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คนสร้างงานบนัดาลใจ: ภารกิจ

Inspiration at Work: 
สร้างวัฒนธรรมใหม่ สร้างงานบันดาลใจในองค์กร



ปรัชญางานบันดาลใจ
เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

งานบนัดาลใจ
Inspiration at Work

มนุษย์เติบโตได้จากการท างาน 

เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลา

และเป็นสิง่ที่ท าให้มนุษย์เรียนรู้

และเติบโตเต็มศักยภาพของตน



2. วัฒนธรรมการสื่อสาร

4. สัมพันธภาพในองค์กร

5. ส านึกต่อสังคมและเพื่อนมนษุย์

3. การสร้างคุณค่าในตน

1. ผู้น า แกนน าและองค์กรน า 

6. การบริหารการเปลี่ยนแปลง



หลากหลายเรื่องราวที่เรียนรู้
• Timeline ทบทวนเสน้ทางชีวิต
• Thank you กิจกรรมการขอบคุณ
• Begin with the End มรณสติ
• สัมภาษณเ์พื่อนร่วมงานที่ไม่เคยได้คุยด้วย
• การใช้ทักษะกระบวนกร
• การออกแบบกระบวนการ
• การสื่อสารเพื่อสานสมัพันธ์
• การดูงานอาศรมศิลป์ ป้ามล รพ.เทพธารินทร์
• การทดลองใช้บริการโรงพยาบาล
• การฟัง Feedback จากชุมชน
• เกมต่างๆ ที่ได้เรียนรู้
• ภาพยนตร์ท่ีได้ชม
• เรื่องเล่ากับคณุค่าความเป็นมนุษย์
• การท าแบบสอบถามในองค์กร



สร้างผู้น าและแนวร่วมการเปลี่ยนแปลง
Change

Agents
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Sponsor

Change
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Makers

บทบาทหนา้ที่ Authorize

Support

Reinforce

Catalyst

Facilitate

Inspire

Initiate

Maintain

P-D-C-A

ใครคือคนกลุ่มเหล่านี้

(ผู้น าทางการ, ไมท่างการ)

แรงจูงใจที่ท าให้เขาอยาก

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่เป็นอยู่

พฤติกรรมที่อยากเห็น

อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง

ท าอยา่งไรให้เกิดพฤติกรรมใหม่



สมรรถนะคนสร้างงานบันดาลใจ
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สมรรถนะคนสร้างงานบันดาลใจ
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บทบาทและเป้าหมาย
ของการเป็นกระบวนกร

• คนเติบโต
• กลุ่มเข้มแข็ง
• การตัดสินใจ
   มีคุณภาพ

 

• สร้างการมีส่วนร่วมเต็ม
Encourage full participation

• ส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างกัน
Promote mutual understanding

• หาทางออกหรือวิธีการที่ทุกคนเห็นด้วย
Foster inclusive solution

• สนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกัน
Cultivate shared responsibility

@โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์



สมรรถนะคนสร้างงานบันดาลใจ
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ท าเรื่องราวเปน็แผนภาพ   ช่วยตรึงความสนใจให้จดจ่อ
ง่ายต่อการเข้าใจจดจ า  เห็นความสัมพันธเ์ชื่อมโยง
กระตุ้นสมองทั้งสองซีก  ช่วยให้เห็นภาพใหญ่ 
ช่วยให้เข้าใจภาพรวม: เนือ้หาหลักทั้งหมดปรากฏในภาพเดียว



คิดเห็นเป็นภาพ
Visualizing Ideas



Systems 
Thinking

คิดเห็นเป็นภาพ
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เหตุปัจจัยส่งผลต่อกันเป็นระบบ



การท าแผนผงัความสัมพันธ์

เหต-ุปัจจัยคือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์

เหตุการณ์ หรือ 
สถานการณ์ต้น

เหตุการณ์ หรือ 
สถานการณ์ปลาย

เหตุ ผล



การท าแผนผังความสัมพันธ์
เหตุการณ์ Events

• เกิดการปฏิวัติ
• วัยรุ่นติดเอดส์
• คนโรยดอกไม้ให้พระเดิน
• คุณประยุทธ์อารมณ์เสียบ่อย
• บอร์ด สป.สช. ไม่รับรองเลขา
• คุณนายไก่ติดคุก
• ธัมชโยป่วย
• น้ ารอระบายใน กทม.
• เด็กนักเรียนไปกวดวิชา
• ฉีดหมอกควันไล่ยุง

