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บทนำ�
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมในทศวรรษ 21 ที่มีความรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดด สังคมก�ำลังมุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญในเรื่องของการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือ เทคโนโลยีต่าง ๆ การพัฒนา
เหล่านี้ส่งผลให้สังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กร
ต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานที่ด�ำเนินกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า
กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อการบริหารงานและสถานการณ์
ความมั่นคงขององค์กรอย่างมาก ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ จึงต้องเร่งปรับตัวและ
แสวงหาแนวทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ความอยูร่ อด
ขององค์กรมากยิ่งขึ้น
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันอย่างรุนแรง คนในฐานะกลไกการขับเคลือ่ น
งานในองค์กรนับเป็นทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ
จึงเริ่มหันมาให้ความสนใจในการบริหารงานควบคู่กับการบริหารคน “แนวคิด
Happy workplace ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร เพือ่ ให้คนมีความพร้อมต่อ
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การเปลี่ยนแปลง น�ำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” (จุฑามาศ แก้วพิจิตร
และคณะ, 2556) จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลาย ๆ องค์กร ได้รับน�ำไป
ปรับใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาดุลยภาพของคนและงานในองค์กร เพื่อรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยการมุ่งเสริมสร้าง
สุขภาวะในองค์กรเพือ่ ให้คนท�ำงานมีความสุข มีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร
และพร้อมที่จะร่วมเผชิญปัญหาและฝ่าฝันอุปสรรคขององค์กรไปพร้อมๆ กัน
โดยผ่านเครื่องมือที่ช่วยออกแบบรูปแบบกิจกรรม/ โครงการสร้างสุขในองค์กร
ที่เรียกว่า “Happy 8” โดยมุ่งหวังให้คนในองค์กรได้รับการพัฒนาความสุขที่
รอบด้านทั้ง 8 มิติ
“Happy Heart ความมีน�้ำใจ” หนึ่งในมิติการสร้างสุขในองค์กร
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนจากภายในโดยพัฒนากระบวนการคิด การเปลี่ยนแปลง
จากภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดพฤติกรรมในองค์กรที่สร้างสรรค์ มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกัน รู้จักการแบ่งปัน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง อันจะน�ำไปสู่การอยู่
ร่วมกันกับคนในองค์กรได้อย่างมีความสุข แต่การที่จะท�ำให้พนักงานมีความสุข
และเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดจากภายในได้นั้น องค์กรต้องมีการ
บริหารจัดการทีด่ ี มีการสร้างบรรยากาศในทีท่ ำ� งานทีเ่ อือ้ ให้เกิดการแบ่งปันความ
มีน�้ำใจ (Happy Heart) ระหว่างบุคลากรในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
Home model ซึ่งเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงโมเดลลักษณะองค์กรแห่งความสุข
โดยเปรียบองค์กรเสมือน “บ้าน” หนึ่งหลังที่สร้างความสุขให้สมาชิกที่อาศัย
อยูภ่ ายในบ้าน ซึง่ ฐานคิดดังกล่าวได้กล่าวถึงโมเดลความสุขเชิงพฤติกรรมศาสตร์
ที่ ห ากสามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ ก รได้ แ ล้ ว จะท� ำ ให้ ค นท� ำ งานมี ค วามสุ ข
ซึง่ ประกอบไปด้วยปัจจัย 7 ประการ และหนึง่ ในนัน้ คือ “ปัจจัยในด้านวัฒนธรรม
องค์การ และบรรยากาศในที่ท�ำงาน” แสดงให้เห็นว่า การสร้างบรรยากาศที่ดี
ในที่ท�ำงานจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เอื้อให้พนักงานในองค์กรเกิดพฤติกรรมองค์กร
ในลักษณะที่สร้างสรรค์ ซึ่งหากพฤติกรรมดังกล่าวของสมาชิกในองค์กรมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนน�ำไปสู่การพัฒนา หรือสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์การ
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รูปแบบใหม่ ๆ ทีม่ งุ่ เน้นบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ใี นการท�ำงานร่วมกันของสมาชิก
ในองค์กร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้บุคลากรรู้สึกรักและผูกพันกับ
เพือ่ นร่วมงานและองค์กร เมือ่ คนในองค์กรมีความรักและรูส้ กึ เป็นเจ้าขององค์กร
แล้ว เมื่อองค์กรเผชิญกับภาวะวิกฤต ประสบปัญหา บุคลากรเหล่านี้ก็จะอยู่
เคียงข้างองค์กร มีความเชื่อและทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ยอมเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ จึงเป็นที่มาของการให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาให้องค์กรมี วัฒนธรรมองค์กรแบบ Happy Heart เป็นธรรมเนียม
ปฏิบตั ใิ ห้กบั พนักงาน และเป็นเสมือนการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั องค์กรจากภายใน
ซึ่ ง หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเหมาะสมกับบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน ย่อมสามารถฝ่าฟันอุปสรรคความ
ยากล�ำบากในภาวะวิกฤตได้ดีกว่าองค์กรอื่นเสมอ
ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างมีการก�ำหนดค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
เป็นกรอบในการปฏิบัติตนของพนักงาน แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ การน�ำกิจกรรม
Happy Heart ในรูปแบบต่าง ๆ เข้าไปด�ำเนินงานภายในองค์กรจะสามารถน�ำ
ไปสูก่ ารสร้างหรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มธี รรมเนียม
ปฏิบัติแห่งความมีน�้ำใจของพนักงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รักองค์กร
และรักเพื่อนร่วมงาน และเป็นธรรมเนียนที่พนักงานทุกคนรับรู้ ปฏิบัติอย่างต่อ
เนือ่ งจนน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมการให้ทสี่ อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรดัง้ เดิม หรือเกิด
เป็นวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ได้อย่างไร จึงเป็นทีม่ าของบทความนี้ ทีผ่ เู้ ขียนต้องการ
น�ำเสนอรูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรมสร้างสุขแบบ Happy
Heart ที่สามารถสร้างให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมหลักองค์กรซึ่งเป็นการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาองค์กรโดยการ
เชือ่ มโยงงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรซึง่ นับเป็นจุดเชือ่ ม
ต่อเข้าสู่นโยบายขององค์กรได้ในที่สุด อันจะท�ำให้งานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
มีความยั่งยืนและยังประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปอีกด้วย
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Happy Heart คืออะไร
“ความมีนำ�้ ใจ (Happy Heart)” เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายกว้าง ๆ ทีส่ อื่ ถึง
ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของบุคคลในเชิงบวก ซึ่งนักวิชาการหลายท่านทั้ง
ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2556), ศิรภัสสร วงศ์ทองดี (2552), กระทรวงศึกษาธิการ
(2552) ได้ให้ค�ำนิยามของความมีน�้ำใจ (Happy Heart) ไว้อย่างคล้ายคลึงกัน
คือ การมีสขุ ภาพจิตใจทีด่ ี อยูร่ ว่ มกันกับผูอ้ นื่ อย่างมีนำ�้ ใจเอือ้ อาทรต่อกันและกัน
รู้จักรักและใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
กันและกัน ซึ่ง พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ (2556) ได้ให้ความหมายที่แตกต่างไป
นอกเหนือจากการมีน�้ำใจแล้ว ยังต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งบทบาท
ที่บ้านหรือในที่ท�ำงาน และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเข้ามา
ในชีวิตด้วย
ดังนั้นอาจพอสรุปได้ว่า ความมีน�้ำใจ (Happy heart) หมายถึง การที่
