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ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้

ลักษมี มีแก้ว

บทนำา

	 การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมในทศวรรษ	21	ที่มีความรวดเร็ว 

แบบก้าวกระโดด	สังคมก�าลังมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญในเรื่องของการพัฒนา

ประเทศในทุก	ๆ 	ด้าน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	หรือ	เทคโนโลยีต่าง	ๆ 	การพัฒนา

เหล่านี้ส่งผลให้สังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	องค์กร 

ต่าง	ๆ	ในฐานะหน่วยงานที่ด�าเนินกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ	คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อการบริหารงานและสถานการณ ์

ความมั่นคงขององค์กรอย่างมาก	ในปัจจุบันองค์กรต่าง	ๆ	จึงต้องเร่งปรับตัวและ

แสวงหาแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงเพือ่ความอยูร่อด

ขององค์กรมากยิ่งขึ้น	

	 ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัอย่างรุนแรง	คนในฐานะกลไกการขับเคลือ่น

งานในองค์กรนับเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส�าคญัต่อองค์กรเป็นอย่างมาก	องค์กรต่าง	ๆ 	

จึงเริ่มหันมาให้ความสนใจในการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคน	“แนวคิด	

Happy	workplace	ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย 

และยทุธศาสตร์	ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ขององค์กร	เพือ่ให้คนมคีวามพร้อมต่อ
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การเปลี่ยนแปลง	น�าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน”	(จุฑามาศ	แก้วพิจิตร

และคณะ,	2556)	จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีหลาย	ๆ	องค์กร	ได้รับน�าไป

ปรับใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาดุลยภาพของคนและงานในองค์กร	เพื่อรองรับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน	โดยการมุ่งเสริมสร้าง 

สขุภาวะในองค์กรเพ่ือให้คนท�างานมคีวามสขุ	มคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร	

และพร้อมที่จะร่วมเผชิญปัญหาและฝ่าฝันอุปสรรคขององค์กรไปพร้อมๆ	กัน	 

โดยผ่านเครื่องมือที่ช่วยออกแบบรูปแบบกิจกรรม/	โครงการสร้างสุขในองค์กร	 

ที่เรียกว่า	“Happy	8”	โดยมุ่งหวังให้คนในองค์กรได้รับการพัฒนาความสุขท่ี 

รอบด้านทั้ง	8	มิติ

 “Happy Heart ความมีน�้าใจ”	หน่ึงในมิติการสร้างสุขในองค์กร	 

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนจากภายในโดยพัฒนากระบวนการคิด	การเปลี่ยนแปลง

จากภายใน	เพื่อมุ่งให้เกิดพฤติกรรมในองค์กรที่สร้างสรรค์	มีสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างกัน	รู้จักการแบ่งปัน	รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	อันจะน�าไปสู่การอยู่

ร่วมกันกับคนในองค์กรได้อย่างมีความสุข	แต่การท่ีจะท�าให้พนักงานมีความสุข

และเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดจากภายในได้นั้น	องค์กรต้องมีการ

บริหารจัดการทีด่	ีมกีารสร้างบรรยากาศในท่ีท�างานทีเ่อือ้ให้เกิดการแบ่งปันความ

มีน�้าใจ	(Happy	Heart)	ระหว่างบุคลากรในองค์กร	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	

Home	model	ซึ่งเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงโมเดลลักษณะองค์กรแห่งความสุข	 

โดยเปรียบองค์กรเสมือน	“บ้าน”	หน่ึงหลังท่ีสร้างความสุขให้สมาชิกท่ีอาศัย 

อยูภ่ายในบ้าน	ซึง่ฐานคดิดงักล่าวได้กล่าวถงึโมเดลความสุขเชงิพฤตกิรรมศาสตร์

ที่หากสามารถท�าให้เกิดขึ้นในองค์กรได้แล้วจะท�าให้คนท�างานมีความสุข	 

ซึง่ประกอบไปด้วยปัจจัย	7	ประการ	และหน่ึงในนัน้คอื	“ปัจจยัในด้านวฒันธรรม

องค์การ และบรรยากาศในที่ท�างาน”	แสดงให้เห็นว่า	การสร้างบรรยากาศที่ดี

ในที่ท�างานจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่เอื้อให้พนักงานในองค์กรเกิดพฤติกรรมองค์กร

ในลักษณะที่สร้างสรรค์	ซึ่งหากพฤติกรรมดังกล่าวของสมาชิกในองค์กรมีการ

ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง	จนน�าไปสู่การพัฒนา	หรือสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์การ 
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รูปแบบใหม่	ๆ 	ทีมุ่ง่เน้นบรรยากาศการท�างานทีดี่ในการท�างานร่วมกนัของสมาชกิ

ในองค์กร	ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรรู้สึกรักและผูกพันกับ

เพือ่นร่วมงานและองค์กร	เมือ่คนในองค์กรมคีวามรกัและรูส้กึเป็นเจ้าขององค์กร

แล้ว	เมื่อองค์กรเผชิญกับภาวะวิกฤต	ประสบปัญหา	บุคลากรเหล่านี้ก็จะอยู ่

เคียงข้างองค์กร	มีความเชื่อและทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มท่ี	ยอมเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้องค์กรอยู่ได้	 จึงเป็นที่มาของการให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาให้องค์กรมี	วัฒนธรรมองค์กรแบบ	Happy	Heart	เป็นธรรมเนียม

ปฏิบตัใิห้กับพนักงาน	และเป็นเสมอืนการสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัองค์กรจากภายใน	

ซ่ึงหากองค์กรใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเหมาะสมกับบริบทของ 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน	ย่อมสามารถฝ่าฟันอุปสรรคความ 

ยากล�าบากในภาวะวิกฤตได้ดีกว่าองค์กรอื่นเสมอ

	 ซ่ึงปัจจุบันองค์กรต่างมีการก�าหนดค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ

เป็นกรอบในการปฏิบัติตนของพนักงาน	แต่สิ่งที่น่าสนใจ	คือ	การน�ากิจกรรม	

Happy	Heart	ในรูปแบบต่าง	ๆ	เข้าไปด�าเนินงานภายในองค์กรจะสามารถน�า

ไปสู่การสร้างหรือเปลีย่นแปลงรปูแบบพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มธีรรมเนยีม

ปฏิบัติแห่งความมีน�้าใจของพนักงาน	รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	รักองค์กร	

และรักเพื่อนร่วมงาน	และเป็นธรรมเนียนที่พนักงานทุกคนรับรู้	ปฏิบัติอย่างต่อ

เน่ืองจนน�าไปสูพ่ฤตกิรรมการให้ทีส่อดคล้องกับวฒันธรรมองค์กรดัง้เดมิ	หรอืเกิด

เป็นวฒันธรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างไร	จงึเป็นทีม่าของบทความนี	้ทีผู่เ้ขียนต้องการ

น�าเสนอรูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/	กิจกรรมสร้างสุขแบบ	Happy	

Heart	ที่สามารถสร้างให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมหลักองค์กรซึ่งเป็นการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาองค์กรโดยการ

เชือ่มโยงงานสร้างเสรมิสขุภาวะองค์กรเข้ากับวฒันธรรมองค์กรซึง่นบัเป็นจดุเชือ่ม

ต่อเข้าสู่นโยบายขององค์กรได้ในที่สุด	อันจะท�าให้งานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

มีความยั่งยืนและยังประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปอีกด้วย
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Happy Heart คืออะไร

	 “ความมนี�า้ใจ (Happy Heart)”	เป็นค�าทีมี่ความหมายกว้าง	ๆ	ท่ีสือ่ถึง

ความรู ้สึกหรือพฤติกรรมของบุคคลในเชิงบวก	ซึ่งนักวิชาการหลายท่านทั้ง

ชาญวทิย์	วสนัต์ธนารัตน์	(2556),	ศิรภสัสร	วงศ์ทองดี	(2552),	กระทรวงศกึษาธกิาร	

(2552)	ได้ให้ค�านิยามของความมีน�้าใจ	(Happy	Heart)	ไว้อย่างคล้ายคลึงกัน	 

คอื	การมสีขุภาพจติใจทีด่	ีอยูร่่วมกันกบัผูอ้ืน่อย่างมนี�า้ใจเอือ้อาทรต่อกนัและกนั	

รู้จักรักและใส่ใจความรู้สึกของผู้อ่ืน	และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล 

กันและกัน	ซึ่ง	พสชนัน	นิรมิตรไชยนนท์	(2556)	ได้ให้ความหมายที่แตกต่างไป

นอกเหนือจากการมีน�้าใจแล้ว	ยังต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งบทบาท 

ที่บ้านหรือในที่ท�างาน	และมีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงต่าง	ๆ	ท่ีจะเข้ามา

ในชีวิตด้วย

	 ดังนั้นอาจพอสรุปได้ว่า	ความมีน�้าใจ	(Happy	heart)	หมายถึง	การที่

บุคคลมีจิตใจที่ดีทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น	จิตใจที่ดีต่อตนเอง	คือ	รู้จักบทบาท

หน้าที่ของตนเอง	และการปรับตัวต่อบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม	เช่น	บทบาท

