Happy Brain: การทำ�งานให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้

ศราวุธ ทาค�ำ

บทนำ�
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
ล้วนส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมอยู่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีมคี วามรวดเร็วและการคาดการณ์ลว่ งหน้าเพือ่ เตรียมวางแผนล่วงหน้า
ท�ำได้ยากมากขึ้น เนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานขององค์กรและก�ำลังทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพราะบุคลากรถือว่า
เป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร ดังนัน้ บุคลากรเหล่านีจ้ ะต้องเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมสร้างการ
เปลีย่ นแปลงในองค์กร หากบุคลากรเหล่านัน้ ไม่ยอมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
พวกเขาก็จะถูกเปลีย่ นแปลง อันเป็นเหตุทำ� ให้ไม่มคี วามสุขในการท�ำงานและการ
ด�ำเนินชีวิต
จากทีก่ ล่าวมานี้ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ จะรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
เหล่านัน้ ได้อย่างไร โดยพืน้ ฐานผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าคนเรามีศกั ยภาพและมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
ท�ำให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนเองให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ใน
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เกือบทุกเรือ่ ง มนุษย์ทกุ คนต่างมีความพยายามทีจ่ ะปรับเปลีย่ นตนเองด้วยตนเอง
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีอุปสรรคส�ำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเองก็คือ
การที่บุคคลมีความคิดยึดติด ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระท�ำ จึงไม่ยอม
สร้างนิสัยใหม่หรือฝึกทักษะใหม่ๆที่จ�ำเป็นต่อตนเองจึงมักเป็นสาเหตุให้คนเรา
ไม่สามารถด�ำเนินชีวิตให้มีความสุขได้
บุคคลทีม่ ีความใฝ่รใู้ นการทีจ่ ะเพิ่มพูนทักษะของตนเองอยูเ่ สมอจะเป็น
ผู้ที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยทักษะส�ำคัญที่มนุษย์เรา
จะต้องพัฒนามีอยู่สองประเภทคือ ทักษะในการท�ำงาน (Work Skill) และทักษะ
การใช้ชีวิต (Life Skill) การพัฒนาตนเองหรือเปลี่ยนแปลงตนเองจะเกิดผลดี
อย่างไรกับคนท�ำงานยุคใหม่ ผู้เขียน พบว่า ความก้าวหน้าหรือการประสบ
ความส�ำเร็จในหน้าที่การงานนั้นเป็นหนึ่งในคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่คนท�ำงาน
พึงประสงค์ (Work Skill) โดยจากการประชุมของ European Council ซึง่ จัดขึน้
ณ กรุงบรัซเซล ใน พ.ศ. 2548 ได้มีการกล่าวถึงค�ำว่าคุณภาพชีวิตการท�ำงานไว้
โดยมีการก�ำหนดกรอบ การวิเคราะห์คุณภาพชีวิต การท�ำงานเป็น 10 มิติ
หนึ่งในนั้นได้ก�ำหนดไว้เป็นคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน คือ การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความก้าวหน้าในอาชีพ (Skills, life-long learning
and career development) (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2556:23 ) อาจกล่าวได้ว่า
หากคนท�ำงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองคือการมี
ความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงจากทุก ๆ สถานการณ์และสามารถผลักดันตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าในการงานได้
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าการพัฒนาทักษะทัง้ สองด้านมีความส�ำคัญใกล้เคียงกัน
แต่ในบทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
(Life Skill) เป็นส�ำคัญเนื่องจากเป็นมิติที่ท�ำให้คนท�ำงานเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพราะในปัจจุบันคนท�ำงานยุคใหม่มีการศึกษาที่ดีขึ้นอีก
ทั้งการเข้าถึงข้อมูลความรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการ
ท�ำงาน และการเรียนรู้ของคนยุคใหม่นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นทักษะ
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การใช้ชวี ติ จึงเป็นพืน้ ฐานทีม่ คี วามส�ำคัญในการทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรในการท�ำงาน
ให้มีความสุขได้ โดยไม่จ�ำเพาะแต่การท�ำงานแต่รวมถึงการด�ำเนินชีวิตอีกด้วย
โดยจะน�ำเสนอเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กล่าวถึง
ความหมายและความส�ำคัญของการพัฒนาตนเองในการท�ำงานให้มีความสุข
ส่วนที่ 2 การท�ำงานให้มคี วามสุขด้วยความใฝ่รู้ จะกล่าวถึง การท�ำงานให้มคี วามสุข
ด้วยการเพิ่มทักษะในการท�ำงานโดยสังเขป และจะน�ำเสนอการท�ำงานให้มี
ความสุขด้วยการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตเป็นพิเศษ ส่วนที่ 3 กล่าวถึงกรณีศึกษา
น�ำเสนอตัวอย่างการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในองค์กร และส่วนที่ 4 บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ความหมายของการพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการทำ�งาน
การพัฒนาตนเองนั้นหมายถึง การที่บุคคลพยายามที่จะปรับเปลี่ยน
ตนเองด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยความใฝ่เรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองที่มีให้ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อที่ตนเองจะได้เป็น
สมาชิกทีม่ ปี ระสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ ตลอดจนเพือ่ การด�ำรงชีวติ
อย่างสันติสุขของตนเอง (วินัย เพชรช่วย, 2557)
การท�ำงานทีม่ คี วามสุข หมายถึง ผูป้ ฏิบตั งิ านท�ำงานด้วยความรูส้ กึ สนุก
เป็นสุขเมื่อได้ท�ำงาน ทุ่มเท และต้องการให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด โดยต้องมี
ความสุขเมื่อได้ท�ำงานด้วย จึงจะเกิดผลที่ดีตามมาแก่ตนเองและองค์กร อาทิ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และ
สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลทั้งการงานและการด�ำรงชีวิต (Work life
Balance)
โดยสรุปการพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการท�ำงานจึงหมายถึงการที่
บุคลากรมีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตนเองด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
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ด้วยการพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีให้ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์และ
สังคมเพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของตนที่มีและเกิด
ความสมดุลในการใช้ชีวิต

ความสำ�คัญของความใฝ่รู้
บุคคลทุกคนต่างก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในสังคม ประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง ส�ำหรับคนท�ำงานยุคใหม่ก็เช่นกัน
การพัฒนาตนเองด้วยความใฝ่รู้ในการท�ำงานของบุคลากรให้รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เพื่อการป้องกันการเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อการสร้างเสริม
ศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา
ตนเองในทุกด้าน เสริมคุณค่าของความเป็นคนทั้ง 3 ด้าน คือ ร่างกาย ความคิด
จิตวิญญาณ อันเป็นคุณสมบัติการเป็นมนุษย์ที่พึงปรารถนาผู้เขียนมองว่าเมื่อ
เกิดการใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วนั้นก็จะ
ตระหนักเห็นความส�ำคัญของการใฝ่หาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเอง ดังนี้ (วินยั เพชรช่วย,
2557)
ความส�ำคัญต่อตนเอง บุคลากรเกิดความตื่นตัวเตรียมตนเองให้มี
ความพร้อมในด้านต่างๆ อยู่เสมอเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดย
ได้ปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม เป็นการวางแผน
แนวทางการใช้ชวี ติ ให้กบั ตนเองโดยมีการพัฒนาตนเองไปสูเ่ ป้าหมายในชีวติ และ
เห็นคุณค่าของตนเอง มีความเข้าใจตนเองโดยสามารถท�ำหน้าที่ของตนเอง
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ความส�ำคัญต่อบุคคลอืน่ เนือ่ งจากเราต้องมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์
กับบุคคลอืน่ ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันอยูเ่ สมอโดยเฉพาะเมือ่ ท�ำงาน การพัฒนาตนเอง
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จึงเป็นการเตรียมตนเองให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้คนรอบข้าง โดยเราสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีที่ท�ำให้เกิดการพัฒนาตนเองแก่คนอื่น ๆ ได้
ความส�ำคัญต่อองค์กรและสังคม ด้วยภารกิจขององค์กรทีต่ อ้ งอาศัย
ทรัพยากรบุคคลเป็นส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ การมีบุคลากรที่ได้พัฒนาตนเอง
และปรับปรุงตนเองให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมอยูเ่ สมอ จะท�ำให้องค์กร
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและคุณภาพของผลผลิต อันจะท�ำให้
องค์ กรสามารถตอบสนองความต้องการของสัง คมได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมได้
ในองค์กรต่าง ๆ หากมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลเกิดการตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่สม�่ำเสมอแล้วนั้นจะท�ำให้
บุคลากรมีความยืดหยุน่ ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตา่ ง ๆ และด�ำรงชีวติ
อยู่ได้ในทุก ๆ สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเนื้อหาล�ำดับต่อไปผู้เขียน
จะน�ำเสนอแนวคิดของการท�ำงานทีม่ คี วามสุขทีเ่ กิดจากการใฝ่รเู้ พือ่ พัฒนาตนเอง
เพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตท�ำงาน (work life balance) นั่นเอง
การท�ำงานให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้ (Happy Brain)
การท�ำงานให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้ (Happy Brain) อาจสามารถ
จ�ำแนกได้สองประเภทคือ การพัฒนาทักษะในการท�ำงาน (Work Skill) และ
การพัฒนาทักษะการใช้ชวี ติ (Life Skill) ผูเ้ ขียนมองว่าทักษะทัง้ สองประเภทล้วน
ส่งผลต่อการท�ำงานที่มีความสุขของคนท�ำงานในยุคปัจจุบัน จากบทเรียนการ
ขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในมิติของการพัฒนาตนเอง (Happy Brain) ที่ผ่านมา
โดยโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กร
สุขภาวะ ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการได้ พัฒนาเครื่องมือ
Happy 8 Menu ขึ้น ในลักษณะของฐานข้อมูลตัวอย่างกิจกรรมสร้างความสุข
ในองค์กรบนเว็บไซต์ www.happy-workplace.com และได้รวบรวมตัวอย่าง
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กิจกรรมการพัฒนาตนเอง (Happy Brain) พบว่า องค์กรส่วนใหญ่ออกแบบ
กิจกรรม ดังนี้ (พสชนัน นิรมิตรไชย, 2556 :36)
1. การฝึกอบรมบุคลากร
2. การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต
3. การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพี่สอนน้อง (Coaching and
Mentoring)
4. การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
5. การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. การจัดการความรู้ในองค์กร
7. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง
8. การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี
เมื่อพิจารณากิจกรรมทั้ง 8 อย่างสามารถจัดหมวดหมู่ของการพัฒนา
ตนเองเพื่อการท�ำงานที่มีความสุขทั้งสองประเภทคือ การพัฒนาทักษะในการ
ท�ำงาน (Work Skill) และการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 การจัดหมวดหมู่ของการพัฒนาตนเองเพื่อการท�ำงานที่มีความสุข
การพัฒนาทักษะในการท�ำงาน
(Work Skill)

การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
(Life Skill)