บุคคลมีจิตใจที่ดีทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น จิตใจที่ดีต่อตนเอง คือ รู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และการปรับตัวต่อบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น บทบาท
ในที่ท�ำงานเจ้านาย-ลูกน้อง บทบาทในครอบครัว พ่อ-แม่ เป็นต้น รวมทั้งต้องมี
จิตใจทีด่ ตี อ่ ผูอ้ นื่ คือ มีความเอือ้ อาทรเอาใจใส่ตอ่ บุคคลรอบข้าง รูจ้ กั การแบ่งปัน
และให้ความช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมด้วย เช่น การท�ำงานจิตอาสาภายในหรือภายนอกองค์กร เป็นต้น
เมื่อพิจารณาค�ำนิยามของ ความมีน�้ำใจ (Happy heart) ให้แคบลงมา
ในมุมมองของการขับเคลื่อนงาน Happy Workplace ในองค์กร ความมีน�้ำใจ
เป็นหนึ่งในมิติการสร้างสุขในองค์กรที่เป็นกลไกที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนโดยการ
เปลีย่ นแปลงกระบวนการคิดจากภายใน ความมีนำ�้ ใจ (Happy heart) ในองค์กร
จึงมักถูกตีความและให้ขอบเขตค�ำนิยามในเชิงของการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลภายในองค์กร ทีอ่ งค์กรเห็นว่า ควรส่งเสริมให้พนักงานมีนำ�้ ใจทัง้ ต่อตนเอง
และต่อผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม/ โครงการให้พนักงานเข้าร่วม
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เพื่ อ ส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานได้ มี โ อกาสพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพที่ ดี
ระหว่างกัน ได้ใกล้ชดิ กันมากขึน้ ได้มโี อกาสแสดงความมีนำ�้ ใจ ช่วยเหลือเอือ้ อาทร
ต่อกันในที่ท�ำงาน ซึ่งหากวิเคราะห์การจัดกิจกรรม/ โครงการสร้างสุขแบบ
Happy Heart ในองค์กรต่าง ๆ จะพบว่า รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมนั่นมี
ความหลากหลาย แตกต่างกันไปตามบริบทขององค์กร ซึง่ พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
(2556) ได้วิเคราะห์และรวบรวมรูปแบบการจัดกิจกรรมด้าน happy heart
จากหลากหลายองค์กร รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 117 โครงการ สามารถจ�ำแนกออกเป็น
จ�ำนวน 10 รูปแบบ ดังนี้
1. การท�ำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท�ำงาน
2. การจัดกิจกรรมพบปะผู้บริหาร
3. การท�ำกิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่
4. การให้ก�ำลังใจบุคลากรในสภาวะยากล�ำบาก
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
6. การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง
7. การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกูฉ้ กุ เฉินแก่บคุ ลากรในสภาวะยากล�ำบาก
8. การจัดระบบพี่เลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่
9. การจัดเลี้ยงอาหารส�ำหรับบุคลากร
10. การจัดบริการสายด่วนให้ค�ำปรึกษา/ รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา
จะเห็นได้ว่า การสร้าง Happy Heart ในองค์กรผ่านรูปแบบการจัด
กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ห ลากหลายเป็ น กระบวนการการเริ่ ม ต้ น พั ฒ นาคน
ให้มีศักยภาพจากภายใน โดยส่งเสริมให้คนในองค์กรได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
ได้ท�ำความรู้จักกัน เมื่อคนในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกันมากขึ้น
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จะท�ำให้สังคมในที่ท�ำงานเป็นสังคมที่น่าอยู่ ผู้คน
มีน�้ำใจต่อกัน และพร้อมที่จะสร้างและส่งต่อความมีน�้ำใจ (Happy Heart) ให้แก่
สมาชิกในองค์กร รวมถึงขยายความมีน�้ำใจสู่สาธารณะ เป็นการพัฒนามิติการ
สร้างสุขในองค์กรอีกหนึ่งมิติควบคู่กันไป คือ มิติของการมีสังคมที่ดี (Happy
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Society) โดยการสร้างประโยชน์ให้กบั สังคมด้วยจิตส�ำนึกสาธารณะ เช่น การท�ำ
กิจกรรมเพื่อสังคม: Corporate Social Responsibility (CSR) ในรูปแบบต่างๆ
เป็นการแสดงออกถึงความมีน�้ำใจของคนในองค์กรต่อสังคม และส่งเสริมให้
พนักงานในองค์กรมีน�้ำใจต่อกัน พร้อมทั้งได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ให้ รู้จัก
แบ่งปัน และยังได้สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างองค์กรกับชุมชนหรือสังคมรอบข้าง
นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อีกทางหนึ่ง
จะเห็นได้ว่า Happy Heart จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือในการสร้างสุขให้กับคน
ในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยส่งเสริมการสร้างสุขและพัฒนาสังคมผ่าน
รูปแบบกิจกรรมของ Happy heart to Happy Society ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ฐานคิดในการสร้างความมีน�้ำใจ (Happy Heart)
แนวทางในการสร้างและพัฒนาความมีนำ�้ ใจ (Happy Heart) ในองค์กร
ผ่านรูปแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมองค์การ
ที่สร้างสรรค์ มีธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน�้ำใจของพนักงานในองค์กรที่เป็น
รูปแบบเดียวกัน อาจแบ่งพืน้ ฐานของหลักคิดในการพัฒนาและสร้างความมีนำ�้ ใจ
(Happy Heart) ในองค์กร ได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ คือ
1. การพัฒนาโดยหลักค�ำสอนทางศาสนา
ศาสนาเป็นฐานคิดในการยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ ที่เน้นในเรื่องของ
ระดับจิตใจ ความรู้สึกทางอารมณ์มากกว่าเรื่องทางวัตถุ ซึ่งแต่ละศาสนาต่างมี
หลักคิด และหลักค�ำสอนที่มุ่งให้มนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่ส�ำคัญของศาสนา คือ
การสอนให้มนุษย์คิดดี ประพฤติดี โดยการพัฒนาจากฐานคิดภายในจิตใจเพื่อให้
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์เป็นไปในรูปแบบที่สังคมคาดหวัง ซึ่งหลัก
พุทธธรรมในทางศาสนาที่มุ่งเน้นการก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
โดยตรงมีหลักค�ำสอนอยู่มากมาย ที่มีความคล้ายคลึงกับมิติของการสร้างสุข
ในองค์กรด้วยการพัฒนาและสร้างความมีนำ�้ ใจ Happy Heart ในองค์กรทีม่ งุ่ เน้น
การเกื้อกูลกันระหว่างบุคคล ได้แก่
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หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมทีเ่ ป็นเสมือนเครือ่ งยึดเหนีย่ วน�ำ้ ใจของ
ผูอ้ นื่ ผูกไมตรี เอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซงึ่ กันและกัน 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�ำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูด
ด้วยความจริงใจ ไม่พดู หยาบคายก้าวร้าว พูดในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์เหมาะส�ำหรับ
กาลเทศะ เป็นหลักคุณธรรมทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการพูด เพราะเชือ่ ว่าการพูดเป็น
บันไดขัน้ แรกทีจ่ ะสร้างมนุษย์สมั พันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่างบุคคล ดังนัน้ การพูด
ด้วยปิยวาจา จะท�ำให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีไมตรีที่ดี
ต่อกัน
3) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่น
4) สมานัตตา คือ การเป็นผูม้ คี วามสม�ำ่ เสมอ หรือมีความประพฤติเสมอ
ต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่น มีความ
สม�่ำเสมอในการประพฤติตน ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่หากน�ำไปปฏิบัติตนในที่
ท�ำงาน จะสามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่าง
กันได้อีกด้วย
และในทางพระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมค�ำสอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น หลักพรหมวิหาร 4 ที่เป็นหลักธรรม
ประจ�ำใจและก�ำกับความประพฤติเพื่อให้ด�ำรงตนและปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น
ได้อย่างเหมาะสม หรือ หลักฆราวาสธรรม 4 เป็นหลักธรรมส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ
ในทางโลกส�ำหรับบุคคล หลักธรรมค�ำสอนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักในการ
ปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็นสัจธรรม หากน�ำไปเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบตั ิ ย่อมท�ำให้