ในที่ท�างานเจ้านาย-ลูกน้อง	บทบาทในครอบครัว	พ่อ-แม่	เป็นต้น	รวมท้ังต้องมี

จติใจทีด่ต่ีอผูอ้ืน่	คอื	มคีวามเอือ้อาทรเอาใจใส่ต่อบคุคลรอบข้าง	รูจ้กัการแบ่งปัน

และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องต่าง	ๆ	อย่าง

เหมาะสมด้วย	เช่น	การท�างานจิตอาสาภายในหรือภายนอกองค์กร	เป็นต้น

	 เมื่อพิจารณาค�านิยามของ	ความมีน�้าใจ	(Happy	heart)	ให้แคบลงมา

ในมุมมองของการขับเคลื่อนงาน	Happy	Workplace	ในองค์กร	ความมีน�้าใจ

เป็นหน่ึงในมิติการสร้างสุขในองค์กรที่เป็นกลไกที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการ

เปลีย่นแปลงกระบวนการคดิจากภายใน	ความมนี�า้ใจ	(Happy	heart)	ในองค์กร

จงึมกัถกูตคีวามและให้ขอบเขตค�านยิามในเชงิของการสร้างสมัพนัธภาพระหว่าง

บคุคลภายในองค์กร	ทีอ่งค์กรเหน็ว่า	ควรส่งเสรมิให้พนกังานมนี�า้ใจทัง้ต่อตนเอง

และต่อผู้อื่น	โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม/	โครงการให้พนักงานเข้าร่วม	 
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เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี 

ระหว่างกนั	ได้ใกล้ชิดกนัมากขึน้	ได้มีโอกาสแสดงความมนี�า้ใจ	ช่วยเหลอืเอือ้อาทร

ต่อกันในที่ท�างาน	ซึ่งหากวิเคราะห์การจัดกิจกรรม/	โครงการสร้างสุขแบบ	

Happy	Heart	ในองค์กรต่าง	ๆ	จะพบว่า	รูปแบบ	วิธีการจัดกิจกรรมนั่นมี 

ความหลากหลาย	แตกต่างกนัไปตามบรบิทขององค์กร	ซ่ึง	พสชนนั	นริมติรไชยนนท์	

(2556)	ได้วิเคราะห์และรวบรวมรูปแบบการจัดกิจกรรมด้าน	happy	heart	 

จากหลากหลายองค์กร	รวมจ�านวนทัง้สิน้	117	โครงการ	สามารถจ�าแนกออกเป็น

จ�านวน	10	รูปแบบ	ดังนี้

	 1.	 การท�ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท�างาน	

	 2.	 การจัดกิจกรรมพบปะผู้บริหาร

	 3.	 การท�ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่

	 4.	 การให้ก�าลังใจบุคลากรในสภาวะยากล�าบาก

	 5.	 การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน

	 6.	 การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง

	 7.	 การให้เงนิช่วยเหลอื/เงนิกูฉ้กุเฉนิแก่บคุลากรในสภาวะยากล�าบาก

	 8.	 การจัดระบบพี่เลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่

	 9.	 การจัดเลี้ยงอาหารส�าหรับบุคลากร

	 10.	การจัดบริการสายด่วนให้ค�าปรึกษา/	รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา

	 จะเห็นได้ว่า	การสร้าง	Happy	Heart	ในองค์กรผ่านรูปแบบการจัด

กิจกรรมหรือโครงการที่หลากหลายเป็นกระบวนการการเริ่มต้นพัฒนาคน 

ให้มีศักยภาพจากภายใน	โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 

ได้ท�าความรู้จักกัน	เมื่อคนในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกันมากขึ้น	

รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	จะท�าให้สังคมในที่ท�างานเป็นสังคมท่ีน่าอยู่	ผู้คน 

มีน�้าใจต่อกัน	และพร้อมที่จะสร้างและส่งต่อความมีน�้าใจ	(Happy	Heart)	ให้แก่

สมาชิกในองค์กร	รวมถึงขยายความมีน�้าใจสู่สาธารณะ	เป็นการพัฒนามิติการ

สร้างสุขในองค์กรอีกหน่ึงมิติควบคู่กันไป	คือ	มิติของการมีสังคมท่ีดี	 (Happy	
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Society)	โดยการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมด้วยจติส�านกึสาธารณะ	เช่น	การท�า
กิจกรรมเพื่อสังคม:	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	ในรูปแบบต่างๆ	
เป็นการแสดงออกถึงความมีน�้าใจของคนในองค์กรต่อสังคม	และส่งเสริมให้
พนักงานในองค์กรมีน�้าใจต่อกัน	พร้อมทั้งได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ให้	รู้จัก
แบ่งปัน	และยงัได้สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างองค์กรกบัชุมชนหรอืสงัคมรอบข้าง	
นอกจากน้ันยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่ง	 
จะเห็นได้ว่า	Happy	Heart	จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการสร้างสุขให้กับคน 
ในองค์กรเพียงอย่างเดียว	แต่ยังช่วยส่งเสริมการสร้างสุขและพัฒนาสังคมผ่าน 
รูปแบบกิจกรรมของ	Happy	heart	to	Happy	Society	ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 

ฐานคิดในการสร้างความมีนำ้าใจ (Happy Heart)

	 แนวทางในการสร้างและพฒันาความมนี�า้ใจ	(Happy	Heart)	ในองค์กร

ผ่านรปูแบบกจิกรรมทีห่ลากหลายเพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานเกดิพฤตกิรรมองค์การ

ท่ีสร้างสรรค์	มีธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน�้าใจของพนักงานในองค์กรท่ีเป็น 

รปูแบบเดียวกนั	อาจแบ่งพืน้ฐานของหลักคดิในการพฒันาและสร้างความมนี�า้ใจ	

(Happy	Heart)	ในองค์กร	ได้ใน	2	ลักษณะใหญ่	คือ	

 1. การพัฒนาโดยหลักค�าสอนทางศาสนา

	 ศาสนาเป็นฐานคิดในการยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์	ที่เน้นในเรื่องของ

ระดับจิตใจ	ความรู้สึกทางอารมณ์มากกว่าเรื่องทางวัตถุ	 ซ่ึงแต่ละศาสนาต่างมี

หลักคิด	และหลักค�าสอนที่มุ่งให้มนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่ส�าคัญของศาสนา	คือ	 

การสอนให้มนุษย์คิดดี	ประพฤติดี	โดยการพัฒนาจากฐานคิดภายในจิตใจเพื่อให้

พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์เป็นไปในรูปแบบท่ีสังคมคาดหวัง	 ซ่ึงหลัก 

พุทธธรรมในทางศาสนาที่มุ่งเน้นการก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล

โดยตรงมีหลักค�าสอนอยู่มากมาย	ที่มีความคล้ายคลึงกับมิติของการสร้างสุข 

ในองค์กรด้วยการพฒันาและสร้างความมนี�า้ใจ	Happy	Heart	ในองค์กรทีมุ่ง่เน้น

การเกื้อกูลกันระหว่างบุคคล	ได้แก่
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 หลักสังคหวตัถุ 4	เป็นหลกัธรรมทีเ่ป็นเสมอืนเครือ่งยดึเหนีย่วน�า้ใจของ

ผูอ้ืน่	ผูกไมตรี	เอ้ือเฟ้ือ	เกือ้กลู	หรอืเป็นหลกัการสงเคราะห์ซึง่กนัและกนั	ประกอบ

ไปด้วย	4	ประการ	ได้แก่	

	 1)	ทาน	คือ	การให้	การเสียสละ	หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของ	ๆ	ตน	

เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น	คุณธรรมข้อนี้กระตุ้นให้ตระหนักอยู่เสมอว่า	ทรัพย์

สิ่งของที่เราหามาได้	มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน	มนุษย์จึงควรรู้จักการแบ่งปัน	ไม่เป็น 

คนละโมบ	ไม่เห็นแก่ตัว	

	 2)	ปิยวาจา	คือ	หลักในการพูดจาด้วยถ้อยค�าท่ีไพเราะอ่อนหวาน	พูด

ด้วยความจรงิใจ	ไม่พดูหยาบคายก้าวร้าว	พดูในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์เหมาะส�าหรบั

กาลเทศะ	เป็นหลกัคณุธรรมทีใ่ห้ความส�าคญักบัการพดู	เพราะเชือ่ว่าการพดูเป็น

บนัไดขัน้แรกทีจ่ะสร้างมนษุย์สมัพนัธ์อนัดใีห้เกดิขึน้ระหว่างบคุคล	ดงันัน้การพดู

ด้วยปิยวาจา	จะท�าให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีไมตรีที่ดี 

ต่อกัน

	 3)	อัตถจริยา	คือ	การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ผู้อื่น

	 4)	สมานัตตา	คือ	การเป็นผูม้คีวามสม�า่เสมอ	หรอืมคีวามประพฤตเิสมอ

ต้นเสมอปลาย	คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่น	มีความ

สม�่าเสมอในการประพฤติตน	ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมท่ีหากน�าไปปฏิบัติตนในท่ี

ท�างาน	จะสามารถเป็นเคร่ืองมือพัฒนาความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่าง

กันได้อีกด้วย

	 และในทางพระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมค�าสอนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	เช่น	หลักพรหมวิหาร	4	ที่เป็นหลักธรรม

ประจ�าใจและก�ากับความประพฤติเพ่ือให้ด�ารงตนและปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น 

ได้อย่างเหมาะสม	หรือ	หลกัฆราวาสธรรม	4	เป็นหลกัธรรมส�าหรบัการด�าเนนิชีวติ

ในทางโลกส�าหรับบุคคล	หลักธรรมค�าสอนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักในการ

ปฏบิตัตินท่ีเป็นสจัธรรม	หากน�าไปเป็นแนวทางในการประพฤติ	ปฏบัิต	ิย่อมท�าให้
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เป็นบุคคลที่สังคมพึงปรารถนาและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้	เช่น	การแบ่งปัน

