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Happy Soul: การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน

ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ

บทนำา

	 การพฒันาบคุลากรและองค์กรให้มคุีณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการและสร้างมาตรฐานการท�างานขององค์กร	ท่ามกลาง
การแข่งขันทีม่มีากขึน้เรือ่ย	ๆ 	นัน้	คงปฏเิสธไม่ได้ว่า	การมุ่งเน้นในเรือ่งผลประกอบการ
ท่ีต้องได้ก�าไรเพ่ือการอยูร่อด	เป็นเรือ่งทีอ่งค์กรให้ความส�าคญัมาก	ซึง่จากกระแส
การปรบัตวันี	้ท�าให้การค�านงึถงึคุณภาพของทรพัยากรมนษุย์ท่ีจะต้องมคีวามสามารถ
ทางด้านทักษะการท�างานเป็นสิ่งส�าคัญ	จึงเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้ในสายงาน	
(work	skill)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้ได้มาซึ่งคุณภาพของสินค้าหรือ
บรกิาร	ถงึแม้ว่าองค์กรทีม่คีนเก่งในด้านทกัษะการท�างานจะท�าให้ผลผลติมอีตัรา
สูงและส่งผลต่อรายได้ที่มากขึ้น	แต่เม่ือมองลึกไปถึงสภาพจิตใจของคนท�างาน 
ท่ีต้องเผชิญกบัการท�างานทีท่�าเพียงเพือ่ผลผลติ	เพือ่ท�ายอดขายทะลเุป้า	โดยไม่รู้
จักการเหน็คณุค่าในตนเองและผูอ้ืน่หรือความเหน็อกเหน็ใจต่อเพือ่นร่วมงาน	และ
ท�างานด้วยความเคร่งเครยีด	เหนือ่ยล้า	รูส้กึกดดัน	หรอืความรูสึ้กเป็นภาระทีต้่อง
ท�า	เชือ่ว่าสภาพการณ์เช่นนีเ้ป็นสิง่ทีค่นท�างานไม่ได้ต้องการและพยายามหลกีหนี	
เนื่องจากท�าให้คนท�างานไม่มีความสุขและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการของ

องค์กรนั้นอย่างแน่นอน	
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	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นอาจมองได้ว่าการท�างานทีมุ่ง่เน้นผลประกอบการ

กส็ามารถท�าให้องค์กรอยูร่อดได้	เนือ่งจากท่ามกลางการแข่งขนัแน่นอนว่าองค์กร

ต่าง	ๆ	มีระบบรับประกันคุณภาพ	มีมาตรฐานการท�างานรองรับ	สิ่งเหล่านี้ท�าให้

พนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรในระดับหนึ่ง	แต่สิ่งส�าคัญนอกจากระบบแล้วต้อง

อยูท่ีก่ารเปลีย่นแปลงเจตคติภายในของคนในองค์กรด้วย	ซึง่จะท�าให้คนในองค์กร

มีความรู้สกึว่ามคีวามสขุเกดิความภาคภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ขององค์กร	โดยผูเ้ขยีน

มองว่า	การมีความสุขที่เกิดจากภายในควรเร่ิมจากจิตใจของคนในองค์กรก่อน 

เป็นอนัดบัแรกและการพฒันาคนยคุใหม่นอกจากจะพฒันาความสามารถท่ีรอบด้าน

แล้วยังจะต้องพัฒนาปัญญาให้ปัญญาเป็นตัวน�าพาการพัฒนากาย	สังคม	และ

จิตใจ	โดยการส่งเสริมให้มนุษย์รู้จักคุณค่าในตนเอง	มีจิตส�านึกที่ดี	ซึ่งจะส่งผลให้

ผู้คนที่อยู่ในองค์กรหรือในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข	

	 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่ององค์กรมีข้อค้นพบว่า	ถ้าคนเรารู้สึกถึง

คุณค่าของตนเองในการท�างานและในองค์กรจะส่งเสริมและสะท้อนค่านิยมของ

องค์กรชัดเจนซึ่งหัวใจส�าคัญของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงภายในคือการใช้

สมาธิและสติมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าภายในตนเอง	ซึ่งจะน�าไปสู่

คณุลกัษณะทีส่�าคญั	เช่น	มคีวามเหน็อกเหน็ใจ	ความรบัผดิชอบ	เสยีสละ	ซือ่สตัย์	

และการคิดบวก	เป็นต้น	(ยงยุทธ	วงศ์ภิรมย์ศานติ์,	2555)

	 คณุลกัษณะเหล่านีม้คีวามส�าคญัต่อองค์กรคือ	หากคนในองค์กรอยูร่่วมกนั

ด้วยความเหน็อกเห็นใจกนั	มคีวามเสยีสละช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน	มคีวามซือ่สตัย์

ต่อองค์กรก็จะท�าให้คนท�างานเป็นฟันเฟืองที่มีคุณค่าในการพัฒนาองค์กรไม่ว่า

จะท�างานอยู่ต�าแหน่งใด	รายได้เท่าไหร่	ก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและ

องค์กร	พร้อมมีส่วนร่วมในการน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้ตามที่คาดหวังไว	้

นอกจากน้ียงัสามารถแผ่ขยายไปยงัผูอ้ืน่และสงัคมต่อไปอกีด้วยเมือ่คนในองค์กร

มีการใช้สติเป็นรากฐานในการใคร่ครวญจากภายในก็จะท�าให้สามารถเข้าถึง 

ค่านิยมขององค์กรและร่วมกนัหาหนทางท�าให้องค์กรเป็นองค์กรทีม่คีวามสขุและ

ส่งเสริมค่านิยมการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	
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	 ดงันัน้บทความน้ีจะน�าเสนอความสขุในมติิ	Happy	Soul	(จติวิญญาณด)ี	

ทีเ่น้นเรือ่งกระบวนการทีท่�าให้คนในองค์กรมคีวามสขุจากภายในโดยการเปลีย่น

บทบาทของบคุคลให้เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาส�าหรบัองค์กรและผูอื้น่	บนพืน้ฐานทีว่่า 

เมื่อบุคลากรในองค์กรเป็นคนดี	มีความสุขจากภายใน	ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง

มโนทัศน์หรือความคิดให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น	ซึ่งในที่นี้ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะใน 

แง่มุมของศาสนาเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง	

(Transformative	Learning)	โดยการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คนในองค์กรมีการ

ท�างานทีด่แีละส่งผลให้องค์กรประสบความส�าเรจ็และต่อยอดไปถึงการสร้างสงัคม

ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

	 ทัง้น้ี	ผูเ้ขยีนได้น�าบรษัิท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	มาเป็นกรณศีกึษา	

เพื่อสะท้อนให้เห็นการสร้างองค์กรแห่งความสุขตามมิติ	Happy	Soul	เนื่องด้วย

บริบทขององค์กรมีความโดดเด่น	โดยประกาศเป็นองค์กรคนดี	ภายใต้ค่านิยม

หลักคือ	คุณธรรมน�าธุรกิจ	และมีกลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรคนดี	โดยการ

ยกย่องคนดี	ส่งเสริมคนเก่ง	ซึ่งมีกระบวนการท�าให้คนในองค์กรเป็นคนดี	ศรัทธา

ในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามผ่านกิจกรรมสร้างสุขท่ีมีวิธีการให้คนในองค์กร

เรียนรู้การเปล่ียนแปลงตนเองจากภายใน	เพ่ือปรับทัศนคติคิดในเชิงบวกและ 

เรียนรู้ที่จะรู้จักคุณค่าตนเองและผู้อื่น	พร้อมกับมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 

จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร	และที่ส�าคัญบริษัท	ไลอ้อนฯ	ยังได้สร้างแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นคุณธรรมของผู้ผลิตที่ใส่ใจในเรื่องความดีจนกลายเป็น

ภาพลักษณ์ขององค์กรในที่สุด	เพื่อให้องค์กรต่างๆ	ได้ตระหนักเห็นความส�าคัญ

ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้ได้ฝึกการเรียนรู ้จากภายในและสามารถน�า

กระบวนการสร้างความสขุภายในใจ	ทีไ่ม่ได้เน้นในเรือ่งของหลกัศาสนา	แต่มุง่ไป

ที่การพัฒนาจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆ	ซึ่งเป็นอีกมุมมองหนึ่งในมิติ	Happy	Soul	

ไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสมต่อไป	
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ความสุขจากภายในจุดเริ่มต้นการสร้างสุขสู่ภายนอก

	 หากกล่าวถงึ	“ความสขุ”	ได้มกีารให้ความหมายหรอืค�านยิามในมิตต่ิางๆ	

ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสุขภาพ	ด้านชีวิตส่วนตัว	การท�างาน	ตลอดจน

ด้านศาสนา	เป็นต้น	ซึ่งกล่าวได้ว่า	“ความสุข”	เป็นการมององค์รวมของชีวิตที่มี

ความหลากหลายจากระดับความสขุพืน้ฐานในทางโลกจนไปถงึก้าวเข้าสูค่วามสขุ

ในทางธรรมที่มีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ	

	 จากแนวคิดความสขุตามทฤษฎจีรยิศาสตร์ของอรสิโตเตลิ	(Gavin	and	

Mason,	2004:	387-389)	กล่าวว่า	มนุษย์ทุกคนอยากมีความสุขและแสวงหา

หนทางที่จะน�าชีวิตไปสู่ความสุขรวมถึงความสุขแต่ละประเภทจะสัมพันธ์กับ 

สิ่งหน่ึงอย่างสมเหตุสมผล	(Eudaimonia)	ความดีงามของมนุษย์เป็นความสุข 

ที่ได้บรรลุความเป็นเลิศของคุณลักษณะของจิต	 (Soul)	คือ	ความมีเหตุผล	 

หากมนุษย์จะพบกับชีวิตที่ดีงาม	มนุษย์ก็ต้องอยู่ในสังคมที่ดีเช่นกัน	ซึ่งสังคมนี ้

ก็เปรียบเหมือนกับการท�างานในองค์กร	เพราะบุคคลต้องใช้เวลามากมายอยู่กับ

การท�างานนอกจากนียั้งต้องทุ่มเททัง้พลงักายพลงัใจสูก่ารท�างานและองค์กรเป็น

แหล่งของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	เปรียบเหมือนความสัมพันธ์ทางสังคม	 

ซึง่ลกัษณะทีส่�าคญัต่อการสร้างความสขุตามแนวคิดของอรสิโตเตลิ	คอื	ความอสิระ	

(Freedom)	ความสขุเป็นผลมาจากการทีบ่คุคลสามารถสร้างทางเลอืกได้	ความรู	้

(Knowledge)	ความสขุจ�าเป็นต้องมคีวามรูเ้พือ่ทีจ่ะท�าให้มเีหตผุลต่อการตัดสนิใจ

ที่ส�าคัญได้และคุณธรรม	(Virtue)	การกระท�าที่อยู่บนจริยธรรมอันดีจะช่วย

พฒันาการตดัสินใจทีดี่	ซึง่ผลนัน้น�ามาสูค่วามภาคภูมใิจและความเคารพในตนเอง	

	 พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตโต)	ได้อธิบายความสุขในเชิงพระพุทธ

