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งานพัฒนาท่ีสุดสำคัญท่ีใจ

โดย ภก.ประชาสรรณ์  แสนภักดี  M.P.H. CMU
http://siam.to/prachasan

กำลังใจ การทำงานใดๆ
สิ ่งที ่ม ีความสำคัญคือ กำลังใจ

โดยเฉพาะจากผูบั้งคับบัญชา
กำลังใจอาจจะมาในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นคำชม
ของรางวลั หรือ การเอาใจใส่
ทุกข์ สุข ของทีมงาน กำลังใจ
ไม่ต้องมากมาย แต่ขอให้มี

  ร่วมใจ สมาชิกใน
องค์กรทุกคนจะต้องร่วมใจ
กัน ต้องไม่นิ่งเฉย ธุระไมใช่

ม ีความสามารถต ้องนำออกมา
share เพื่อเสริมแรงของทีม นำเอา
ความหลากหลายมาเป ็นจุดเด ่น
ของทีม สมาชิกในทีมก็ต้องไม่กลัว
กันไดดี้

เต็มใจ งานจะได้รับการ
ลงมืออย่างเต็มที ่ถ ้าเกิดจากการ

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงต่างๆ ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ต่างกำลังเร่งพัฒนาองค์กร
ในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะมุ่งไปสู่มาตรฐาน อันเป็นท่ียอมรับของสากล ไม่ว่าจะเป็น ISO หรือ
HA หรือ แม้แต่ น้องใหม่ มาแรงอย่าง P.S.O. (ใครว่าไม่แรงก็ช่าง แต่ผู้เขียนคิดว่าแรง) มีบางองค์กรท่ีประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนา แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายองค์กรท่ีล้มเหลวโดยส้ินเชิง ผู้เขียนเป็นคนท่ีสนใจ
การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว รวมท้ังในอดีต เกือบจะได้เป็นทีมงานพัฒนา ISO 9001 version 2000
แล้ว แต่พอดีว่ามีคนทักท้วงว่า ถ้าทำงานกับผู้เขียนแล้ววงจะแตก เขาเลยไม่ให้ร่วมทีม กระนั้นก็ตาม
ผู้เขียนยังคงมุ่งม่ันท่ีจะศึกษาถึงเหตุปัจจัยของความสำเรจ็ หรือ ล้มเหลวของแตล่ะหน่วยงานต่อไป

เข้าใจ ผู้ที ่เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาทุกคนต้องเข้าใจ

ไม่ว่าจะพัฒนามาตรฐานใด ISO HA
P.S.O. ต้องเข้าใจเนื้อแท้ของเรื่อง
น้ันๆ เช่น ต้องเขา้ใจว่า เน้ือหาสาระ
แต่ละส่วนหมายถึงอะไร ขั ้นเป็น
อย่างไร ถ้าคนเราทำงานแบบขาด
ความเข้าใจ ก็พาลจะมีแต่ปัญหา
ตามมา

ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษา
และต ิดตามในเร ื ่องการพ ัฒนา
ได้ความว่า ปัญหาอยู่ที่ใจ
ใจสำคัญท่ีสุด ในการทำงาน
โดยเฉพาะการจะมุ่งสู่มาตรฐาน
(standard) บทความเรื่องนี้
จึงขอนำเรื ่องของใจ มาลง
รายละเอียดให้ทุกท่านได้อ่าน
ว่ามีใจอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
กบัการพฒันา

จริงใจ ผู ้บริหาร
สูงสุดขององค์กร ต้องมีความจริงใจ
ในการพัฒนา ไม่ใช่ทำไปเพราะ
ต้องการชื ่อเสียง หรือทำไปเพราะ
ตัวเองไม่รู้เร่ือง ใครเสนออะไรขึน้ไปก็
sign ความจริงใจจึงเป็นพื ้นฐาน
สำคญัของผูบ้ริหาร