สถานการณ์ States
• ประชาธิปไตยไม่พัฒนา
• ชนบทขาดแคลนแพทย์
• วัยรุ่นไทยตั้งท้องมากขึ้น
• ขยะพิษเต็มเมือง
• รถติดทุกวันจันทร์
• คนไทยจึงไม่มีวินัย
• คนขับรถกระบะเกลียดต ารวจ
• เชื้อโรคดื้อยามากขึ้น
• ชายไทยไม่นิยมใช้ถุงยาอนามัย
• โรคมาเลเรียระบาด



การท าแผนผังความสัมพันธ์
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• Visualization ของ
แบบแผน ระบบ

ความสัมพันธ์ และ
โครงสร้างที่ซับซ้อนให้

เห็นความเชื่อมโยง
และใช้สื่อสารได้



กจิกรรม Circular Connection: 
ปญัหาความยากจนของชาวนาไทย





•
•

•
•
•

ผู้น ากับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Peter Senge: Learning Organization



Mastery การยกระดับความสามารถ

การเติบโตเต็มศักยภาพความเป็นมนุษย์



การพัฒนาตนเอง: ตัวตนที่ตื่นรู้

•

•

•

•



สติกับความเป็นมนุษย์

•
•
•
•
•
•
•

•



The Power of Now



การฝึกสติ

• สติรับรู้ “กาย” : เคลื่อนไหว เดิน ลมหายใจ 
Body scan เคลื่อนไหวจังหวะ 

• สติรับรู้ความรู้สึก “เวทนา” : สุข ทกุข์ เครยีด 
กังวล เมื่อย เจ็บ

• สติรับรู้ความคิด “จิต” : พอความคิดเกิดขึ้นก็รู้
• สติรู้ความเป็นธรรมดา “ธรรม” : สติรู้เทา่ทันสิ่ง

ต่างๆ ตามความจริง



4. 
สัมพันธภาพ
ในองค์กร

5. ส านึกต่อ
สังคมและ
เพื่อนมนษุย์

3. การ
สร้างคุณค่า

ในตน

1. ผู้น า แกนน าและองค์กรน า 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

6. วัฒนธรรมการสื่อสาร

7. ตัวตนที่ตื่นรู้



การออกแบบและน าเสนอ

งานบันดาลใจ
•
•

•

•



สิ่งที่เขารับรู้ก่อน-หรือทันทีที่มาถึง
เตรียมผู้ชมก่อนเข้าชมนิทรรศการ
ล าดับเรื่องราวก่อนหลัง 

อารมณ์ความรู้สึก ผสัสะ สัญญะ และเรื่องราว
สิ่งที่เขาจะจดจ ากลับไป take home message

75% กลมกลืน + 25% contrast
ภาพ แสง เงา สี ขนาดตัวอักษร ระดับสายตา 

ต าแหน่งก่อนหลัง อะไรบังอะไร ไม่รก 
เชื่อมโยงกับชีวิตคนดู ด้วยภาษา 

รูป สิ่งของ เรื่องราว ลงชื่อ ขออเีมล์ มเีอกสารแจกให้เอากลับไป
ที่ให้คนถ่ายภาพกลับไป

ประเมนิผล ฟังฟีดแบ็ค ปรับทันที

10 เรือ่งต้องรู ้เพือ่นทิรรศการบนัดาลใจ





เรือ่งเลา่งานบนัดาลใจ
เตบิโตกับงาน เบกิบานกบัชีวติ

งานบนัดาลใจ
Inspiration at Work



นิทานเวตาล

มนต์สะกดแห่งเรื่องเล่า

Ars longa, vita brevis
วรรณศิลป์คือศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง



เรื่องเล่าขับเคลื่อนสังคม

ปู่เย็น ยายไฮ เด็กชายหม่อง
Brady Handgun Violence Prevention Act



If you know the Why of your life,                     
you can live with any What and How.