ศาสนา	หมายถึง	การสนองต่อความต้องการ	เป็นความสมอยาก	สมปรารถนา	

โดยความอยากนีเ้ป็นได้ทัง้กศุล	นัน่คอื	ฉนัทะ	และอกศุล	คอื	ตณัหา	พระพทุธเจ้าตรสั

ถงึความสขุ	3	เรือ่ง	คือ	กามสขุ	ความสขุทางสงัคม	และความสขุในการพฒันาชีวิต

อนัเป็นการอธบิายความสขุว่ามีหลายระดบัโดยทีก่ามสขุเป็นเรือ่งของการตอบสนอง
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ความต้องการทางประสาทสมัผสั	ความสขุทางสงัคม	เป็นความสขุจากความเป็นมติร

และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และความสุขจากภายในเกิดขึ้น

พร้อมกนัไปกบัการพฒันาของชวีติ	ก่อให้เกดิปัญญาทีท่�าให้จติใจเป็นอสิระ	(ประเวช	

ตันติพิวัฒนสกุลและเอกอนงค์	สีตลาภินันท์,	2554)

	 จะเหน็ว่าแม้การให้ค�านิยามความสขุในข้างต้นอาจดแูตกต่างกนั	แต่หาก

พิจารณาให้ดีก็จะพบความคล้ายคลึงกันคือ	การที่คนเราสามารถเข้าใจและ 

เห็นคุณค่าของตนเองมีความคิดและอารมณ์ในทางบวก	เป็นการเกิดจากการ

พฒันาชวิีตหรือยกระดับจิตใจของมนษุย์ให้พฒันาเป็นไปในทางทีด่มีากขึน้	ฉะนัน้

เมื่อพูดถึงการพัฒนาคนให้มีความสุขจากภายในเข้าถึงความดี	ความงามในชีวิต	

และความจริงแท้นั้นจะสามารถท�าให้คนเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น	 

อีกทั้งยังต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร	และสังคมได้อย่างผาสุกด้วย	

	 ทั้งนี้ผู้เขียนขออธิบายถึงความส�าคัญของความสุขในมิติ	Happy	Soul	

ที่สามารถหนุนเสริมให้เกิดความสุขในมิติอื่น	ๆ	ซึ่งได้สอดคล้องกับกระบวนการ

เรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา	โดยเป็นการพัฒนาจากภายในคือการศึกษา 

จากการดูจิตของตนเองแล้วเกิดปัญญา	โดยมีเป้าหมายหลักให้ผู ้เรียนตื่นรู	้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง	 (Individual	transformation)	

เปลีย่นแปลงความรูส้กึนกึคดิเกีย่วกบัเพือ่นมนษุย์และธรรมชาต	ิเพือ่เป็นรากฐาน

ของการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในองค์กร	(Organization	transformation)	

ท�าให้คนในองค์กรและชมุชน	เคารพศกัด์ิศรแีละคณุค่าของกนัและกนัอย่างลกึซึง้	

ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันจนเชื่อมประสานเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานทางสังคม	

(Social	transformation)	น�าไปสูก่ารลงมอืปฏบิตัเิพือ่เปลีย่นแปลงสงัคมรวมถงึ

การเปลี่ยนแปลงโลก	อีกทั้งยังช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีสันติและความสุข

อย่างแท้จริง	(ประเวศ	วะสี,	2554)

	 ถ้าหากเราสร้างความสขุทีแ่ท้จรงิให้เกดิขึน้ภายในใจหรอื	Happy	Soul	

ซึง่เป็นความสุขทีล่กึซึง้	เหน็คุณค่าภายในตนเอง	รู้จักคณุค่าผูอ่ื้น	แล้วเกดิความสุข
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อย่างแท้จริงภายในใจของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก	สามารถอธิบายได้ว่าการท่ี

มนุษย์จะมีความสขุในชวีติได้	สิง่ส�าคัญคือ	การเริม่จากความสขุภายในตนเองก่อน	

หากคนเรามีความพึงพอใจ	ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง	รวมไปถึงการ 

มจีิตส�านกึทีด่	ีมมีโนธรรม	เกดิความสงบภายใน	กส็ามารถท�าให้เรามคีณุลกัษณะ

ที่ดีด้วย	เช่น	มีน�้าใจ	นึกถึงและเข้าใจผู้อื่น	เมตตา	ชอบช่วยเหลือผู้อื่น	เป็นต้น	 

นัน่หมายถึงการมคีวามสขุในมติ	ิHappy	Heart	เมือ่เรามนี�า้ใจกย่็อมเป็นทีร่กัของ

ผู้อื่น	การคิดในแง่บวก	มองโลกในแง่ดี	 จิตใจสงบ	ก็ส่งผลให้เราไม่เกิดความ

ตึงเครียด	มีความสุขในมิติ	Happy	Relax	คือ	การได้รู้สึกผ่อนคลาย	มีอารมณ์

แจ่มใส	 โดยการฝึกสมาธิ	ทางจิตวิทยาถือว่าเป็นการลดความเครียดท่ีมี

ประสิทธิภาพ	อีกทั้งยัง	และหากมีสุขภาพจิตดีก็ย่อมส่งผลต่อการมีสุขภาพกาย 

ที่แข็งแรง	เชื่อมโยงความสุขในมิติ	Happy	Body	

	 นอกจากนี้ปัจจุบันมีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาจิตการมีความสุข

จากภายในที่ฝึกด้วยการท�าสมาธิและการเจริญสติมีผลต่อการพัฒนาปัญญา

ภายในที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับโครงสร้างและการท�างานของ

สมองโดยเฉพาะที่บริเวณสมองส่วนหน้าสุด	(Prefrontal	cortex)	ซึ่งเป็นสมอง

ส่วนควบคุมความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับสังคม	ช่วยในการควบคุมอารมณ์ได้	 

อกีทัง้ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์	และการเรยีนรู้ต่างๆ	เพือ่การพฒันาและเสรมิสร้าง

ศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท�างานหรือการใช้ชีวิตให้ดีข้ึน	โดยเช่ือมโยงความ

สุขในมิติ	Happy	Brain	

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นความสุขในระดับบุคคล	ซ่ึงเม่ือกายและใจมี

สุขภาวะที่ดี	ก็จะส่งผลต่อไปในชีวิตระยะยาว	หรือเรียกว่าเป็นทุนชีวิต	ซึ่งได้แก	่

ทุนมนุษย์	คือ	Happy	Family	ครอบครัวถือเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในสังคมแต่มี

ความส�าคัญมากที่สุด	เพราะเป็นสังคมพ้ืนฐานที่ให้มนุษย์ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต	 

หากครอบครัวเข็มแข็งก็จะท�าให้มีประชากรที่มีคุณภาพในสังคม	เมื่อสังคมมีแต่

คนดี	มีความรักความสามัคคีต่อกัน	สรรค์สร้างสิ่งดีๆ	เพื่อส่วนรวมก็จะท�าให้เกิด

ความสุขในสังคมหรือ	Happy	Society	ได้	ส่งผลต่อไปอีกในเรื่องทุนเศรษฐกิจ 
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ที่เป็นปัจจัยส�าคัญในเรื่องชีวิตความเป็นอยู ่	 ไม่ว่าจะเป็นรายได้	สวัสดิการ	 

การลงทุน	ทรัพยากรต่างๆ	รวมไปถึงความมั่นคงในชีวิต	ก็จะมีแนวโน้มไปในทาง

ที่ดีด้วย	นั่นคือ	การที่มีความสุขในมิติ	Happy	Money	นั่นเอง

	 จะเห็นได้ว่า	การสร้างความสุขในมิติ	Happy	Soul	สามารถต่อขยาย

ความสุขในด้านอื่นๆ	ได้ครบทั้งหมด	หากองค์กรได้ให้ความส�าคัญและตระหนัก

ถึงการพัฒนาบุคลากร	โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองให้มีความสุขจากภายใน	

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิและสติในขณะท�างาน	จากนั้นก็เช่ือมโยงเรื่องของสต ิ

ในการท�างานเข้ากับการท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยอาศัยการคดิและการพดูอย่างมสีติ

เป็นเครื่องมือสร้างความคิดทางบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์	ซึ่งจะ

สามารถสร้างค่านิยมองค์กรจากความดหีรอืประสบการณ์ความภาคภมูใิจในการ

ท�างานของทุกคน	จนมาเป็นค่านิยมหลักขององค์กร	และเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ที่ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติกันในที่สุด	

	 ทัง้น้ี	การสร้างความสขุในมติิ	Happy	Soul	ในองค์กรไม่เพยีงมคีวามหมาย

ไปในทางการมคีวามสขุตามค�าหลกัธรรมค�าสอนในศาสนาเท่านัน้	แต่สามารถมอง

การสร้างความสุขจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึง 

จากภายในให้เหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ืน่ได้เช่นกนั	เพราะกระบวนการเรยีนรู้

จากภายในน้ี	สามารถน�าไปสู่การยกระดับจิตใจของบุคคลให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึง 

การมสีติคดิใคร่ครวญในสิง่ต่าง	ๆ 	ได้อีกด้วย	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทีมี่บรบิท

อันมีปัจจัยจากประชากรท่ีนับถือหลากหลายศาสนาแต่อยู่ในองค์กรเดียวกัน	 

จะสามารถน�าไปปรับใช้ได้ง่าย	โดยผู้เขียนได้น�าแนวคิดจิตตปัญญามาเป็นกรอบ

ในการวิเคราะห์	ดังนี้

  แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 

	 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน	(Transformative	Learning)	

เป็นการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารส�ารวจภายในตนเอง	การเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ตรง

และการรับฟังด้วยใจเปิดกว้าง	ซึ่งจะน�าไปสู่การตระหนักรู้	ความเคารพในความ

เป็นมนุษย์และการยอมรับความแตกต่าง	ขณะที่มีการให้ค�าอธิบายความหมาย
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ของจิตตปัญญาศึกษาว่าหมายถึง	กระบวนการการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ	

การศกึษาทีเ่น้นการพฒันาด้านในอย่างแท้จรงิ	เพือ่ให้เกดิการตระหนกัรูถ้งึคณุค่า

ของสิ่งต่างๆ	โดยปราศจากอคติ	เกิดความรักความเมตตา	อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ	

มีจิตส�านึกต่อส่วนรวมและสามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ	มาประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ�าวันได้อย่างสมบูรณ์	(ชลลดา	ทองทวีและคณะ,	2551	:	27)	

	 แนวคิดจิตตปัญญาได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้เป็นบุคคลที่ดีจากภายในนั้น	มีแนวทางดังนี้	

 1. Criticality-Based	คือ	สอนให้มองโลกในแง่ดี	ตระหนักรู้ตนเอง	 

เห็นคุณค่าของตนเอง	และส่งเสริมให้มีความคิดวิจารณญาณ	รู้จักวิเคราะห์หา 

เหตุผล	

 2. Creativity-Based	คือ	สอนให้พัฒนาตัวเองให้เต็มที่ตามศักยภาพ	

รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่	

 3. Productivity-Based	คือ	สอนให้มองที่ผลงาน	ให้รู้จักสร้าง	ผลิต	

คิดอะไรใหม่	ๆ	

 4. Responsibility-Based	คือ	สอนให้รู้จักตัวเอง	เสียสละ	ผลักดัน

สังคมให้ก้าวหน้าด้วยมือของเรา

	 โดยแนวทางน้ีสามารถน�ามาปรับใช้ได้กบัทกุศาสตร์ท่ามกลางสิง่แวดล้อม

ท่ีมีบรรยากาศของความรักความเข้าใจอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีขององค์กร	