สิ่งของของตนแก่ผู้อื่น	การเจรจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะอ่อนหวาน	การประพฤติ

ปฏบิตัตินให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่	ความเป็นผูม้ตีนสม�า่เสมอ	วางตนเหมาะสม	รูจ้กั

ความเสียสละ	ความแบ่งปัน	และมีน�้าใจต่อส่วนรวม	เป็นต้น	ซึ่งหากพฤติกรรม

ดงักล่าวถกูสร้างให้เกดิขึน้ภายในองค์กร	สมาชกิในองค์กรรูจ้กัการวางตวั	มคีวาม

เอือ้เฟ้ือ	ช่วยเหลอืเกือ้กลูต่อกนั	คงจะปฏเิสธไม่ได้ว่า	องค์กรนัน้ย่อมมีบรรยากาศ

การท�างานที่ดี	สมาชิกในองค์กรมีความรัก	ความเอาใจใส่ระหว่างกันเพิ่มข้ึน 

ตามไปด้วย

	 นอกเหนือจากหลักค�าสอนของศาสนาพุทธแล้ว	ทุกศาสนาก็ล้วนแล้ว

แต่มีหลักปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตในเรื่องของความเสียสละ	การรู้จักให้	เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่	หรือแบ่งปัน	เช่น	ในศาสนาอิสลามได้มีการก�าหนดหลักการให้ชาวมุสลิม

มีการบริจาคทาน	หรือที่เรียกว่า	ซะกาต	เป็นการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากจนหรือ

สมควรได้รับความช่วยเหลือ	เป็นหลักค�าสอนที่มุ่งเน้นให้รู้จักการแบ่งกัน	และ 

การให้	เป็นต้น	หรือในทางศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อตามหลักศาสนาว่า	มนุษย์

ทุกคนล้วนเป็นพ่ีน้องกัน	คริสต์สอนให้มนุษย์รักพระเจ้า	และรักมนุษย์ด้วยกัน	

โดยมจีดุมุง่หมายของการด�าเนนิชวีติตามค�าสอนของศาสนาคริสต์	คอื	การด�าเนนิชวิีต

ที่มีความรักความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข	จะเห็นได้ว่าทุกศาสนา 

ต่างมีหลักคิดที่มุ่งเน้นให้คนประพฤติดี	ปฏิบัติดี	รู้จักการให้	และไม่เบียดเบียน 

ซึ่งกันและกัน

	 การสร้าง	Happy	Heart	ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนากระบวนการคิด

ภายในจิตใจของคนให้เกิดความรัก	ความมีน�้าใจต่อกัน	จึงมีความคล้ายคลึงกับ

หลักค�าสอนต่าง	ๆ 	ในทางศาสนา	ทีส่ามารถเช่ือมโยงเพ่ือเป็นฐานคดิในการพฒันา

จิตใจของคนในองค์กรได้	โดยเริ่มต้นการพัฒนากระบวนการคิดในระดับของ

ปัจเจกเอง	คือ	การที่บุคคลมีความคิด	ความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักค�าสอนและ

เหน่ียวน�าจิตใจให้คิดดี	ปฏิบัติดี	รวมทั้งการพัฒนาโดยการส่งเสริมจากองค์กร 

โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนทางศาสนา	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมและ
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ซึมซับหลักคิดทางศาสนา	เพื่อหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีพื้นฐานทางจิตใจที่ด	ี

รู้จักเอื้อเฟื้อ	เกื้อกูลกันระหว่างคนในองค์กรด้วย	ดังนั้นการน�าหลักธรรมในทาง

ศาสนาเข้ามาเป็นหลักยึดในการประพฤติ	ปฏิบัติตนนั้น	จะท�าให้บุคคลมีหลักคิด

ในการพัฒนาจติใจและพฤติกรรมการแสดงออกในเชงิบวก	ซึง่หลกัปฏบัิตดิงักล่าว

เป็นฐานคิดที่เชื่อมโยงกับความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาของตัวบุคคลเอง	

ย่อมเป็นการพัฒนากระบวนความคิดจากภายในได้อย่างแท้จริง	

 2. การพัฒนาโดยเครื่องมือบริหารองค์กรสมัยใหม่ 

	 การบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน	มีแนวคิด	เครื่องมือและกลยุทธ์ทาง 

การบริหารมากมายที่ถูกพัฒนาและน�ามาใช้ในการบริหารงานองค์กร	 เช่น	

กระบวนการแลกเปลีย่นความรู	้(Benchmarking)	การจดัการความรู	้(Knowledge	

Management)	การบริหารงานเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Management)	เป็นต้น	

วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ใหม่ทีถ่กูน�ามาใช้ในการสร้างความได้เปรยีบ

การในการบริหารจัดการและการแข่งขันขององค์กร	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

บริหารจัดการภายใน	เป็นกรอบแนวปฏิบัติในเชิงความคิดและพฤติกรรมของ

คนในองค์กร	ซึง่เป็นสิง่ทีอ่งค์กรสามารถก�าหนดได้โดยกลวิธต่ีางๆ	การจดักจิกรรม	

Happy	workplace	ในองค์กร	ก็เป็นอีกหน่ึงกลวิธีที่สามารถน�ามาใช้ในการ 

หล่อหลอม	และหลอมรวมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในลกัษณะเดียวกัน

ตามที่องค์กรคาดหวังได้	ซึ่งกระบวนการสร้างและพัฒนาความมีน�้าใจ	(Happy	

Heart)	ทีมุ่ง่เน้นการเกือ้กลูกนัระหว่างบคุคล	ให้เกดิขึน้ในองค์กรโดยใช้วฒันธรรม

องค์กรจะท�าให้ผลลพัธ์ทีเ่กดิมีความยัง่ยนื	เพราะธรรมชาตขิองวฒันธรรมองค์กร

หากสามารถสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรได้แล้วจะหยั่งรากลึก	กลายเป็นประเพณี 

ทีถ่กูถ่ายทอดจากสมาชกิรุน่หนึง่ไปสูส่มาชกิรุน่อืน่ๆ	ต่อไปด้วย	ซึง่ในบทความนี ้

ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ

เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวมากขึ้น	ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนงาน	

Happy	Workplace	ในองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ	
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  วัฒนธรรมองค์กร

	 “วฒันธรรมองค์กร”	หรือ	“ค่านิยมร่วม”	(Shared	Values)	เป็นหนึง่ใน

เครือ่งมอืทางการบรหิารและการพัฒนาองค์กรรูปแบบหน่ึง	ซ่ึงพรรตัน์	รตันศิรวิงศ์	

(ม.ป.ป.)	ณรงค์วิทย์	แสงทอง	(2553)	ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร 

ไว้อย่างคล้ายคลึงกัน	คือ	ลักษณะร่วมของคนในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง	ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะของคนในองค์กรน้ันๆ	เป็นแบบแผนพฤตกิรรมท่ีบุคคลในองค์กร

ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือ	ค่านิยม	

ทศันคตส่ิวนบคุคล	โดยลกัษณะร่วมนัน้จะต้องเอือ้หรอืส่งเสรมิให้องค์กรเดนิไปสู่

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ด้วย	ซึ่ง	อ�าพร	ไตรภัทร	(2550)	มองว่า	

ลกัษณะร่วมดงักล่าวจะถกูก�าหนดมาจากปฏสิมัพันธ์ของพนกังานในทีท่�างาน	ของ

คนในกลุม่	เป็นการรวมพฤติกรรมของผูค้นในองค์กรทีม่ค่ีานยิม	ความเชือ่	ลกัษณะ

การท�างาน	ภาษาการท�างาน	การให้ล�าดับความส�าคัญกับสิ่งต่างๆ	ของคนใน

องค์กร	และระบบการท�างานแบบเดียวกัน	

	 Kinicki	and	Williams	(2006)	เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การมีขอบเขต

ที่กว้าง	และมีลักษณะคล้าย	ๆ	กัน	คือ	มีส่วนที่อยู่ข้างบนน�้าส่วนหนึ่ง	และอยู่ 

ใต้น�้าอีกส่วนหนึ่ง	จึงอาจแบ่งวัฒนธรรมองค์กรออกได้เป็น	2	ส่วน	คือ	

 

แผนภาพที่ 7	 การแบ่งระดับของวัฒนธรรมองค์กร

	 Kinicki	and	Williams	(2006)
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	 1.	ส่วนท่ีมองเห็นได้	(Visible)	จะเป็นสิ่งที่สมาชิกองค์การสร้างหรือ

ประดิษฐ์ขึ้นมา	เช่น	สิ่งประดิษฐ์ต่าง	ๆ 	(Artifacts)	อาทิ	รูปปั้นของผู้ก่อตั้งกิจการ	