- การฝึกอบรมบุคลากร
- การให้ความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับทักษะ
- การพัฒนาระบบการสอนงานหรือ ชีวิต
แบบพี่สอนน้อง
- การพูดคุยกับผูบ้ ริหารระดับสูงและ
- การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
ระดับกลาง
- การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง - การให้รางวัลแก่บคุ ลากรทีม่ ผี ลการ
- การจัดการความรู้ในองค์กร
ปฏิบัติงานดี
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จากการรวบรวมตัวอย่างกิจกรรมที่โดดเด่นทั้ง 8 ลักษณะนั้นยังพบว่า
การพัฒนาทักษะ ในการท�ำงาน (Work Skill) และการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
(Life Skill) นั้นสามารถที่จะพัฒนาไปพร้อม ๆ กันได้ ตัวอย่างเช่น การพัฒนา
ระบบการสอนงานหรือแบบพีส่ อนน้อง นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ าน
ที่สูงขึ้นแล้วยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน ที่สามารถพูดคุย
แลกเปลีย่ นถ่ายทอดเทคนิควิธกี ารการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ทีเ่ หมาะสมในองค์กร
ได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือ การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางก็เป็น
โอกาสที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะในการท�ำงานตลอดจนได้พูดคุย
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมุมมองของผู้บริหาร พนักงานก็จะได้เรียนรู้ทักษะการใช้
ชีวิตในมุมมองที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล การพัฒนาทักษะในการท�ำงาน
(Work Skill) และการพัฒนาทักษะการใช้ชวี ติ (Life Skill) นัน้ มีความเชือ่ มโยงกัน
ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาไปพร้อม ๆ กันได้โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมว่า
ต้องการเน้นให้มกี ารพัฒนาทักษะใดเป็นหลักและทักษะใดเป็นรอง เพราะการพัฒนา
ทัง้ สองทักษะก็สามารถพัฒนาร่วมกันได้เพราะมนุษย์ทกุ คนมีความสามารถในการ
พัฒนาและการเรียนรู้เหมือนกัน ซึ่งเรามักจะพบว่าเมื่อมีการพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญในงานแล้วนั้นจะเกิดการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กัน
โดยการน�ำหลักความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้อยู่เสมอ

การพัฒนาทักษะในการทำ�งาน (Work Skill)
การพัฒนาทักษะในการท�ำงาน ยังสามารถจ�ำแนกออกเป็นทักษะความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะ (Technical Skill) ส�ำหรับ
บางสาขาอาชีพทีต่ อ้ งใช้ความรูเ้ ฉพาะด้าน เช่น แพทย์ตอ้ งรักษาคนไข้โดยติดตาม
เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ต้องติดตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นต้น การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง จะท�ำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
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ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะก่อให้เกิดความช�ำนาญมากยิ่งขึ้นอันจะน�ำมาสู่
ผลงานที่ดีเยี่ยมและทันสมัย
นอกจากนีแ้ ล้วยังมีทกั ษะความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐาน (General Skill)
ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การท�ำงานอื่น ๆ เช่น ทัก ษะในการบริห ารทีมงาน ทักษะ
ในการสือ่ สาร ทักษะการเป็นผูน้ ำ 
� หรือมีภาวะผูน้ ำ 
� การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ทักษะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น หากองค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญจ�ำเป็นของ
การพัฒนาบุคลากรแล้วนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องกระตุน้ และส่งเสริมให้บคุ ลากร
ได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้บุคลากรเกิดการตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นที่ตนเองจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงตนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และเกิดความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพ โดยองค์กรสามารถสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้และตื่นตัวที่จะเปิดใจพัฒนา
ตนเอง เช่น การจัดส�ำรวจความต้องการของพนักงานเพื่อจัดอบรมการเพาะเห็ด
เพื่อเป็นอาชีพเสริม ฝ่ายทรัพยากรบุคลจัดส�ำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก่พนักงานใหม่เป็นต้น ดังนัน้ จึงมีหลักการพัฒนาทักษะ
การท�ำงานที่ควรค�ำนึงถึงดังนี้
หลักการพัฒนาทักษะการท�ำงานของบุคลากร
1. ควรตอบสนองความต้องการขององค์การ
2. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร
3. ควรตอบสนองความต้องการของบุคลากร
4. ควรสนองความต้องการของชุมชนที่องค์การนั้นตั้งอยู่
การพัฒนาบุคลากร นับเป็นกระบวนการที่มีความจ�ำเป็นมากในการ
บริหารงานบุคลากรและเป็นกระบวนการที่จะต้องกระท�ำต่อเนื่องกันไปตลอด
ระยะเวลาที่องค์การด�ำเนินอยู่ซึ่งมีวิธีการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรนั้น ๆ

สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 4: การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร | 75

Happy Brain: การท�ำงานให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้

คือ

แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร
เราอาจแบ่งจุดประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ได้เป็น 3 ประการใหญ่ ๆ

1. เพือ่ ให้บคุ ลากรท�ำงานได้ ท�ำงานดี ท�ำงานเก่ง และท�ำงานแทนกันได้
2. เพื่อเพิ่มคุณค่าของคน
3. เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ
โดยแนวคิดนี้มองการพัฒนาบุคลากรในเชิงระบบ ประกอบด้วย 3
ส่วนหลัก คือ
1. Inputs หรือสิง่ น�ำเข้า ซึง่ ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ เช่น เงินงบประมาณ
บุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน นโยบายและแนวคิด ในการบริหารงานการพัฒนา
บุคลากร วิธกี ารทีใ่ ช้ในการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีตา่ งๆ ฯลฯ ซึง่ หน่วยงาน
ทุ่มเท หรือใส่เข้าไป ในระบบการพัฒนาบุคลากร
2. Process หรือ กระบวนการพัฒนาบุคคล หมายถึง การฝึกอบรม
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการ ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร
ในลักษณะอื่นๆ เช่น การมอบหมายงาน การหมุนเวียนหน้าที่การงาน (Job
Rotation) เป็นต้น
3. Outputs หรือผลลัพธ์ คือบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว รวมทั้ง
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลลัพธ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบ เป็นข้อมูลย้อนกลับ หรือ
Feedback เพื่อใช้ในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรต่อไปอีก (งานพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557)
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Inputs