เน้นการฝึกฝนการปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบใหม่	เช่น	การท�างาน	การออกก�าลัง	งานศิลปะ	สุนทรียสนทนา	และ

กจิกรรมอืน่ๆ	ทีโ่ยงไปสูก่ารรูจ้ติของตนเอง	ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน

ในตนเองเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคม	(ณัฐพล	วังวิญญูและ

คณะ,	2552:	79)

	 นอกจากนีก้ารเรยีนรูต้ามแนวคดิจติตปัญญาศกึษา	เป็นการฝึกการใช้ชวีติ

ทัง้ฐานกาย	ฐานใจ	และฐานปัญญา	เช่น	ฝึกฟังอย่างตัง้ใจไม่โต้แย้ง	มองอย่างพนิจิ

ทุกแง่มุม	ทั้งตามหลักศาสนา	และบริบทของทางโลก	เปรียบเสมือนต้นไม้ท่ีได้
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แตกก่ิงออกมาเป็นหลายสาขา	ดงัภาพต่อไปนี	้(ชลลดา	ทองทว,ี	จิรฐักาล	พงศ์ภคเธยีร,	

ธีระพล	เต็มอุดม,	พงษธร	ตันติฤทธิ์ศักดิ์และสรยุทธ	รัตนพจนารถ,	2553:	6-9)

  

แผนภาพที่ 1	การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา

ที่มา	:	www.contemplativemind.org

	 จากภาพจะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู ้ตามแนวจิตตปัญญาผ่าน
กิจกรรมนั้น	ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพียงแค่ต้องเป็นกิจกรรมในมิติของศาสนาเพียง
อย่างเดียว	แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในทุกแง่มุม	โดยในแต่ละกิจกรรมท�าให ้
เห็นว่าล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการปรับเปลี่ยนภายในให้บุคคลเกิด
สมาธิ	เกิดความสงบมากยิ่งขึ้น	และกระบวนการเหล่านี้เป็นการฝึกให้บุคคลมีสติ	
เกดิความนิง่ภายในจิต	ซึง่ส่งผลให้บคุคลเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในเชิงบวก	
เกิดการรับรู้ความรู้สึกของตนเอง	ตระหนักรู้คุณค่าตนเอง	และเกิดความรู้สึก 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น	และเข้าใจผู้อื่น	เป็นต้น
	 นอกจากนี้ยังมีกระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์	 ท่ีเรียกว่า	 
จิตวิวัฒน์	โดยจิตวิวัฒน์	หมายถึง	การเปลี่ยนแปลงระดับข้ันพ้ืนฐานของจิตใจ
และจติวญิญาณ	จากจติเลก็ไปสูจ่ติใหญ่	หรอื	จติส�านกึใหม่	(New	Consciousness)	

จากความคับแคบของตัวเองไปสู่จิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ	
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 จิตเล็ก	คือ	ความรู้สึกนึกคิดที่แคบๆ	เห็นอะไรแต่เพียงบางส่วน	ท�าให้

เกิดความบีบคั้นเพราะขัดแย้งกับธรรมชาติ	ส่วน	จิตใหญ่	หมายถึง	ความรู้สึก

นึกคิดที่มีพื้นที่กว้างขวาง	มองเห็นเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชีวิตและ

ธรรมชาติ	 เห็นค่าของผืนดินที่เราอาศัยและเติบโต	รวมถึงสายน�้าที่เราได้ใช้ 

หล่อเลี้ยงชีวิต	ตลอดจนส่ิงมีชีวิตทุกชนิดที่ล้วนส่งผลซึ่งกันและกันอย่างแยก

ขาดกันไม่ได้

 จิตวิวัฒน์	ท�าให้การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับมนุษย์	และมนุษย์กับ

ธรรมชาตเิป็นไปอย่างสนัต	ิท�าให้มนษุย์เหน็คณุค่าของคนรอบข้าง	เหน็ความงาม

ของทุกสิ่งรอบตัว	ซึ่งท�าให้มนุษย์ก้าวข้ามความคิดคับแคบที่เคยมองโลก	น�าไปสู่

การแก้วิกฤตต่างๆ	ที่โลกเผชิญอยู่ที่ต้นเหตุของปัญหา	โดยอยู่บนพื้นฐานของ 

ความรักและความเคารพซ่ึงกันและกัน	ทั้งกับเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ	

กระบวนการในการเข้าถงึการมจีติใหญ่นัน้มมีากมายหลากหลาย	เช่น	ขยายขอบเขต

ของการรับรู้ผ่านกระบวนการทางศิลปะ	ผ่านการเจริญสติ	ผ่านงานอาสาสมัคร	

หรือการเข้าถึงธรรมชาติ	เป็นต้น	(สรยุทธ	รัตนพจนารถ,	2548)	

	 ดงันัน้แนวคิดจิตตปัญญา	นบัว่าเป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้คนในองค์กร

เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ	เน้นการพัฒนาความคิด	จิตใจ	

อารมณ์ภายในตนเองอย่างแท้จริง	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง	รู้คุณค่า

ของสิ่งต่างๆ	โดยปราศจากอคติ	เกิดความรักความเมตตา	มีจิตส�านึกต่อส่วนรวม	

และสามารถน�าไปประยกุต์เชือ่มโยงในการด�าเนนิชวีติได้อย่างสมดลุ	ซ่ึงกระบวนการ

เรียนรู้ดังกล่าวจะท�าให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง	(Transformative	

Learning)	ในระดับต่างๆ	ได้แก่	

	 1.	การเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง	(Self-Transformation)	

	 2.	การเปลีย่นแปลงภายในองค์กร	(Organizational	Transformation)	

	 3.	การเปลี่ยนแปลงภายในสังคม	(Social	Transformation)	
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	 และนอกจากการส่งเสรมิการน�าแนวทางดงักล่าวมาใช้ในการเปลีย่นแปลง

คนในองค์กรแล้ว	ที่ส�าคัญต้องอาศัยบรรยากาศและสภาวะที่ดีขององค์กรในการ

ท�างานร่วมกัน	เพื่อส่งเสริมและสะท้อนค่านิยมขององค์กรท่ีชัดเจนในการสร้าง

องค์กรแห่งความสขุด้วย	เปรยีบเหมอืนเก้าอี	้3	ขา	ซึง่ค�า้จุนกันและกัน	หากขาดตวัใด

ตัวหนึ่งก็ย่อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ยาก	การสร้างความสุขในองค์กรจึงต้อง

ประกอบด้วยองค์ประกอบ	3	ประการ	(ยงยุทธ	วงศ์ภิรมย์ศานติ์,	2555:	29)	 

ดังภาพต่อไปนี้

 

แผนภาพที่ 2		องค์ประกอบของความสุขในการท�างาน

	 หัวใจส�าคัญของแนวคิดนี้มีองค์ประกอบ	3	ประการ	คือ

 1. การเห็นคุณค่าภายในตนเอง	การใช้สมาธิและสติในการพัฒนาจิต	

ซึง่สมาธแิละสตเิป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณค่าภายในตนเอง	โดยการเหน็คณุค่า

ในตนเองเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ์สังคมและการเรียนรู ้

การเห็นคุณค่าในตนเองนับว่ามีคุณค่าสูงยิ่งเพราะเป็นพื้นฐานของการมองชีวิต

สมรรถนะทางด้านสงัคมและอารมณ์เกดิจากการเหน็คณุค่าในตนเอง	บคุคลท่ีเหน็

คุณค่าในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสามารถ

คุณค่าภายในตนเอง

ค่านิยมการท�างานร่วมกัน ค่านิยมขององค์กร
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ยอมรับ	สถานการณ์ที่ท�าให้ตนเองรู้สึกผิดหวังและท้อแท้ใจด้วยความเชื่อมั่น 

ในตนเอง	จงึเป็นบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็มคีวามสขุสามารถด�าเนนิชวีติตามที่

ตนปรารถนาได้อย่างดี	(Qubein,1983	อ้างใน	จันทร์ฉาย	พิทักษ์ศิริกุล,	2532:3)	

	 การพฒันาคณุค่าภายในตนเอง	จะท�าให้บคุคลมคีณุลกัษณะด้านดมีากขึน้	

เช่น	ความเห็นอกเห็นใจ	เสียสละ	อดทน	ซื่อสัตย์	เป็นต้น	คุณค่าเหล่านี้มีลักษณะ

เป็นคุณค่าสากลของมนุษย์	การท�างานที่ต้องท�าร่วมกับผู้อื่น	คุณค่าเหล่านี้ก็ยิ่งมี

ความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	และคุณค่าเหล่านี้ไม่ใช่เกิดข้ึนเพราะการประกอบอาชีพ

หรือได้รับค�าส่ังสอนหรอืปฏญิาณตนว่าจะเป็นเช่นนัน้	แต่ทีส่�าคญัคอืการถ่ายทอด

จากบคุคลสู่บคุคล	การถ่ายทอดคณุลกัษณะจงึเป็นเรือ่งของการซมึซบัจากบคุคล

ต่าง	ๆ	และจะสะสมอยู่ในตัวเราทุกคน	แต่คุณลักษณะของความเห็นอกเห็นใจ	

เสียสละ	อดทน	ฯลฯ	ใช่ว่าจะแสดงออกได้ตลอดเวลา	ซึ่งจะมากหรือน้อยอยู่ที่

อารมณ์	ในยามทีบุ่คคลเครยีด	วติกกังวลกจ็ะแสดงคุณลักษณะนีน้้อยลง	แต่ในยาม

ทีบ่คุคลมคีวามสงบคุณค่าเหล่าน้ีกจ็ะแสดงออกอย่างชัดเจน	ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า

ความสงบเป็นคุณค่าแกนกลางของคุณค่าทั้งปวง	

 2. การสร้างค่านิยมในการท�างานร่วมกัน	การท�างานในองค์กรต้อง

ประกอบด้วยกลุม่	ฝ่าย	หรอืแผนกต่างๆ	ทีค่นในองค์กรจะต้องปฏบัิตงิานท�าหน้าท่ี

เชื่อมโยงกัน	การท�างานร่วมกันอาจท�าร่วมกับฝ่ายงานเดียวกันและฝ่ายงานอื่นๆ	

ด้วย	ดังนั้นเพื่อลดการท�างานแยกส่วนที่มีขั้นตอนมากและขาดการประสานงาน

กันและช่วยให้การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การท�างานร่วมกันอาจจะ

มีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการอย่างการประชุมและไม่เป็นทางการ	เช่น	การหารือ	 

พดูคยุ	ประสานงานติดต่อ	เป็นต้น	โดยหวัใจส�าคัญของการสร้างนยิมในการท�างาน

ร่วมกัน	ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	

  การคิดทางบวกต่อกันในองค์กร	ความคิดมีผลโดยตรงต่ออารมณ	์

และพฤตกิรรม	เมือ่สมาชิกในองค์กรรับรูเ้หตุการณ์ทีเ่กดิขึน้แต่ละบคุคลจะตคีวาม

ไม่เหมอืนกนั	คนทีค่ดิลบจะมองเหตุการณ์เฉพาะด้านท่ีไม่ดแีละมองข้ามส่วนดไีป	
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เช่น	เมื่อหัวหน้าต�าหนิเรื่องงาน	คนคิดลบก็จะเห็นแต่ด้านลบว่าหัวหน้าเข้มงวด	 