และถาวรวัตถุต่าง	ๆ	เช่น	โดมของธรรมศาสตร์	หรือการตบแต่งอาคารสถานท่ี	

ป้าย	สัญลักษณ์	ค�าขวัญ	(Slogan)	และพิธีกรรมต่างๆ	และการแต่งกาย	เป็นต้น	

	 2.	ส่วนที่อยู่ลึกลงไป	จะมองไม่เห็น	(Invisible)	แต่เป็นสิ่งท่ีสมาชิก 

รับรู้และเข้าใจร่วมกัน	เช่น	ค่านิยมขององค์การที่สมาชิกรับรู้	อาทิ	ค่านิยมที่เน้น	

คุณภาพ	บริการความสะอาด	และคุณค่าของสินค้าและบริการ	หรือความมุ่งมั่น	

คุณค่าและความเชื่อของบริษัทหรือองค์การ	เป็นต้น

	 โดยสรุปวัฒนธรรมองค์กรจึงหมายรวมถึง	ฐานคติพื้นฐานของคน 

ในองค์กรทีมี่แบบแผนมาจากการเรยีนรูแ้ละปฏบิติัสมัพนัธ์กนัภายในกลุม่	องค์กร	

ที่ท�างานเดียวกัน	และกลายเป็นแนวทางในการแสดงออกทางพฤติกรรมของคน 

ในองค์กร	ซึ่งสมาชิกทั้งหลายในองค์การยึดถือร่วมกัน	และสะท้อนความเป็นจริง

ในองค์กรหรือสังคมที่ทุกคนรับรู้และยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน	หรือไม่

แตกต่างกันมากนักซึ่งแบบแผนดังกล่าวมักจะถูกถ่ายทอดผ่านสมาชิกในองค์กร

จากรุ่นสู่	รุ่นต่อไป

	 ปัจจุบันองค์กรชั้นน�าหลายแห่งต่างก็ตระหนักและหันมาให้ความสนใจ

ในเร่ืองการสร้างวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่	เช่น	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	

มหาชน	(แผนงานองค์กรสขุภาวะ	องค์กรภาคเอกชน,	2552)	ซึง่เป็นหนึง่ในองค์กร

ที่รับแนวคิด	Happy	Workplace	เข้าไปด�าเนินงานภายในองค์กร	และได้มีการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่	 เพื่อสร้างบรรยากาศการท�างานท่ีดีภายใน 

ที่ท�างาน	ให้คนท�างานภายในองค์กรรู้สึกผ่อนคลาย	และท�างานอย่างมีความสุข	

โดยการยกเลิกการตอกบัตรเข้างาน	ยกเลิกการเขียนใบลาต่างๆ	แต่ปรับเปลี่ยน

เป็นการให้หวัหน้าสงัเกตการเข้างาน	การลาต่างๆ	ของผูใ้ต้บงัคับบญัชา	ให้ใช้การ

พูดคุยถึงสาเหตุความจ�าเป็น	และจัดสรรเวลาให้ไปท�าธุระโดยไม่เบียดเบียนการ

ท�างาน	เป็นการเปิดโอกาสให้เกดิความเอาใจใส่กนั	เอือ้อาทรกนัระหว่างพนกังาน
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ในองค์กรด้วย	หรือในบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัท	CP	ALL	จ�ากัด	มหาชน	 

(บริษทั	ซีพี	ออยล์	จ�ากดั	มหาชน,	2555)	ทีม่เีอกลกัษณ์ทีเ่รยีกได้ว่าเป็นวฒันธรรม

องค์กรที่แสดงออกผ่านค�าพูดที่พนักงานทุกคนต้องกล่าวทักทายลูกค้า	ซึ่ง 

หลายๆ	คนคงคุ้นชิน	เช่น	เซเว่น	อีเลฟเว่น	สวัสดีค่ะ	หรือ	รับขนมจีบซาลาเปา

เพิ่มไหมคะ	ค�าพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกันของ

พนักงานในองค์กร

	 จะเห็นได้ว่า	องค์กรต่าง	ๆ	ต่างก็พยายามปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์

วัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่	ๆ	เพราะคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรม	มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงองค์กร	เพราะองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่เข้มแข็งและไม่ยืดหยุ่น	 

จะท�าให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัว	และเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ทัน 

ต่อทิศทางการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	การบริหารสมัยใหม่จึงต้องก�าหนด

วัฒนธรรมขององค์กรที่พึงประสงค์	และสร้างวัฒนธรรมใหม่ท่ีสอดคล้องกับ

ทศิทางธรุกจิขึน้	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งหล่อหลอมให้พนกังานยึดถอืเป็นแนวทางปฏบิตั	ิ

ในขณะเดียวกันก็ต้องขจัดวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้หมดไปจากองค์กร	

  รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร

	 ในปัจจุบันแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรในฐานะเครื่องมือบริหารองค์กร 

สมัยใหม่	ถูกแบ่งลักษณะประเภทของวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างหลากหลาย	

และมีหลายแนวคิดที่ก�าลังเป็นที่สนใจของสังคม	เช่น	วัฒนธรรมองค์กรแห่งการ

เรียนรู้	 (Learning	Organization)	วัฒนธรรมองค์กรอัจฉริยะ	(Intelligence	

Culture)	วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลง	(Change	Culture)	วัฒนธรรม

องค์กรแห่งการตื่นรู้	(Awakening	Culture)	เป็นต้น

	 วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์	(The	Constructive	Culture)	ก็เป็น 

อกีหน่ึงรูปแบบทีอ่งค์กรหลาย	ๆ 	องค์กรในปัจจบุนัมกัมกีารออกแบบรปูแบบของ

วัฒนธรรมองค์กรในลักษณะดังกล่าว	คือ	มีลักษณะของการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์	

และสัมพันธภาพระหว่างผูร่้วมงาน	ให้มกีารสนบัสนนุและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	

เน้นการท�างานอย่างสร้างสรรค์	และให้ความส�าคัญกับค่านิยมในการท�างานที่มุ่ง
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ความส�าเรจ็และความพงึพอใจในการท�างานของผูป้ฏบิตังิาน	มคีวามกระตอืรอืร้น

ในการท�างาน	เน้นการท�างานเป็นทีม	และสมาชิกในองค์กรมีความรู ้สึกว่า 

งานท้าทายความสามารถอยู่ตลอดเวลา	พรรัตน์	รัตนศิริวงศ์	(ม.ป.ป.)	ได้แบ่ง

ลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์	แบ่งเป็น	4	มิติ	คือ

	 1.1	 มิติมุ่งความส�าเร็จ	(Achievement)	คือ	องค์กรท่ีมีค่านิยมและ

พฤตกิรรมการแสดงออกในการท�างานของสมาชิกภายในองค์กรทีม่ภีาพรวมของ

ลักษณะการท�างานที่ดี	มีการต้ังเป้าหมายร่วมกัน	พฤติกรรมการท�างานของ 

ทุกคนเป็นแบบมีเหตุมีผล	มีหลักการและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ	มีความ

กระตือรือร้นและมีความสุขในการท�างาน

	 1.2	 มิติมุ่งสัจการแห่งตน	(Self-	actualizing)	คือ	องค์กรที่มีค่านิยม	

และพฤติกรรมการแสดงออกของการท�างานในทางสร้างสรรค์	โดยเน้นความ

ต้องการของสมาชิกในองค์กรตามความคาดหวัง	เป้าหมายการท�างานอยู่ที่

คุณภาพงานมากกว่าปริมาณงาน	สมาชิกทุกคนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา

ตนเองจากงานที่ท�าอยู่	รวมทั้งมีความอิสระในการพัฒนางานของตน	

	 1.3	 มติิมุง่บคุคล	(Humanistic-encouraging)	คอื	องค์กรทีม่ค่ีานยิม

และพฤติกรรมการแสดงออกของการท�างานที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ 

มีส่วนร่วมและมุ่งบุคคลเป็นศูนย์กลาง	ให้ความส�าคัญกับสมาชิกในองค์กร	โดย

ถือว่าสมาชิกคือ	ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร	การท�างานมีลักษณะติดต่อ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	สมาชิกมีความสุขและภูมิใจในการท�างาน	มีความสุข 

ต่อการสอน	การนิเทศงานและการเป็นพีเ่ลีย้งให้แก่กนั	ทกุคนในองค์กรได้รบัการ

สนับสนุนความก้าวหน้าในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	

	 1.4	 มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์	(Affiliative)	คือ	องค์กรท่ีมีลักษณะท่ีมุ่งให้

ความส�าคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเป็น

กันเอง	เปิดเผย	จริงใจ	และไวต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีม	

ได้รับการยอมรับและเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน
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	 วัฒนธรรมในองค์กรจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของคน 

ในองค์กรน้ัน	ๆ 	ซึง่เกดิจากความต้องการทีจ่ะเปลีย่นแปลงภายในองค์กร	วฒันธรรม

องค์กรน้ันมีลกัษณะและองค์ประกอบทีม่คีวามหลากหลายแต่กม็คีวามคล้ายคลึง

ในเป้าหมาย	ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยผ่านการพัฒนาและ

ส่งเสรมิศกัยภาพของผูป้ฏบิตังิานในองค์กรอย่างสม�า่เสมอ	แต่รปูแบบวฒันธรรม

องค์กรในเชิงสร้างสรรค์จะเป็นพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการขับเคล่ือน

โครงการ/	กิจกรรมสร้างสุขแบบ	Happy	Heart	ประสบความส�าเร็จ	เกิดผลลัพธ์

ที่คนในองค์กรมีธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน�้าใจของพนักงาน	รู้จักบทบาท

หน้าทีข่องตนเอง	รกัองค์กร	และรกัเพือ่นร่วมงาน	และเป็นธรรมเนยีมทีพ่นกังาน

ทกุคนรบัรู	้ปฏบิติัอย่างต่อเนือ่ง	ผูเ้ขยีนจงึขอน�าเสนอรปูแบบ	กระบวนการขับเคลือ่น	

โครงการ/	กจิกรรมสร้างสขุแบบ	Happy	Heart	ทีน่�าค่านยิมหรอืวัฒนธรรมองค์กร

มาเป็นฐานคดิในการขบัเคลือ่นโครงการ/	กจิกรรมฯ	ผ่านกรณศึีกษาองค์กร	บรษิทั	

ไทยซัมมิท	ฮาร์เนส	จ�ากัด	มหาชน	(THAISUMMIT	HARNESS	PUBLIC	CO.,	

LTD.)	ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรในเชิงสร้างสรรค์	ที่เอื้อให้กระบวนการ

ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมสร้างสุขแบบ	Happy	Heart	 เกิดผลลัพธ  ์

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรได้อย่างชัดเจน

กรณีศึกษา Happy Heart สู่วัฒนธรรมองค์กร 

 บรษิทั ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ�ากัด มหาชน (THAISUMMIT HARNESS 
PUBLIC CO., LTD.) 
	 บริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนส	จ�ากัด	มหาชน	เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท	 
ไทยซัมมิท	ฮาร์เนส	กรุ๊ป	(TSH	Group)	เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสายไฟและ 
แถบพลาสติกเคลือบกาวเพื่อประกอบในภาคอุตสาหกรรม	ซึ่งมีพนักงานจ�านวน
ทั้งหมด	3,000	คน	นับเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีอยู ่ภายใต้การบริหารของ 
คุณพีระพงษ์	สุนทรวิภาต	โดยมีการด�าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์หลักของกลุ่ม

บริษัท	TSH	Group	ที่ว่า	
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	 “เรามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะท�าให้ผู้ขับขี่ทั่วโลกเข้าถึงยานพาหนะที่มี

ประสิทธิภาพสูง,	ปลอดภัย,	มีคุณภาพดี	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ด้วยการ 

ส่งมอบชิ้นงานที่มีราคาเหมาะสม	ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว	เราเชื่อว่าจะสามารถ

ท�าให้ลูกค้าของเราประสบความส�าเร็จ,	ท�าให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีข้ึน	 

และท�าให้สังคมดีขึ้น”

	 จะเห็นได้ว่า	ภายใต้วิสัยทัศน์หลักขององค์กรท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพของ 

ชิ้นงานที่ผลิตแล้ว	ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่กันไปด้วย	บริษัท	

ไทยซมัมทิ	ฮาร์เนสฯ	เองจงึเป็นหนึง่ในหลาย	ๆ 	บรษัิททีไ่ด้เริม่น�าแนวคดิ	Happy	

Workplace	เข้าไปเป็นแนวทางในการสร้างสุขและพัฒนาคนในองค์กร	เพ่ือ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท�างานให้สูงขึ้น	ดังปรัชญาของบริษัทที่ว่า	"Before	

We	build	parts,	We	build	People"	พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนทรัพย์สิน

ท่ีมค่ีาสงูสุด	ซึง่ทางองค์กร	คณะผูบ้รหิารและคณะท�างานต่างกม็คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ

สร้างบรรยากาศแห่งความสมานฉนัท์และการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัระหว่างสมาชกิ

ในองค์กร	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท�างาน	

  กิจกรรม Happy Heart 

	 “พนักงานต้องรู้จักมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์รู้จักให้เยอะๆ 

ไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียว เมื่อให้เยอะๆ เขาก็จะมีความสุขในการให้ เขาจะให้ 

อย่างพอทีจ่ะให้ไหว มเีมตตาต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยกนัแล้วเผือ่แผ่ไปยงัคนรอบข้าง”	

ค�ากล่าวของผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และธรุการ	หนึง่ในคณะท�างาน	Happy	

workplace	ทีต้่องการจดักจิกรรม	Happy	Heart	เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมจีติใจ

ของการเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ทัง้การให้ภายในองค์กรของตนเองและภายนอกองค์กรด้วย	

	 บริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนสฯ	เองจึงมีรูปแบบการจัดกิจกรรม	Happy	

Heart	ที่ค่อนข้างหลากหลาย	ซึ่งทางคณะท�างาน	Happy	Workplace	มุ่งหวัง 

ทีจ่ะส่งเสรมิให้พนกังาน	ได้แสดงออกโดยการเสยีสละ	เห็นอกเหน็ใจเพือ่นมนษุย์

และมจีติอาสา	ดงัน้ันกระบวนการจัดกิจกรรมและรปูแบบกจิกรรม	Happy	Heart	

ของบริษัทฯ	จึงไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่พัฒนากระบวนการคิดภายในของบุคลากร
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เพยีงอย่างเดียว	แต่เน้นและส่งเสรมิให้พนักงานได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ

จัดกิจกรรม	มีโอกาสได้แสดงออกถึงความมีน�้าใจต่อกัน	และแสดงความมีน�้าใจ

ต่อสาธารณะด้วย	ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม	Happy	Heart	ภายใต้ฐานคิด

วัฒนธรรมองค์กร	จนกระทั่งสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

บุคลากรไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ก�าหนดไว้	มีกระบวนการด�าเนินงาน	ดังต่อไปนี้

  กระบวนการขบัเคลือ่นโครงการ/กจิกรรม Happy Heart ภายใต้

ฐานคิดวัฒนธรรมองค์กร

 1. จดัตัง้คณะท�างานกรรมการ Happy Workplace	บรษิทัใช้หลกัการ

มีส่วนร่วมจากพนักงานในทุกส่วน	โดยการคัดเลือกตัวแทนของพนักงานทุกฝ่าย

ขององค์กร	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	27	คน	เข้าร่วมเป็นคณะท�างานกรรมการ	Happy	

Workplace	โดยมกีารแต่งตัง้นกัสร้างสขุองค์กรซึง่เป็นพนกังานทีผ่่านการอบรม

เกี่ยวกับงาน	Happy	workplace	จากหลักสูตรต่างๆ	เช่น	หลักสูตรผู้จัดการงาน

สร้างสุข	หลักสูตรนักสร้างสุของค์กรด้วย	MapHR	เป็นต้น	เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและ 

ให้ค�าปรึกษา	ค�าแนะน�าในการจัดท�าแผนกิจกรรม	Happy	Workplace	พร้อม

งบประมาณในแต่ละปี

 2. ประกาศภารกจิงาน Happy Workplace	เป็นนโยบายการบรหิาร

งานขององค์กร	ผู้บริหารมีการประกาศงาน	Happy	Workplace	เป็นหนึ่ง 

ในกลยุทธ์การบริหารงานองค์กรในปี	2014	ภายใต้พันธกิจเรื่องการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	ซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้ความดูแลและบริหารจัดการโดย 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคณะท�างานสร้างสุของค์กร	

	 ซ่ึงการประกาศงาน	Happy	Workplace	ให้เป็นหนึ่งในนโยบายการ

บริหารงานขององค์กรก็เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรมุ่งพัฒนาและต้องการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคนในองค์กร	นอกเหนือจากนั้นองค์กรเองยังได้รับประโยชน์จาก

การด�าเนินงาน	Happy	Workplace	 ในด้านการบริหารจัดการบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอีกด้วย	เห็นได้จากบทสัมภาษณ์คุณพีระพงษ์	สุนทรวิภาต	

ผู้บริหารบริษัท	ไทยซัมมิท	เทป	จ�ากัด	ที่ว่า
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	 “ทุกปีเราก็ลุยท�าวิจัยด้านทัศนคติของพนักงาน (Evaluation action) 

ท่ีมีต่อบริษัทว่าพนักงานจากการที่เราท�างาน Happy Workplace ช่วยให้

พนกังานได้เข้าใจและมคีวามสขุ ได้เข้าใจบทบาทของเขาในฐานะทีเ่ขาเป็นผูบ้งัคบั

บัญชา ดูแต่ละบทบาทที่สอดคล้องต้องกัน แล้วก็เวทน�้าหนักให้มันได้เห็นคุณค่า

ซึ่งกันและกัน ท้ายที่สุดก็คือความสุข เมื่อความสุขเกิดข้ึนความผูกผันในองค์กร 

ก็จะเกิดขึ้น การลาออกก็จะน้อยลง ประโยชน์มันเยอะแยะ”

	 ซ่ึงทางผู้บริหารเองมองว่า	การท�า	Happy	workplace	ในองค์กร

นอกจากจะช่วยให้พนกังานมคีวามสขุเพิม่มากขึน้ด้วยแล้ว	ยงัท�าให้พนกังานเกดิ

การเปลีย่นแปลงทัง้ในเชงิพฤติกรรมและทัศนคติต่อองค์กร	พนกังานมคีวามผกูพนั

ต่อองค์กรมากขึ้น	ซึ่งการออกแบบกิจกรรมโดยค�านึงถึงพื้นฐานหรือบริบทของ

องค์กร	โดยการน�าวัฒนธรรมหลักขององค์กรมาเป็นฐานคิดในการออกแบบ

กิจกรรม	ท�าให้ภายหลังการจัดกิจกรรม	พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามวัฒนธรรมหรือค่านิยมหลักที่องค์กรคาดหวังให้มี 

ความคิด	ความเชื่อและพฤติกรรมเหล่านั้นได้

 3. ก�าหนดเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรมทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรม

หลักขององค์กร	การด�าเนินกิจกรรม	Happy	Heart	เป็นหนึ่งในมิติการสร้างสุข

ในองค์กร	(Happy	Workplace)	ซึ่งองค์กรมีการก�าหนดเป้าหมายหลักของการ

จัดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว	เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของพนักงาน 

ให้สมดุลกับทักษะการท�างาน	(Work-Life	Balance)	และสร้างแรงงานสัมพันธ์

ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่ง	โดยน�าวัฒนธรรมหลักขององค์กรมาออกแบบรูปแบบ