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เป็นบุคคลที่สังคมพึงปรารถนาและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น การแบ่งปัน
สิ่งของของตนแก่ผู้อื่น การเจรจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะอ่อนหวาน การประพฤติ
ปฏิบตั ติ นให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ความเป็นผูม้ ตี นสม�ำ่ เสมอ วางตนเหมาะสม รูจ้ กั
ความเสียสละ ความแบ่งปัน และมีน�้ำใจต่อส่วนรวม เป็นต้น ซึ่งหากพฤติกรรม
ดังกล่าวถูกสร้างให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร สมาชิกในองค์กรรูจ้ กั การวางตัว มีความ
เอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือเกือ้ กูลต่อกัน คงจะปฏิเสธไม่ได้วา่ องค์กรนัน้ ย่อมมีบรรยากาศ
การท�ำงานที่ดี สมาชิกในองค์กรมีความรัก ความเอาใจใส่ระหว่างกันเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย
นอกเหนือจากหลักค�ำสอนของศาสนาพุทธแล้ว ทุกศาสนาก็ล้วนแล้ว
แต่มีหลักปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตในเรื่องของความเสียสละ การรู้จักให้ เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ หรือแบ่งปัน เช่น ในศาสนาอิสลามได้มีการก�ำหนดหลักการให้ชาวมุสลิม
มีการบริจาคทาน หรือที่เรียกว่า ซะกาต เป็นการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากจนหรือ
สมควรได้รับความช่วยเหลือ เป็นหลักค�ำสอนที่มุ่งเน้นให้รู้จักการแบ่งกัน และ
การให้ เป็นต้น หรือในทางศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อตามหลักศาสนาว่า มนุษย์
ทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกัน คริสต์สอนให้มนุษย์รักพระเจ้า และรักมนุษย์ด้วยกัน
โดยมีจดุ มุง่ หมายของการด�ำเนินชีวติ ตามค�ำสอนของศาสนาคริสต์ คือ การด�ำเนินชีวติ
ที่มีความรักความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จะเห็นได้ว่าทุกศาสนา
ต่างมีหลักคิดที่มุ่งเน้นให้คนประพฤติดี ปฏิบัติดี รู้จักการให้ และไม่เบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน
การสร้าง Happy Heart ซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนากระบวนการคิด
ภายในจิตใจของคนให้เกิดความรัก ความมีน้�ำใจต่อกัน จึงมีความคล้ายคลึงกับ
หลักค�ำสอนต่าง ๆ ในทางศาสนา ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงเพือ่ เป็นฐานคิดในการพัฒนา
จิตใจของคนในองค์กรได้ โดยเริ่มต้นการพัฒนากระบวนการคิดในระดับของ
ปัจเจกเอง คือ การที่บุคคลมีความคิด ความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักค�ำสอนและ
เหนี่ยวน�ำจิตใจให้คิดดี ปฏิบัติดี รวมทั้งการพัฒนาโดยการส่งเสริมจากองค์กร
โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมและ
44 | สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 4: การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร

ลักษมี มีแก้ว

ซึมซับหลักคิดทางศาสนา เพื่อหล่อหลอมให้คนในองค์กรมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดี
รู้จักเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลกันระหว่างคนในองค์กรด้วย ดังนั้นการน�ำหลักธรรมในทาง
ศาสนาเข้ามาเป็นหลักยึดในการประพฤติ ปฏิบัติตนนั้น จะท�ำให้บุคคลมีหลักคิด
ในการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมการแสดงออกในเชิงบวก ซึง่ หลักปฏิบตั ดิ งั กล่าว
เป็นฐานคิดที่เชื่อมโยงกับความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาของตัวบุคคลเอง
ย่อมเป็นการพัฒนากระบวนความคิดจากภายในได้อย่างแท้จริง
2. การพัฒนาโดยเครื่องมือบริหารองค์กรสมัยใหม่
การบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน มีแนวคิด เครื่องมือและกลยุทธ์ทาง
การบริหารมากมายที่ถูกพัฒนาและน�ำมาใช้ในการบริหารงานองค์กร เช่น
กระบวนการแลกเปลีย่ นความรู้ (Benchmarking) การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นต้น
วัฒนธรรมองค์กรเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์ใหม่ทถี่ กู น�ำมาใช้ในการสร้างความได้เปรียบ
การในการบริหารจัดการและการแข่งขันขององค์กร เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารจัดการภายใน เป็นกรอบแนวปฏิบัติในเชิงความคิดและพฤติกรรมของ
คนในองค์กร ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ งค์กรสามารถก�ำหนดได้โดยกลวิธตี า่ งๆ การจัดกิจกรรม
Happy workplace ในองค์กร ก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่สามารถน�ำมาใช้ในการ
หล่อหลอม และหลอมรวมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน
ตามที่องค์กรคาดหวังได้ ซึ่งกระบวนการสร้างและพัฒนาความมีน�้ำใจ (Happy
Heart) ทีม่ งุ่ เน้นการเกือ้ กูลกันระหว่างบุคคล ให้เกิดขึน้ ในองค์กรโดยใช้วฒ
ั นธรรม
องค์กรจะท�ำให้ผลลัพธ์ทเี่ กิดมีความยัง่ ยืน เพราะธรรมชาติของวัฒนธรรมองค์กร
หากสามารถสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรได้แล้วจะหยั่งรากลึก กลายเป็นประเพณี
ทีถ่ กู ถ่ายทอดจากสมาชิกรุน่ หนึง่ ไปสูส่ มาชิกรุน่ อืน่ ๆ ต่อไปด้วย ซึง่ ในบทความนี้
ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนงาน
Happy Workplace ในองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ
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วัฒนธรรมองค์กร
“วัฒนธรรมองค์กร” หรือ “ค่านิยมร่วม” (Shared Values) เป็นหนึง่ ใน
เครือ่ งมือทางการบริหารและการพัฒนาองค์กรรูปแบบหนึง่ ซึง่ พรรัตน์ รัตนศิรวิ งศ์
(ม.ป.ป.) ณรงค์วิทย์ แสงทอง (2553) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร
ไว้อย่างคล้ายคลึงกัน คือ ลักษณะร่วมของคนในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของคนในองค์กรนัน้ ๆ เป็นแบบแผนพฤติกรรมทีบ่ คุ คลในองค์กร
ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อ ค่านิยม
ทัศนคติสว่ นบุคคล โดยลักษณะร่วมนัน้ จะต้องเอือ้ หรือส่งเสริมให้องค์กรเดินไปสู่
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ด้วย ซึ่ง อ�ำพร ไตรภัทร (2550) มองว่า
ลักษณะร่วมดังกล่าวจะถูกก�ำหนดมาจากปฏิสมั พันธ์ของพนักงานในทีท่ ำ� งาน ของ
คนในกลุม่ เป็นการรวมพฤติกรรมของผูค้ นในองค์กรทีม่ คี า่ นิยม ความเชือ่ ลักษณะ
การท�ำงาน ภาษาการท�ำงาน การให้ล�ำดับความส�ำคัญกับสิ่งต่างๆ ของคนใน
องค์กร และระบบการท�ำงานแบบเดียวกัน
Kinicki and Williams (2006) เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การมีขอบเขต
ที่กว้าง และมีลักษณะคล้าย ๆ กัน คือ มีส่วนที่อยู่ข้างบนน�้ำส่วนหนึ่ง และอยู่
ใต้น�้ำอีกส่วนหนึ่ง จึงอาจแบ่งวัฒนธรรมองค์กรออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

แผนภาพที่ 7 การแบ่งระดับของวัฒนธรรมองค์กร
Kinicki and Williams (2006)
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1. ส่วนที่มองเห็นได้ (Visible) จะเป็นสิ่งที่สมาชิกองค์การสร้างหรือ
ประดิษฐ์ขึ้นมา เช่น สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ (Artifacts) อาทิ รูปปั้นของผู้ก่อตั้งกิจการ
และถาวรวัตถุต่าง ๆ เช่น โดมของธรรมศาสตร์ หรือการตบแต่งอาคารสถานที่
ป้าย สัญลักษณ์ ค�ำขวัญ (Slogan) และพิธีกรรมต่างๆ และการแต่งกาย เป็นต้น
2. ส่วนที่อยู่ลึกลงไป จะมองไม่เห็น (Invisible) แต่เป็นสิ่งที่สมาชิก
รับรู้และเข้าใจร่วมกัน เช่น ค่านิยมขององค์การที่สมาชิกรับรู้ อาทิ ค่านิยมที่เน้น
คุณภาพ บริการความสะอาด และคุณค่าของสินค้าและบริการ หรือความมุ่งมั่น
คุณค่าและความเชื่อของบริษัทหรือองค์การ เป็นต้น
โดยสรุ ป วั ฒ นธรรมองค์ ก รจึ ง หมายรวมถึ ง ฐานคติ พื้ น ฐานของคน
ในองค์กรทีม่ แี บบแผนมาจากการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั สิ มั พันธ์กนั ภายในกลุม่ องค์กร
ที่ท�ำงานเดียวกัน และกลายเป็นแนวทางในการแสดงออกทางพฤติกรรมของคน
ในองค์กร ซึ่งสมาชิกทั้งหลายในองค์การยึดถือร่วมกัน และสะท้อนความเป็นจริง
ในองค์กรหรือสังคมที่ทุกคนรับรู้และยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน หรือไม่
แตกต่างกันมากนักซึ่งแบบแผนดังกล่าวมักจะถูกถ่ายทอดผ่านสมาชิกในองค์กร