ขี้บ่น	ไม่เห็นใจลูกน้อง	เมื่อคิดลบก็จะเกิดความรู้สึกลบ	เช่น	โกรธ	น้อยใจ	เป็นต้น	

พฤติกรรมที่แสดงออกทางลบ	เช่น	หน้าบึ้ง	บ่น	ท�างานแย่ลง	เป็นต้น	

	 การฝึกคิดบวกจึงเป็นการตีความใหม่โดยปรับความคิดให้มองด้านบวก

ของเหตุการณ์	เพราะธรรมชาติของเหตุการณ์ย่อมมีทั้งด้านบวกและลบเสมอ	 

ดังตวัอย่างทีไ่ด้หยบิยกมาข้างต้น	หากเป็นผูคิ้ดบวกกจ็ะเหน็ส่วนดขีองหวัหน้างาน	

เช่น	เขาอยากให้งานออกมาดี	เขารู้ใส่ใจการท�างานของลูกน้อง	เมื่อคิดบวก 

ความรู้สึกดีก็จะตามมา	เช่น	ยอมรับค�าแนะน�าที่ดีของหัวหน้า	หลังจากน้ัน

พฤติกรรมก็จะแสดงออกไปในทางบวก	เช่น	ยิ้มแย้ม	ขอบคุณท่ีเสนอแนะ	ให้ 

ความร่วมมือ	เป็นต้น	

	 การฝึกคิดทางบวกสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องของสติ	 เพราะความคิด 

ทางบวกจะเกดิขึน้ได้ง่ายเมือ่คนเรามกีารฝึกสต	ิการคดิทางบวกนัน้ถ้ากล่าวในแง่

ของการใช้สตกิค็อืการมสีตใินการคดิใคร่ครวญ	(Contemplation)	นัน่เอง	ดงันัน้	 

การฝึกให้พนกังานในองค์กรได้มกีารน่ังสมาธิ	ปฏบิติัธรรม	จงึมปีระโยชน์ท่ีช่วยให้

พนักงานท�างานอย่างสงบและแสดงคุณค่าในตนเองออกมาในการท�างาน	เช่น	

ความซ่ือสัตย์	ความอดทน	ความรอบคอบ	มีน�้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน	และยังช่วย

ให้สมาชกิในองค์กรได้คิดบวกต่อกนัมากยิง่ขึน้	เพราะเมือ่มสีตใินการท�างานก็ย่อม

มีสติในการคิดนั่นเอง

  การสือ่สารทีด่ใีนองค์กร	การฝึกให้พนกังานในองค์กรได้สือ่สารทาง

บวกทัง้โดยค�าพูดและการใช้ภาษาท่าทาง	โดยเฉพาะท่าทางการรบัฟังและการพดู

ด้วยอวัจนภาษาทางบวกเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างความสุขในองค์กร	การฝึก

สติให้แก่พนักงานในองค์กรมีส่วนส�าคัญในการช่วยให้เกิดการสื่อสารอย่างมีสต	ิ

การสือ่สารในองค์กรควรสร้างบรรยากาศทีดี่และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์	อย่างเช่น	

การประชุมหรือการปรึกษาหารือ	ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาท่ีพนักงานองค์กรได้มี

โอกาสในการร่วมใจ	ร่วมคดิ	ร่วมเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาตนเอง	พฒันางานหาทางแก้ปัญหา
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ร่วมกนั	การพดูคยุหรือประชมุทีม่กัไม่ประสบความส�าเรจ็	เนือ่งจากสมาชิกเพยีงแค่

มานั่งรับฟังเท่านั้น	และสมาชิกมุ่งแต่เอาแต่ชนะหรือแก้ตัวในปัญหาที่เกิดข้ึน	 

จึงเกิดบรรยากาศของการโต้แย้งกัน	ฉะนั้นการท�าให้การสื่อสารในองค์กรมี

บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น	และยอมรับ 

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน	 โดยเน้นการส่ือสารท่ีท�าให้องค์กรมีความสุข	 

มีบรรยากาศที่ดี	2	ลักษณะ	คือ

	 -	 สุนทรยีสนทนา	(Dialogue)	มุง่เน้นการฟังอย่างใส่ใจ	เพือ่รบัฟังและ

เรียนรูจ้ากผูพ้ดู	และเมื่อสะท้อนความคดิออกไปก็ท�าด้วยเจตนาที่ต้องการเรยีนรู้

จากผู้พูด	หรือต้องการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

	 -	 การอภิปรายอย่างสร้างสรรค์	(Creative	Discussion)	มุ่งเน้นการ

หาทางออกร่วมกันเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	ผู้พูดมีเจตนาที่จะเสนอความคิดโดยไม่ 

ยึดติดว่าจะต้องเป็นทางออกที่ถูกหรือดีกว่าคนอื่นๆ	แต่ละคนก็มีโอกาสน�าเสนอ

ความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	ๆ	จึงสามารถช่วยกัน 

หาทางออกที่เหมาะสมได้

	 การสื่อสารนี้ต้องอาศัยการฝึกและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร	

ซึ่งก็กลับมาเชื่อมโยงกับพื้นฐานของการสร้างความสุขในองค์กร	คือ	เรื่องการฝึก

สต	ิซ่ึงเมือ่มสีตใินการสือ่สารการประชมุ	พดูคยุอย่างสร้างสรรค์กจ็ะเกดิขึน้ได้ง่าย	

เนื่องจากถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ได้ยากในขณะที่มีสติในการพูดจากสื่อสาร	

 3. การสร้างค่านิยมองค์กร	องค์กรทั้งหลายต่างมีความคาดหวังว่า 

ท�าอย่างไรที่จะท�าให้สมาชิกขององค์กรมีค่านิยมที่เกื้อกูลการท�างาน	การผลิต 

และการให้บริการ	หลาย	ๆ	องค์กรได้พยายามคิดค�าขวัญข้ึนมาเป็นค่านิยมร่วม	

บางองค์กรก็ให้สมาชิกร่วมกันคิดหาค�าที่จะเป็นค่านิยมขององค์กร	 เพื่อให้

พนักงานได้ตระหนกัและระลกึถงึค่านยิมทีท่างองค์กรต้องการให้ทุกคนยดึถือเป็น

แนวทางในการท�างานในทศิทางเดียวกัน	กระบวนการในการเปลีย่นแปลงค่านยิม

สู่การปฏิบัติขององค์กร	โดยการเปลี่ยนแปลงคนให้ตระหนักรู้ค่านิยมและน�ามา
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ปฏบิตัน้ัินต้องพฒันาการเรยีนรูข้องสมาชกิในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง	โดยอาจมกีาร

ใช้เครื่องมือมาใช้	เช่น	เรื่องเล่าเร้าพลัง	การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน	(	AAR	:	

Action	After	Review)	เป็นต้น	ซึ่งหากใช้ค่านิยมองค์กรเป็นเป้าหมายร่วมด้วย	

และใช้กิจกรรมเหล่านี้มาเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงร่วมกับการ

สนทนาอย่างมสีต	ิจะท�าให้พนกังานในองค์กรได้ตระหนกัถงึค่านยิมและปฏบิตัติน

ตามแนวคิดแนวทางขององค์กรที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้อย่างแน่นอน	ที่กล่าวมา

ทัง้หมดน้ีเป็นแนวทางทีจ่ะท�าให้สมาชกิในองค์กรได้เริม่ต้นจากการพฒันาตนเอง

โดยการฝึกการเรียนรู้การเปลีย่นแปลงภายใน	มกีารใช้สมาธแิละสตเิป็นเครือ่งมอื

ช่วยในเรื่องการท�างาน	และช่วยให้เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น	สุดท้ายคนจะเกิด

ความตระหนกัและซาบซึง้กบัค่านยิมขององค์กรและกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร

ในที่สุด	

	 ทั้งนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างบริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	องค์กร

สุขภาวะที่มีแนวคิดและกระบวนการสร้างความสุขในมิติ	Happy	Soul	ให้แก่

คนในองค์กร	ซึ่งนอกจากจะมีแนวคิดให้คนในองค์กรเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว 

ยงัมวีฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิให้พนักงานเป็นคนดี	คนเก่ง	โดยผูเ้ขียนได้น�ากรอบ

แนวคดิข้างต้นมาวเิคราะห์ให้เหน็ฐานคดิขององค์กรอนัน�ามาซึง่ค่านยิมตลอดจน

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมคนดี	และยังได้วิเคราะห์กระบวนการการสร้างสุข 

ของบริษัท	ไลอ้อนฯ	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	เพื่อให้เห็นข้ันตอนและผลลัพธ์ที่ได้ว่า	

การสร้างความสุขในองค์กรที่เกิดจากความสุขจากภายในบุคคลนั้นก่อให้เกิด 

ผลดีต่อองค์กรอย่างไรบ้าง	ซึ่งจะเป็นแนวทางให้องค์กรอื่นๆ	ได้น�าไปปรับใช้ให้

เหมาะกับบริบทของตนเองต่อไป
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Lion องค์กรคนดี 

“สร้างคนให้สุขจากใจ องค์กรได้งานดี”

 

แผนภาพที่ 3	 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ	บริษัทไลอ้อน	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด

	 บริษัทไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือ 

สหพัฒน์กับบริษัทไลอ้อน	(ประเทศญี่ปุ่น)	ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค	ไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า	ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว	ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก	

ผลิตภณัฑ์ส�าหรบัเดก็	เป็นต้น	บรษิทันีก่้อตัง้มานานกว่า	45	ปี	พร้อมกบัการสร้าง

ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสขุ	โดยมกีระบวนการสร้างสขุทีมุ่ง่เน้นการพฒันา

ด้านจติใจคน	เป็นส�าคญั	เนือ่งจากเหน็ว่าตวัแปรส�าคญัทีส่ดุขององค์กรคอื	“คน”	

พร้อมกับมีเป้าหมายส�าคัญคือ	สร้างองค์กรให้เติบโต	มั่นคง	และมีความสุข 

อย่างยั่งยืน	



ลัดดา เลิศจิตรการุณ

สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 4: การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร  |  17

	 นอกจากนี้บริษัทมีวิสัยทัศน์คือ	การเป็นบริษัทที่มีสมรรถนะในการ

พัฒนาและแข่งขนั	เพือ่เป็นผูน้�าด้านการผลติสินค้าอปุโภค	บรโิภคในภมูภิาคเอเชยี	

อย่างมคีณุธรรม	โดยมค่ีานยิมหลกัคอื	“ธรุกจิคูค่ณุธรรม”	พร้อมพนัธะสญัญาว่า	

“สร้างความดสีูส่งัคมและสร้างสขุภาวะท่ีดสีูผู้่บรโิภค”	และปัจจยัส�าคญัในการ

สร้างองค์กรคือ	“ความดีเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงในองค์กรและความเก่ง

เป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโต”	น�ามาซ่ึงวัฒนธรรมองค์กรท่ีว่า	“ยกย่อง

คนดี ส่งเสรมิคนเก่ง”	นอกจากจะพัฒนาบคุลากรภายในองค์กรแล้วยงัมกีารขยาย

ความดสีู่สังคม	เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่และคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