กจิกรรม	โดยมุง่หวงัให้พนกังานเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหลงัจากการเข้าร่วม

กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร	ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 8	 วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท	ไทซัมมิท	ฮาร์เนส	จ�ากัด	มหาชน

	 หากพิจารณาจากแผนภาพดังกล่าว	ตามกรอบลักษณะพื้นฐานของ

วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ใน	4	มิติ	จะเห็นได้ว่า	วัฒนธรรมหลักขององค์กร

ทัง้	9	ข้อมลัีกษณะแตกต่างกนัไปตามมติิของวฒันธรรมองค์กรเชงิสร้างสรรค์	ดงันี้

 มติมิุง่ความส�าเร็จ (Achievement)	จะเห็นได้ว่า	องค์กรมค่ีานยิมและ

พฤตกิรรมการแสดงออกในการท�างานของสมาชิกภายในองค์กรทีม่ภีาพรวมของ

ลกัษณะการท�างานทีดี่	มกีารต้ังเป้าหมายร่วมกนั	โดยก�าหนดให้วฒันธรรมองค์กร

ใน	9	มิติเป็นเป้าหมายหลักทางพฤติกรรมการท�างานของทุกคน

 มิติมุ่งสัจการแห่งตน (Self- actualizing)	คือ	องค์กรมีค่านิยม	และ

พฤติกรรมการแสดงออกของการท�างานในทางสร้างสรรค์	ซ่ึงองค์กรเน้นในเร่ือง

ความคิดริเริ่ม	(Initiative)	ความเป็นผู้น�า	(Leadership)	สมาชิกในองค์กรควรมี

ความคิดสร้างสรรค์	คิดนอกกรอบ	เพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวร	รวมทั้งกล้าแสดง

ความคิดเห็นทั้งใน-นอกที่ประชุม	และครองคุณสมบัติความเป็นนักฟัง-อ่าน	และ

นักวิเคราะห์ที่ดี	ยอมรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และพยายามหา 



ลักษมี มีแก้ว

สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 4: การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร  |  55

แนวทางใหม่ๆ	เปรียบเทียบกับแนวทางเดิม	รวมทั้งมีการส่งเสริมการได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Improvement)	ทั้งจากองค์กรและตนเอง	

คือ	บุคคลควรใฝ่รู้และเรียนรู้	พัฒนาตนเองทั้งการเสริมจุดแข็ง	และแก้ไขจุดอ่อน 

ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 มิติมุ่งบุคคล (Humanistic-encouraging)	คือ	องค์กรมีค่านิยม 

และพฤตกิรรมการแสดงออกของการท�างานทีใ่ห้ความส�าคญักบัสมาชิกในองค์กร	

เน้นการท�างานท่ีมีลักษณะติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรและ

สมาชิก	ซึ่งองค์กรมีการท�าพันธสัญญา	(Commitment)	เป็นการคุณสมบัติของ

การรักษาสัญญาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย

เป็นการสือ่สารถงึบทบาทหน้าทีท่ีช่ดัเจน	เพือ่เป็นตัวอย่างทีด่	ีมคีวามตรงต่อเวลา	

ส่งมอบสนิค้าทีม่คีณุภาพและตรงเวลาให้กบัลกูค้า	รวมทัง้การสือ่สารและก�าหนด

ให้พนักงานมคีวามตระหนกัเรือ่งต้นทนุ	(Cost	of	realization)	ใช้ทรพัยากรอย่าง

คุม้ค่า	มปีระสิทธภิาพ	ไม่ผลติของเสยี	เป็นหนึง่ในการมส่ีวนร่วมในการลดต้นทนุ/	

ค่าใช้จ่ายขององค์กร

 มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (Affiliative)	คือ	องค์กรที่มีลักษณะที่มุ่งให้ความ

ส�าคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเป็นกันเอง	

เปิดเผย	จริงใจ	และไวต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีม	จะเห็น

ได้ว่า	มีค่านิยมร่วมในหลายข้อที่สอดคล้องกับมิตินี้	ได้แก่	การท�างานเป็นทีม	

(Teamwork)	สมาชิกทกุคนในองค์กรต้องมส่ีวนร่วมในการผลกัดนัทีมไปสูเ่ป้าหมาย	

โดยการสนับสนุนการท�างานของเพือ่นร่วมงาน	ให้เกยีรตเิพือ่นร่วมงาน	โดยหมัน่

พัฒนาความสัมพันธ์	คือควรมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสร้างบรรยากาศของการ 

ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั	มคีวามเชือ่มัน่และไว้ใจซึง่กนัและกนั	และมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสังคม	(Responsibility)	ในด้านของความมจิีตส�านกึทัง้ต่อตนเองและจติส�านกึ

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพื่อแสดงบทบาทเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม	รวมถึง

มจีติส�านกึด้านบรกิาร	(Service	Mind)	และมคุีณธรรม	(Morality)	มจีรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ	ปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยโปร่งใส	พร้อมเสมอส�าหรับการถูกตรวจสอบ	
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ตรงไปตรงมาในทกุสถานการณ์	และยดึมัน่ในหลกัความเป็นจรงิและถกูต้อง	และ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

	 จะเหน็ว่า	วฒันธรรมหรอืค่านิยมร่วมทัง้หมด	9	ข้อของบรษิทั	ไทยซมัมทิ	

ฮาร์เนสฯ	หากแบ่งตามกรอบมติิของวฒันธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นรปูแบบ

วฒันธรรมองค์กรทีห่ากเกดิหรอืถกูก�าหนดในองค์กรใดๆ	แล้ว	มกัจะช่วยส่งเสรมิ

ให้สมาชกิในองค์กรมปีฏสิมัพนัธ์และสนับสนุนช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกัน	อนัจะส่งผล

ให้สมาชิกภายในองค์กรประสบความส�าเร็จในการท�างาน	เกิดความพึงพอใจ 

ทั้งต่อความส�าเร็จในการท�างาน	และเกิดความพึงพอใจต่อบุคคลในด้านไมตรี

สัมพันธ์ระหว่างกัน	ซึ่งเมื่อพิจารณาวัฒนธรรมของบริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนสฯ	

พบว่า	เป้าหมายของโครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	ที่มุ่งพัฒนาสัมพันธภาพ

ระหว่างบคุคลถกูออกแบบให้มคีวามสอดคล้องกบัมติมุ่ิงไมตรสีมัพนัธ์	(Affinitive)	

ซึง่ประกอบไปด้วย	4	ค่านิยมหลกัขององค์กร	คือ	การท�างานเป็นทมี	(Teamwork)	

ความรับผดิชอบต่อสงัคม	(Responsibility)	จิตส�านกึด้านบรกิาร	(Service	Mind)	

และมีคุณธรรม	(Morality)	ซึ่งน�าไปสู่การออกแบบกิจกรรม	Happy	Heart	 

ให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว	เพ่ือมุ่งหวังให้พนักงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้

พฒันาและเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง

กบัวฒันธรรมขององค์กร	โดยจะใช้กระบวนการและเครือ่งมอื	Happy	Workplace	

ในการสร้างความสมดุลและความเปลี่ยนแปลง	ได้แก่

	 1.	Happy	8	Menu	&	4G	(Good	Safety,	Good	Attitude,	Good	

Health,	Good	Environmental)

	 2.	Happinometer	(วัดระดับความสุขของพนักงาน)

	 3.	Happy	Workplace	Index	(วัดสุขภาวะองค์กร)

	 4.	Happy	Home	Model	(เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ)

	 5.	Happy	HEHA:	Holistic	Enterprise	Happiness	Approach	 

(การสร้างสุขให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาผลิตภาพขององค์กร)
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 4. เริ่มต้นจัดท�าแผนกิจกรรม (Kick off)	คณะกรรมการ	Happy	

Workplace	ใช้เครื่องมือในการประเมินระดับความสุขของพนักงานในองค์กร	

ด้วยเครื่องมือ	Happinometer	ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าหรับวัดระดับความสุขระดับ

บุคคล	จากนั้นจึงน�าผลลัพธ์ความสุขระดับบุคคล	ไปวางแผนและออกแบบ

กิจกรรมสร้างสุข	Happy	Heart	ซึ่งการออกแบบกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้บริบท 

ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทด้วย	โดยแนวคิดการออกแบบ

กิจกรรมมาจาก	2	รูปแบบใหญ่ๆ	คือ	

	 1)	ออกแบบจากผลลัพธ์ความสุขระดับบุคคลที่วัดได้	

	 2)	ออกแบบจากสภาพความเป็นจริงและความต้องการของพนักงาน

ภายในองค์กร	

 5. การด�าเนินกิจกรรมตามแผน	คณะท�างานจะเป็นผู้น�ากิจกรรม	

Happy	Heart	ที่ออกแบบไว้	 ไปด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้	ซึ่งบริษัท	 

ไทยซัมมิท	ฮาร์เนสฯ	มีกิจกรรม	Happy	Heart	ที่ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคลากรในองค์กร	และมุ่งหวังให้พนักงานได้แสดงออกโดยการเสียสละ	

เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน	รวมถึงมีจิตอาสาเห็นใจในเพื่อนมนุษย์	ซึ่งผู้เขียนขอ

จ�าแนกวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม	Happy	Heart	ของบริษัท	ไทยซัมมิท	