จากรุ่นสู่ รุ่นต่อไป
ปัจจุบันองค์กรชั้นน�ำหลายแห่งต่างก็ตระหนักและหันมาให้ความสนใจ
ในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ เช่น บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด
มหาชน (แผนงานองค์กรสุขภาวะ องค์กรภาคเอกชน, 2552) ซึง่ เป็นหนึง่ ในองค์กร
ที่รับแนวคิด Happy Workplace เข้าไปด�ำเนินงานภายในองค์กร และได้มีการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดีภายใน
ที่ท�ำงาน ให้คนท�ำงานภายในองค์กรรู้สึกผ่อนคลาย และท�ำงานอย่างมีความสุข
โดยการยกเลิกการตอกบัตรเข้างาน ยกเลิกการเขียนใบลาต่างๆ แต่ปรับเปลี่ยน
เป็นการให้หวั หน้าสังเกตการเข้างาน การลาต่างๆ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ใช้การ
พูดคุยถึงสาเหตุความจ�ำเป็น และจัดสรรเวลาให้ไปท�ำธุระโดยไม่เบียดเบียนการ
ท�ำงาน เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความเอาใจใส่กนั เอือ้ อาทรกันระหว่างพนักงาน
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ในองค์กรด้วย หรือในบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัท CP ALL จ�ำกัด มหาชน
(บริษทั ซีพี ออยล์ จ�ำกัด มหาชน, 2555) ทีม่ เี อกลักษณ์ทเี่ รียกได้วา่ เป็นวัฒนธรรม
องค์กรที่แสดงออกผ่านค�ำพูดที่พนักงานทุกคนต้องกล่าวทักทายลูกค้า ซึ่ง
หลายๆ คนคงคุ้นชิน เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น สวัสดีค่ะ หรือ รับขนมจีบซาลาเปา
เพิ่มไหมคะ ค�ำพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ที่เป็นรูปแบบเดียวกันของ
พนักงานในองค์กร
จะเห็นได้ว่า องค์กรต่าง ๆ ต่างก็พยายามปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์
วัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ ๆ เพราะคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรม มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงองค์กร เพราะองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่เข้มแข็งและไม่ยืดหยุ่น
จะท�ำให้วัฒนธรรมกลายเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทัน
ต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร การบริหารสมัยใหม่จึงต้องก�ำหนด
วัฒนธรรมขององค์กรที่พึงประสงค์ และสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางธุรกิจขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งหล่อหลอมให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ในขณะเดียวกันก็ต้องขจัดวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้หมดไปจากองค์กร
รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร
ในปัจจุบันแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรในฐานะเครื่องมือบริหารองค์กร
สมัยใหม่ ถูกแบ่งลักษณะประเภทของวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างหลากหลาย
และมีหลายแนวคิดที่ก�ำลังเป็นที่สนใจของสังคม เช่น วัฒนธรรมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) วัฒนธรรมองค์กรอัจฉริยะ (Intelligence
Culture) วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลง (Change Culture) วัฒนธรรม
องค์กรแห่งการตื่นรู้ (Awakening Culture) เป็นต้น
วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์ (The Constructive Culture) ก็เป็น
อีกหนึง่ รูปแบบทีอ่ งค์กรหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบนั มักมีการออกแบบรูปแบบของ
วัฒนธรรมองค์กรในลักษณะดังกล่าว คือ มีลักษณะของการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
และสัมพันธภาพระหว่างผูร้ ว่ มงาน ให้มกี ารสนับสนุนและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เน้นการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ และให้ความส�ำคัญกับค่านิยมในการท�ำงานที่มุ่ง
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ความส�ำเร็จและความพึงพอใจในการท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน มีความกระตือรือร้น
ในการท�ำงาน เน้นการท�ำงานเป็นทีม และสมาชิกในองค์กรมีความรู้สึกว่า
งานท้าทายความสามารถอยู่ตลอดเวลา พรรัตน์ รัตนศิริวงศ์ (ม.ป.ป.) ได้แบ่ง
ลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 มิติ คือ
1.1 มิติมุ่งความส�ำเร็จ (Achievement) คือ องค์กรที่มีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกในการท�ำงานของสมาชิกภายในองค์กรทีม่ ภี าพรวมของ
ลักษณะการท�ำงานที่ดี มีการตั้งเป้าหมายร่วมกัน พฤติกรรมการท�ำงานของ
ทุกคนเป็นแบบมีเหตุมีผล มีหลักการและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ มีความ
กระตือรือร้นและมีความสุขในการท�ำงาน
1.2 มิติมุ่งสัจการแห่งตน (Self- actualizing) คือ องค์กรที่มีค่านิยม
และพฤติกรรมการแสดงออกของการท�ำงานในทางสร้างสรรค์ โดยเน้นความ
ต้องการของสมาชิกในองค์กรตามความคาดหวัง เป้าหมายการท�ำงานอยู่ที่
คุณภาพงานมากกว่าปริมาณงาน สมาชิกทุกคนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเองจากงานที่ท�ำอยู่ รวมทั้งมีความอิสระในการพัฒนางานของตน
1.3 มิตมิ งุ่ บุคคล (Humanistic-encouraging) คือ องค์กรทีม่ คี า่ นิยม
และพฤติกรรมการแสดงออกของการท�ำงานที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมและมุ่งบุคคลเป็นศูนย์กลาง ให้ความส�ำคัญกับสมาชิกในองค์กร โดย
ถือว่าสมาชิกคือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร การท�ำงานมีลักษณะติดต่อ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสุขและภูมิใจในการท�ำงาน มีความสุข
ต่อการสอน การนิเทศงานและการเป็นพีเ่ ลีย้ งให้แก่กนั ทุกคนในองค์กรได้รบั การ
สนับสนุนความก้าวหน้าในการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
1.4 มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (Affiliative) คือ องค์กรที่มีลักษณะที่มุ่งให้
ความส�ำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเป็น
กันเอง เปิดเผย จริงใจ และไวต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีม
ได้รับการยอมรับและเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน
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วัฒนธรรมในองค์กรจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของคน
ในองค์กรนัน้ ๆ ซึง่ เกิดจากความต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงภายในองค์กร วัฒนธรรม
องค์กรนัน้ มีลกั ษณะและองค์ประกอบทีม่ คี วามหลากหลายแต่กม็ คี วามคล้ายคลึง
ในเป้าหมาย ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กรโดยผ่านการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรอย่างสม�ำ่ เสมอ แต่รปู แบบวัฒนธรรม
องค์กรในเชิงสร้างสรรค์จะเป็นพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการขับเคลื่อน
โครงการ/ กิจกรรมสร้างสุขแบบ Happy Heart ประสบความส�ำเร็จ เกิดผลลัพธ์
ที่คนในองค์กรมีธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน�้ำใจของพนักงาน รู้จักบทบาท
หน้าทีข่ องตนเอง รักองค์กร และรักเพือ่ นร่วมงาน และเป็นธรรมเนียมทีพ่ นักงาน
ทุกคนรับรู้ ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง ผูเ้ ขียนจึงขอน�ำเสนอรูปแบบ กระบวนการขับเคลือ่ น
โครงการ/ กิจกรรมสร้างสุขแบบ Happy Heart ทีน่ ำ� ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร
มาเป็นฐานคิดในการขับเคลือ่ นโครงการ/ กิจกรรมฯ ผ่านกรณีศกึ ษาองค์กร บริษทั
ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ำกัด มหาชน (THAISUMMIT HARNESS PUBLIC CO.,
LTD.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรในเชิงสร้างสรรค์ ที่เอื้อให้กระบวนการ
ขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรมสร้ า งสุ ข แบบ Happy Heart เกิ ด ผลลั พ ธ์
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรได้อย่างชัดเจน

กรณีศึกษา Happy Heart สู่วัฒนธรรมองค์กร
บริษทั ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ำกัด มหาชน (THAISUMMIT HARNESS
PUBLIC CO., LTD.)