Process

Outputs

Feedback
แผนภาพที่ 10 การพัฒนาบุคลากรในเชิงระบบ
แนวคิดนีต้ อ้ งการเน้นถึงประเด็นส�ำคัญว่า ถ้าต้องการผลลัพธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ก็จ�ำเป็นต้องใส่สิ่งน�ำเข้าที่สมบูรณ์ และมีคุณภาพ เข้าไปในระบบ และดูแล
ให้กระบวนการพัฒนาบุคลากร มีประสิทธิภาพด้วย ส�ำหรับตัวบุคลากรเองผูเ้ ขียน
ใคร่ขอน�ำเสนอเทคนิคในการพัฒนาทักษะในการท�ำงานด้วยเทคนิคพัฒนาตน
โดยการก�ำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นของอาจารย์ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง วิทยากร
และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรเป็นผู้ที่มีผลงานการเขียนหนังสือหลายเล่ม
ทั้งในหมวดทรัพยากรมนุษย์ และหนังสือแนะน�ำการใช้ชีวิตอย่างแพร่หลาย
ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นวิธีการเริ่มต้นที่ผู้อ่านสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และเริ่มต้น
ท�ำได้ง่ายที่สุด
เทคนิคพัฒนาตนเองโดยการก�ำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น
ส�ำรวจค้นหาจุดอ่อนและจุดเด่น สิ่งส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาตัวเอง
คือ การค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเรามีจุดอ่อนและจุดเด่นตรงไหนบ้าง ส�ำหรับ
วิธีการในการวิเคราะห์สามารถท�ำได้หลายวิธี เช่น
การเปรียบเทียบเรื่องต่าง ๆ กับผู้อื่น เช่น การควบคุมอารมณ์ ทักษะ
ด้านภาษา ทักษะด้านการสื่อสาร ระบบการคิด การอ่าน การเขียน การน�ำเสนอ
รวมถึงวินัยในตัวเองในด้านต่าง ๆ
การใช้ผู้อื่นเป็นกระจกเงา หมายถึง การให้ผู้อื่นวิเคราะห์จุดอ่อนและ
จุดเด่นของเราว่าเป็นอย่างไร โดยให้กลุ่มบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเป็นคนวิเคราะห์
เช่น พ่อแม่พี่น้อง สามีภรรยา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง เพราะจะท�ำให้
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เราสามารถมองเห็นตัวเองในทุกมิติ เพราะจุดอ่อนหรือจุดเด่นบางอย่างเราไม่ได้
แสดงออกให้คนบางกลุ่มเห็น เช่น พ่อแม่อาจจะไม่ทราบว่าทักษะในการสื่อสาร
เราเป็นอย่างไร แต่พ่อแม่จะทราบดีเกี่ยวกับนิสัยลึกๆ ของเราซึ่งเพื่อนร่วมงาน
อาจจะไม่ทราบ
การใช้แบบทดสอบ เราสามารถทดสอบจุดอ่อนและจุดเด่นของเรา
ได้จากแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อดูลักษณะ
นิสัย แบบทดสอบทางภาษา แบบทดสอบการค�ำนวณ ฯลฯ
การน�ำเอาปัญหาและความส�ำเร็จในชีวิตมาทบทวนเพื่อหาจุดอ่อน
และจุดเด่น เช่น ทบทวนดูว่าเรื่องอะไรที่เรารับไม่ได้ เรื่องอะไรที่เราไม่ชอบมาก
ที่ สุ ด เรื่ อ งอะไรที่ เรายั ง แก้ ป ั ญ หายั ง ไม่ ต ก ในขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้ ท บทวนดู
ความส�ำเร็จทีเ่ ราได้รบั เกิดจากอะไร เช่น การทีเ่ รามีหน้าทีก่ ารงานทีส่ งู ในปัจจุบนั
เพราะเราเรียนเก่ง หรือเพราะเราท�ำงานดี เพราะเราเข้ากับหัวหน้าได้ดี ฯลฯ
จัดล�ำดับความส�ำคัญ เมื่อเราทราบจุดอ่อนและจุดเด่นของตัวเองแล้ว
ให้ลองน�ำมาจัดล�ำดับดูว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและต้องก�ำจัดหรือพัฒนา
อย่างเร่งด่วน โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
- ถ้ า ไม่ก�ำจัดจุดอ่อนหรือเสริมจุดเด่นนั้น ๆ จะส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด เช่น ถ้าเราไม่ก�ำจัดจุดอ่อนเรื่องการ
ควบคุมอารมณ์ เราคงไม่สามารถเติบโตขึ้นเป็นหัวหน้าได้ หรือ ถ้าเราไม่พัฒนา
ทักษะด้านภาษา เราคงไม่สามารถท�ำงานกับบริษัทต่างชาติตามที่เราหวังไว้ได้
- ความถี่ในการเกิดขึ้นของจุดอ่อนหรือจุดเด่น จุดอ่อนใดที่เกิดขึ้น
บ่อย ๆ โดยที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ หรือไม่รู้ตัวให้ก�ำจัดออกไปก่อน เช่น
เรามักจะลืมตัวพูดอะไรออกไปโดยไม่ค�ำนึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังอยู่เสมอทั้ง ๆ
ที่เราไม่ได้ตั้งใจ ส�ำหรับจุดเด่นที่เรามีและต้องใช้งานบ่อยๆ ก็ควรจะพัฒนา
เพิ่มเติมให้ดียิ่งๆขึ้น
- ลงมือก�ำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น สิ่งส�ำคัญที่สุดในการก�ำจัด
จุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นคือ การวางลงมือปฏิบัติจริง ถ้ามีความยากล�ำบาก
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ในการแก้ไขและพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน ขอแนะน�ำให้ท�ำทีละอย่าง
เช่น ช่วงแรกอาจจะพัฒนาในเรื่อง ทัศนคติก่อน เมื่อท�ำได้ส�ำเร็จแล้ว ค่อย ๆ
พัฒนาในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป จุดหักเหที่ส�ำคัญในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเอง
อยู่ที่ “อย่าล้มเลิกความตั้งใจ” คนบางคนท้อ คนบางคนขาดความอดทนอดกลั้น
พ่ายแพ้ภัยตัวเอง แน่นอนว่าการท�ำอะไรก็ตามย่อมมีปัญหาอุปสรรค แต่ขอให้
คิดเสียว่าปัญหาอุปสรรคนัน้ คือความท้าทาย พยายามหาแรงจูงใจเข้ามาเสริมทัพ
อยูต่ ลอดเวลา เช่น บางคนได้แรงใจจากลูก บางคนได้แรงใจจาก เป้าหมายในชีวติ
บางคนได้แรงใจจากเพื่อน(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2557)
ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาตนเอง
จากบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในมิติของการพัฒนาตนเอง
(Happy Brain) ทีผ่ า่ นมาโดยโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการ
แก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการได้
พัฒนาเครือ่ งมือ Happy 8 Menu ขึน้ ในลักษณะของฐานข้อมูลตัวอย่างกิจกรรม
สร้างความสุขในองค์กรบนเว็บไซต์ www.happy-workplace.com และ
ได้รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาตนเองในการท�ำงาน (Happy Brain)
โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ (พสชนัน นิรมิตไชยนนท์, 2556: 36)
1. การฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรม หมายถึง การพัฒนาบุคลากร
ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จนกระทั่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ต้องการ การฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาบุคคลนั้น เป็นเรื่องที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เน้นถึง
การเพิ่มประสิทธิภาพของงานซึ่งตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยู่ หรือจะปฏิบัติต่อไป
ในระยะยาว เนื้อหาของเรื่องที่ฝึกอบรมอาจเป็น เรื่องที่ตรงกับความต้องการ
ของตัวบุคคลนั้นหรือไม่ก็ได้ แต่จะเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นให้ตรงกับงานที่ก�ำลังปฏิบัติ
อยู่หรือก�ำลังจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ การฝึกอบรม จะต้องเป็นเรื่องที่
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มีการก�ำหนดระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดลงอย่างชัดเจน โดยมีจุดประสงค์ให้
เกิดการ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ซึ่งสามารถประเมินผลได้จากการปฏิบัติงาน
หรือผลงาน (Performance) หลังจากได้รับการฝึกอบรม ในขณะที่การศึกษา
เป็นเรื่องระยะยาว และอาจประเมินไม่ได้ในทันที ตัวอย่างเช่น การจัดฝึกอบรม
ในทีท่ ำ� งาน (In house Training) หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงายภายนอก
เกีย่ วกับทักษะทางวิชาชีพและให้ความรูใ้ นประเด็นทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงานรวมถึง
การส่งบุคลากรเข้าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
2. การให้ความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับทักษะชีวติ เพือ่ ให้บคุ ลากรความสามารถ
น�ำทักษะในการน�ำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท�ำงาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกีย่ วกับทักษะชีวติ
อาจเป็นการท�ำงานอดิเรก ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ชีวิต การท�ำบัญชี
ครัวเรือน การดูแลสุขภาพ การขับขี่ปลอดภัย หรือการด�ำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
3. การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพี่สอนน้อง (Coaching
and Mentoring) การหมุนเวียนบุคลากรเข้าออกหรือการเกษียณอายุของ
บุคลากรส่งผลกระทบต่อองค์กร ท�ำให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในสายงาน ดังนั้นจึงมีการกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
มาก่อนให้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทํางาน รวมถึง
ประสบการณ์ชวี ติ ในฐานะผูท้ มี่ าก่อน เปรียบเสมือนผูอ้ าบน�ำ้ ร้อนมาก่อน ให้สวม
บทบาทผู ้ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งจํ า เป็ น อย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ด้ ว ยการสร้ า งบรรยากาศ
ในสถานที่ทํางานให้เหมือนครอบครัวเดียวกัน สร้างแบบแผนการทํางานเหมือน
พี่สอนน้อง จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
มาก่อนเป็นพี่ใหญ่ สั่งสอน กฎ ระเบียบวินัย รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์
การทาํ งานทีส่ ะสมมาเป็นเวลานาน ให้รวมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในการทํางาน
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ควบคู่ไปกับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาสู่องค์กร และโดยมีเป้าหมายในการ
ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองในวันข้างหน้า
4. การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาก�ำลังคนในสายงานให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างและ ส�ำหรับ
บุคลากรที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และปรับคุณวุฒิการศึกษาของตนเอง แต่ไม่
สะดวกด้ ว ยเหตุ ผ ลหลายประการก็ มี ห ลายองค์ ก รที่ เ ปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากร
ได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาโดยองค์กรสนับสนุนทุนการศึกษาหรือ
องค์กรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในลักษณะทวิภาคี บุคลากรสามารถผ่อนช�ำระ
ค่าเล่าเรียนโดยหักจากเงินเดือน เมื่อศึกษาครบหน่วยกิตบรรยายแล้วจึงกลับมา
เก็บหน่วยกิตประสบการณ์วิชาชีพที่องค์กร
5. การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
เทคนิควิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่เน้นให้พนักงานมีความรับผิดชอบใน
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองโดยไม่จำ� เป็นต้องใช้ชว่ งเวลาในการปฏิบตั งิ านเท่านัน้
พนักงานสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรูแ้ ละ
สื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู ่ เ สมอ (Self-Development) โดยเฉพาะกับพนักงานที่มีผ ลการ
ปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการท�ำงานสูง (Talented People) พบว่า
เครือ่ งมือการพัฒนาด้วยวิธกี ารเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองจะเกิดประสิทธิภาพมากน้อย
แค่ไหนนั้น องค์กรจะต้องก�ำหนดสื่อหรือแหล่งข้อมูลเพื่อให้พนักงานเลือก
สื่อต่าง ๆ ส�ำหรับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ง่ายเช่นการจัดตั้งห้องสมุด โดย
บางองค์กรใช้วิธีรับบริจาคหนังสือ การจัดท�ำเว็บไซต์และระบบ E-learning หรือ
การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ,
2557)
6. การจัดการความรู้ในองค์กร การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) เกิดจากการที่องค์กรต้องสูญเสียความรู้ อันเนื่องมาจากการที่
บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
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ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง แต่ละ
องค์กรจึงพยายามรักษาองค์ความรูน้ นั้ โดยการขับเคลือ่ นองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ในองค์กรโดยให้บุคลากรพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่น่าสนใจระหว่างกัน
ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานเป็นกันเองและมีการบันทึกความรู้อย่างเป็น
ระบบเพื่อให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรสามารถเข้าถึงและใช้ความรู้เหล่านั้นได้
7. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานโดยการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยที่ใกล้ชิดและ
เป็ น กั น เองมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากจะท� ำ ให้ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานเป็นไปด้วยดีแล้ว ยังเป็นผลดีตอ่ พนักงานทีไ่ ด้พบปะผูบ้ ริหารเพือ่ รับทราบ
นโยบายการท�ำงานและแจ้งประเด็นปัญหาที่พบจากการท�ำงาน และได้รับ
ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะจากผูบ้ ริหารโดยตรง เกิดความเข้าใจทีช่ ดั เจนตรงกัน เช่น
กิจกรรม การประชุมในสายงาน การจัดกิจกรรม Morning Talk หรือ Morning
Brief ที่บุคลากรจะมีโอกาสได้พูดคุยสั้น ๆ ก่อนเริ่มงาน โดยมีหัวหน้างานรับฟัง
ด้วยความจริงใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
8. การให้ ร างวั ล แก่ บุ ค ลากรที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี ทฤษฎี ก าร
เสริมแรงเป็นทฤษฎีที่เน้นการก�ำหนดให้บุคคลต้องกระท�ำในสิ่งที่เราต้องการ
ให้เขา เป็นทฤษฎีการจูงใจที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ B.F. Skinner
มีหลักส�ำคัญว่า เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของคนได้โดยวิธีการให้รางวัลหรือ
วิธีการเสริมแรง เรียกทฤษฎีนี้ในทางจิตวิทยาว่า การปรับพฤติกรรม (Behavior
Modification) หรือ การวางเงื่อนไขปฏิบัติการ (Operant Conditioning)
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับผลกรรม (Consequence of Behavior) หรือผลต่อเนื่อง
เป็นตัวควบคุมพฤติกรรม หรืออีกนัยหนึง่ เรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement)
(วินัย เพชรช่วย, 2552) โดยมักใช้รูปแบบการเสริมแรงทางด้านบวกเช่นการ
ก�ำหนดระบบรางวัล (Reward System) ทีจ่ งู ใจให้บคุ ลากรพัฒนาการของตนเอง
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ให้มีประสิทธิภาพ การมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่คิดค้นนวัตกรรม มีความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ แก่องค์กร

การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill)
ท่ามกลางตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง นอกจากความตึงเครียด
จากการท�ำงานอันกดดัน การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ตลอดจนระบบและ
ระเบียบภายในองค์กรแล้ว พนักงานยุคใหม่ที่คาดหวังว่าจะเติบโตในองค์กรและ
ได้แสดงศักยภาพของตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะต้องมีการ
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ส่วนบุคคลด้วย ทักษะการใช้ชีวิต หมายถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหา การด�ำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่โดยการใฝ่หา
ความรู้ แสวงหาและพัฒนาความรูใ้ หม่เพือ่ ให้มคี วามสามารถในด้านการจัดการชีวติ
ของตนเองรู้จักใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้อย่างมีเหตุผล เพื่อเพิ่มทักษะในการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ก ารแก้ ป ั ญ หา การขจั ด ความเครี ย ด มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะการเข้าสมาคมและรู้จักประนีประนอมเพื่อปรับตนเอง
ให้อยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข (ไพโรจน์ คะเชนทร์, 2557)
ในทัศนะของผูเ้ ขียนมองว่าการทีค่ นเราจะพัฒนาตนเองให้ไปสูศ่ กั ยภาพ
สูงสุดที่เราพึงปรารถนา หรือบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการท�ำงานนั้น ต้องอาศัยทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) เป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติตนของบุคคล
ทีแ่ สดงออกต่อสภาพการณ์ตา่ ง ๆ ทัง้ นีห้ ากบุคคลมีทกั ษะการใช้ชวี ติ ทีพ่ งึ ประสงค์
แล้วนั้น การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะในการท�ำงาน (Work Skill) และ
การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ก็สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่กันไปได้ เพราะทั้งสองทักษะต่างส่งผลเอื้ออ�ำนวยและ
สนับสนุนให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์
และสังคม และยังท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของตน
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ที่มีและเกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต บุคคลที่มีทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill)
มากกว่าคนอื่นก�ำลังเป็นที่ต้องการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพราะ
บุคคลทีม่ ที กั ษะการใช้ชวี ติ เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถและความใส่ใจในด้านการติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้อื่น มีความยืดหยุ่น มั่นคงทางอารมณ์ และสามารถส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาได้
องค์ประกอบของทักษะชีวิต
มัณฑรา ธรรมบุศย์ (อ้างถึงใน ไพโรจน์ คะเชนทร์, 2557) กล่าวว่า ทักษะ
ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มีอยู่ 2 อย่าง คือ ทักษะทั่วไป (Generic
Skills) กับทักษะวิชาชีพ (Profession Skills) ทักษะทัว่ ไปเป็นทักษะทีม่ นุษย์ตอ้ ง
ใช้ทกุ วันเพือ่ การมีชวี ติ อยูแ่ ต่ ทักษะวิชาชีพเป็นทักษะทีม่ นุษย์จาํ เป็นต้องมีเพือ่ ใช้
ในการหาเลีย้ งชีพ ซึง่ พนักงานยุคใหม่ตอ้ งเรียนรูเ้ พือ่ ให้มที กั ษะและความเชีย่ วชาญ
ในสาขาที่ ต นเองประกอบอาชี พ ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ มี ห ลายทั ก ษะ
แต่องค์ประกอบของทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินชีวติ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ทักษะทางสังคม (Social Skills) แบ่งได้เป็น 6 ทักษะ ได้แก่
1.1 ทักษะในการติดต่อสื่อสาร (Communication Skills)
1.2 ทักษะการจัดการกับความโกรธ (Anger Management)
1.3 การจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
1.4 การผูกมิตร (Make Friends)
1.5 การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Get along with
Co-workers)
1.6 ทักษะการใช้เวลาว่าง (Leisure Skills)
2. ทักษะการตัดสินใจ (Decision-Making Skills) และการแก้ปัญหา
(Solving Problem) กาญจนา คงสวัสดิ (อ้างถึงใน ไพโรจน์ คะเชนทร์. 2557)
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะชีวิตมี 4 ด้านได้แก่
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2.1 ทักษะด้านอารมณ์ คนที่มีทักษะทางอารมณ์ที่ดี คือ คนที่รู้จัก
และเท่าทันอารมณ์ตัวเอง จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ เกิดขึ้นได้จากความ
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและการมีอารมณ์มั่นคง
2.2 ทักษะด้านความคิด เป็นการรู้จักใช้เหตุและผลโดยรู้สาเหตุของ
สิ่งที่เกิดขึ้นผลย่อมมาจากเหตุและการกระทํา จุดประสงค์ของทักษะด้านนี้คือ
การพัฒนาชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม
มนุษย์
2.3 ทักษะด้านจิตใจ เป็นการควบคุมนึกคิดจิตใจให้อยู่ ในสภาพที่
มั่นคง ใสสะอาดในความดีงามประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรัก ความ
มีเมตตากรุณา ความเป็นมิตร ความมีนำ�้ ใจ ความมีสมั มาคารวะ ความรูจ้ กั ยอมรับ
และเห็นความสําคัญของผู้อื่น ความกตัญญู ความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์
สุจริต
2.4 ทักษะด้านการกระทํา เป็นการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ให้เหมาะสม ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความราํ คาญ ไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่สร้าง
ความลาํ บากให้แก่ตนเองและสังคม สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้ดว้ ยดีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม เน้นความสุจริตทางกายและวาจา
ทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ที่องค์กรควรส่งเสริม
ส�ำหรับองค์กรควรสนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรยุคใหม่ในองค์กร
ได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะ
ช่วยให้องค์กรประสบความส�ำเร็จในระยะยาวนั้น ผู้เขียนได้รวบรวมเรียบเรียง
ทักษะการใช้ชีวิตส�ำหรับคนท�ำงานยุคใหม่ดังนี้
1. การพัฒนาทางอารมณ์ (Coping with emotion) คือการพัฒนา
ให้บุคคลมีศักยภาพในการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเมื่อต้องเผชิญ
กับปัญหา หรือการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาที่ประสบในชีวิต
2. การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้บุคคล
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไม่ได้เริ่มจากการพัฒนากระบวนการคิด หากแต่ต้อง
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เริ่มจาก “การฟัง” เนื่องจากจะน�ำมาซึ่งการสั่งสมข้อมูล การจ�ำแนกข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้เป็นองค์ความรู้ในที่สุด
3. การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) กระบวนการคิดที่ดี
ต้องเกิดจากการคิดในสภาวะทีบ่ คุ คลมีความพร้อมทัง้ ทางด้านสติปญ
ั ญา อารมณ์
และสภาวะแวดล้อม เนื่องจากจะท�ำให้สามารถรังสรรค์ความคิดออกมาได้อย่าง
เป็นระบบ ปราศจากสิ่งรบกวนที่อาจท�ำให้เกิดการบิดเบือนทางความคิด ทั้งนี้
จะต้องมีการฝึกฝนอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ สร้างความพร้อมต่อสภาวการณ์ทตี่ อ้ งเผชิญ
ในการท�ำงานอยู่เสมอ จุดย�้ำส�ำคัญคือการคิดเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมา
แต่ก�ำเนิด หรือปัจจัยทางพันธุกรรม หากแต่เป็นสิ่งที่ฝึกฝนและพัฒนาได้
4. การเตรียมพร้อมต่อสภาวะความกดดัน (Coping with stress)
กลุ่มคนท�ำงานรุ่นใหม่ไม่ได้เผชิญเฉพาะความกดดันจากงานเพียงเท่านั้น หากยัง
ต้องเผชิญกับวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างของกลุม่ คนในรุน่ ก่อนหน้าทีม่ อี ยูเ่ ดิมในองค์กร
ซึ่งมีแนวคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความกดดัน
ที่ต้องเผชิญ กลุ่มคนท�ำงานรุ่นใหม่จึงต้องมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งนี้องค์กรจะต้องเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว
5. การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ (Communication and Interactive) และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ เพื่อนร่วมงาน (Get along with
Co-worker) กับบุคลากรร่วมองค์กรและสังคมภายนอกเป็นสิ่งส�ำคัญ องค์กร
ที่มุ่งสู่ความส�ำเร็จในอนาคตต้องให้ความส�ำคัญต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะการ
สื่อสารภายในองค์กร เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการสังเคราะห์องค์ความรู้และการ
ปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป
6. การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (Decision Making) บุคลากรของ
องค์กรในทุกระดับต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกกระท�ำ เมือ่ ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ต้องการข้อสรุป หรือแนวทางที่ชัดเจน การตัดสินใจเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงเป็นทักษะส�ำคัญ
ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำขององค์กรต้องการ
อาศัย การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
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7. การแก้ปัญหา (Problem solving) การแก้ปัญหาต้องอาศัยทักษะ
อื่น ๆ จากทุกข้อที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นรากฐานส�ำคัญในการมุ่งแก้ไขปัญหา
อย่างตรงจุดจนสามารถน�ำพาองค์กรก้าวพ้นจากจุดวิกฤต หรือไต่ระดับสู่ความ
ส�ำเร็จได้ในอนาคต
8. ความเข้ า ใจในผู ้ อื่ น (Empathy) การรู ้ จั ก รั บ ฟั ง และเข้ า ใจใน
ความรู้สึกของผู้อื่นเป็นคุณสมบัติส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
ความสามารถในการเข้าใจความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นจึงเป็นทักษะที่บุคลากร
ขององค์กรพึงมี ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในระดับไหนล้วนแต่ต้องการความเข้าใจ
ความเคารพซึ่งความเป็นมนุษย์และยอมรับในการมีอยู่ของบุคคล (ไพโรจน์
คะเชนทร์, 2557)
เทคนิคการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill)
เมื่อบุคลากรเข้ามาท�ำงานในองค์กรด้วยความหลากหลายของสมาชิก
และความแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ย่อมท�ำให้เกิดช่องว่าง
ในการประสานงานร่ ว มกั น อี ก ทั้ ง ยั ง พบว่ า ในปั จ จุ บั น บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี
ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกค่อนข้างน้อย โดยมักใช้เวลาอยู่กับโลกเสมือนจริง
(Virtual World) หรือสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงมักพบว่าการสื่อสารแบบ
ซึ่งหน้าหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ในหลายบทบาทหน้าที่
กลายเป็นเรื่องยาก อีกทั้งยังพบปัญหาหลากหลายตามมา เช่น การสื่อสารกับ
เพือ่ นร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกค้า การให้ความสนใจกับการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ลดน้อยลง ขาดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีเทคนิค
ที่องค์กรจะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) และแนวทางการน�ำไปประยุกต์ใช้ดังนี้
1. สนับสนุนให้บคุ ลากรค้นหาจุดอ่อนของตัวเอง การค้นหาจุดอ่อนของ
ตัวเองถือว่าเป็นสิง่ ทีย่ ากเนือ่ งจากโดยธรรมชาติของคนส่วนมากจะไม่คอ่ ยยอมรับ
ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไร หรือบางคนรู้แต่ไม่ยอมรับ แต่ถ้าไม่รู้ว่าตนเองมีจุดอ่อน
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อะไรบ้างหรือมีทักษะอะไรที่ควรจะพัฒนาบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเช่น เพื่อนร่วมงาน
หัวหน้างาน หรือบุคคลในครอบครัวสามารถเป็นผูช้ ว่ ยวิเคราะห์ หรือให้ขอ้ แนะน�ำ
ได้ หรือทดสอบจุดอ่อนจุดเด่นจากแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ เช่น แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาเพือ่ ดูลกั ษณะนิสยั แบบทดสอบทางภาษา แบบทดสอบการค�ำนวณ
เป็นต้น
2. ตั้งเป้าหมาย เมื่อรู้จักถึงจุดอ่อนแล้ว ก็สามารถก�ำหนดเป้าหมาย
ให้ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาทักษะอะไร และเป้าหมายที่จะต้องไปถึง ณ จุดใด
โดยจะต้องรู้ว่าท�ำไมถึงเลือกที่จะพัฒนาทักษะเหล่านั้นและหลังจากที่ได้พัฒนา
ทักษะเหล่านั้นแล้วสิ่งที่จะได้รับกลับมาจะมีอะไรบ้าง เช่น ส่งผลให้ท�ำงานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โอกาสในการเลื่อนต�ำแหน่งงานจะมีโอกาสมากขึ้น หรือ
ท�ำให้คณ
ุ ท�ำงานเข้ากับผูอ้ นื่ ได้ดี ท�ำให้สขุ ภาพดีขนึ้ ไม่เป็นอุปสรรคกับการท�ำงาน
หรือท�ำให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้ดเี ป็นต้นก�ำหนดระยะเวลาทีช่ ดั เจนว่า
จะใช้เวลาในการพัฒนาแต่ละทักษะเท่าไหร่ และการหาผู้ช่วย การพัฒนาทักษะ
สามารถท�ำได้ในหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ
ตามสถาบันต่างๆ เรียนรู้งานกับหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ หรือ เรียนรู้
ด้วยตัวเองผ่านการอ่านหนังสือทางด้านวิชาการกรณีศึกษาต่างๆ
3. ลงมื อ ปฏิ บั ติ การปฏิ บั ติ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ มาก หากมี ก ารบั น ทึ ก
เป้าหมายที่ประกอบไปด้วยแผนงานที่มีการวางแผนไว้อย่างดีแต่ไม่ปฏิบัติตาม
ความตัง้ ใจและแผนงานนัน้ ก็เปรียบเสมือน แผ่นกระดาษทีไ่ ม่มคี า่ อะไรและในทาง
กลับกับจะต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์และวางแผนใหม่อกี ครัง้ โดยไม่ได้อะไรกับ
เวลาที่เสียไป
4. ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง ภายหลังจากทีไ่ ด้ปฏิบตั ติ ามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้แล้ว สิ่งที่ส�ำคัญคือการประเมินผลว่าทักษะเหล่านั้นหรือผลลัพธ์ได้มีการ
พัฒนาไปถึงจุดที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ หากการประเมินมีผลเป็นที่ไม่น่าพอใจก็ต้อง
กลับไปวิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ปรับวิธี
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หรือกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะนั้นให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ และหากผลการ
ประเมินผลออกมาเป็นทีน่ า่ พอใจก็ยงั สามารถตัง้ เป้าหมายทีท่ า้ ทายเพิม่ ขึน้ ไปอีก
ได้เช่นเดียวกัน