PRIDE SPIRIT UNITY   ข่าวคณะแพทย์19

อาสาสมัครเข้ามาทำด้วยความเต็มใจ
ไม่ใช่การบังคับ หรือการออกคำสั่ง
ดังนั้น ถ้าจะพัฒนามาตรฐาน แล้ว
พบว่ามีคนที่เขาสนใจ ต้องการจะ
อาสาสมัครตัวเองเข้าไปทำงาน ก็อย่า
ได้สะกัดก้ันคนเหลา่น้ัน

ไว้ใจ ผู ้บริหารเมื ่อมอบ
หมายงาน หรือภารกิจแล้วก็ควรจะ
ให้โอกาสเขาคนนั้นได้ทำงานอย่าง
ล้วงลูก ปล่อยให้เขาใช้พลัง ปัญญา
ที ่มีอย่างเต็มที ่ ถ้าเราให้ความไว้
วางใจเขา เขาตัดสินใจได้เอง ภาวะ
ผู้นำ (leadership) ก็จะเกิดข้ึนได้

ตั้งใจ ทุกคนที่เกี ่ยวข้อง
กับการทำงานพัฒนา ต้องตั ้งอยู ่
บนความตัง้ใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิ ไม่ใช่ทำไป
แบบพอให้เสร็จ ต้ังใจ มุ่งม่ัน สานฝัน
สู่ความสำเร็จ หลายองค์กรล้มเหลว
เพราะขาดความตั ้งใจจริงในการ

พัฒนา ตั้งใจในการประชุม ตั้งใจ
ในการศึกษาข้อมูล ตั ้งใจในการ
แก้ปัญหา

สนใจ การทำงานพัฒนา
เราจะต้องจัดให้มีกระบวนการ
ในการคัดสรร หรือเลือกผู ้ท ี ่ม ี
ความสนใจเป็นที ่ตั ้ง การทำคน
เราทำงานด้วยความสนใจหร ือ

ได้ทำในส่ิงท่ีมีความสนใจ ผลงานก็จะ
มีค ุณภาพรวมทั ้งลงมือทำอย่าง
สุดความสามารถ

จูงใจ การทำงานบางครั้ง
จะต้องมีสิ่งจูงใจในการทำงาน สิ่ง
จูงใจน้ันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินทอง
ของมีค่า การให้การยอมรับ การ
ประกาศเกียรติคุณ การมอบรางวัล
บุคคลดีเด่น หรือต้ังใจทำงาน อาจจะ
เป็นส่ิงท่ีมีค่าสำหรับบางคนได ้ดังน้ัน
ระบบการจ ุงในเพ ื ่อการทำงาน
พัฒนาจะต้องมีการกำหนดไว้ให้
ชัดเจน

เตรียมใจ การทำงาน
พัฒนาบุคลากรในองค์กรจะต้อง
ได้รับการเตรียมตัว เตรียมใจ เพื่อ
รับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คือ
การเปลี ่ยนแปลง ทุกคนจะต้อง
เตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
กระทบกับตนเองกับกลุ่ม และกับ
องคก์ร

ใส่ใจ คนทำงานพัฒนา
จะต้องใส่ใจในงานที่ทำ ไม่ใช่ปล่อย
ให้เป็นไปตามธรรมชาติ การใส่ใจ
มันจะนำไปสู่ความมุ่งมั่นที่ต้องการ
จะเห็นงานพัฒนาประสบผลสำเร็จ
ใส่ใจในทุกขั ้นตอนของการพัฒนา
ใส่ใจ ในเพ่ือนร่วมทีมงาน
            จากเรื่องของใจที่กล่าวมา
ทั้งหมดคงทำให้ทุกท่านเห็นความ
สำคัญของใจ ในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นการพัฒนา
องค์กร พัฒนาตนเอง พัฒนา
ประเทศชาติ ผู้เขียนขอให้ทุกท่าน
ทบทวนดูว ่า เรายังขาดในเร ื ่อง
ของอะไรบ้าง ส่วนไหนของใจที่เรา
ยังขาด ยังเกิน ปรับให้เข ้ากับ
เป้าหมาย ผู ้เขียนขอเป็นกำลังใจ
ให้กับทุกทา่นครบั
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