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ำกัด มหาชน เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท
ไทยซัมมิท ฮาร์เนส กรุ๊ป (TSH Group) เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนสายไฟและ
แถบพลาสติกเคลือบกาวเพื่อประกอบในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีพนักงานจ�ำนวน
ทั้ ง หมด 3,000 คน นั บ เป็ น องค์ ก รขนาดใหญ่ ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารของ
คุณพีระพงษ์ สุนทรวิภาต โดยมีการด�ำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์หลักของกลุ่ม
บริษัท TSH Group ที่ว่า
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“เรามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะท�ำให้ผู้ขับขี่ทั่วโลกเข้าถึงยานพาหนะที่มี
ประสิทธิภาพสูง, ปลอดภัย, มีคุณภาพดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ส่งมอบชิ้นงานที่มีราคาเหมาะสม ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว เราเชื่อว่าจะสามารถ
ท�ำให้ลูกค้าของเราประสบความส�ำเร็จ, ท�ำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น
และท�ำให้สังคมดีขึ้น”
จะเห็นได้ว่า ภายใต้วิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของ
ชิ้นงานที่ผลิตแล้ว ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่กันไปด้วย บริษัท
ไทยซัมมิท ฮาร์เนสฯ เองจึงเป็นหนึง่ ในหลาย ๆ บริษทั ทีไ่ ด้เริม่ น�ำแนวคิด Happy
Workplace เข้าไปเป็นแนวทางในการสร้างสุขและพัฒนาคนในองค์กร เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท�ำงานให้สูงขึ้น ดังปรัชญาของบริษัทที่ว่า "Before
We build parts, We build People" พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนทรัพย์สิน
ทีม่ คี า่ สูงสุด ซึง่ ทางองค์กร คณะผูบ้ ริหารและคณะท�ำงานต่างก็มคี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
สร้างบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์และการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันระหว่างสมาชิก
ในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท�ำงาน
กิจกรรม Happy Heart
“พนักงานต้องรู้จักมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์รู้จักให้เยอะๆ
ไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียว เมื่อให้เยอะๆ เขาก็จะมีความสุขในการให้ เขาจะให้
อย่างพอทีจ่ ะให้ไหว มีเมตตาต่อเพือ่ นร่วมงานด้วยกันแล้วเผือ่ แผ่ไปยังคนรอบข้าง”
ค�ำกล่าวของผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ หนึง่ ในคณะท�ำงาน Happy
workplace ทีต่ อ้ งการจัดกิจกรรม Happy Heart เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีจติ ใจ
ของการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ทงั้ การให้ภายในองค์กรของตนเองและภายนอกองค์กรด้วย
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนสฯ เองจึงมีรูปแบบการจัดกิจกรรม Happy
Heart ที่ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งทางคณะท�ำงาน Happy Workplace มุ่งหวัง
ทีจ่ ะส่งเสริมให้พนักงาน ได้แสดงออกโดยการเสียสละ เห็นอกเห็นใจเพือ่ นมนุษย์
และมีจติ อาสา ดังนัน้ กระบวนการจัดกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรม Happy Heart
ของบริษัทฯ จึงไม่ได้จ�ำกัดเพียงแค่พัฒนากระบวนการคิดภายในของบุคลากร
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เพียงอย่างเดียว แต่เน้นและส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
จัดกิจกรรม มีโอกาสได้แสดงออกถึงความมีน�้ำใจต่อกัน และแสดงความมีน�้ำใจ
ต่อสาธารณะด้วย ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรม Happy Heart ภายใต้ฐานคิด
วัฒนธรรมองค์กร จนกระทั่งสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ก�ำหนดไว้ มีกระบวนการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
กระบวนการขับเคลือ่ นโครงการ/กิจกรรม Happy Heart ภายใต้
ฐานคิดวัฒนธรรมองค์กร
1. จัดตัง้ คณะท�ำงานกรรมการ Happy Workplace บริษทั ใช้หลักการ
มีส่วนร่วมจากพนักงานในทุกส่วน โดยการคัดเลือกตัวแทนของพนักงานทุกฝ่าย
ขององค์กร รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 27 คน เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานกรรมการ Happy
Workplace โดยมีการแต่งตัง้ นักสร้างสุของค์กรซึง่ เป็นพนักงานทีผ่ า่ นการอบรม
เกี่ยวกับงาน Happy workplace จากหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรผู้จัดการงาน
สร้างสุข หลักสูตรนักสร้างสุของค์กรด้วย MapHR เป็นต้น เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและ
ให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำแผนกิจกรรม Happy Workplace พร้อม
งบประมาณในแต่ละปี
2. ประกาศภารกิจงาน Happy Workplace เป็นนโยบายการบริหาร
งานขององค์กร ผู้บริหารมีการประกาศงาน Happy Workplace เป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์การบริหารงานองค์กรในปี 2014 ภายใต้พันธกิจเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ภายใต้ความดูแลและบริหารจัดการโดย
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคณะท�ำงานสร้างสุของค์กร
ซึ่งการประกาศงาน Happy Workplace ให้เป็นหนึ่งในนโยบายการ
บริหารงานขององค์กรก็เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรมุ่งพัฒนาและต้องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในองค์กร นอกเหนือจากนั้นองค์กรเองยังได้รับประโยชน์จาก
การด� ำ เนิ น งาน Happy Workplace ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การบุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย เห็นได้จากบทสัมภาษณ์คุณพีระพงษ์ สุนทรวิภาต
ผู้บริหารบริษัท ไทยซัมมิท เทป จ�ำกัด ที่ว่า
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“ทุกปีเราก็ลุยท�ำวิจัยด้านทัศนคติของพนักงาน (Evaluation action)
ที่มีต่อบริษัทว่าพนักงานจากการที่เราท�ำงาน Happy Workplace ช่วยให้
พนักงานได้เข้าใจและมีความสุข ได้เข้าใจบทบาทของเขาในฐานะทีเ่ ขาเป็นผูบ้ งั คับ
บัญชา ดูแต่ละบทบาทที่สอดคล้องต้องกัน แล้วก็เวทน�้ำหนักให้มันได้เห็นคุณค่า
ซึ่งกันและกัน ท้ายที่สุดก็คือความสุข เมื่อความสุขเกิดขึ้นความผูกผันในองค์กร
ก็จะเกิดขึ้น การลาออกก็จะน้อยลง ประโยชน์มันเยอะแยะ”
ซึ่งทางผู้บริหารเองมองว่า การท�ำ  Happy workplace ในองค์กร
นอกจากจะช่วยให้พนักงานมีความสุขเพิม่ มากขึน้ ด้วยแล้ว ยังท�ำให้พนักงานเกิด
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ในเชิงพฤติกรรมและทัศนคติตอ่ องค์กร พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กรมากขึ้น ซึ่งการออกแบบกิจกรรมโดยค�ำนึงถึงพื้นฐานหรือบริบทของ
องค์กร โดยการน�ำวัฒนธรรมหลักขององค์กรมาเป็นฐานคิดในการออกแบบ
กิจกรรม ท�ำให้ภายหลังการจัดกิจกรรม พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่สอดคล้องและเป็นไปตามวัฒนธรรมหรือค่านิยมหลักที่องค์กรคาดหวังให้มี
ความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมเหล่านั้นได้
3. ก�ำหนดเป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรม
หลักขององค์กร การด�ำเนินกิจกรรม Happy Heart เป็นหนึ่งในมิติการสร้างสุข
ในองค์กร (Happy Workplace) ซึ่งองค์กรมีการก�ำหนดเป้าหมายหลักของการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของพนักงาน
ให้สมดุลกับทักษะการท�ำงาน (Work-Life Balance) และสร้างแรงงานสัมพันธ์
ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่ง โดยน�ำวัฒนธรรมหลักขององค์กรมาออกแบบรูปแบบ
กิจกรรม โดยมุง่ หวังให้พนักงานเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 8

วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ไทซัมมิท ฮาร์เนส จำ�กัด มหาชน

หากพิจารณาจากแผนภาพดังกล่าว ตามกรอบลักษณะพื้นฐานของ
วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ใน 4 มิติ จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมหลักขององค์กร