กรณีศึกษา
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำ�กัด
การใฝ่รู้ (Happy Brain ) มีหลากหลายกิจกรรมและมีการด�ำเนินงาน
ในหลายองค์กรแตกต่างกันการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความใฝ่เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในการ
ท�ำงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการท�ำงานได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงขอน�ำเสนอกรณีศึกษาจากองค์กรที่มีแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) ของบุคลากรที่น่าสนใจ และองค์กรนี้
ยังเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านองค์กรสุขภาวะของโครงการเสริมสร้างองค์กร
สุขภาวะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีแนวคิดในการบริหารบุคคลที่มุ่งเน้นให้
ความส�ำคัญต่อความสมดุลของชีวิตการท�ำงาน โดยเชื่อว่าพนักงานที่ท�ำงานได้ดี
จะต้องมีพื้นฐานการใช้ด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสมและสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ องค์กรที่ว่าคือบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ำกัด
แนวคิดเบื้องต้น
จากการสัมภาษณ์หวั หน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรส่วนกลางของบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ำกัด ท�ำให้
ทราบว่าบริษทั มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั โดยยึดหลักการ
ทีม่ งุ่ เน้นไปทีต่ วั บุคลากรเป็นหลัก (People Focus) ทีต่ อ้ งการให้เกิดความสมดุล
ของการใช้ชวี ติ (Work Life Balance) ทัง้ ในด้านของการท�ำงาน (Work Skill, IQ)
และทักษะด้านการใช้ชีวิต (Life Skill, EQ) เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งได้เล็งเห็น
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ความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตแก่พนักงาน กลุ่มบริษัทเอ็นเอ็มบีมินีแบ ไทย จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และชิ้นส่วนเชิงกล
ทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสูงโดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ประกอบด้วย
5 โรงงาน คือ อยุธยา บางปะอิน ลพบุรี โรจนะ และ นวนคร มีจ�ำนวนพนักงาน
ประมาณ 32,000 คน เฉพาะโรงงานบางปะอินมีถึง 16,000 คน จ�ำนวนบุคลากร
ที่มีเหล่านี้อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ โดยร้อยละ 80 ของ
พนักงานเป็นเพศหญิง และเพศชายร้อยละ 20 มีอายุเฉลี่ย 34 - 38 ปี
ความเป็นมาของโครงการกิจกรรมลดน�้ำหนักภายใน 3 เดือน 3
Month Weight Loss Program By Fitness First

รูปภาพที่ 4 กิจกรรม 3 Month Weight Loss Program By Fitness First

90 | สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 4: การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร

ศราวุธ ทาคำ�

จากสภาพการท�ำงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งนัง่ ท�ำงาน
ในห้องส�ำนักงาน หรือห้องผลิต มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ท�ำให้เกิดภัยเงียบ
ที่บุคลากรทุกส่วนมีความเสี่ยงที่จะเป็นคือ โรคอ้วน ด้วยภาวะน�้ำหนักเกิน
พฤติกรรมการบริโภคที่ขาดความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ยังไม่ถูกต้อง ขาดการ
ออกก�ำลังกาย และการแก้ปัญหาดังกล่าวที่ถูกต้อง ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ท�ำให้
พนักงานของบริษัทเป็นโรคอ้วนและเกิดโรคแทรกซ้อนตามมามากมาย ส่งผล
เสียต่อพนักงานคือ การขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่มีก�ำลังใจในการท�ำงาน
อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย และยิ่งไปกว่านั้นส่งผลกระทบต่อการท�ำงานเมื่อพนักงาน
เกิดความอึดอัด ท�ำให้เคลือ่ นไหวช้า ทีส่ ำ� คัญคือการขาดงานบ่อยเนือ่ งจากปัญหา
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ท�ำให้บริษัทต้องเร่งหา
วิธกี ารในการแก้ปญ
ั หาอย่างถูกต้องและยัง่ ยืน จึงเกิดโครงการ 3 Month Weight
Loss Program By Fitness First ที่ต้องการให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็น
โรคอ้วน หรือพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ออกก�ำลังกายโดยถูกต้องตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อควบคุม
น�ำ้ หนัก ควบคูไ่ ปกับการให้ความรูเ้ กีย่ วกับโภชนาการทีถ่ กู ต้อง ให้แนวทางในการ
แก้ปญ
ั หาทีย่ งั่ ยืนแก่พนักงานและท�ำให้พนักงานมีสขุ ภาพจิตทีด่ อี นั จะส่งผลดีตอ่
การท�ำงานประสานความร่วมมือกันตามบทบาทหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับผิดชอบ
แนวทางการด�ำเนินโครงการ
แนวทางการด�ำเนินโครงการ สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้
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สนับสนุนให้บุคลากร
ค้นหาจุดอ่อนตนเอง

ตั้งเป้าหมาย

ลงมือปฏิบัติ

ประเมินผลและ
แก้ไขปรับปรุง

- รวบรวมข้อมูลสุขภาพของพนักงานกลุม่ เสีย่ งหรือทีม่ นี ำ�้ หนักเกินเพือ่
คัดเลือกและเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ
- รับสมัครพนักงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ (เป็น
ผูท้ รี่ จู้ กั ปัญหาของตนเอง) หรือพนักงานทีม่ ผี ลการตรวจสุขภาพตรง
กับเงื่อนไขของโครงการโดยจัดท�ำแบบส�ำรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย
(BMI) ร่วมด้วย

- โครงการตั้งเป้าหมายว่าจะมีพนักงานเข้าร่วมโครงการในระยะแรก
จ�ำนวน 30 คน โดยก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินงาน 3 เดือน เมือ่ เสร็จสิน้
โครงการพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ตัวชี้วัดของโครงการที่ก�ำหนด
- จัดหาผูช้ ว่ ยคือ Fitness First ให้เป็นผูอ้ อกแบบกิจกรรมทัง้ ให้ความรู้
และน�ำท�ำกิจกรรมการออกก�ำลังกายเพื่อลดน�้ำหนักอย่างถูกวิธี

- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ก�ำหนดไว้ (Action Plan) โดยมีสาระ
สังเขปดังนี้
- รวบรวมข้อมูลพนักงาน (จากผลการตรวจสุขภาพ)
- จัดท�ำข้อเสนอโครงการ
- แต่งตัง้ คณะท�ำงานโดยมีคณะกรรมการ Happy Workplace อยูแ่ ล้ว
- ท�ำการประชาสัมพันธ์และรับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการ
- จัดกิจกรรมตามแผนที่วางแผนไว้

- โครงการระยะแรกมีระยะเวลา 3 เดือนเมือ่ มีการให้ความรูแ้ ละด�ำเนิน
กิจกรรมการออกก�ำลังกายตามแผนทีก่ ำ� หนดแล้วจะมีการประเมินผล
ตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย น�้ำหนักตัว ค่าไขมัน
และสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้น
- ประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