	 ทั้งนี้บริษัทไลอ้อนฯ	ได้นิยามค�าว่า	คนดี	คือ	คนที่มีศรัทธาในคุณธรรม	

และจริยธรรม	ที่ดีงาม	คิดดี	พูดดี	ท�าดี	รู้รักสามัคคี	มีความซื่อสัตย์สุจริต	มีความ

รับผิดชอบ	และปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ	ส่วน	คนเก่ง	คือ	คนท่ีมีความรอบรู้	 

มีลักษณะเป็นพหูสูตและได้ฝึกฝนจนกลายเป็นมืออาชีพ	ดังนั้นท�าให้เห็นว่า 

การตัง้เป้าหมายการท�าธรุกจิของบรษัิทไลอ้อนฯ	ได้คาดหวังว่า	ค่านิยม	และพันธะ

สัญญาน้ีจะเป็นสิ่งเตือนใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงและเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตนเองให้เป็นคนดีในแบบฉบับของบริษัท	และสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร	และ

พันธะสัญญาที่ได้ตั้งไว้	จนกระทั่งกลายมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรข้างต้นในที่สุด	

แต่การที่จะท�าให้ค่านิยมซึ่งเป็นนามธรรมให้กลายเป็นจริงได้นั้น	ต้องมี

กระบวนการที่จะแปลงค่านิยมไปสู่การปฏิบัติของคนในองค์กร	

	 ซึ่งบริษัทไลอ้อนฯ	ได้มีกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในให้แก่

พนักงานในองค์กร	เพ่ือให้การท�างานและการด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับค่านิยม

ขององค์กรคอื	“ธรุกจิคูค่ณุธรรม”	และเชือ่ว่าการขบัเคลือ่นองค์กรให้มัน่คงต้อง

อาศัยความดี	โดยคุณบุญฤทธิ์	มหามนตรี	กรรมการผู้จัดการบริษัท	ไลอ้อนฯ	 

ได้กล่าวถึงแนวคิดการสร้างองค์กรคนดีว่า	“คนดี เป็นรากฐานแห่งความมั่นคง

และยั่งยืน ผลงานที่เป็นเลิศย่อมเกิดจากมือของคนดี อันจะเป็นพลังขับเคลื่อน 

ให้สังคมผูกพันกัน ด้วยสายใยแห่งความดีน�ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อส่วนรวมและ

ประเทศชาติอย่างแท้จริง”
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	 จะเห็นได้ว่าบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างคนให้เป็นคนดี	และ

ต้องการจรรโลงสังคมให้เป็นสังคมแห่งความดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน	ดังนั้น

ลักษณะเด่นของโครงการหรือกิจกรรมของบริษัทไลอ้อนฯ	นอกจากจะท�าให้เกิด

การเปลีย่นแปลงภายในของตัวพนักงานซึง่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงในองค์กรให้

มีความสุขแล้วยังเป็นการแปลงค่านิยมหลักขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ	และต่อย

อดแพร่ขยายความดีไปยังคู่ค้าและสังคมด้วย	โดยมีข้ันตอนและกระบวนการท่ี

สะท้อนให้เห็นการสร้างความสุขในมิติ	Happy	Soul	ที่สอดรับกับค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร	ดังต่อไปนี้	

	 ในเชิงโครงสร้างของคณะท�างานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข	บริษัท	

ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์กรคนดี	 

โดยแบ่งงานเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการนโยบาย	ให้การส่งเสริม	สนบัสนนุ	เรือ่งความรู้	

ก�าลังคน	งบประมาณ

 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม	โดยแบ่งเป็น	4	กลุ่ม	ได้แก่

	 -	 กลุ่มเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	รับผิดชอบโครงการหรือ

กิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นแก่นในองค์กร	

	 -	 กลุม่พระโพธสัิตว์	รับผิดชอบโครงการหรอืกิจกรรมท่ีปลกูฝังคณุธรรม

การเป็นผู้ให้

	 -	 กลุ่มแปดแฮปปี้	รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ปลูกฝังความสุข

ที่พอเพียงและพอดี

	 -	 กลุ่มชุมชนคนดี	รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมให้ขยายเครือข่าย

ความดีสู่ชุมชน

 ส่วนที ่3 คณะกรรมการประเมนิผล	มหีน้าที	่ก�าหนดเป้าหมาย	ตดิตาม

ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงการและกิจกรรมให้เกิด

ประสิทธิภาพตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดีงามในองค์กรเพื่อยกระดับ

มาตรฐานคุณธรรม	จริยธรรมองค์กร	และความสุข
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	 ในส่วนของกิจกรรมความดีของบริษัท	ไลอ้อนฯ	หากพิจารณาจาก 

กรอบแนวคิดจิตตปัญญา	ผูเ้ขยีนได้แบ่งกจิกรรมสร้างความสขุในมิต	ิHappy	Soul	

ออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่ตามการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง	(Transformative	

Learning)	ในระดับต่างๆ	เพื่อให้เห็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากภายใน	

จนเกิดการตระหนักรูแ้ละเหน็คณุค่าภายในตนเอง	และน�าไปสูก่ารเหน็คณุค่าของ

ผู้อื่น	รู้จักการให้	การเสียสละแก่เพื่อนร่วมงาน	ไปจนถึงการสร้างสรรค์สังคม 

ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่	แบ่งปันความดีไปยังสังคมชุมชน	ดังนี้

 1. กจิกรรมการเปลีย่นแปลงภายในตนเอง (Self-Transformation) 

เป็นการเปลีย่นแปลงในระดับแรก	โดยเป็นกจิกรรมทีเ่ริม่ต้นจากการเปลีย่นแปลง

ภายในตนเอง	มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านในซึ่งประกอบไปด้วยจิตและการคิด	

ผ่านการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลายจนเกิดกระบวนการคิดใคร่ครวญ 

ด้วยจิตที่เปิดกว้าง	ประกอบด้วยจิตที่เป็นสมาธิและมีสติ	ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

 

รูปภาพที่ 1	 กิจกรรมสุขใจใส่บาตรและโครงการพักใจ	2	นาที	บริษัทไลอ้อน	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

 

  สุขใจใส่บาตร	เป็นกิจกรรมที่ทางองค์กรได้จัดขึ้น	เพื่อให้พนักงาน

ได้มีโอกาสท�าบุญแด่พระสงฆ์	ซึ่งมีผลทางด้านจิตใจต่อตัวพนักงาน	เป็นเสมือน

ก�าลงัใจให้ตวัเองสามารถต่อสูก้บัอปุสรรคทีก่�าลงัเผชญิอยู	่และท�าให้ตวัผูป้ฏิบตัเิอง

รู้สึกสบายใจ	สบายกาย	โดยกจิกรรมนีพ้นกังานจะใส่บาตรร่วมกนัทุกเช้าวนัจนัทร์
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ก่อนเริ่มท�างานที่ส�านักงาน	และทุกเช้าวันศุกร์ที่โรงงาน	โดยบริษัทนิมนต์พระ	 

9	รูปจากวัดใกล้เคียงมารับบาตร

  โครงการสมาธิกับการท�างาน	เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้พนักงาน 

ได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ	มีสติเตือนตัวเองให้ยึดมั่นในการปฏิบัติชอบเสมอ	โดยมีท้ัง 

การนิมนต์พระมาน�าฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ	ที่บริษัทและส่งเสริมให้พนักงาน 

ไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรม	เช่น	วัดอัมพวัน	ธรรมสถานว่องวานิช	วัดเขา

พุทธโคดม	โดยไม่นับเป็นวันลา	เป็นต้น	

  ห้องจิตใสใจสว่าง	บริษัท	ไลอ้อนฯ	ได้มีการสร้างห้องจิตใสใจสว่าง

ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้ใช้ห้องนี้	เป็นห้องฝึกนั่งสมาธิ	ปฏิบัติธรรมกันทุกเดือน	

โดยภายในห้องได้จัดให้มีมุมธรรมะ	โดยมีหนังสือสวดมนต์	หนังสือธรรมะ	ซีดี

ธรรมะ	เพือ่ให้พนกังานทีส่นใจใช้เวลาว่างเพือ่ฝึกจิตใจให้เกดิความสงบ	นอกจากนี้ 

ส�าหรบัพนักงานทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม	ทางบรษัิทกไ็ด้สร้างห้องละหมาด	เพือ่ให้

พนักงานที่เป็นมุสลิมได้ใช้ในการท�าพิธีทางศาสนาด้วยเช่นกัน

  โครงการพักใจ 2 นาที	เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้พักใจ	

ซึ่งในระหว่างการท�างานอาจพบเจอปัญหาต่างๆ	ท�าให้พนักงานรู้สึกเหนื่อยล้า 

จากการท�างานมาตลอดทัง้วัน	โดยทกุเวลา	14.00	น.	พนกังานจะได้พกัใจกนั	2	นาท	ี

ซึ่งจะเปิดเสียงตามสายน�าให้พนักงานได้เตรียมท�าสมาธิ	ที่โต๊ะท�างานของตนเอง	

เพื่อพักผ่อนจิตใจให้ผ่อนคลาย	การปฏิบัติเช่นน้ีท�าให้พนักงานได้ฝึกการมีสติ 

ในการท�างาน	รวมไปถงึช่วยผ่อนคลายความตึงเครยีดอนัเนือ่งจากการท�างานด้วย

  โครงการอุปสมบทหมู่ โครงการน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานชาย

ทีม่คีวามประสงค์จะอปุสมบท	ได้เรยีนรูธ้รรมะและฝึกปฏบิตัธิรรมเป็นระยะเวลา	

1	เดอืน	โดยมเีพือ่นพนักงานและญาติมิตรร่วมเป็นเจ้าภาพ	ซ่ึงทางบรษิทัจะไม่นบั

วันลาอุปสมบทเป็นวันลา

	 จากกิจกรรมและโครงการในกลุ่มนี้ทางบริษัท	 ไลอ้อนฯ	มุ ่งฝึกให้

พนักงานในองค์กร	ได้เริ่มต้นการสร้างความสงบให้กับจิตใจ	โดยฝึกให้พนักงาน 
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มีสมาธิและสติในการด�าเนินชีวิตรวมไปถึงการท�างาน	เรียนรู้ธรรมะ	ท่ีจะช่วย 

ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมประจ�าใจแก่พนักงาน	ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติตนในกรอบแห่งความดีงาม	ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิ	การปฏิบัติธรรม	 

การท�าบุญตักบาตรและเรียนรู้การรู้จักให้	นับได้ว่าเป็นการสร้างความสงบของ

จิตใจและเป็นการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึง

คุณค่าภายในตนเองและผู้อื่น	สอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า

ในตนเองกับความสงบของจิตใจที่ส่งผลต่อการท�างานในองค์กร	ดังนี้	

 

แผนภาพที่ 4	 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าในตนเองกับความสงบของจิตใจ

ที่มา:	การพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร.	ยงยุทธ	วงศ์ภิรมย์ศานติ์	,	(2555:31)

	 จากภาพข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า	การท่ีบุคคลมีสมาธิก็จะสามารถ