ฮาร์เนสฯ	ออกเป็น	3	รูปแบบ	ดังนี้
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ตารางที่ 1	 รปูแบบกจิกรรม	Happy	Heart	ของบริษทั	บรษิทั	ไทยซมัมทิ	ฮาร์เนส	 

	 	 จ�ากัด	มหาชน

 วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรม

พัฒนาความมีน�้าใจ 

ในตัวบุคคล 

-	 กิจกรรม	Harness	in	love	safe	love	safe	life	

การบริจาคโลหิต	 เป็นกิจกรรมท่ีมีการจัดอย่าง 

ต่อเน่ืองมาจนกลายเป็นประเพณีปฏบัิตขิองชาวไทย

ซัมมิทฯ	โดยจะจัดให้มีการบริจาคโลหิตปีละ	4	ครั้ง	

โดยองค์กรจะเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมตาม

ความสมคัรใจ	เพือ่เป็นการฝึกให้พนกังานมจีติส�านกึ

สาธารณะในการให้	และเสียสละ

พัฒนาความมีน�้าใจ

ระหว่างพนักงานใน

องค์กร

-	 มุง่สร้างความสัมพนัธ์

ที่ดีระหว ่างผู ้บริหาร

และพนักงาน

-	 มุง่สร้างความสัมพนัธ์

ที่ดีระหว่างพนักงาน		

-	 กจิกรรมรดน�า้ด�าหวัผูบ้ริหารในวนัสงกรานต์	เพือ่

กระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน	

รวมถึงการสร้างความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ต่อองค์กร	โดยการดแูลและเอาใจใส่และเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารมากขึ้น

-	 กิจกรรมการจัดอวยพรวันเกิดพนักงาน	ในแต่ละ

เดือนพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดของเดือนจะมี

โอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหาร	

และรับค�าอวยพรและของขวัญวันเกิดจากผู้บริหาร	

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยกับ 

ผูบ้รหิารได้โดยตรง	ซึง่นบัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ

การสื่อสารภายในองค์กรด้วย
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 วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรม

-	 กจิกรรมเพือ่นเยีย่มเพ่ือน	โดยทางบรษัิทจะจดัให้

มตัีวแทนของหวัหน้างานและเพ่ือนพนกังานเดนิทาง

ไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานที่ป่วย	เป็นการเปิดโอกาส 

ให้พนกังานได้แสดงความมนี�า้ใจและความเอาใจใส่

ซึ่งกันและกัน	และเป็นการลดภาวะความขัดแย้ง

ระหว่างหวัหน้างานและลกูน้องเนือ่งจากการขาดงาน

บ่อย

-	 กจิกรรมช่วยเหลอืเพือ่นพนกังานท่ีประสบภยัพบัิติ 

น�าพนักงานในโรงงานจากแผนกต่างๆ	ที่สมัครใจ 

เข้าร่วม	น�าของบริจาคไปช่วยเหลือพนักงานท่ีถูก 

น�า้ท่วมถงึบ้าน	เป็นกจิกรรมท่ีมุง่ส่งเสริมให้พนกังาน

ได้มโีอกาสแสดงความมนี�า้ใจในยามท่ีเพือ่นร่วมงาน

อยู่ในภาวะยากล�าบาก

พัฒนาความมีน�้าใจ

ของพนักงานต่อสังคม

-	 กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันส�าหรับเด็ก  

ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	เป็นกิจกรรมที่องค์กรสนับสนุน 

ให้พนักงานรู้จักเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ความรกั	มคีวามน�า้ใจ

สู่สาธารณะ	เป็นกิจกรรมในเชิง	Happy	Heart	to	

Happy	Society	อีกด้วย
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	 นอกเหนือจากกิจกรรม	Happy	Heart	ที่เน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพ

ระหว่างพนกังานโดยตรงแล้ว	ยงัมกิีจกรรมสร้างสขุในมติอิืน่	ๆ 	ท่ีมคีวามเกีย่วเนือ่ง

ต่อการพัฒนาการเปลีย่นแปลงความคดิและทศันคติของตวับคุคล	เช่น	การนมินต์

พระเข้ามารับบาตรทุกเช้า	เป็นกิจกรรม	Happy	Soul	ท่ีองค์กรมีความเช่ือว่า	

การส่งเสริมและให้พนักงานเข้าถึงศาสนาได้ง่ายภายในท่ีท�างานจะสามารถสร้าง

บรรยากาศที่ดีในที่ท�างานได้	เมื่อมีบรรยากาศการท�างานท่ีเหมาะสม	จะน�าไปสู่

การพัฒนาจติใจของพนักงาน	พนักงานพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัเองไปในเชิงบวก	

สุดท้ายย่อมส่งผลที่ดีต่อสัมพันธภาพระหว่างพนักงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

 6. การประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม	คณะท�างาน	Happy	

Workplace	ท�าสรุปผลความพึงพอใจที่พนักงานมีต่อกิจกรรม	Happy	Heart	 

รูปแบบต่าง	ๆ	ที่บริษัทจัดให้โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ	ร่วมท้ังใช้วิธี 

พูดคุย	และสังเกตปฏิกิริยา	รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงานทั้งก่อน	

ระหว่างและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม	และจดัท�าเป็นรายงานทัง้เพือ่เป็นหลกัฐาน

เชงิประจกัษ์	(Evidence	Based)	น�าเสนอต่อผูบ้รหิาร	และเพือ่น�าผลการประเมนิ

ความพึงพอใจที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป	

	 ผลลัพธ์จากกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	

ของบริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนสฯ	ซึ่งถูกออกแบบโดยใช้วัฒนธรรมองค์กรมา 

เป็นฐานคิดในการก�าหนดรูปแบบและเป้าหมายของกิจกรรม	ท�าให้พนักงานท่ี 

เข้าร่วมกิจกรรมมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ

วฒันธรรมขององค์กรในหลายด้าน	แสดงให้เหน็ว่า	การจดักิจกรรม	Happy	Heart	

ที่ส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 

จะท�าให้พฤตกิรรมองค์การสามารถเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีอ่งค์กรก�าหนดและ

คาดหวังไว้	ที่เห็นเด่นชัด	คือ	ด้านการท�างานเป็นทีม	(Teamwork)	ท่ีองค์กร 

มีความคาดหวังว่า	สมาชิกทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันทีมไปสู่

เป้าหมาย	โดยการสนบัสนนุการท�างานของเพือ่นร่วมงาน	เปิดใจยอมรบัความคดิ

เห็นของเพื่อนร่วมงาน	ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน	(ผู้บังคับบัญชา,	เพื่อนร่วมงาน,	 
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ผู้ใต้บังคับบัญชา)	โดยหมั่นพัฒนาความสัมพันธ์	คือ	ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและ

สร้างบรรยากาศของการช่วยเหลอืเกือ้กลูกัน	มคีวามเช่ือมัน่และไว้ใจซ่ึงกนัและกนั	

	 การจัดกิจกรรม	Happy	Heart	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้าง	ส่งเสริม	และ

สนับสนุนการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร	โดยมีการออกแบบรูปแบบ

กิจกรรมโดยใช้วัฒนธรรมด้ังเดิมที่องค์กรก�าหนดไว้เป็นฐานคิด	ดังนั้นการจัด

กิจกรรม	Happy	Heart	จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรตาม

วัฒนธรรมหลักขององค์กร	ในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงาน 

ในองค์กรให้เป็นทีมเวิร์คมากขึ้น	เห็นได้จากค�าบอกเล่าของผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ฯ	ในหลาย	ๆ	ประโยค	เช่น

 “บรรยากาศในการท�างานระหว่างพนกังานกบัหวัหน้างาน พนกังานกบั

พนกังาน พนกังานพูดคุยกันมากขึน้ในการท�ากจิกรรมร่วมกนัถึงจะอยูค่นละแผนก

ก็ตาม พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีข้ึนระหว่างพนักงานด้วยกัน หัวหน้างานกับ

พนักงานมีความเข้าใจกันมากขึ้น”

 “การท�างานเป็นทีมดีขึ้นเห็นชัดมาก การทะเลาะกระทบกระท่ังกัน 

แทบไม่มีแล้ว ภาวะตรงนี้เริ่มหายลงเพราะว่าทุกคนรู้จักมีเมฆตาต่อกัน เอื้อเผื่อ

ต่อกัน ให้อภัยกันมันก็จะท�าให้บรรยากาศในการท�างานดีขึ้น”

 “การผลิตของเสียต�่าลง เพราะการสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่าย QA 

ดีขึน้ QA เร่ิมเข้าหาฝ่ายผลติมากขึน้ เพือ่จะบอกว่าอะไรลกูค้าต้องการอะไรลกูค้า

ไม่ต้องการ ท�างานแบบนี้เพื่อแก้ไขนิดๆหน่อยๆ เพื่อไม่ให้เจอ Reject ในการ

ผลิต”

	 ซึ่งจากกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม	Happy	Heart	 

ภายใต้ฐานคิดวัฒนธรรมองค์กร	ที่กล่าวมาทั้งหมดใน	6	ข้ันตอน	ผู้เขียนสรุป 

ออกมาเป็นโมเดลการด�าเนินงานง่ายๆ	ด้วยวงจรทฤษฎีระบบ	(Systems	theory)	

ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 9	 สรุปกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม	Happy	Heart