แผนภาพที่ 11 แนวทางการดำ�เนินโครงการ Month Weight Loss Program
By Fitness First
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ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการพัฒนาทักษะการใช้ชวี ติ (Life Skill)
ในการท�ำโครงการ
เทคนิคที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอนั้นอาจเป็นแนวทางของการเริ่มต้นส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการใช้ชวี ติ (Life Skill) ในองค์กรซึง่ สามารถน�ำไปปรับประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้ จากกรณีศกึ ษาและการได้สมั ภาษณ์
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรส่วนกลาง
ของบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ำกัด ผู้เขียนจึงสังเคราะห์ผลการประยุกต์ใช้
เทคนิคการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) โดยจะกล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการด�ำเนินโครงการต่อตัวพนักงานในด้านของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิต (Life Skill) และผลต่อองค์กรดังนี้
1. สนับสนุนให้บุคลากรค้นหาจุดอ่อนตนเอง
การสนับสนุนให้บุคลากรค้นหาจุดอ่อนของตนเองมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
กระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักเห็นความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองอย่าง
ถูกหลัก ได้เรียนรู้ทักษะวิธีการการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและยั่งยืน ปรับทัศนคติให้
พนักงานเปิดใจเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองจากการสนับสนุน
ให้พนักงานค้นหาจุดอ่อนของตนเองและยอมรับตนเองนอกจากจะท�ำให้พนักงาน
เกิดการยอมรับในตนเองแล้ว ยังก่อให้เกิดความเข้าใจในผู้อื่น (Empathy)
ด้วยความเคารพความเป็นมนุษย์และยอมรับในการมีอยูข่ องบุคคล เข้าใจความคิด
ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ด้วย เพราะพนักงานทีม่ รี ปู ร่างอ้วนอาจจะรูส้ กึ อึดอัดกับตนเอง
อยู่พอสมควรเมื่อต้องท�ำงานและขาดความคล่องตัว ดังนั้นการด�ำเนินโครงการ
จึงเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ข้อมูลสุขภาพของพนักงาน
เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีความเสี่ยงกับภาวะโรคอ้วนและเชิญชวนให้เข้าร่วม
โครงการ
เกิดการสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Thinking) เนื่องจากพนักงานได้สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของการ
ออกก�ำลังกายคนเดียวคือ ความรู้สึกโดดเดี่ยว ขาดแรงจูงใจ ไม่สนุกเท่ากับการ
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ออกก�ำลังกายกับเพื่อน และยังเป็นส่งเสริมให้พนักงานได้การค้นหาเทคนิค
การแก้ปัญหาดังกล่าว (Problem Solving) ซึ่งเกิดข้อสรุปว่าคณะท�ำงานควรมี
แนวทางกระตุน้ ให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นทีมจึงเกิดการชักชวน
เพื่อนร่วมงานให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อออกก�ำลังกายและลดน�้ำหนักเป็นทีม
โดยพนักงานเหล่านัน้ เกิดความรูส้ กึ ตืน่ ตัวและกระตือรือร้นทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ
ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่ามีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Communication and Interactive) ที่ดีระหว่างเพื่อนพนักงาน
ด้วยกันทัง้ ในแผนกเดียวกันและต่างแผนก เกิดการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เพือ่ น
ร่วมงาน ( Get along with Co-worker) เพราะมีจดุ มุง่ หมายเดียวกันคือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับตนเองอันได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) น�้ำหนักตัว ค่าไขมัน
และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้นภายในระยะเวลา 3 เดือน
2. ตั้งเป้าหมาย
จากการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของพนักงานท�ำให้ทราบว่าพนักงาน
บางส่วนในบริษัทประสบกับปัญหาสุขภาพ การมีน�้ำหนักตัวที่มากเกินปกติ
อันส่งผลให้พนักงานบางส่วนนัน้ มีปญ
ั หาสุขภาพทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการท�ำงาน เช่น
พนักงานทีม่ ปี ญั หาดังกล่าวมีอตั ราการขาดงานบ่อย กระทบต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในแผนกของตนเอง เกิดความรู้สึกอึดอัดเนื่องจากการเคลื่อนไหวล�ำบาก ความ
รูส้ กึ ไม่มนั่ ใจต่อรูปร่างตนเอง อันส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของพนักงาน
กลุ่มดังกล่าว
สอดคล้ อ งกั บ เทคนิ ค การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต โดยคณะท� ำ งาน
โครงการจึงได้ก�ำหนดเป้าหมายของกิจกรรมโดยคาดหวังว่าการท�ำโครงการ
ในระยะแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 30 คน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การท�ำโครงการดังกล่าวในระยะเวลา 3 เดือนผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะมีการเปลีย่ นแปลง
ตามตัวชี้วัดของโครงการที่ก�ำหนดอันได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย น�้ำหนักตัว ค่าไขมัน
และมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาสุขภาพของ
พนักงานที่มีต่อการท�ำงาน นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้มีผู้ช่วยในการท�ำโครงการ
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ดังกล่าวเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จจึงได้มีความร่วมมือกับ Fitness First สาขา
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ในการเป็นผูอ้ อกแบบกิจกรรมการให้ความรูแ้ ละการจัดตาราง
กิจกรรมการออกก�ำลังกายที่มีความเหมาะสมกับพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วม
โครงการด้วย
เมื่อบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานได้ค้นหาจุดอ่อนและเกิดการยอมรับ
ตนเองแล้วนั้นพบว่ามีพนักงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 65 คน
ซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานได้ตระหนักถึง
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองซึง่ ท�ำให้พนักงานพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical
Thinking) อย่างมีเหตุผลว่าการจะท�ำให้ตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้น
สามารถท�ำเกิดขึน้ ได้จริง เพราะคนเราทุกคนมีศกั ยภาพในการพัฒนา หากแต่ตอ้ ง
ได้รับข้อมูลและมีการเรียนรู้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้มี
ความร่วมมือกับ Fitness First สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สถานออกก�ำลังที่มี
หลักสูตรการออกก�ำลังกายและผูเ้ ชีย่ วชาญในการแนะน�ำความรูส้ ำ� หรับพนักงาน
อย่างเหมาะสม โดยได้รว่ มออกแบบกิจกรรมและจัดชุดโปรแกรมความรูท้ เี่ หมาะสม
กับความต้องการของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญ ที่ท�ำให้ทุกคนรู้จัก
สรีระของตนเองอย่างชัดแจ้ง ซึ่งจะน�ำไปสู่การออกก�ำลังกายอย่างถูกต้องถาวร
พร้อมค�ำแนะน�ำด้านท่าออกก�ำลังกายและเคล็ดลับที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย เช่น
น�้ำหนักตัวเราควรเป็นเท่าใด กฎเหล็กของการเริ่มต้นและหลังการออกก�ำลังกาย
ชีพจร ความดัน คาร์ดิโอ คืออะไร เราได้อะไรจากตัวเลขเหล่านี้ จะเก็บวัดผลการ
ออกก�ำลังกายอย่างไรให้ได้ผล การควบคุมอาหาร และการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสม
เป็นต้น
ภายในระยะเวลา 3 เดือน ได้มกี ารออกแบบให้พนักงานได้ออกก�ำลังกาย
สลับกับการฟังบรรยายในชุดโปรแกรมความรู้ที่ออกแบบไว้ ณ ห้องบรรยายของ
บริษทั ควบคูไ่ ปกับการท�ำกิจกรรมออกก�ำลังกายทีห่ อ้ งฟิตเนสของ Fitness First
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดยบริษทั มีบริการรถรับส่งพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั กิจกรรม โดยพนักงานได้เรียนรูถ้ งึ การเตรียมความพร้อมของ
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ตนเองต่อสภาวะกดดัน ( Coping with stress) โดยการท�ำกิจกรรมดังกล่าวถือว่า
พนักงานได้ยอมรับถึงกฏระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ การเชือ่ ฟังค�ำแนะน�ำของครูฝกึ เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลง
แก่ตนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนการฝึกให้พนักงานรู้จักการปรับตัวเมื่อต้องอยู่ภายใต้
ภาวะกดดันในการท�ำงานทีม่ ผี ลงานเป็นเป้าหมาย ท�ำให้พนักงานรูจ้ กั การปรับตัว
กับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
3. ลงมือปฏิบัติ
บริษัทมีคณะท�ำงาน Happy Workplace ที่มีตัวแทนจากทุกแผนก
เป็นคณะท�ำงาน เมื่อได้มีการวางแผนโครงการอย่างเป็นขั้นตอนแล้วจึงเกิดขั้น
ตอนของการลงมือปฏิบตั ไิ ด้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร หัวหน้าฝ่ายและแผนกต่าง ๆ
ตลอดจนพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อลงมือ
ปฏิบัติเป็นการส่งเสริมทักษะการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (Decision Making)
ที่อยู่ภายใต้การมีข้อมูลและแนวทางที่ด�ำเนินงานที่ชัดเจนเมื่อลงมือปฏิบัติตามที่
ได้วางแผนไว้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมดจึงเกิดการเรียนรูแ้ ละได้ผลลัพธ์ของโครงการ
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้
โครงการ 3 Month Weight Loss Program By Fitness First เกิดขึ้น
จากความพยายามที่จะสร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลตนเองของพนักงาน ให้มี
ความรูใ้ นการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่ยึดหลักการที่มุ่งเน้นไปที่ตัวบุคลากรเป็นหลัก
(People Focus) เห็นว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่า ดังนั้นจึงเกิดโครงการที่ท�ำให้
พนักงานเห็นคุณค่าของตนเอง รักและดูแลตนเองเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว
จุดเด่นของบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ำกัด คือการมีคณะกรรมการ
Happy Workplace เป็นผู้ประสานงานหลักในการประชาสัมพันธ์ และบริหาร
จัดการโครงการทั้งหมด โดยมีการออกแบบกิจกรรม และการด�ำเนินงานร่วมกับ
Fitness First อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับพนักงาน เพราะเป็นการออกแบบ
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กิจกรรมตามความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างชัดเจน การมีแผนกิจกรรมตลอดทั้งโครงการอย่างชัดเจน โดยมี
การก�ำหนดกิจกรรมและความรู้ที่จะให้แก่พนักงานตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม
โครงการตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2555 ถึง 24 มกราคม 2556 เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
การออกก�ำลังกาย การท�ำกิจกรรมพิเศษกับครูฝกึ จาก Fitness First การบรรยาย
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม น�้ ำ หนั ก การโภชนาการ การดู แ ลตนเองระหว่ า งการ
ออกก�ำลังกาย มีการชัง่ น�ำ้ หนักเพือ่ ประเมินผลการท�ำกิจกรรมแต่ละครัง้ ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทดสอบความแข็งแรง
การแนะน�ำ  Buddy การวัดค่าดัชนีมวลกาย กิจกรรม Fitness Talk กิจกรรม
ในคลับที่ Fitness First สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และที่ห้องฝึกอบรมของบริษัท
4. ประเมินผลแก้ไขและปรับปรุง
การด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามแม้จะมีการก�ำหนดแผนงานไว้ชัดเจน
แล้ว หากแต่เมือ่ ได้ดำ� เนินการไปแล้วนัน้ อาจมีปญ
ั หาและอุปสรรคเกิดขึน้ อยูเ่ สมอ
ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่สร้างทักษะการแก้ปัญหาให้กับผู้ท�ำโครงการ
ตลอดจนได้รบั บทเรียนเพือ่ น�ำไปพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานในครัง้ ต่อไป
เพื่อยกระดับการท�ำโครงการดังกล่าวในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นและตั้งเป้าหมายใหม่
ทีม่ คี วามท้าทายมากยิง่ ขึน้ ผลการติดตามและประเมินผลการจัดโครงการดังกล่าว
จากพนักงานท�ำให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว
ซึง่ พบว่าจุดแข็งของการด�ำเนินงานดังกล่าวคือ ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญต่อการจัด
กิจกรรม เพราะสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักการ
มุ่งเน้นไปที่ตัวบุคลากรเป็นหลัก ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพทั้ง
การท�ำงานและการใช้ชวี ติ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลของการใช้ชวี ติ และคณะท�ำงาน
โครงการได้น�ำเอาข้อเสนอแนะจากพนักงานที่ต้องการให้การออกก�ำลังกาย
เพือ่ ลดน�ำ้ หนักในครัง้ นีป้ ระสบความส�ำเร็จ ด้วยการออกก�ำลังกายเป็นทีมจะท�ำให้
เกิดความสนุกสนานและมีกำ� ลังใจเข้าร่วมโครงการได้จนสิน้ สุดระยะเวลา 3 เดือน
และมีการก�ำหนดรางวัลเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดแรงผลักดันและความสนใจแก่ผเู้ ข้าร่วม
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โครงการ ในขณะเดียวกันก็ยงั มีจดุ อ่อนของการด�ำเนินงานทีผ่ เู้ ข้าร่วมโครงการได้
สะท้อนกลับมาคือ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดได้ครบ
ทุกครั้งเนื่องจากติดภาระงานหรือ มีธุระส่วนตัวในวันจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมไม่มี
ระเบียบวินัยที่เคร่งครัด ไม่มีการจัดท�ำคู่มือสรุปหลักการปฏิบัติตนเมื่อไม่ได้
ท�ำกิจกรรมที่ฟิตเนส และระยะเวลาที่จัดกิจกรรมอาจจะน้อยเกินไปต่อการเกิด
การเปลี่ยนแปลง
ส�ำหรับผลที่ได้รับจากการติดตามและสอบถามพนักงานที่เข้าร่วม
โครงการซึง่ เป็นความมุง่ หวังขององค์กรในการทีจ่ ะให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้ทกั ษะ
ความรู้และปรับพฤติกรรมตนเองในการออกก�ำลังกายที่ถูกต้อง เมื่อติดตามผล
สามารถพิจารณาได้สองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของโครงการที่มี
การแข่งขันลดน�้ำหนักประเภทบุคคล และประเภททีม โดยได้ผู้ชนะที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามข้อก�ำหนด คือ ค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม น�้ำหนักที่ลดลง
ค่าไขมัน สมรรถภาพร่างกาย และคะแนนความสุขของพนักงาน เมื่อสิ้นสุด
โครงการระยะแรกพบว่าผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 87 (จ�ำนวน 57 คน) มีคา่ ตัวเลข
ตามดัชนีชี้วัดโครงการดีขึ้น ร้อยละ 11 (จ�ำนวน 7 คน) มีค่าตัวเลขตามดัชนีชี้วัด
โครงการเท่าเดิม และร้อยละ 2 (จ�ำนวน 1คน) มีค่าตัวเลขตามดัชนีชี้วัดโครงการ
แย่ลง และเมื่อวัดความสุขของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวม 4.57
คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมีความสุขมาก การประเมินไม่เพียงแต่จะ
ประเมินความส�ำเร็จของการจัดโครงการดังกล่าวแล้วนั้น ยังจะต้องประเมินถึง
ทักษะความรู้ของพนักงานที่ได้รับว่าสามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างแก่ตนเองเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
ดังนั้นส่วนที่สองจึงเป็นการประเมินความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการว่าเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้วตนเองได้เรียนรู้และมีการปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
สิ่งที่เหนือความคาดหมายคือ พนักงานที่เข้าร่วมโครงการที่น�้ำหนักตัว
เพิ่มขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานท่านดังกล่าวได้ตั้งครรภ์ ซึ่งพนักงานได้สะท้อน