พัฒนาไปสู่การมีสติได้	โดยการฝึกสมาธิเป็นการฝึกจิตเพื่อให้เกิดความสงบและ

ผ่อนคลาย	ส่วนการฝึกสติเป็นการฝึกให้อยู่กับปัจจุบันโดยไม่วอกแวกและไม่ถูก

สอดแทรกด้วยอารมณ์ในขณะที่ท�ากิจต่าง	ๆ	ทั้งทางกาย	การสื่อสารตลอดจน

ความรู้สึกนึกคิด	โดยการฝึกสมาธิและสติจะน�าไปสู่การเข้าใจตนเอง	ตระหนักรู้

เท่าทันความรู้สึก	ซึ่งจะส่งผลเกิดความสงบภายในใจ	และน�ามาซึ่งคุณลักษณะที่

ด	ีอย่าง	ความมคีวามเมตตา	มคีวามรกัต่อผูอ่ื้น	ความอดทนอดกลัน้	ยตุธิรรม	และ

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น	เป็นต้น	

เมตตา

ให้อภัย
ความสงบ

รัก

สมาธิ สติ

ยุติธรรม

อดกลั้น
เป็น

แบบอย่าง
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	 การสร้างความสงบให้กบัจิตใจเป็นเรือ่งส�าคัญส�าหรับการท�างานเพือ่ให้

สามารถแสดงคณุค่าในตนเองได้	ทางจติวทิยาเรยีกว่า	การจดัการกบัอารมณ์และ

ความเครยีด	สมาชกิในองค์กรจงึต้องเรียนรูก้ารจดัการตนเอง	หรอืการจดัการกบั

อารมณ์และความเครียด	เพื่อสร้างความสงบของจิตใจด้วยการฝึกสมาธิซึ่งจะลด

อารมณ์และความเครียดที่สะสมอยู่ในจิตใจ	และสร้างพื้นฐานของจิตใจในการ

ท�างานด้วยจิตใจที่สงบต่อไป	ตามด้วยการฝึกสติเพื่อให้จิตใจอยู่กับการท�างาน	

โดยไม่ว้าวุ่นและไม่ถกูแทรกแซงด้วยอารมณ์	เน่ืองด้วยจติอยู่กับปัจจุบัน	การท�างาน

กจ็ะมีประสทิธิภาพ	เกดิการผดิพลาดน้อยลง	(ยงยทุธ	วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ,	2555:	31)

	 โดยเรื่องของสตินี้จะเป็นเครื่องมือทางจิตใจท่ีส�าคัญในการพัฒนาด้าน

ใน	ซ่ึงประกอบด้วยจิตและการคิด	จนเกิดกระบวนการใคร่ครวญสามารถท�าความ

เข้าใจกับสิ่งต่างๆ	จนเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง	ความเมตตากรุณา	เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่	และจิตสาธารณะ	สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับการปฏิบัติจริงในชีวิต

ประจ�าวนั	หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางการพัฒนาคนตามแนวทาง	Criticality-

Based ที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว	คือ	สอนให้มองโลกในแง่ดี	ตระหนักรู้ตนเอง	

เห็นคุณค่าของตนเอง	และส่งเสริมให้มีความคิดวิจารณญาณ	อันน�าไปสู่การรู้จัก

วิเคราะห์หาเหตุผลบนพื้นฐานความจริง	

 2. กจิกรรมมุง่เน้นการเปลีย่นแปลงภายในองค์กร (Organizational 

Transformation) กิจกรรมกลุ่มนี้มุ ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และ 

การแบ่งปัน	และการเป็นผูม้จิีตอาสาเพือ่ให้พนกังานในองค์กรเรยีนรูท่ี้จะมองเหน็

คุณค่าของผู้อื่นนอกจากการมองเห็นคุณค่าในตนเองไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ

เพื่อนพนักงานในองค์กรที่ประสบกับภาวะคับขันและประสบพิบัติภัยรวมไปถึง

การมจีติอาสาบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สงัคมรอบข้าง	โดยกจิกรรมดงักล่าวจะช่วยให้

คนในองค์กรมีคุณลักษณะของการมีน�้าใจ	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ไม่เห็นแก่ตัว	ส่งผลให้

เกิดการท�างานเป็นทีม	ลดความขัดแย้ง	เป็นต้น	โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้าง 

การเห็นคุณค่าผู้อื่น	ดังนี้	
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รูปภาพที่ 2	 กิจกรรมฝกึศิลปะการพัฒนาชวีติด้วยจติท่ีคิดจะให้	ณ	เสถียรธรรม

สถานและโครงการกระปุกพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน

ในองค์กร

  ฝึกศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยจิตที่คิดจะให้ ณ เสถียรธรรมสถาน 

เป็นกจิกรรมท่ีต้องการให้พนกังานเกดิการเปลีย่นแปลงภายใน	โดยเรยีนรูก้ารใช้ชีวติ

ร่วมกับผู ้อื่น	การมีจิตใจเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่	ซึ่งเป็นการฝึกสติปัญญาในการคิด

ใคร่ครวญอย่างลกึซึง้ในการใช้ชวีติ	ผ่านกระบวนการพฒันาจติและยกระดบัจติใจ

ให้เกิดการไตร่ตรอง	เกิดความเจริญงอกงามภายในจิตใจ	จนกระท่ังสามารถ 

มองเหน็และเชือ่มโยงกบัธรรมชาติเป็นอันหนึง่อนัเดยีวกัน	รกัเพือ่นมนษุย์	อนัน�าไปสู่

สันติแห่งการอยู่ร่วมกัน	รวมทั้งท�าให้มนุษย์เห็นคุณค่าของทุกคนที่อยู่รอบข้าง

และเห็นความงามของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว	ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิต

ให้พนักงานได้มีหลักคิดในการด�าเนินชีวิตและพร้อมมีจิตใจท่ีเป็นผู้ให้ผู้เสียสละ

แก่ผู้อื่นและสังคม	

  โครงการกระปุกพระโพธิสัตว์และตลาดนัดพระโพธิสัตว์	 เป็น

โครงการที่พนักงานได้ร่วมกันท�ากิจกรรมการให้และแบ่งปัน	เช่น	การบริจาคเงิน

เลก็	ๆ	น้อย	ๆ	โดยใส่กระปกุพระโพธสิตัว์ทกุวนั	และตัง้จติอธฐิานระลกึถึงความดี	

หรือการจัดตลาดนัดพระโพธิสัตว์ในบริเวณบริษัท	โดยการบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้

ใช้แต่มสีภาพดมีาขายในราคาย่อมเยา	เพือ่รวบรวมเงินไปช่วยเหลอืเพือ่นพนกังาน



Happy Soul: การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน

24  |  สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 4: การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร

ทีป่ระสบกบัความทกุข์ยากล�าบาก	อนัเนือ่งมาจากการเจบ็ไข้ได้ป่วยอันเนือ่งจาก

โรคภัย	เช่น	โรคมะเร็ง	โรคไตวายเรื้อรัง	เป็นต้น	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเห็นอก

เห็นใจ	มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

  โครงการสมุดบันทึก 365 วันร่วมกันท�าดี	ทางบริษัทได้มีการแจก

สมุดบันทึกความดีให้แก่พนักงานทุกปี	เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนท�าความดี	และเห็น

ความดีเป็นเรื่องง่าย	ใกล้ตัว	ท�าได้ทุกวัน	โดยพนักงานจะมีการจดบันทึก 

การท�าความดีของตนเอง	ไม่ว่าจะเป็นความดีเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	จากการช่วยเหลือ

เพื่อนพนักงานหรือผู้อื่น	พร้อมกับมีการยกย่องชมเชยผู้ที่ท�าความดี	เพื่อให้ขวัญ

และก�าลังใจในการท�าความดีต่อไป	และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	อีกทั้ง 

ยังเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้พนักงานคนอื่นๆ	ได้ยึดถือปฏิบัติตน

ตามด้วย

  โครงการไลอ้อนจิตอาสา	องค์กรจะรับอาสาสมัคร	เพื่อให้พนักงาน

ที่มีจิตอาสามารวมพลกันในวัน	Lion	Cleaning	Day	(ทุกพฤหัสที่	4	ของเดือน)	

ออกท�าความสะอาดบริเวณรอบ	ๆ	ส�านักงาน	วัด	และชุมชนใกล้เคียง	เป็นการ

ฝึกตนให้รู้จกับ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สงัคมส่วนรวม	สร้างจติส�านกึในการอยูร่่วมกนั

ด้วยความเป็นระเบียบ	นอกจากนี้ชมรมจักรยานไลอ้อน	จะมีสมาชิกชาวไลอ้อน

อาสาท่ีรักการปั่นจักรยานได้รวมตัวกัน	โดยในทุกวันหยุดจะชักชวนกันไปท�า 

ความดี	เช่น	ปั่นจักรยานไปท�าบุญ	จัดแรลลี่จักรยานรวมตัวไปช่วยซ่อมแซม

อุปกรณ์การเรียนตามโรงเรียนในชุมชนรอบข้าง	เป็นต้น	

	 จากกิจกรรมในกลุ่มนี้ท�าให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาจิตใจของ

คนในองค์กรอกีทางหน่ึง	โดยการเหน็อกเหน็ใจผูอ่ื้น	มนี�า้ใจช่วยเหลอืผูท่ี้เดือดร้อน

หรือสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่สังคม	ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส	

ปลอดพ้นจากความเหน็แก่ตัว	ตามแนวทางการพฒันาบคุลากรจากภายในในด้าน	

Responsibility – Base	คือ	การสอนให้รู้จักตนเอง	มีความเสียสละ	และพร้อม

ผลักดันสังคมให้ก้าวหน้า	สร้างสรรค์ความดีงามสู่สังคมและเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่น	
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	 นอกจากนี้	ผู้เขียนยังมองว่า	กิจกรรมการให้	การแบ่งปันและจิตอาสานี้	

ได้แฝงกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน	เรียกว่า	“จิตวิวัฒน”์	เป็นกระบวนการ

ที่ท�าให้มนุษย์พัฒนาจิตให้มีระดับที่สูงขึ้น	มีมโนธรรมหรือความใฝ่ดี	เกิดความ

รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น	หากเชื่อมโยงกระบวนการดังกล่าวกับการท�า

กิจกรรมในกลุ่มนี้	กล่าวได้ว่า	โดยความเป็นจริงแล้วพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์

มีจิตใจใฝ่ดีหรือมโนธรรมอยู่	หรือจะเรียกว่า	เมตตาและความเห็นใจติดตัวอยู่	 

แต่จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับการฝึกฝนกล่อมเกลา	นอกเหนือจากนี้ใจเรายังมี

ธรรมชาติชั้นหน่ึงซึ่งอยู่ลึกสุด	ได้แก่	สภาวะที่เป็นอิสระ	ปลอดโปร่ง	ผ่องใส	 

ปลอดพ้นจากความเห็นแก่ตัว	หรือความยึดถือในตัวตนหรืออัตตา	เป็นสภาวะ 

ที่เส้นแบ่งระหว่าง	“ฉัน”	กับ	“ผู้อื่น”	หมดไป	เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับ

สรรพสิ่งรอบตัว

	 ในการอยู ่ร ่วมกันกับองค์กร	อุปสรรคอย่างหนึ่งท่ีต้องพบเจอ	คือ	 

ความเป็นอัตตาหรือความเห็นแก่ตัว	ซึ่งหากคนในองค์กรได้รู้จักเรียนรู้การให	้ 

การนึกถงึผู้อืน่	ความเสยีสละ	มเีมตตากรณุา	ผ่านกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการเหน็คณุค่า

ของผู้อื่น	การเห็นประโยชน์ส่วนรวมอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า	ก็จะสามารถ

ปลุกจิตส�านึกใหม่	(New	Consciousness)	หรือจะเกิดความรู้สึกนึกคิดใหม ่

อย่างส้ินเชิงที่เรียกว่า	จิตเปลี่ยน	จนกระทั่งบุคคลกลายเป็นผู้มีคุณลักษณะ 

ดังกล่าว	ดังเช่นที่	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ประเวศ	วะสี	ได้กล่าวไว้ในปาฐกถา

สวัสดิ์	สกุลไทย	เรื่อง	“มหาวิทยาลัยกับจิตตปัญญาศึกษาและไตรยางค์แห่ง 

การศึกษา”	จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	 

เมื่อวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2550	ดังมีความตอนหนึ่งว่า	“การเข้าถึงความจริง 

ความดี ความงาม เป็นการปฏิวัติจิตส�านึก ท่ีง่ายที่สุดคือ การนึกถึงคนอื่นหรือ 

สิ่งอื่น หรือการมีความเมตตากรุณา การนึกถึงสิ่งอื่นและคนอื่นก็เป็นมายาคติ 

แห่งการเอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง เป็นการเข้าหาความจรงิแล้ว เพราะในความเป็นจรงิ

มีคนอื่นและสิ่งอ่ืนด้วย ไม่ใช่มีแต่ตัวเรา การนึกถึงคนอื่นและสิ่งอื่นก็เป็นความดี
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และความงาม การมีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ เป็นการก้าวสู่ความจริง ความดี  

ความงามแล้ว ...”	