Hearing and Healing 
ความหมาย การแพทย์ กับการเยียวยา

Narrative 
Medicine



ทกัษะเรือ่งเล่า Narrative Skills

• รู้ว่ามีเรื่องเล่า Recognizing stories
• ชวนเชิญให้เลา่ Eliciting stories

• ซึมซับเรื่องเล่า Absorbing stories
• เข้าถึงความหมาย Interpreting stories
• สื่อสารได้ด้วยเรื่องเล่า Telling stories



อ่านเอาเรือ่ง 

บันทึกจากคนขับแท๊กซี่ในนครนิวยอร์ค



• การเรียนรู้เชิงนามธรรม
กับการเรยีนรู้ผ่านเรื่องเล่า

• การตรึกตรองและการ
เข้าใจอย่างลึก

• การเรียนรู้ความ
ละเอยีดอ่อนและคุณค่า

• การแสวงหาความหมาย
• เรื่องเล่ากับการเยียวยา

อ านาจของเรื่องเล่า

โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเรื่องเล่า



องค์ประกอบของเรื่อง

องก์ที่ 1 สร้างฉาก น าผู้อ่านเข้าสู่โลกของเรื่อง
องก์ที่ 2 เปิดตัวตัวละคร 
องก์ที่ 3 ด าเนินเรื่องให้เขม็งเกลียวสู่จุดส าคัญ
องก์ที่ 4 การคลี่คลายของเรื่อง



พาผู้อ่านเขา้ไปใน “โลกของเรือ่ง”
เป็นฉากส าหรบัตัวละครและ action
ใช้ผัสสะทั้งห้าในการบรรยาย
ตา... แสง สี ความเคลื่อนไหว
หู... ได้ยิน เสียง soundscape
จมูก... กลิ่น  ลิ้น... รสชาติ 
กาย... หนาว ร้อน ลมพัด สัมผัส

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...  ณ ดินแดนอันไกลโพ้น...



หนังสั้นโดย เฮ็นริค มาลม์เกรน

อาคันตุกะ

The Guest by Henrik Malmgren - YouTube.mp4


ตัวละคร



ตัวละคร
 รูปธรรม: สีหนา้ แววตา 
เสื้อผ้า บุคลิกนสิัย กิริยา 

ท่าทาง ค าพูด ภาษา ส าเนียง 
พฤติกรรมที่ท าบ่อย

นามธรรม: สิ่งที่แกภูมิใจ 
ทุกข์ใจ อดีตที่ตามหลอกหลอนแก ความหลังฝังใจ

อนาคตที่แสวงหา ความใฝ่ฝันที่มี
ความกลัว ความรัก ความต้องการ แม้แต่น้ าสักแก้ว



หัวใจของเรื่อง
โครงเรื่อง
การเดินเรื่อง



Act 1 Act 2 Act 3

จุดสุดยอด
Climax

Classic Story Arc

คลี่คลาย
ขัดแย้ง



Act 1 Act 2 Act 3

จุดสุดยอด
Climax

Classic Story Arc

คลี่คลายขัดแย้ง

เปิดเรื่อง



ไม่ได้เล่าทั้งหมด แต่เล่าให้ได้ความ

• เรียงร้อยเหมือนร้อยลูกปัด
•  ล าดับประเด็นเป็นขั้นตอน
•  โยงกับประเด็นหลักหรือ        
หัวใจของเรื่องเป็นระยะ

โครงเรื่อง

การเดินเรื่อง



กิจกรรม:
ปุริมบท... เรียนรู้การเปิดเรื่อง

แดดคล้อยแล้ว แสงสีทองยามนี้แลดูล้าเต็มที แรงแดดที่เคยแผดเผา
ทุกสิ่งจนต้องหาที่ซ่อนเร้น ยามนี้ แสงของมันกลับอ่อนแรงจนไม่
สะท้านผิวเลย
...อ่อนแรงเหมือนผมเวลานี้ หลังสิ้นเสียงหนึ่งกระทบโสตประสาท
"หมอคะ พบศพโดนเผาค่ะ" สีหน้าพยาบาลสาว เจ้าของเสียงดู
แตกตื่นระคนกังวล สมองของผมพลุ่งพล่านไปด้วยค าถามมากมาย 
ใครกันนะที่ถูกเผา เป็นคนรู้จักหรือเปล่า แล้วเกิดเหตุการณ์ได้
อย่างไร ท าไมผมต้องมาประสบกับเรื่องบ้าๆ ซ้ าซากแบบนี้ด้วย 
ท าไมผมต้องเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินในวันนี้