98 | สรรสาระองค์กรแห่งความสุข เล่ม 4: การสร้างความสุขหลากมิติขององค์กร

ศราวุธ ทาคำ�

กลับมาว่า ที่ผ่านมาตนเองไม่ได้ดูแลสุขภาพเท่าที่ควรและพยายามมีบุตรมา
หลายครัง้ จนท้อใจ ภายหลังจากเข้าร่วมโครงการได้รบั ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์และ
สามารถน�ำกลับไปปรับพฤติกรรมของตนเองได้ เช่น น�ำ้ หนักตัวเราควรเป็นเท่าใด
รู ้ จั ก กฎเหล็ ก ของการเริ่ ม ต้ น และหลั ง การออกก� ำ ลั ง กาย การวั ด ผลการ
ออกก�ำลังกายอย่างไรให้ได้ผล การควบคุมอาหาร และการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสม
ได้พบปะท�ำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ เกิดความผ่อนคลาย ส่งผลให้สุขภาพกายและ
ใจดีขึ้น จึงท�ำให้ร่างกายมีความแข็งแรง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นประโยชน์
จากการออกก�ำลังกายคือท�ำให้ตนเองตั้งครรภ์ จึงรู้สึกดีใจมากและขอบคุณ
โครงการนี้ที่ท�ำให้ตนเองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และได้ความรู้ในการดูแลตนเอง
ที่ถูกต้องมากขึ้น และตนเองยังสามารถแนะน�ำ  ถ่ายทอดวามรู้ที่ได้รับให้แก่
เพื่อนร่วมงานได้ด้วยความมั่นใจ เพราะตนเองได้ประสบผลส�ำเร็จมาแล้วจริง ๆ
จากการตัง้ เป้าหมายของการจัดโครงการนัน้ นอกเหนือจากการส่งเสริม
และพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต (Life Skill) เพื่ อ ให้ พ นั ก งานตระหนั ก และ
ให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น ยังมุ่งหวังให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กรคืออัตราการขาดงานบ่อยของกลุ่มพนักงานที่เป็น
กลุ่มเสี่ยงอันจะกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในแผนกของตนเอง และช่วย
ลดความรู้สึกอึดอัดเนื่องจากการเคลื่อนไหวล�ำบาก ความรู้สึกไม่ม่ันใจต่อรูปร่าง
ตนเอง ทีส่ ง่ ผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของพนักงานกลุม่ ดังกล่าว เมือ่ สิน้ สุด
การท�ำโครงการในระยะแรกพบว่าพนักงานกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมีอัตราการ
หยุดงานลดลง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส�ำหรับกลุ่มนี้ก็ลดลง และพบว่า
สัมพันธภาพระหว่างพนักงานดีขึ้นจากการได้มีปฏิสัมพันธ์และเกิดความเห็นอก
เห็นใจระหว่างเพื่อนร่วมงานมากขึ้น รวมทั้งยังรู้สึกผูกพันและรักองค์กรเพิ่มขึ้น
เพราะรู้สึกได้ถึงการให้ความส�ำคัญและแนวทางการปฏิบัติจริงของบริษัทต่อ
นโยบายการให้ความส�ำคัญต่อบุคลากร ที่ต้องการให้พนักงานเกิดความสมดุล
ในการใช้ชีวิต
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ปัจจัยความสำ�เร็จของโครงการ
จากการสังเคราะห์ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการพัฒนาทักษะการใช้ชวี ติ
(Life Skill) ผู้เขียนได้กล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการต่อ
ตัวพนักงานในด้านของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill)
และผลลั พ ธ์ ต ่ อ องค์ ก รแล้ ว นั้ น ผู ้ เขี ย นจึ ง สรุ ป ปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ของการ
ด�ำเนินโครงการดังกล่าวได้ 3 ประเด็นดังนี้
1. การขับเคลื่อนโครงการบนฐานความรู้
หากต้องการเปลีย่ นทัศนคติหรือพฤติกรรมของคนเราสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้
ทัศนคติและพฤติกรรมนัน้ เกิดการเปลีย่ นแปลงได้กค็ อื การประจักษ์รแู้ จ้งในความรู้
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อเปิดใจเรียนรู้และใฝ่หาความรู้นั้นน�ำมาประยุกต์ใช้จะท�ำให้
เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ขนึ้ โดยพบว่าการเรียนรูข้ องคนเราทีต่ พี มิ พ์ในวารสาร
Harvard Business Review ได้แสดงให้เห็นว่าการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
จะเกิดการเรียนรู้ถึงร้อยละ 75 และหากได้ถ่ายทอดความรู้นั้นแก่ผู้อื่นจะท�ำให้
เกิดวามรู้ความเข้าใจมากถึงร้อยละ 90 เช่นเดียวกันกับกรณีศึกษาของบริษัท
เอ็นเอ็มบี-มินแี บ ไทย จ�ำกัด ทีไ่ ด้ใช้ฐานความรูเ้ ป็นหลักในการขับเคลือ่ นโครงการ
โดยได้รว่ มมือกับ Fitness First สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการสถาน
ออกก�ำลังกาย ในการออกแบบกิจกรรมการออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสมกับพนักงาน
และการออกแบบโปรแกรมชุดความรูท้ สี่ อดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
โดยจากการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสุขภาพของพนักงานทีพ่ บคือ พนักงานประสบ
กับปัญหาโรคอ้วน เนือ่ งจากการขาดความรูท้ ชี่ ดั เจนเกีย่ วกับหลักการออกก�ำลังกาย
เพื่อลดน�้ำหนัก ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการโภชนาการที่ถูกต้อง การสร้าง
แรงจูงใจ และการฝึกระเบียบวินยั แก่ตนเองร่วมด้วย การได้เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ
จาก Fitness First สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาร่วมออกแบบปรับปรุงโปรแกรม
ให้มีความเหมาะสมกับพนักงานของบริษัท ท�ำให้ได้โปรแกรมการฝึกที่ตรงกับ
ความต้องการของพนักงานมากทีส่ ดุ และสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
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2. การประสานงานที่ราบรื่น
การท�ำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับบุคคลในหลายส่วนงานเป็นปกติอยูแ่ ล้วซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ของโครงการหรือกิจกรรมอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะหากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดการติดขัดซึ่งอาจกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมนั้นการท�ำโครงการหรือกิจกรรมนั้นก็อาจ
ไม่บรรลุผลส�ำเร็จได้ การท�ำโครงการของบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ำกัด นั้น
อาจกล่าวได้ว่ามีทุนเดิมที่ท�ำให้เป็นจุดแข็งของการด�ำเนินโครงการ กล่าวคือ
บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคลโดยมุ่งเน้นตัวบุคลากรเป็นหลัก
อยู่แล้วโดยต้องการให้พนักงานเกิดความสมดุลของการใช้ชีวิตด้วย ดังนั้น
การจัดโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มุ่งเน้นให้พนักงานเกิดความสมดุลในชีวิต
จึงได้รับการสนับสนุนและตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
พนักงาน ประกอบกับบริษัทมีคณะท�ำงาน Happy Workplace ที่มีคณะท�ำงาน
มาจากทุกส่วนงาน ทุกระดับมาเป็นคนกลางในการประสานงานและสนับสนุน
ให้การจัดโครงการดังกล่าวบรรลุผลส�ำเร็จตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ระหว่างการปฏิบัติ
กิจกรรม และระยะสิ้นสุดกิจกรรมดังนี้
ระยะเริ่มต้น พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากหัวหน้างานในการเข้าร่วมโครงการ เพราจะต้องไปฟังบรรยาย
หรือเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�ำลังในเวลาท�ำงานซึ่งอาจจะต้องเลิกงานเร็ว
โดยคณะท�ำงานโครงการจะประสานงานกับฝ่ายบุคคลและหัวหน้างานเพือ่ ขออนุญาต
และอนุมัติให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่มีผลกระทบต่อ
งานที่รับผิดชอบ อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพแก่พนักงานที่เข้าร่วม
โครงการ
ระหว่ า งการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ มี อุ ป กรณ์ ก าร
ออกก�ำลังกายที่เพียงพอแก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการและจ�ำเป็นที่จะต้องมี
เครื่องมือเฉพาะส�ำหรับการท�ำกิจกรรมออกก�ำลังกายตามโปรแกรมที่ก�ำหนดไว้
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ดังนั้นจึงจ�ำเป็นที่จะต้องให้พนักงานไปใช้อุปกรณ์ที่ Fitness First สาขาฟิวเจอร์
พาร์ครังสิต โดยคณะท�ำงานได้อำ� นวยความสะดวกในการบริการรถรับส่งพนักงาน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในการเดินทางจากบริษทั ไปและกลับระหว่างบริษทั ทีบ่ างปะอิน
ไปยัง Fitness First สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจนสิ้นสุดโครงการด้วย
ระยะสิน้ สุดกิจกรรม เมือ่ การด�ำเนินโครงการครบก�ำหนดระยะเวลา
ที่ก�ำหนดคณะท�ำงานก็ได้อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน
ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการเช่ น เดี ย วกั บ ในระยะเริ่ ม ต้ น โครงการเพื่ อ ติ ด ตามผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาด�ำเนินโครงการแล้ว
ยังมีการติดตามผลอย่างต่อเนือ่ งถึงการน�ำความรูไ้ ปใช้โดยจัดท�ำเป็นแบบสอบถาม
และการพบปะพูดคุย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์และท�ำให้พนักงานที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ
ในระยะต่อไปได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
3. การออกแบบโครงการที่เหมาะสมกับความต้องการ
อาจกล่าวได้ว่าความส�ำเร็จหรือความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ของบริษัทหากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน
ย่อมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ
ไทย จ�ำกัด ได้ออกแบบโครงการที่มีการค�ำนึงถึงความต้องการของพนักงาน
เป็นส�ำคัญโดยน�ำเอาสภาพปัญหาที่พนักงานประสบอยู่คือภาวะโรคอ้วน ที่ส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การขาดงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ความมั่นใจ
ในตนเองของพนักงาน ที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการแสดงออกทางอารมณ์
ของพนักงานมาเป็นประเด็นหลักในการออกแบบโครงการเพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของพนักงาน
ร่วมด้วย อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อยู่แล้ว โดย Fitness First เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการออกก�ำลังกายและ
หลักสูตรความรู้ที่จ�ำเป็นตามความต้องการของพนักงาน โดยร่วมกันวางแผนกับ
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คณะท�ำงาน Happy Workplace ของบริษัทท�ำให้ได้โปรแกรมการฝึกอบรม
ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ความเปลี่ยนแปลง (Change) เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้คนเราเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะของการใช้ชีวิตและการท�ำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ทุกหน่วยย่อยของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว องค์กร และสังคม สภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบต่อคนเราไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิต
ชีวิตครอบครัว ความมั่นคงในอาชีพ การแข่งขันกันทางธุรกิจ ความขัดแย้งต่าง ๆ
ในสังคม เป็นต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของคนเรา
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นท�ำให้เกิดความเครียด บรรยากาศความร่วมมือในการ
ท�ำงานน้อยลง ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง เป็นต้น ทั้งนี้หากคนเรามีการ
เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและมองว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ
ที่คนเราต้องพบเจออยู่เป็นปกติแล้วนั้น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจึงน่าจะเป็น
จุดเริม่ ต้นของการด�ำรงชีวติ ให้อยูไ่ ด้ในทุกๆ สถานการณ์ แล้วทัศนคตินใี้ ครจะเป็น
ผูส้ ร้างหากมิใช่ตวั เราเอง ซึง่ ผูเ้ ขียนมองว่าทัศนคติทดี่ นี นั้ เกิดจากการมีทกั ษะการ
ใช้ชีวิตที่เหมาะสม และสามารถน�ำมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ซึง่ องค์กรต่างๆ ก็สามารถสนับสนุนให้บคุ ลากรมีทกั ษะการ
ใช้ชวี ติ ทีเ่ หมาะสมได้ โดยค�ำนึงถึงว่าบุคลากรเป็นหัวใจส�ำคัญในการน�ำพาองค์กร
ให้ดำ� เนินกิจการไปได้ ดังนัน้ หากบุคลากรมีความเข้มแข็งทัง้ สุขภาพกายและสุขใจ