ทัง้ 9 ข้อมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามมิตขิ องวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้
มิตมิ งุ่ ความส�ำเร็จ (Achievement) จะเห็นได้วา่ องค์กรมีคา่ นิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกในการท�ำงานของสมาชิกภายในองค์กรทีม่ ภี าพรวมของ
ลักษณะการท�ำงานทีด่ ี มีการตัง้ เป้าหมายร่วมกัน โดยก�ำหนดให้วฒ
ั นธรรมองค์กร
ใน 9 มิติเป็นเป้าหมายหลักทางพฤติกรรมการท�ำงานของทุกคน
มิติมุ่งสัจการแห่งตน (Self- actualizing) คือ องค์กรมีค่านิยม และ
พฤติกรรมการแสดงออกของการท�ำงานในทางสร้างสรรค์ ซึ่งองค์กรเน้นในเรื่อง
ความคิดริเริ่ม (Initiative) ความเป็นผู้น�ำ (Leadership) สมาชิกในองค์กรควรมี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวร รวมทั้งกล้าแสดง
ความคิดเห็นทั้งใน-นอกที่ประชุม และครองคุณสมบัติความเป็นนักฟัง-อ่าน และ
นักวิเคราะห์ที่ดี ยอมรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และพยายามหา
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แนวทางใหม่ๆ เปรียบเทียบกับแนวทางเดิม รวมทั้งมีการส่งเสริมการได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ทั้งจากองค์กรและตนเอง
คือ บุคคลควรใฝ่รู้และเรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งการเสริมจุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มิติมุ่งบุคคล (Humanistic-encouraging) คือ องค์กรมีค่านิยม
และพฤติกรรมการแสดงออกของการท�ำงานทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสมาชิกในองค์กร
เน้นการท�ำงานที่มีลักษณะติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรและ
สมาชิก ซึ่งองค์กรมีการท�ำพันธสัญญา (Commitment) เป็นการคุณสมบัติของ
การรักษาสัญญาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นการสือ่ สารถึงบทบาทหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน เพือ่ เป็นตัวอย่างทีด่ ี มีความตรงต่อเวลา
ส่งมอบสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตรงเวลาให้กบั ลูกค้า รวมทัง้ การสือ่ สารและก�ำหนด
ให้พนักงานมีความตระหนักเรือ่ งต้นทุน (Cost of realization) ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ ไม่ผลิตของเสีย เป็นหนึง่ ในการมีสว่ นร่วมในการลดต้นทุน/
ค่าใช้จ่ายขององค์กร
มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (Affiliative) คือ องค์กรที่มีลักษณะที่มุ่งให้ความ
ส�ำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเป็นกันเอง
เปิดเผย จริงใจ และไวต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมทีม จะเห็น
ได้ว่า มีค่านิยมร่วมในหลายข้อที่สอดคล้องกับมิตินี้ ได้แก่ การท�ำงานเป็นทีม
(Teamwork) สมาชิกทุกคนในองค์กรต้องมีสว่ นร่วมในการผลักดันทีมไปสูเ่ ป้าหมาย
โดยการสนับสนุนการท�ำงานของเพือ่ นร่วมงาน ให้เกียรติเพือ่ นร่วมงาน โดยหมัน่
พัฒนาความสัมพันธ์ คือควรมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสร้างบรรยากาศของการ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มีความเชือ่ มัน่ และไว้ใจซึง่ กันและกัน และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Responsibility) ในด้านของความมีจติ ส�ำนึกทัง้ ต่อตนเองและจิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพื่อแสดงบทบาทเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม รวมถึง
มีจติ ส�ำนึกด้านบริการ (Service Mind) และมีคณ
ุ ธรรม (Morality) มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมเสมอส�ำหรับการถูกตรวจสอบ
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ตรงไปตรงมาในทุกสถานการณ์ และยึดมัน่ ในหลักความเป็นจริงและถูกต้อง และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
จะเห็นว่า วัฒนธรรมหรือค่านิยมร่วมทัง้ หมด 9 ข้อของบริษทั ไทยซัมมิท
ฮาร์เนสฯ หากแบ่งตามกรอบมิตขิ องวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ซงึ่ เป็นรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรทีห่ ากเกิดหรือถูกก�ำหนดในองค์กรใดๆ แล้ว มักจะช่วยส่งเสริม
ให้สมาชิกในองค์กรมีปฏิสมั พันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึง่ กันและกัน อันจะส่งผล
ให้สมาชิกภายในองค์กรประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน เกิดความพึงพอใจ
ทั้งต่อความส�ำเร็จในการท�ำงาน และเกิดความพึงพอใจต่อบุคคลในด้านไมตรี
สัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาวัฒนธรรมของบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนสฯ
พบว่า เป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรม Happy Heart ที่มุ่งพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลถูกออกแบบให้มคี วามสอดคล้องกับมิตมิ งุ่ ไมตรีสมั พันธ์ (Affinitive)
ซึง่ ประกอบไปด้วย 4 ค่านิยมหลักขององค์กร คือ การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) จิตส�ำนึกด้านบริการ (Service Mind)
และมีคุณธรรม (Morality) ซึ่งน�ำไปสู่การออกแบบกิจกรรม Happy Heart
ให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
พัฒนาและเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรไปในทิศทางทีส่ อดคล้อง
กับวัฒนธรรมขององค์กร โดยจะใช้กระบวนการและเครือ่ งมือ 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�ำแผนกิจกรรม (Kick off) คณะกรรมการ Happy
Workplace ใช้เครื่องมือในการประเมินระดับความสุขของพนักงานในองค์กร
ด้วยเครื่องมือ Happinometer ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำหรับวัดระดับความสุขระดับ
บุคคล จากนั้นจึงน�ำผลลัพธ์ความสุขระดับบุคคล ไปวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมสร้างสุข Happy Heart ซึ่งการออกแบบกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้บริบท
ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทด้วย โดยแนวคิดการออกแบบ
กิจกรรมมาจาก 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
1) ออกแบบจากผลลัพธ์ความสุขระดับบุคคลที่วัดได้
2) ออกแบบจากสภาพความเป็นจริงและความต้องการของพนักงาน
ภายในองค์กร
5. การด�ำเนินกิจกรรมตามแผน คณะท�ำงานจะเป็นผู้น�ำกิจกรรม
Happy Heart ที่ออกแบบไว้ ไปด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งบริษัท
ไทยซัมมิท ฮาร์เนสฯ มีกิจกรรม Happy Heart ที่ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากรในองค์กร และมุ่งหวังให้พนักงานได้แสดงออกโดยการเสียสละ
เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน รวมถึงมีจิตอาสาเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ ซึ่งผู้เขียนขอ
จ�ำแนกวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Happy Heart ของบริษัท ไทยซัมมิท
ฮาร์เนสฯ ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
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ตารางที่ 1 รูปแบบกิจกรรม Happy Heart ของบริษทั บริษทั ไทยซัมมิท ฮาร์เนส
จ�ำกัด มหาชน
วัตถุประสงค์

รูปแบบการจัดกิจกรรม

พั ฒ นาความมี น�้ ำ ใจ - กิจกรรม Harness in love safe love safe life
ในตัวบุคคล
การบริ จ าคโลหิ ต เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ก ารจั ด อย่ า ง
ต่อเนือ่ งมาจนกลายเป็นประเพณีปฏิบตั ขิ องชาวไทย
ซัมมิทฯ โดยจะจัดให้มีการบริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง
โดยองค์กรจะเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมตาม
ความสมัครใจ เพือ่ เป็นการฝึกให้พนักงานมีจติ ส�ำนึก
สาธารณะในการให้ และเสียสละ
พั ฒ นาความมี น�้ ำ ใจ
ระหว่ า งพนั ก งานใน
องค์กร
- มุง่ สร้างความสัมพันธ์
ที่ ดี ร ะหว่ า งผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงาน
- มุง่ สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพนักงาน  

- กิจกรรมรดน�ำ้ ด�ำหัวผูบ้ ริหารในวันสงกรานต์ เพือ่
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน
รวมถึงการสร้างความผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ต่อองค์กร โดยการดูแลและเอาใจใส่และเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารมากขึ้น