เรื่องเล่าจากคุณหมอคนหนึ่ง 
โดย น.พ. เดชา แซ่หลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะพ้อ



 สีเขียวขจีของต้นข้าวโพดที่ขึ้นเรียงรายเต็มพืน้ที่ราว 7- 8 ไร่ ล าต้นอวบอ้วน
แข็งแรงบ่งบอกความสมบูรณ์เตรียมพร้อมส าหรับรองรับฝักใหญ่ได้เต็มที่ ถ้า
เป็นไปอย่างเจ้าของไร่คาดฝันและเคยบอกไว้ คงได้ผลผลิตราว ๆ 200 ถุง 
เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งคุ้มกับเม็ดเหงื่อที่ทุ่มเทลงไป
“งามมั๊ยหมอ” เสียงหมเีซาะปลุกฉันตื่นจากความคิด “นี่ปลูกครั้งที่สองนะ
หมอ ครั้งแรกปลกูไปแล้วไม่ข้ึน ถูกเค้าหลอกเอาพันธ์ุไม่ดีมาขายให้ แย่จริง ๆ” 
น้ าเสียงหมีเซาะต่อว่าคนขายในตลาดแบบคนไม่มีทางสู้ จนฉันอดสะท้อนใจ
ไม่ได้ว่าท าไมคนเราถึงได้เอาเปรียบกันได้ขนาดนี้ “แล้วหมีเซาะท าไง” “ฉันก็
เปลี่ยนไปซื้ออีกเจ้าหนึ่งแล้วมาปลูกใหม่ โชคดี ปีนี้ข้ึนงามเหลือเกิน” หมีเซาะ
มองไร่ข้าวโพดอย่างภาคภูมิใจ ทิ้งพ่อค้าขี้โกงให้เป็นอดีตไว้กล่าวถึงเทา่นั้น

สักวันหนึ่ง โดย...ภญ.พรพิมล ศักดิ์สูง
            รพ.แม่จัน จ.เชียงราย

กิจกรรม:
ปุริมบท... เรียนรู้การเปิดเรื่อง



ท่าทางแปลก ๆ กับรูปร่างผอมเกร็งไม่สมส่วน ตัวเล็ก ผิวด า ริม
ฝีปากหนา ผมสั้นรองทรงกับโสร่งลายสก๊อตตาใหญ่ ๆ ชายโสร่งสุด
อยู่แค่ครึ่งน่อง  แขนสั้นของเสื้อยืดคอกลมสีขาวหม่นถูกพับทบให้สั้น
ขึ้นไปอีก เขาเดินกร่าง ๆ มายืนตรงหน้าฉัน
จากใบส่งตัวท าให้ฉันทราบว่าบุคคลท่าทางแปลกๆ นี้เพิ่งมาคลอด
บุตรโดยไม่มีสามีและต้องการนมผงเลี้ยงทารกเนื่องจากมีฐานะ
ยากจน  
ฉันยอมรับว่าตกใจมาก “คนที่อยู่ตรงหน้าเป็นผู้หญิงจริงหรือนี่” 

“นิง” โดย... รอมือเลาะ หะยีเด
นักสังคมสงเคราะห์ รพ.ปัตตานี
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 ใช้เวลาที่เหลือเขียนเรื่องราวจนจบ
แล้วน ามาเสนอในกลุ่ม

เขยีนได้ เขยีนเอา



4. 
สัมพันธภาพ
ในองค์กร

5. ส านึกต่อ
สังคมและ
เพื่อนมนษุย์

3. การ
สร้างคุณค่า

ในตน

1. ผู้น า แกนน าและองค์กรน า 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

6. วัฒนธรรมการสื่อสาร

7. ตัวตนที่ตื่นรู้



การบรหิารการเปลี่ยนแปลง

Kotter’s 8 Steps Change Model



บริหารการเปลี่ยนแปลง

 เปลี่ยนแปลงอะไร

•

•

•

•

 ใครเปลี่ยน

•

 เปลี่ยนอย่างไร

•
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