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินี แบ ไทย จ�ำกัด ได้มีนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ตัวบุคลากรเป็นหลักอยู่แล้วจึงให้ความส�ำคัญกับ
การส่งเสริมให้พนักงานเกิดสมดุลของการใช้ชีวิต โดยมุ่งให้เกิดโครงการหรือ
กิจกรรมที่มาจากความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง โดยการส�ำรวจปัญหา
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ที่เป็นอุปสรรคหรือส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของพนักงาน ไม่เพียงแต่ท�ำให้
ประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง แต่หากท�ำให้พนักงานไม่มีความสุขในการท�ำงาน
ทั้งด้วยความร�ำคาญใจ หงุดหงิด อึดอึด หรือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ปัญหาเหล่านี้
ก็จะต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการเรียน
รู้ที่จะพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอของบริษัทนั้นเอง
การพัฒนาการท�ำงานให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้ (Happy Brain)
องค์กรสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรพัฒนาควบคูก่ นั ไปได้ทงั้ สองด้าน
อันได้แก่ การพัฒนาทักษะในการท�ำงาน (Work Skill) และการพัฒนาทักษะการ
ใช้ชีวิต (Life Skill) ทั้งสองด้านมีความเชื่อมโยงกันซึ่งสามารถที่จะพัฒนา
ไปพร้อม ๆ กันได้ โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมว่าต้องการเน้นให้มีการ
พัฒนาทักษะใดเป็นหลักและทักษะใดเป็นรอง เพราะการพัฒนาทั้งสองทักษะ
ก็สามารถพัฒนาร่วมกันได้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์กรที่สนใจจะพัฒนา
บุคลากรให้มีความสมดุลของการใช้ชีวิตทั้งการงานและการใช้ชีวิตดังนี้
ก�ำหนดเป้าหมาย
องค์กรต่างๆ ย่อมมีแผนที่การด�ำเนินงาน (Road Map) ขององค์กรเพื่อ
เป็นแนวทางการด�ำเนินงานทั้งด้านการบริหารงานและการบริหารคน ผู้เขียน
มีความเห็นว่าหากองค์กรให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นนโยบายหนึง่ ขององค์กร จะท�ำให้บคุ ลากรในองค์กรมีความเข้าใจ
ถึงเจตนาที่แท้จริงและชัดเจนขององค์กร และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์
ที่ตนเองจะได้รับน�ำไปสู่การให้ความร่วมมือที่ดีในการร่วมกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรขององค์กร ทัง้ ด้านการพัฒนาทักษะการท�ำงานและการใช้ชวี ติ การพัฒนา
ทักษะการท�ำงานของบุคลากรส่วนใหญ่องค์กรจะด�ำเนินการผ่านการอบรม
เป็นหลัก การพัฒนาด้านนี้ต้องเป็นขั้นเป็นตอน การสร้างคนย่อมต้องใช้เวลา
ไม่สามารถฝึกฝน สร้างคนให้เป็นไปตามต้องการได้ภายในวันเดียว ดังนั้นเราจึง
ไม่อาจฝืนธรรมชาติได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรจะต้องรู้เป้าหมายที่เราต้องการจะไป
ให้ถึง ต้องก�ำหนดเป้าหมาย ให้นิยามเป้าหมายว่าบุคลากรขององค์กรเราที่ดี
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มีทักษะสูงเป็นอย่างไร และ ต้องรู้ว่าตอนนี้บุคลากรของเราที่มีอยู่มากมายนั้น
อยู่ตรงไหน ใกล้หรือไกลเป้าหมาย เพื่อที่องค์กรจะได้ก�ำหนดแผนงาน วิธีการ
ทรัพยากร รวมถึงกรอบเวลาได้ถูกต้อง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
องค์กรที่มีการก�ำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาทักษะการท�ำงาน
มุ่งส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคลากร ให้เป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญ และช�ำนาญในสาขาวิชาชีพของตนเองแล้วนั้น หากสามารถ
เชือ่ มโยงการพัฒนาทักษะชีวติ เข้าไปในกิจกรรมการพัฒนาการท�ำงานได้จะท�ำให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล และเกิดความรู้สึกว่าการพัฒนาดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิต และไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว หรือยากที่จะ
เรียนรู้ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าวนอกจากจะท�ำให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินชีวติ แล้วนัน้ ยังท�ำให้บคุ ลากรได้เรียนรูว้ า่ การปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนเองมีผลต่อการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างไร จากกรณีศึกษาของบริษัท
ที่พบปัญหาพนักงานมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนสูง การออกก�ำลังกายน้อย ท�ำให้
พนักงานกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพและการขาดลางานบ่อย ท�ำให้ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นบริษัทจึงต้องการส่งเสริมให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้
ได้มีความรู้ในการออกก�ำลังกายอย่างถูกต้อง และมีวิธีการดูแลตนเองอย่าง
เหมาะสม ท�ำให้พนักงานเหล่านีม้ พี ฤติกรรมทางสุขภาพปรับเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้
ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านของเขาเหล่านัน้ ดีขนึ้ ด้วย นอกจากนีย้ งั มีตวั อย่างจากหลาย ๆ
องค์กรที่มีการออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงการพัฒนาทั้งสองทักษะ เช่น สอนให้
พนักงานท�ำน�ำ้ ยาล้างจานเพือ่ น�ำไปใช้ในครัวเรือน พนักงานจะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารเตรียม
ส่วนผสม คุณสมบัตขิ องส่วนประกอบต่าง ๆ พนักงานจึงมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ
การท�ำผลิตภัณฑ์ใช้เอง เป็นความรู้ติดตัว และสามารถผลิตเพื่อใช้งานบริษัทได้
หากองค์กรสามารถออกแบบกิจกรรมการพัฒนาการท�ำงานของบุคลากรให้มี
ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตได้จึงน่าจะเป็นการเสริมแรงของ
การพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี
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การขับเคลื่อนโครงการด้วยความรู้
จากกรณีศึกษาที่พบว่า บริษัทเอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จ�ำกัด ต้องการ
เปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมของพนักงานในการดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกต้อง
ตามหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองในระหว่างการออกก�ำลังกายเพื่อ
ลดน�้ำหนัก มีการใช้องค์ความรู้ที่สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์และได้รับการยอมรับว่า
เมื่อปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลลัพธ์จริงอย่างที่ต้องการได้ จึงท�ำให้พนักงานได้รับ
ประสบการณ์ตรงแก่ตนเอง ดังนัน้ เมือ่ องค์กรต้องการพัฒนาทักษะใดแก่พนักงาน
ในองค์กรก็ตาม จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้ให้เห็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวให้ชัดเจนว่า หากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้วนั้นจะเกิดผล
อย่างไรแก่ตัวพนักงาน ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติ และควรมีองค์ความรู้ที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่พนักงาน
จะเป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในแนวปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า ว โดยสรุ ป คื อ หาก
องค์กรมีชุดบทเรียนความรู้เรื่องการออกก�ำลังกาย ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ที่ผ่าน
การออกแบบและพิสจู น์แล้วว่าหากปฏิบตั ติ ามแนวทาง ทัง้ ด้านการออกก�ำลังกาย
ตามท่าที่ก�ำหนด การควบคุมอาหารตามหลักโภชนาการ จะท�ำให้น้�ำหนักลดลง
และมีคา่ ดัชนีมวลกายดีขนึ้ การส่งเสริมให้พนักงานได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางข้างต้น
จึงเป็นการให้พนักงานได้เรียนรู้และพิสูจน์แนวปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับตนเองจริง จึงสามารถที่จะถ่ายทอดแนวปฏิบัติดังกล่าวให้แก่
เพื่อนร่วมงานได้
การประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินกิจกรรมในองค์กรที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานทุกระดับ
เป็นที่ทราบกันดีว่าการจะท�ำกิจกรรมใดๆ นั้น จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานที่รับผิดชอบอยู่ เพราะแต่ละคนย่อมมีบทบาทหน้าที่ที่ส่ง
ผลกระทบต่อกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ เมือ่ จะจัดกิจกรรมใด ๆ และหากกลุม่
เป้าหมายเป็นพนักงานที่มีมาจากหลากหลายส่วนงานจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
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การแจ้งข่าว ประสานงานไปยังหัวหน้าฝ่าย แผนก ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เพื่ อ อนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตให้ พ นั ก งาน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพือ่ ไม่ให้กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของพนักงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างข้อก�ำหนดเสมือนเป็นสัญญาใจแก่
พนักงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมว่า เมือ่ ตนเองได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนัน้
จะต้องให้ความร่วมมือกับการท�ำกิจกรรมอย่างเต็มที่ จากกรณีศึกษาบริษัทได้
อ�ำนวยความสะดวกทั้งในด้านของการจัดสถานที่ การจัดรถรับส่งให้พนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรม ณ ฟิตเนสเฟิร์ส สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้โดยสะดวก โดย
พนักงานไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ เพียงแต่จะต้องมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ าม
แผนกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้นเอง
กิจกรรมที่มาจากความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง
หลายองค์กรมักประสบปัญหาพนักงานให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
ที่บริษัทจัดขึ้นค่อนข้างน้อย หรือ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้เห็นความส�ำคัญ
มากนัก ทัง้ นีม้ กั มีสาเหตุมาจากทัศนคติของพนักงานทีม่ ตี อ่ กิจกรรมต่างๆ ว่าเป็น
กิจกรรมที่ตนเองไม่สนใจ น่าจะเอาเวลาท�ำกิจกรรมไปท�ำงานมากกว่า หรือ
ไม่เห็นความจ�ำเป็นที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดนี้อาจมีสาเหตุมาจากกิจกรรม
นั้นไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน จากกรณีศึกษา ผู้เขียน
จะขอกล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมแก่องค์กรที่สนใจเพื่อน�ำไปเป็นข้อสังเกต
ในการจัดกิจกรรม
1. การจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการส�ำรวจพบสถานการณ์หรือปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร กรณีนจี้ ะสอดคล้องกับสถานการณ์ทบี่ ริษทั เอ็นเอ็มบี - มินแี บ
ไทยจ�ำกัดประสบอยู่ เมื่อมีการส�ำรวจพบปัญหาพนักงานมีน�้ำหนักตัวที่มาก
ผิดปกติ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ส่งผลต่อภาระหน้าที่การงานจึงได้แสวงหา
แนวทางทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาดังกล่าวโดยพบว่า การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการออกก�ำลังกาย
ควบคู่ไปกับโภชนาการที่เหมาะสมจะท�ำให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
ถูกต้อง และได้เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม
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2. การจั ด กิ จ กรรมจากความต้ อ งการของพนั ก งานโดยตรงโดยใช้
ช่องทางการสือ่ สารขององค์กรทีม่ อี ยูใ่ นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สอื่ สารแสดง
ความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมที่ตนเองสนใจแต่ทั้งนี้ คณะท�ำงานในการจัด
กิจกรรมไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องตอบสนองจัดกิจกรรมทุกอย่างทีพ่ นักงานเสนอแนะมา
เพียงแต่อาจจะรวบรวมเป็นข้อมูลไว้เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ในอนาคตต่อไป
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