	 จากแผนภาพจะแสดงวงจรของกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม	Happy	Heart	 โดยการใช้วัฒนธรรมองค์กร	TSCIC	ของบริษัท	 
ไทยซัมมิท	ฮาร์เนสฯ	เป็นปัจจัยน�าเข้า	(Input)	และเป็นฐานคิดในการออกแบบ
กิจกรรม/	โครงการ	Happy	Heart	ขององค์กร	และมีกระบวนการในการ 
ขับเคลื่อนโครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	เป็น 
เครื่องมือซึ่งสามารถน�าไปสู่ผลิตผลตามเป้าหมายของโครงการ	(Output)	คือ	 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานในองค์กรได	้
และหากมีกิจกรรม/	โครงการ	Happy	Heart	ที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้
พนกังานได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง	กจ็ะสามารถน�าไปสูผ่ลลพัธ์	(Outcome)	
ได้ในที่สุด	คือ	เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้ได้	ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร 
แห่งการให้ดังกล่าวอาจสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมขององค์กร	หรือเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบใหม่เลยก็ได้	ซึ่งจะตีกลับเข้าสู่ปัจจัยน�าเข้าขั้นแรก	
(Input)	ของวงจร	และด�าเนินงานวนไปเร่ือย	ๆ	ตามวงจรดังกล่าว	ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า	การขบัเคลือ่นโครงการหรอืกจิกรรม	Happy	Workplace	บนพืน้ฐานหรอื
บริบทเดิมขององค์กรในองค์กร	จะท�าให้โครงการหรือกิจกรรมมีโอกาสท่ีจะ

ประสบผลส�าเร็จและด�าเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่นด้วย
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ปัจจัยสูค่วามสำาเร็จของ Happy Heart สูว่ฒันธรรมองค์กรแห่งการให้ 

	 หากพจิารณาปัจจัยทีส่่งผลให้กระบวนการขบัเคลือ่นโครงการ/	กจิกรรม	
Happy	Heart	ของบริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนสฯ	ประสบความส�าเร็จ	เกิดผลลัพธ์
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการทีมุ่ง่หวงัให้เกดิบรรยากาศท่ีดใีนสถานประกอบการ	
บุคลากรทุกฝ่ายมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	พนักงานมีธรรมเนียมปฏิบัติแห่ง
ความมีน�้าใจและปฏิบัติสืบต่อกันจนกลายเป็นพฤติกรรมที่สอดรับกับวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ตั้งไว้	อาจมีปัจจัยสนับสนุนในหลาย	ๆ	ด้าน	ได้แก่
 1. ผูบ้รหิาร	มอีทิธพิลต่อความส�าเรจ็ของการบรหิารงานและขบัเคลือ่น
โครงการ/	กจิกรรม	Happy	Heart	ทีจ่ดัขึน้ภายในองค์กรเป็นอย่างมาก	ผูบ้รหิาร
ของบริษัท	ไทยซัมมิท	ฮาร์เนสฯ	มีความเข้าใจท้ังในเชิงแนวคิด	ทฤษฏีเกี่ยวกับ
งาน	Happy	workplace	และกระบวนการขบัเคลือ่นแนวคดิไปสูก่ารปฏบัิติ	ท�าให้
โครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	ที่จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร	
(Management	support)	ทัง้ในส่วนของนโยบาย	งบประมาณ	บุคลากร	ตลอดจน
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
 2. นโยบาย Happy Workplace ทีชั่ดเจนสามารถน�าไปปฏิบติัได้จรงิ 
นโยบายการบริหารงานองค์กรท่ีมวีตัถุประสงค์ชดัเจน	มคีวามสอดคล้องเป็นอนัหนึง่
อนัเดยีวกนัและมดีชันช้ีีวดัความส�าเรจ็ทีช่ดัเจนและสามารถวดัได้จรงิ	ท�าให้บคุลากร
ในระดบัหวัหน้างานและระดบัปฏบิตักิารทีร่บัผดิชอบโครงการฯ	สามารถขบัเคลือ่น
โครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	ได้ง่ายและมีโอกาสส�าเร็จสูง	เนื่องจาก 
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
 3. การออกแบบรูปแบบหรือการด�าเนินกิจกรรม Happy Heart มี
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรดั้งเดิมขององค์กร	มีการก�าหนด
วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ของโครงการให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ที่องค์กรตั้งไว้	ท�าให้การด�าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	และบริบทหรือพื้นฐานของในองค์กร	ท�าให้

เอือ้ต่อการจัดโครงการ/	กจิกรรม	Happy	Heart	ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
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 4. มเีครือ่งมอืทีอ่�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงาน	บรษัิท	ไทยซมัมทิ	

ฮาร์เนสฯ	ได้ส่งบคุลากรทีม่คีวามรบัผดิชอบเกีย่วกบัภารกิจงาน	Happy	workplace	

ในองค์กร	เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานสุขภาวะองค์กรจากหน่วยงาน

ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	จากเวทกีารอบรมต่างๆ	

เช่น	การอบรมผู้จดัการงานสร้างสขุองค์กร	การอบรมเสรมิสร้างองค์กรแห่งความสขุ	

ด้วย	MapHR	เป็นต้น	ผู้รับผิดชอบตามกรอบภาระงานที่ประกาศเป็นนโยบาย	

Happy	workplace	จึงมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนิน

กจิกรรมหรอืโครงการทัง้เครือ่งมือในการส�ารวจข้อมลู	เครือ่งมอืในการออกแบบ

กิจกรรม	และเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ	ท�าให้การขับเคลื่อนงาน

โครงการ/	กจิกรรม	Happy	workplace	ในมติต่ิาง	ๆ 	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

 5. การด�าเนินโครงการ/ กิจกรรมมีความต่อเนื่อง	บริษัทไทซัมมิทฯ	 

มีการด�าเนินโครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	มาอย่างต่อเนื่อง	ถึงแม้ว่าในช่วง

ปีหลัง	ค่าการวัดผลจากเคร่ืองมือวัดความสุขระดับบุคคล	(Happinometor)	 

ในด้าน	Happy	Heart	จะมีค่าสูงมากขึ้นและอยู่ในระดับท่ีองค์กรพึงพอใจแล้ว	

แต่การจัดกิจกรรมยังคงมีต่อเนื่องในทุกปีเพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในองค์กรมากข้ึน	นอกเหนือท่ีจะ 

ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานได้ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องแล้ว	ยังท�าให้

พนักงานได้ฝึกฝนและรู้สึกเคยชินกับการให้ทั้งในองค์กรและมีจิตส�านึกการให้ 

ต่อสาธารณะด้วย

บทสรุป

	 ปัจจัยส�าคัญทีจ่ะท�าให้พฤติกรรมและทศันคตคินในองค์กรเกดิพฤตกิรรม

องค์การที่ดีหรือเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์	ตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม	

Happy	Heart	ที่มุ่งหวังให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของ

คนในองค์กร	 เกิดธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน�้าใจที่แสดงต่อกันระหว่าง
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พนักงาน	หรือความมีน�้าใจของพนักงานต่อสังคม	รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง	

รักองค์กร	และรักเพ่ือนร่วมงาน	มักเริ่มต้นที่การมีผู้น�าหรือผู้บริหารท่ีดีมีความรู	้

ความเข้าใจในเรือ่งทีท่�า	รวมทัง้มกีารสือ่สารทีเ่หมาะสม	เช่น	การประกาศนโยบาย

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน	และมีระบบต่าง	ๆ	

ภายในองค์กรที่ต้องเอื้อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก	รวมทั้งความ 

ต่อเนือ่งในการด�าเนนิกจิกรรม	Happy	Heart	ซึง่ท�าให้พนกังานเกดิความเคยชนิ

กับการแสดงความมีน�้าใจ	และปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจนสามารถพัฒนากลายเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน�้าใจรูปแบบใหม่ของพนักงานในองค์กร	หรือ

พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ที่องค์กรก�าหนดไว้	

	 แต่นอกเหนือจากนั้นปัจจัยในด้านวัฒนธรรมองค์กร	ซึ่งถือเป็นค่านิยม

ร่วมของพนักงานทกุคนในองค์กรกเ็ป็นปัจจัยส�าคญั	องค์กรทีม่พีืน้ฐานหรอืบรบิท

ดังเดิมของวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์	(The	Constructive	

Culture)	ซึง่เป็นรปูแบบวฒันธรรมองค์กรทีมุ่ง่ส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์	และสมัพนัธภาพ

ระหว่างผู้ร่วมงาน	ให้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เน้นการท�างาน

อย่างสร้างสรรค์	และเน้นการท�างานเป็นทีม	ซึ่งหากองค์กรน�าวัฒนธรรมองค์กร

ลักษณะดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบกิจกรรม	ย่อมเป็นปัจจัย 

พ้ืนฐานที่ช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานโครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	 

ประสบความส�าเร็จ	และหากองค์กรสามารถผนวกผลลพัธ์ของโครงการ/	กจิกรรม	

Happy	Heart	เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเดิมหรือประกาศเป็นวัฒนธรรมรูปแบบ

ใหม่ได้	ย่อมท�าให้ผลลัพธ์จากการด�าเนินกิจกรรม	Happy	Heart	คงอยู่และ 

เป็นค่านิยมร่วม	เป็นวิถีธรรมเนียนปฏิบัติแห่งความมีน�้าใจของคนในองค์กร 

ที่ปฏิบัติสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ ่น	ถึงแม้โครงการ/	กิจกรรม	Happy	Heart	 

จะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม	ซึ่งจะท�าให้งานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรในมิติของ	

Happy	Heart	มีความยั่งยืนต่อไปอีกด้วย



Happy Heart: ส่งเสริมบรรยากาศการท�างาน

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้
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