหลายองคก์ร เชน่  Google  “เพือ่ใหทุ้กคนสามารถคน้หาขอ้มลูขา่วสารรอบ

โลกไดภ้ายในหน่ึงคลกิ” 

Apple  “เราเชื่อวา่ เราอยูบ่นโลกน้ี  เพือ่สรา้งผลติภณัฑท์ีด่ทีีส่ดุ  ค า ๆ น้ีจะไมม่วีนัเปลีย่นแปลง” 

Bangkok Airway   “สรา้งสรรคค์วามเป็นเลศิ  เพือ่เป็นสายการบนิทีด่ทีีส่ดุของเอเชยี” 

^-,^ 

ท างานเดีย่วก่อน  เขยีนวสิยัทศัน์ 5 ปีขา้งหน้า ระดบั Personal, team, organization  และ social  ใน

วงกลมซอ้นเหลื่อมกนั  4  วง  แลว้คอ่ยเขา้กลุ่มรายภาค  เพือ่รว่มสรา้งวสิยัทศัน์ Node ภาค  ใน

ประเดน็สขุภาพชอ่งปากวยัท างาน 

ค าถามเพิง่ผดุมาตอนน้ีแหละคะ่  ถา้จะขออนุญาตเอาวธิกีารของอาจารยก๋์วยไปใชส้รา้งวสิยัทศัน์ระดบั

ทมีในโรงพยาบาล (องคก์ร)  หากเป็นสมาชกิ 2 ทมีขึน้ไป  แต่ละครัง้ทีจ่ะรว่มสรา้งวสิยัทศัน์ระดบัทมี  ก็

ควรตอ้งเขยีนวงของทมีแยกกนัไหมคะ  เพราะแต่ละทมีกต็อ้งมจีุดมุง่หมายของทมีทีแ่ตกต่างกนั (พีน้่อง

ทา่นใดอ่านเจอ  ชว่ยตอบดว้ยจา้) 



เขา้เรือ่งประชมุกลุ่มต่อ  Node ภาคอสีานมาตัง้ 3 คน  ไดน้้องนุ่นจากโครงการหลกัมาช่วย  สว่น

ตวัเขยีนไดน้้อย  แต่กร็วมกนัจนได ้ “ประชาชนวยัท างานสามารถดแูลสขุภาพชอ่งปากตนเองและ

ครอบครวั  เขา้ถงึบรกิาร Smart service อยา่งไรร้อยต่อ”  เหตุดงันัน้  เราไปแอบดขูองภาคอื่น ๆ เพือ่

การเรยีนรูเ้พิม่เตมิกนันะคะ 

พบวา่ ถา้เขยีนในสว่นทีว่งกลม Intersect กนัไดช้ดั  เราน่าจะไดพ้ลงั  รูจุ้ดเน้นวา่ลงแรงตรงไหนแลว้ได้

ผลลพัธท์ัง้สว่นตวั  ทมี  องคก์ร  สงัคม (บรรเจดิอกีล่ะ  ทมีที ่รพ.วยัรุน่  อาจจะไมจ่ ากดัอุปกรณ์  ช่วง

รวมวสิยัทศัน์ของทมี  ท าใหเ้ป็น File น าเสนอไดเ้ลย)   
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ผา่นมา 2 หลกัการแลว้นะคะ  Personal Mastery  และ Shared Vision  การไดล้งมอืท ารว่มกนั  จะก่อ

รา่งสรา้งความผกูพนัระหวา่งสมาชกิ  สว่นประโยควสิยัทศัน์จะผกูพนัใหเ้ราม ีPassion ต่อเน่ืองไดไ้หม  

จะเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร  เพือ่ประโยชน์ของใคร  ตดิตามหลกัการที ่3 – 5, Mental 

Models, Team Learning , Systems Thinking  อา้งองิตามหนงัสอื The Fifth Discipline, The Art & 

Practice of the Learning organization  โดย Peter M. Senge  ใครสนใจเรยีนรูเ้พิม่เตมิ  เขา้ไปดู

รายละเอยีดกอ่นไดน้ะคะ search มลูนิธสิือ่ชาวบา้น (มะขามป้อม)  

พกัสกัครู ่ ค่อยตดิตามต่อนะคะ 

ขอบพระคุณทีส่นใจ 

สวสัดคีะ่ 

^_,^ 

ทพญ.ธริมัภา  ลุพรหมมา  โรงพยาบาลสระใคร  

บนัทกึ  7 กนัยายน  2565 