- กิจกรรมการจัดอวยพรวันเกิดพนักงาน ในแต่ละ
เดือนพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดของเดือนจะมี
โอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหาร
และรับค�ำอวยพรและของขวัญวันเกิดจากผู้บริหาร
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยกับ
ผูบ้ ริหารได้โดยตรง ซึง่ นับเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในองค์กรด้วย
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วัตถุประสงค์

รูปแบบการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมเพือ่ นเยีย่ มเพือ่ น โดยทางบริษทั จะจัดให้
มีตวั แทนของหัวหน้างานและเพือ่ นพนักงานเดินทาง
ไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานที่ป่วย เป็นการเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้แสดงความมีนำ�้ ใจและความเอาใจใส่
ซึ่งกันและกัน และเป็นการลดภาวะความขัดแย้ง
ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องเนือ่ งจากการขาดงาน
บ่อย
- กิจกรรมช่วยเหลือเพือ่ นพนักงานทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
น�ำพนักงานในโรงงานจากแผนกต่างๆ ที่สมัครใจ
เข้าร่วม น�ำของบริจาคไปช่วยเหลือพนักงานที่ถูก
น�ำ้ ท่วมถึงบ้าน เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้พนักงาน
ได้มโี อกาสแสดงความมีนำ�้ ใจในยามทีเ่ พือ่ นร่วมงาน
อยู่ในภาวะยากล�ำบาก

พั ฒ นาความมี น�้ ำ ใจ - กิ จ กรรมการเลี้ ย งอาหารกลางวั น ส� ำ หรั บ เด็ ก
ของพนักงานต่อสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่องค์กรสนับสนุน
ให้พนักงานรูจ้ กั เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ความรัก มีความน�ำ้ ใจ
สู่สาธารณะ เป็นกิจกรรมในเชิง Happy Heart to
Happy Society อีกด้วย
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นอกเหนือจากกิจกรรม Happy Heart ที่เน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างพนักงานโดยตรงแล้ว ยังมีกจิ กรรมสร้างสุขในมิตอิ นื่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ ง
ต่อการพัฒนาการเปลีย่ นแปลงความคิดและทัศนคติของตัวบุคคล เช่น การนิมนต์
พระเข้ามารับบาตรทุกเช้า เป็นกิจกรรม Happy Soul ที่องค์กรมีความเชื่อว่า
การส่งเสริมและให้พนักงานเข้าถึงศาสนาได้ง่ายภายในที่ท�ำงานจะสามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในที่ท�ำงานได้ เมื่อมีบรรยากาศการท�ำงานที่เหมาะสม จะน�ำไปสู่
การพัฒนาจิตใจของพนักงาน พนักงานพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองไปในเชิงบวก
สุดท้ายย่อมส่งผลที่ดีต่อสัมพันธภาพระหว่างพนักงานได้อีกทางหนึ่งด้วย
6. การประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม คณะท�ำงาน Happy
Workplace ท�ำสรุปผลความพึงพอใจที่พนักงานมีต่อกิจกรรม Happy Heart
รูปแบบต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมทั้งใช้วิธี
พูดคุย และสังเกตปฏิกิริยา รวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงานทั้งก่อน
ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และจัดท�ำเป็นรายงานทัง้ เพือ่ เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) น�ำเสนอต่อผูบ้ ริหาร และเพือ่ น�ำผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
ผลลัพธ์จากกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรม Happy Heart
ของบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนสฯ ซึ่งถูกออกแบบโดยใช้วัฒนธรรมองค์กรมา
เป็นฐานคิดในการก�ำหนดรูปแบบและเป้าหมายของกิจกรรม ท�ำให้พนักงานที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมขององค์กรในหลายด้าน แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม Happy Heart
ที่ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จะท�ำให้พฤติกรรมองค์การสามารถเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีอ่ งค์กรก�ำหนดและ
คาดหวังไว้ ที่เห็นเด่นชัด คือ ด้านการท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่องค์กร
มีความคาดหวังว่า สมาชิกทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันทีมไปสู่
เป้าหมาย โดยการสนับสนุนการท�ำงานของเพือ่ นร่วมงาน เปิดใจยอมรับความคิด
เห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน (ผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน,
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ผู้ใต้บังคับบัญชา) โดยหมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ คือ ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและ
สร้างบรรยากาศของการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน มีความเชือ่ มัน่ และไว้ใจซึง่ กันและกัน
การจัดกิจกรรม Happy Heart ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้าง ส่งเสริม และ
สนับสนุนการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร โดยมีการออกแบบรูปแบบ
กิจกรรมโดยใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมที่องค์กรก�ำหนดไว้เป็นฐานคิด ดังนั้นการจัด
กิจกรรม Happy Heart จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรตาม
วัฒนธรรมหลักขององค์กร ในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงาน
ในองค์กรให้เป็นทีมเวิร์คมากขึ้น เห็นได้จากค�ำบอกเล่าของผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ฯ ในหลาย ๆ ประโยค เช่น
“บรรยากาศในการท�ำงานระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน พนักงานกับ
พนักงาน พนักงานพูดคุยกันมากขึน้ ในการท�ำกิจกรรมร่วมกันถึงจะอยูค่ นละแผนก
ก็ตาม พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานด้วยกัน หัวหน้างานกับ
พนักงานมีความเข้าใจกันมากขึ้น”
“การท�ำงานเป็นทีมดีขึ้นเห็นชัดมาก การทะเลาะกระทบกระทั่งกัน
แทบไม่มีแล้ว ภาวะตรงนี้เริ่มหายลงเพราะว่าทุกคนรู้จักมีเมฆตาต่อกัน เอื้อเผื่อ
ต่อกัน ให้อภัยกันมันก็จะท�ำให้บรรยากาศในการท�ำงานดีขึ้น”
“การผลิตของเสียต�่ำลง เพราะการสื่อสารระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่าย QA
ดีขนึ้ QA เริม่ เข้าหาฝ่ายผลิตมากขึน้ เพือ่ จะบอกว่าอะไรลูกค้าต้องการอะไรลูกค้า
ไม่ต้องการ ท�ำงานแบบนี้เพื่อแก้ไขนิดๆหน่อยๆ เพื่อไม่ให้เจอ Reject ในการ
ผลิต”
ซึ่ ง จากกระบวนการขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จ กรรม Happy Heart
ภายใต้ฐานคิดวัฒนธรรมองค์กร ที่กล่าวมาทั้งหมดใน 6 ขั้นตอน ผู้เขียนสรุป
ออกมาเป็นโมเดลการด�ำเนินงานง่ายๆ ด้วยวงจรทฤษฎีระบบ (Systems theory)
ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 9 สรุปกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม Happy Heart
จากแผนภาพจะแสดงวงจรของกระบวนการขั บ เคลื่ อ นโครงการ/
กิ จ กรรม Happy Heart โดยการใช้ วั ฒ นธรรมองค์ ก ร TSCIC ของบริ ษั ท
ไทยซัมมิท ฮาร์เนสฯ เป็นปัจจัยน�ำเข้า (Input) และเป็นฐานคิดในการออกแบบ
กิจกรรม/ โครงการ Happy Heart ขององค์กร และมีกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรม Happy Heart ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็น
เครื่องมือซึ่งสามารถน�ำไปสู่ผลิตผลตามเป้าหมายของโครงการ (Output) คือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติของพนักงานในองค์กรได้
และหากมีกิจกรรม/ โครงการ Happy Heart ที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้
พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ก็จะสามารถน�ำไปสูผ่ ลลัพธ์ (Outcome)
ได้ในที่สุด คือ เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้ได้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร
แห่งการให้ดังกล่าวอาจสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมขององค์กร หรือเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบใหม่เลยก็ได้ ซึ่งจะตีกลับเข้าสู่ปัจจัยน�ำเข้าขั้นแรก
(Input) ของวงจร และด�ำเนินงานวนไปเรื่อย ๆ ตามวงจรดังกล่าว ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า การขับเคลือ่ นโครงการหรือกิจกรรม Happy Workplace บนพืน้ ฐานหรือ
