ภาคที่ 104 ความรูเกี่ยวกับวิสัยทัศน (VISION)

สมมุติวา V คือ วิสัยทัศน (VISION)
I คือ ภาพฝนในอนาคต (IMAGE) และ
A คือ การกระทํา (ACTION)
สามารถเขียนเปนสมการไดวา V = I + A
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• ความหมายวิสัยทัศน
วิสัยทัศน หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูนําและสมาชิกในองคกร และกําหนดจุดหมาย
ปลายทางที่เชือ่ มโยงกับภารกิจ คานิยม และความเชื่อเขาดวยกัน แลวมุง สูจุดหมายปลายทางที่ตองการ
จุดหมายปลายทางที่ตองการ จุดหมายปลายทางดังกลาวตองชัดเจน ทาทาย มีพลังและมีความเปนไปได
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• ความสําคัญของวิสัยทัศน
1. ชวยกําหนดทิศทางที่จะดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมองคกร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
2. ชวยใหสมาชิกทุกคนรูวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง และรูวา
จะทําอะไร (What) ทําไมตองทํา (Why) ทําอยางไร (How) และทําเมือ่ ใด (When)
3. ชวยกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความเต็ม
ใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทํางาน มีการทํางานและมีชวี ิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ และ
ทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ
4. ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิต องคกร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มคี ุณภาพ องคกรที่มี
คุณภาพ และสังคมที่เจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน
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• ระดับของวิสัยทัศน

มองภาพอนาคต
เกี่ยวกับองคกรใน
ระบบสังคมโลก
มองภาพอนาคต
เกี่ยวกับองคกร
มองภาพอนาคต
เกี่ยวกับตนเอง

ระดับวิสยั ทัศน
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• ลักษณะของวิสัยทัศนทดี่ ี
1. มีมุมมองแหงอนาคต (Future perspective) สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และคานิยมขององคกรรวมทั้งวัตถุประสงคและภารกิจขององคกรนั้น ๆ
2. ริเริ่มโดยผูนําและสมาชิกมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน (Share and Supported) มีความ
นาเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจทีจ่ ะปฏิบัติตาม การมีสวนรวมของสมาชิกจะกอใหเกิดความผูกพัน (Commitment)
รวมกัน และทุกคนพรอมที่จะใหการสนับสนุน
3. มีสาระครบถวนและชัดเจน (Comprehensive & Clear) สะทอนใหเห็นถึงจุดหมายปลายทาง
และทิศทางที่จะกาวไปในอนาคตที่ทุกคนเขาใจงาย สามารถทําใหสําเร็จไดตรงตามเปาหมาย สาระตางๆ จะ
ชวยกระตุน ทาทายความสามารถและความรูสึกนึกคิดของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน
4. ใหความฝนและพลังดลใจ (Positive & Inspiring) ทาทาย ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเรา และ
สรางความคาดหวังทีเ่ ปนสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได นัน่ คือ มีเสนทางที่ทาทายความสามารถ
5. มีแผนปฏิบัติที่แสดงใหเห็นวิธีการที่มุงสูจุดหมายชัดเจน และเมื่อปฏิบัติตามแลวจะใหผลคุมคา
ในอนาคต ทั้งในดานบุคคลและองคกร ทั้งนี้ จะตองมีความสอดคลองกับจุดหมายปลายทางที่กําหนดเปน วิสัยทัศน