	 จะเห็นได้ว่าการมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง	 เกิดจากการพัฒนาจิต

ให้เกิดมโนธรรมหรือความใฝ่ดีและจิตที่ไม่ยึดถืออัตตาให้เจริญงอกงาม	ชีวิตท่ี

พฒันาเพราะจติวิวฒัน์ย่อมเป็นพลงัขับเคลือ่นองค์กรให้รดุหน้าไปได้	ขณะเดียวกนั

องค์กรที่พัฒนาแล้วย่อมส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างจิตวิวัฒน์และพัฒนาชีวิต	

กลายเป็นวัฏจักรแห่งความดีงามได้ในที่สุด	

 3. กิจกรรมมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงภายในสังคม (Social Trans-

formation)	ทางบริษัท	ไลอ้อนฯ	เชื่อว่า	“สังคมที่ผูกพันด้วยสายใยแห่งความดี 

ย่อมน�ามาซึง่ประโยชน์สขุต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง”	ดงันัน้ทางองค์กรจงึได้มกีาร

ท�าตลาดแนวใหม่	โดยวิธีการใช้ความดีเป็นตัวขับเคลื่อน	อย่างการใช้ความดี 

เป็นโปรโมชัน่แทนการลดแลกแจกแถม	เป็นการสร้างความผกูพนัระหว่างร้านค้า

และชุมชน	เพื่อสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันด้วยความดี	เช่น	กิจกรรมการร่วม

บริจาค	1	บาทต่อทุก	ๆ	ยอดขาย	50	บาทของร้านค้า	เพื่อให้ร้านค้าน�าเงินที่ได้

ไปสร้างความดีในชุมชนตาม	commitment	ต่อไป	และจากการท่ีบริษัทผลิต

สินค้าเพ่ือสุขภาพ	เช่น	ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก	จึงมีแนวคิดส่งเสริมคนไทยให้มี

สุขภาพช่องปากที่ดี	ท�าให้เกิดโครงการร่วมกับชมรม	ทันตสาธารณสุข	จนกลาย

เป็นโครงการทันตสาธารณสุขเพื่อคนไทยสุขภาพแข็งแรง	อีกทั้งยังสนับสนุนงาน

วิจัยต่าง	ๆ	ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาสินค้าขององค์กรให้มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น	

	 นอกจากน้ีทางบริษัทยังได้พยายามขยายความดีออกสู่สังคม	 โดยใช้

ผลิตภัณฑ์เป็นส่ือกลางในการตอกย�้าให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงคุณธรรมและ 

การท�าความดี	ในการด�าเนินชีวิต	เช่น	การพิมพ์แนวคิดความสุข	8	ประการ	 

ลงในถงุผลิตภณัฑ์ผงซกัฟอก	เพือ่ชกัชวนให้ผูบ้รโิภคท�าความดเีพือ่ความสขุ	หรอื

ช่วงที่มีการเลือกตั้ง	ได้มีการพิมพ์ข้อความว่า	“คนดีไม่ขายเสียง”	ลงบนฉลาก 
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ของผลิตภัณฑ์	เป็นต้น	อีกทั้งยังได้คิดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท่ีสะท้อนภาพลักษณ์ 

การเป็นองค์กรคนดขีองบรษัิทและส่งเสรมิสนบัสนนุให้คนในสงัคมได้ตระหนกัถงึ

ความดีงาม	และการย�้าเตือนถึงคุณธรรมต่างๆ	ที่ทุกคนควรปฏิบัติ	นั่นก็คือ	

ผลติภณัฑ์อปุโภคบริโภคภายใต้ยีห้่อ	“ซือ่สตัย์”	ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ได้เน้นเรือ่ง

การโฆษณาและไม่ได้มุ่งที่ยอดขาย	แต่มุ่งหวังให้ค�าว่า	“ซื่อสัตย”์	กระจายอยู่ใน

สงัคมไทยเสมอืนเป็นตวัแทนของบรษัิทในการขยายความดสีูส่งัคม	และด้วยภาพ

ลักษณ์ผลิตภัณฑ์จะเน้นการออกแบบที่เรียบง่าย	ไม่หวือหวา	และบนบรรจุภัณฑ์

ก็จะมีค�าขวัญเกี่ยวกับคติสอนใจการท�าความดีและหลักธรรมะด้วย	เช่น	“คนเรา

จะบรรลุเกียรติได้	เพราะความซ่ือสัตย์”	หรือ	“ซื่อกินไม่หมด	คดกินไม่นาน”	

เป็นต้น	อกีทัง้ในตวับรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์ทกุยีห้่อของบรษิทัไลอ้อนฯ	ยงัมกีาร

พิมพ์อกัษรเบลล์	เพ่ือให้ผูพ้กิารทางสายตาสามารถเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ได้เท่าเทยีม

กับคนปกติ	

แผนภาพที่ 5	 กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความดี	บริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	 

จ�ากัด
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	 หากพิจารณาการสร้างเครือข่ายขยายความดีของบริษัทไลอ้อนฯ	นี้	

สามารถเชื่อมโยงตามกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่ดี

จากภายในด้าน	Productivity – Base	คือการรู้จักสร้างสรรค์	ผลิต	คิดผลงาน

ใหม่	ๆ	และ	Responsibility - Based	คือ	การรู้จักเสียสละ	ผลักดันสังคม 

ให้ก้าวหน้า	สร้างสรรค์สังคมให้เป็นไปในทางที่ดี	โดยองค์กรได้คิดกลยุทธ์การใช้

ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อกลางในการช่วยผลักดันให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณ 

ความด	ีเนือ่งจากเมือ่ผูบ้รโิภคได้เหน็หรือใช้ผลติภณัฑ์กจ็ะเป็นการตอกย�า้ความคดิ	

จติส�านึกการมคีณุความดใีห้กบัผูบ้รโิภค	และผลทีต่ามคอื	ภาพลกัษณ์ขององค์กร

ทีมุ่ง่เน้นการผลติสนิค้าทีด่ใีห้กบัผูบ้รโิภค	และเป็นผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูป้ระกอบการ

ทีม่คีณุธรรม	นอกจากจะท�าให้ภาพลกัษณ์ของผลติภัณฑ์เป็นผลติภณัฑ์ทีด่แีล้วยงั

สะท้อนไปถงึแนวคิด	ค่านยิมหลกัรวมไปถงึวฒันธรรมองค์กรทีมุ่ง่ส่งเสรมิการท�า 

ความดทีัง้จากภายในองค์กรและนอกองค์กร	ส่งผลให้เกดิความเลือ่มใสและเช่ือถือ

ไว้วางใจจากผูบ้รโิภคในการเช่ือมัน่ในคุณภาพสนิค้าและคูค้่าท่ีท�าให้เกิดความไว้ใจ

และเป็นพันธมิตรทางการค้าได้อย่างยั่งยืน

 

รูปภาพที่ 3	 ตวัอยา่งผลติภณัฑข์องบรษิทัไลออ้น	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ทีไ่ดใ้ช้

สินค้าเป็นสื่อกลางน�าเสนอคุณธรรมความดีไปยังผู้บริโภค
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	 ซ่ึงการด�าเนนิธรุกจิพร้อมกบัสร้างสรรค์สงัคมให้เกดิความดงีาม	โดยการ

ผลติสนิค้าทีส่ะท้อนภาพลกัษณ์ในเร่ืองการท�าความดีมีคณุธรรมเพือ่ให้คนในสงัคม

ตระหนักรู้และน�าไปปฏิบัตินั้น	ผู้เขียนมองว่า	นอกจากผู้บริโภคแล้วที่จะเกิดการ

เปลีย่นแปลงความคดิและให้ความสนใจตระหนักรูใ้นการท�าความด	ีท่ีส�าคญัคนใน

องค์กรต้องมจีติส�านกึและตระหนกัเหน็ความส�าคญัของคณุธรรมความด	ีจากการ

สร้างผลติภณัฑ์น้ีเช่นกนั	ฉะนัน้การท�างานต้องมคีวามตัง้ใจในการผลติสนิค้าและ

มีความหวังดีต่อผู้ใช้ให้ได้ใช้สินค้าที่ดีด้วย	ซึ่งนับว่าเป็นการฝึกการพัฒนาตนเอง

ให้เกดิการเปล่ียนแปลงภายในสูภ่ายนอกในด้าน	Creativity - Based	คอื	การสอน

ให้พัฒนาตนเองให้เต็มที่ตามศักยภาพ	รู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ให้กับองค์กรและ

สงัคม	โดยการท�างานและการคดิกลยทุธ์ทางการค้าเพือ่ให้เชือ่มโยงพนัธะสญัญา

และค่านิยมขององค์กรนั้น	ต้องอาศัยความคิดเชิงสร้างสรรค์และและความตั้งใจ

ในการท�างานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กร	

	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมของบริษัทไลอ้อนฯ	

ได้มีการส่งเสริมและปลูกฝังให้คนในองค์กรมีคุณธรรมในจิตใจ	มีจิตส�านึกที่ดีต่อ

ผู้อื่น	ซ่ึงหมายถึงเพื่อนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน	และยังฝึกการเป็นผู้ให้ส่งต่อ

ความดีแก่ผู้อื่นรวมถึงชุมชนสังคมอีกด้วย	ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิดของการ

พัฒนาตนเองจากภายในหรือจิตตปัญญาและจิตวิวัฒน์ท่ีได้หยิบยกมาในข้างต้น	

อันน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร

	 โดยกรณีศึกษา	บริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ท�าให้เห็นถึง 

ภาพใหญ่ทั้งองค์กรในการสร้างความสุขในมิติ	Happy	Soul	ตั้งแต่การสร้าง 

ค่านิยม	พันธะสัญญา	จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ในที่สุด	และน�ามา 

ซ่ึงผลลพัธ์คอื	ดชันีความสขุของพนกังานมมีากขึน้	คณุสมพร ศรินิพุงศ์ ผูจ้ดัการ

ส่วนทรัพยากรบุคคล-ธุรการ	ได้กล่าวว่า	“หลังจากทางบริษัทได้จัดกิจกรรม 

ความสุขมานั้น	ตนสังเกตเห็นได้ว่า	พนักงานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส	เป็นมิตรกัน

มากขึน้	มจีติอาสา	มนี�า้ใจช่วยเหลอืเพือ่นร่วมงานเวลาเพือ่นได้รบัความเดอืดร้อน	

ซึ่งสิ่งนี้ท�าให้ไม่เกิดความขัดแย้งในองค์กร”	
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	 และสิ่งที่วัดจากผลประกอบการ	จะเห็นว่าในช่วง	7	ปีที่ผ่านมา	(ปี	ค.ศ.	