บริบทเดิมขององค์กรในองค์กร จะท�ำให้โครงการหรือกิจกรรมมีโอกาสที่จะ
ประสบผลส�ำเร็จและด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่นด้วย
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ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของ Happy Heart สูว่ ฒ
ั นธรรมองค์กรแห่งการให้
หากพิจารณาปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้กระบวนการขับเคลือ่ นโครงการ/ กิจกรรม
Happy Heart ของบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนสฯ ประสบความส�ำเร็จ เกิดผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีม่ งุ่ หวังให้เกิดบรรยากาศทีด่ ใี นสถานประกอบการ
บุคลากรทุกฝ่ายมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน พนักงานมีธรรมเนียมปฏิบัติแห่ง
ความมีน�้ำใจและปฏิบัติสืบต่อกันจนกลายเป็นพฤติกรรมที่สอดรับกับวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ตั้งไว้ อาจมีปัจจัยสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
1. ผูบ้ ริหาร มีอทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จของการบริหารงานและขับเคลือ่ น
โครงการ/ กิจกรรม Happy Heart ทีจ่ ดั ขึน้ ภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ผูบ้ ริหาร
ของบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนสฯ มีความเข้าใจทั้งในเชิงแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ
งาน Happy workplace และกระบวนการขับเคลือ่ นแนวคิดไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ท�ำให้
โครงการ/ กิจกรรม Happy Heart ที่จัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
(Management support) ทัง้ ในส่วนของนโยบาย งบประมาณ บุคลากร ตลอดจน
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
2. นโยบาย Happy Workplace ทีช่ ดั เจนสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
นโยบายการบริหารงานองค์กรทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจน มีความสอดคล้องเป็นอันหนึง่
อันเดียวกันและมีดชั นีชวี้ ดั ความส�ำเร็จทีช่ ดั เจนและสามารถวัดได้จริง ท�ำให้บคุ ลากร
ในระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ผิดชอบโครงการฯ สามารถขับเคลือ่ น
โครงการ/ กิจกรรม Happy Heart ได้ง่ายและมีโอกาสส�ำเร็จสูง เนื่องจาก
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
3. การออกแบบรูปแบบหรือการด�ำเนินกิจกรรม Happy Heart มี
ความสอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รดั้ ง เดิ ม ขององค์ ก ร มี ก ารก� ำ หนด
วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ของโครงการให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ที่องค์กรตั้งไว้ ท�ำให้การด�ำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรม Happy Heart
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบทหรือพื้นฐานของในองค์กร ท�ำให้
เอือ้ ต่อการจัดโครงการ/ กิจกรรม Happy Heart ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
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4. มีเครือ่ งมือทีอ่ ำ� นวยความสะดวกในการด�ำเนินงาน บริษทั ไทยซัมมิท
ฮาร์เนสฯ ได้สง่ บุคลากรทีม่ คี วามรับผิดชอบเกีย่ วกับภารกิจงาน Happy workplace
ในองค์กร เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานสุขภาวะองค์กรจากหน่วยงาน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากเวทีการอบรมต่างๆ
เช่น การอบรมผูจ้ ดั การงานสร้างสุของค์กร การอบรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
ด้วย MapHR เป็นต้น ผู้รับผิดชอบตามกรอบภาระงานที่ประกาศเป็นนโยบาย
Happy workplace จึงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนิน
กิจกรรมหรือโครงการทัง้ เครือ่ งมือในการส�ำรวจข้อมูล เครือ่ งมือในการออกแบบ
กิจกรรม และเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ท�ำให้การขับเคลื่อนงาน
โครงการ/ กิจกรรม Happy workplace ในมิตติ า่ ง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การด�ำเนินโครงการ/ กิจกรรมมีความต่อเนื่อง บริษัทไทซัมมิทฯ
มีการด�ำเนินโครงการ/ กิจกรรม Happy Heart มาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในช่วง
ปีหลัง ค่าการวัดผลจากเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล (Happinometor)
ในด้าน Happy Heart จะมีค่าสูงมากขึ้นและอยู่ในระดับที่องค์กรพึงพอใจแล้ว
แต่การจัดกิจกรรมยังคงมีต่อเนื่องในทุกปีเพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในองค์กรมากขึ้น นอกเหนือที่จะ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังท�ำให้
พนักงานได้ฝึกฝนและรู้สึกเคยชินกับการให้ทั้งในองค์กรและมีจิตส�ำนึกการให้
ต่อสาธารณะด้วย

บทสรุป
ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้พฤติกรรมและทัศนคติคนในองค์กรเกิดพฤติกรรม
องค์การที่ดีหรือเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม
Happy Heart ที่มุ่งหวังให้พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของ
คนในองค์กร เกิดธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน�้ำใจที่แสดงต่อกันระหว่าง
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พนักงาน หรือความมีน�้ำใจของพนักงานต่อสังคม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
รักองค์กร และรักเพื่อนร่วมงาน มักเริ่มต้นที่การมีผู้น�ำหรือผู้บริหารที่ดีมีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งทีท่ ำ 
� รวมทัง้ มีการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เช่น การประกาศนโยบาย
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และมีระบบต่าง ๆ
ภายในองค์กรที่ต้องเอื้อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวมทั้งความ
ต่อเนือ่ งในการด�ำเนินกิจกรรม Happy Heart ซึง่ ท�ำให้พนักงานเกิดความเคยชิน
กับการแสดงความมีน�้ำใจ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนากลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความมีน�้ำใจรูปแบบใหม่ของพนักงานในองค์กร หรือ
พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ที่องค์กรก�ำหนดไว้
แต่นอกเหนือจากนั้นปัจจัยในด้านวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือเป็นค่านิยม
ร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กรก็เป็นปัจจัยส�ำคัญ องค์กรทีม่ พี นื้ ฐานหรือบริบท
ดังเดิมของวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ (The Constructive
Culture) ซึง่ เป็นรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรทีม่ งุ่ ส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ และสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ร่วมงาน ให้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นการท�ำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และเน้นการท�ำงานเป็นทีม ซึ่งหากองค์กรน�ำวัฒนธรรมองค์กร
ลักษณะดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบกิจกรรม ย่อมเป็นปัจจัย
พื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม Happy Heart
ประสบความส�ำเร็จ และหากองค์กรสามารถผนวกผลลัพธ์ของโครงการ/ กิจกรรม
Happy Heart เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเดิมหรือประกาศเป็นวัฒนธรรมรูปแบบ
ใหม่ได้ ย่อมท�ำให้ผลลัพธ์จากการด�ำเนินกิจกรรม Happy Heart คงอยู่และ
เป็นค่านิยมร่วม เป็นวิถีธรรมเนียนปฏิบัติแห่งความมีน�้ำใจของคนในองค์กร
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้โครงการ/ กิจกรรม Happy Heart
จะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตาม ซึ่งจะท�ำให้งานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรในมิติของ
Happy Heart มีความยั่งยืนต่อไปอีกด้วย
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Happy Heart: ส่งเสริมบรรยากาศการท�ำงาน
ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งการให้
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