• ตรวจสอบวิสัยทัศน
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สิ่งที่ฝน
เกี่ยวกับเรื่องอนาคต
เปนเครื่องบอกทิศทางไปสูจุดหมายที่ตองการอยางมีพลัง
มีเปาหมายทีเ่ ปนไปได
มีพลัง ทาทาย และเรงใหเกิดพฤติกรรมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรค
กระชับ ชัดเจน ทุกคนเขาใจตรงกัน
บอกทั้งเสนทาง และเปาหมาย
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• กระบวนการสรางวิสัยทัศน
1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนการสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความหมายและใหเห็นความสําคัญ
และความจําเปนในการสรางวิสัยทัศนในองคการรวมถึงการมีเจตคติที่ดีของสมาชิกที่มีตอองคกร
2. ขั้นดําเนินการสรางวิสัยทัศน มีขั้นตอนดังนี้
2.1 รวบรวมขอมูลพื้นฐาน ทีเ่ กี่ยวของกับหนวยงาน เชน วัตถุประสงค ภารกิจหนวยงาน ความ
คาดหวังและความตองการของสมาชิก ผูรับบริการและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เปนตน
2.2 วิเคราะหสถานภาพปจจุบันของหนวยงาน เพื่อใหผูบริหารเขาใจและตระหนักในสถานภาพ
ปจจุบัน และศักยภาพของหนวยงาน
2.3 กลุมผูบริหารเสนอมุมมองแหงอนาคต เปนลักษณะของการสรางฝนของผูบริหารแตละคน
(Create Individuals Dream) จะไดมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม
2.4 นํามุมมองของผูบริหารแตละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the Dreams)
เพื่อใหมุมมองของแตละคนมาเชื่อมโยงกัน แลวเรียงลําดับความสําคัญ
2.5 คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหนวยงานที่เปนความฝนของทุกคน
2.6 ขัดเกลาสํานวนใหสื่อความหมายชัดเจน ปลุกเรา ทาทาย สรางพลังดลใจ มีสาระครอบคลุม
องคประกอบของวิสัยทัศน
3. ขั้นนําวิสัยทัศนไปปฏิบตั ิ เมือ่ กําหนดวิสัยทัศนตามขั้นตอนการสรางวิสัยทัศนแลว จะไดวิสยั ทัศน
ของหนวยงาน และเมื่อคณะกรรมการบริหารแลว ควรสือ่ สารใหสมาชิกทุกคนไดรับทราบและเขาใจตรงกัน
กําหนดแผนงานและโครงการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และนําแผน / โครงการไปปฏิบัติ
4. ขั้นประเมินวิสัยทัศน การประเมินวิสัยทัศนทาํ ใหทราบวา วิสัยทัศนนั้น มีพลังและมี
ประสิทธิภาพเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตามแผน และโครงการวามีความกาวหนาที่มุง
ไปสูวิสัยทัศนเพียงใด ควรปรับปรุงแกไขการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนอยางไร
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• องคประกอบสําคัญที่จะทําใหเกิดการนําภาพอนาคต (วิสัยทัศน) ไปสูการปฏิบตั ิที่เปนรูปธรรม
ควรมีดังนี้
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1. นโยบายและแผนงานที่ชัดเจน เปนไปอยางมีระบบและประสานประโยชนตามนโยบายและแผน
อยางจริงจัง
2. การปรับเปลี่ยนผูบริหารไดงาย เชนเดียวกับภาคเอกชนในกรณีที่บริหารงานผิดพลาดหรือเปนผู
ที่ขาดความกาวหนา
3. ใชเครื่องมือเครื่องใชเทคนิคการปรับปรุงงาน เชนเดียวกับภาคเอกชนเพื่อทํางานใหรวดเร็วและ
ลดขั้นตอนในการทํางาน
4. การพัฒนาเจาหนาที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีทัศนคติ
ที่ดีตอหนวยงาน ตลอดจนการปรับทัศนคติขาราชการใหเปนผูรับใชประชาชนมากกวาเปนผูปกครองหรือ
เปนนาย และใหมีจิตสํานึกรับผิดชอบงานและสังคม
5. การใชเทคนิควิชาการบริหาร (Management Technique) มาชวยในการบริหาร
6. การใชความรูเฉพาะสาขา (Professional) เพื่อปฏิบัติงานใหไดผล
7. การใชเทคนิคอืน่ ๆ ประกอบการบริหารใหเปนผลสําเร็จ
8. การใหความรู ขาวสาร ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกแกผูที่อยูในสังคมเมืองในภูมภิ าคควร
มีนโยบายในการกระจายอํานาจ ทั้งการกระจายงานและกระจายเงิน เพือ่ พัฒนาระบบบริหารราชการ
9. การปรับองคกร โครงสรางและกําลังคนของหนวยงานใหกะทัดรัดและคลองตัวเหมาะสมกับภาระหนาที่
ขององคกรและสภาพปจจุบนั พึ่งเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ
10. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบใหสามารถปฏิบัติไดคลองตัวและรวดเร็ว
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