2004	–	2010)	ผลประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	108	และทางบริษัท

ได้มีการตั้งเป้าการขายโดยมุ่งหวังว่าตั้งแต่ปี	ค.ศ.2010	-	2015	ซึ่งปี	ค.ศ.	2015	

ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หรือ	AEC	ยอดขายของบริษัทจะเพิ่ม 

อีกร้อยละ	90	ดังภาพต่อไปนี้

 

แผนภาพที่ 6	 การตั้งเป้าการขายสินค้าของบริษัทไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 สิ่งนี้ท�าให้เห็นว่า	การเติบโตในธุรกิจของบริษัท	ไลอ้อนฯ	ส่วนหนึ่งเป็น

ผลพวงมาจากการทุม่เทท�างานของพนักงานในองค์กรอย่างเตม็ท่ี	ซึง่ความทุ่มเทน้ี

ก็มาจากการที่องค์กรได้ให้ความสุขใจแก่พนักงาน	จึงท�าให้บริษัทมีผลผลิตที่ดี

	 ปัจจัยท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จในการเป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีพัฒนาคน

ให้สุขจากภายในของบรษิทัไลอ้อนฯ	นัน้	คอื	การสร้างค่านยิมร่วมกนัตัง้แต่ระดบั

ผูบ้รหิารและพนักงาน	เพือ่ให้เกดิการน�าไปปฏบิตัอิย่างแท้จรงิ	จนเป็นวฒันธรรม

องค์กรและเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร	และมีการประกาศว่าเป็นองค์กรคนด	ี 

รวมไปถึงการออกแบบกระบวนการสร้างความสุข	 โดยการผ่านกิจกรรมท่ี

สร้างสรรค์	และมเีป้าหมายเพ่ือมุง่การพัฒนาชวิีตจากภายใน	กล่าวคอื	การส่งเสรมิ

ให้เกิดการเห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืนรวมไปถึงการจรรโลงสังคมให้ดีข้ึนอีกด้วย	
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และมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	และมีการด�าเนินตามแผนอย่างเห็น

เป็นรูปธรรม	ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรทีมงานในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการ

ต่าง	ๆ	ซึ่งมีการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน	อีกทั้งการออกแบบกิจกรรมหรือ

โครงการต่าง	ๆ 	ยงัได้รบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารระดบัสงู	ซ่ึงได้เลง็เหน็ความส�าคญั

ในการพัฒนา	คนให้เป็นคนดีและคนเก่ง	จนเอื้อให้เกิดบรรยากาศในองค์กรให้ 

ส่งเสริมการพัฒนาจิตทั้งระดับบุคคล	ระหว่างบุคคล	ทีมงาน	และองค์กร

	 และจากการขับเคลื่อนความสุขขององค์กรด้านมิติ	Happy	Soul	ในแง่

ของการพัฒนาตนเองจากภายใน	ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่า	หากองค์กรได้มุ่งเน้น

พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีจากภายใน	นอกจากจะท�าให้พนักงานในองค์กรม ี

ความสุขที่เป็นส่วนบุคคล	คือ	การมีจิตส�านึกดี	มีมโนธรรม	คุณธรรมและเห็น

คุณค่าในตนเอง	ซึ่งเป็นความสุขจากภายในตัวบุคคล	ยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง

ความสุขในมิติอื่น	ๆ	ได้อีก	ไม่ว่าจะเป็นความสุขในมิติ	Happy	Heart	คือ	 

ความมีน�้าใจ	ช่วยเหลือผู้อื่น	ซึ่งท�าให้บรรยากาศการท�างานเต็มไปด้วยการ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างพนักงาน	มีการท�างานเป็นทีมอย่างแท้จริง	และ

จากการช่วยเหลือกันภายในองค์กรแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงสังคม	ด้วยการท�าตนให้

เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ช่วยเหลืองานชุมชนรอบข้าง	รู้จักแบ่งปันมีจิตสาธารณะ	

ก็ส่งผลให้เกิดความสุขในมิติ	Happy	Society	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เริ่ม

จากการมคีณุธรรมความดปีระจ�าใจ	ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า	การพฒันาบคุลากรให้สขุ

จากภายในจากคนหนึ่งคน	สามารถต่อยอดไปสู่คนหมู่มากจนกลายเป็นสังคม 

ที่น่าอยู่ได้	

ปัจจัยเงื่อนไขสู่ความสำาเร็จ

	 การสร้างองค์กรแห่งความสุขให้เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มี

ความสุขจากภายใน	และด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสังคมอย่างเช่น	บริษัท	ไลอ้อน	

(ประเทศไทย)	จ�ากัดนัน้	จะเห็นได้ว่า	สิง่ทีเ่ป็นกุญแจส�าคญัอนัดบัแรกคอื	ผูบ้ริหาร
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ที่มีวิสัยทัศน์และมีความต้ังใจที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

คู่สังคมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีขององค์กรและสังคม	ซ่ึงผู้บริหารต้อง

ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการให้คุณค่าตนเองแก่พนักงาน	และมี

กระบวนการออกแบบกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัค่านยิมและวฒันธรรมองค์กร	เพือ่

ให้พนักงานทกุคนได้ตระหนกัถงึค่านยิมทีท่างองค์กรได้ประกาศเพือ่เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาองค์กร	

	 นอกจากน้ีสิง่ส�าคัญทีจ่ะช่วยให้พนักงานได้ฝึกการเรียนรูจ้ากภายใน	เพือ่

ก่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น	นั่นก็คือการมีทีมงานที ่

เข้มแขง็	มโีครงสร้างการท�างานและรบัผดิชอบการขบัเคลือ่นองค์กรแห่งความสขุ

ที่ชัดเจน	โดยมีการแบ่งหน้าที่กันในแต่หมวดกิจกรรม	ซึ่งทีมงานเป็นผู้ที่มีความรู้

และเข้าใจแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสุขเป็นอย่างดี	และในเชิงการปฏิบัติ

ทีมงานก็เป็นผู้ค้นหานวัตกรรมและใช้การจัดการเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย

การพัฒนาจิตใจคนในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ	ที่ได้ช่วยกันคิดข้ึนมา	 ซ่ึงเป็น

กจิกรรมทีก่่อให้เกดิการเรียนรูไ้ด้ง่าย	สามารถน�าไปปรบัใช้ในการท�างานทีเ่หมาะสม

กับระบบองค์กรได้	อีกทั้งยังมีการส่งเสริมและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

	 หากองค์กรใดต้องการสร้างองค์กรแห่งความสุขในมิติ	Happy	Soul	 

ในด้านการพฒันาบคุลากรให้เกดิการเปลีย่นแปลงจากภายใน	ผูเ้ขยีนมข้ีอเสนอแนะ

ท่ีได้จากประสบการณ์การลงพืน้ทีอ่งค์กรจากหลาย	ๆ 	แห่ง	ซึง่มโีอกาสได้รบัทราบ

ฐานคิดและเห็นขั้นตอนกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

จากองค์กรในมิติต่าง	ๆ	ซึ่งข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างสุข 

ในองค์กร	ตามความสุขมิติ	Happy	Soul	ที่ผู้เขียนได้น�าเสนอในแง่มุมการพและ

ได้น�าหลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภายใน	 
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มาเป็นแนวทางเพือ่เสนอแนะให้แก่องค์กรทีส่นใจการสร้างสขุและพฒันาบุคลากร

ในมติดิงักล่าว	และพฒันาบคุลากรให้สามารถน�าไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับรบิท

องค์กรต่อไป	ดังนี้

	 1.	 ในการสร้างความสขุในมติิ	Happy	Soul	องค์กรต้องสร้างบรรยากาศ

ของความรัก	ความเมตตาความไว้วางใจ	การเข้าใจ	และการยอมรับ	รวมทั้งการ

เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน	บนฐานของความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์	

ซึ่งบทบาทส�าคัญคือ	ผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ความรักความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชา	และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง	ซึ่งจะท�าให้กล้าที่จะเปิดเผยตนเองและ

กล้าทีจ่ะแสดงความคดิเห็น	และความรู้สกึได้อย่างเต็มที	่ตลอดจนการได้รบัก�าลงัใจ

และการสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน

	 2.	องค์กรควรมกีารส่งเสรมิให้มกีระบวนการสร้างการเรยีนรูจ้ากภายใน	

โดยการจัดกจิกรรมลกัษณะการสะท้อนความคิดตนเอง	เช่น	การท�าสมาธ	ิกจิกรรม

ผ่อนพักตระหนักรู้	 เป็นต้น	พร้อมกับบูรณาการการเรียนรู้เชื่อมโยงการท�างาน 

ให้มลีกัษณะการท�างานเป็นทมีร่วมกนั	เกดิการเรียนรู้เพือ่นร่วมงานและลดช่องว่าง

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา	เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กันและกันได้อย่างเต็มที่	

	 3.	องค์กรควรให้ความส�าคัญกับการสร้างการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ระหว่างทีมงานในองค์กร	เช่น	การพูดคุยสะท้อนมุมมองซึ่งกันและกัน	หรือใช้ 

หลักการ	AAR	(After	Action	Review)	ทบทวนสิ่งที่ได้ท�าไปในเรื่องการท�างาน	

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สะท้อนมุมมองต่าง	ๆ	อันน�าไปสู่การพัฒนา

ปรับปรุงการท�างานและเป็นการฝึกการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น 

อย่างเข้าใจพร้อมเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่	ๆ	

	 4.	 เมื่อมีการสร้างท�ากิจกรรมหรือขับเคล่ือนงานด้านการส่งเสริม 

ความสุขจากภายในแล้วควรมกีารท�าอย่างต่อเน่ือง	เพราะกระบวนการท�ากิจกรรม

เป็นสิ่งส�าคัญของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง	โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
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ในแต่ละครัง้	ต้องให้มคีวามต่อเน่ืองสอดรบักนั	เนือ่งจากกระบวนการเปลีย่นแปลง

ภายในเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย	ๆ	ด้วยการ 

ร่วมกระบวนการเพียงครั้งเดียว

	 5.	องค์กรควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการต่าง	ๆ	

เช่น	การยกย่องชมเชย	หรอืการสร้างแรงบนัดาลใจให้คนได้ตระหนกัเหน็ความส�าคญั

ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง	มีบุคคลต้นแบบในด้านการท�าความดี	ซึ่งผู้น�าหรือ 

ผู้บริหารขององค์กรมีส่วนส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นโมเดลให้คนในองค์กร 

ยึดเป็นแบบอย่าง	
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