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ในยุกต 4.0 ดัวยการเรียนรูจากโครงการวิจัยและองคกรแหงความสุข
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คณะผูจัดทําขอขอบคุณโครงการ องคกรและผูรวมขับเคลื่อน
องคกรแหงความสุขตลอด 13 ปที่ผาน และหวังวาหนังสือเลมนี้
จะชวยกระตุน ใหเกิดองคกรแหงความสุขในยุค 4.0 เพราะนัน้ เทากับวา
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จากการดําเนินงานขององคกร ทั้งนี้หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดตอศูนยองคกรสุขภาวะทีเ่ ว็บไซต www.happy8workplace.com,
อีเมล happy8workplace@gmail.com และโทร 02-0356-311
คณะผูจัดทํา
1 พฤษภาคม 2560
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บทนำ
นับเปนเวลากวา 13 ปที่ “องคกรแหงความสุข หรือ Happy
Workplace” ไดรับการกลาวถึงโดยการนําของสํานักสนับสนุนองคกร
สุขภาวะ (มี นพ.ชาญวิทย วสันตธนารัตน เปนผูอํานวยการสํานัก)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้เพราะ
ประเทศไทยมีประชากรวัยทํางานกวา 37.79 ลานคน1 ถาพนักงาน
ทํางานอยางมีความสุขแลว ความเครียด อุบัติเหตุ และโรคจากการ
ทํางานก็จะลดลงไปดวย นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนไทยดวย และผลลัพธอกี ประการหนึง่ เปนการสงเสริมใหองคกร
มีความรับผิดชอบตอพนักงาน ลูกคา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ทําใหเกิดสังคมสุขภาวะ พรอมกับการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร
การเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ขององค ก รแห ง ความสุ ข มี ใ ห เ ห็ น
อยางหลากหลาย เชน บริษัท โรงงานฟุตบอลลไทย สปอรตติ้งกูดส
จํากัด ที่มีผลประกอบการดีอยางตอเนื่อง สามารถขยายตลาดไปสู
ตางประเทศ สามารถสรางรายไดใหพนักงานไดมากกวาแรงงานขั้นตํ่า
เกือบ 2 เทา บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด พัฒนาจากธุรกิจคาขาย
(เทรดดิ้ง) สูการผลิตสินคาของตนเองโดยเฉพาะอ างอาบนํ้า โดย
บริ ษั ท จั ด ตั้ ง หน ว ยงานวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ นได รั บ รางวั ล
Red dot design award winner และ Honourable Mention2
สํานักงานสถิติแหงชาติ. สรุปผลการสํารวจ ภาวะการทํางานของประชากร (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559). สืบคนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560,
จาก www.service.nso.go.th/nso/web/survey/surpop2-2-1.html.
นพพร ทิแกวศรี และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). สรางสรรคจากใจ. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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นอกจากนี้ยังมีองคกรแหงความสุขจํานวนมากที่ปรับเปลี่ยน
และพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่
จํากัด (มหาชน) ทีย่ กระดับจากการเปนธุรกิจครอบครัวสูก ารเปนองคกร
ที่มุงเนนเรื่องคุณภาพ3 หรือหางหุนสวนจํากัด สมศักดิ์แกลงเซอรวิส
จังหวัดระยอง ที่ขยายกิจการอยางตอเนื่องจากการขายนํ้ามันของ
บริษัทเชลลแหงประเทศไทย สูธุรกิจรานกาแฟสด รานสินคาโอทอป
รานอาหาร และรานมินมิ ารท โดยสรางจุดเดนในเรือ่ งหองนํา้ และทีจ่ อด
รถ4
ความสําเร็จขององคกรแหงความสุขลวนเกิดจากการให
ความสําคัญตอพนักงานและการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดย
ลักษณะสําคัญประการหนึง่ ขององคกรแหงความสุขคือ การปรับตัวทัน
ตอการเปลีย่ นแปลง เปนองคกรทีม่ คี วามคิดสรางสรรคในการอยูร ว ม
กันและมีการพัฒนารวมกัน (Creativity)5 (หมายถึงองคกรสามารถ
ปรับตัว โดยออกแบบการพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
บริบทที่เหมาะสมกับองคกร)
บริษัท ริกิ การเมนส จํากัด พบวาการพัฒนาองคกรแหง
ความสุขทําใหพนักงานทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงาน
ไดรับคาตอบแทนมากขึ้น โดยองคกรมีอัตราสวนของพนักงานลดลง
จาก 550 คนใน พ.ศ. 2555 ลดลงเหลือ 487 คนใน พ.ศ. 2556
คิดเปน 88.55% ในขณะทีผ่ ลผลิตตอคน/วันเพิม่ ขึน้ บริษทั ไทยซัมมิท
ฮารเนส จํากัด (มหาชน) พบวา Defect ของเสียจากกระบวน
การผลิตลดลงจากที่ตั้งเปาหมายไวนอยกวา 80 ppm. สามารถ
ทํ า ได น  อ ยกว า 68.81 ppm. การทํ า กิ จ กรรม 100 Project
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน). CD-ROM. Happy Home MODEL.
2553.
จุฑามาศ แกวพิจติ ร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). หางหุน สวนจํากัด สมศักดิแ์ กลงเซอรวสิ . ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
5
ชาญวิทย วสันตธนารัตน และ ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว. (2559). มาสรางองคกรแหงความสุขกันเถอะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559. กรุงเทพ
: แอทโฟรพรินท.
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ชวยลดตนทุน 54,985 บาท กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ลดตนทุน
6,731,549 บาท และกิจกรรม QCC ลดตนทุนได 1,650,319 บาท รวม
3 กิจกรรมชวยลดตนทุนได 8,436,853 บาท 6

จากนโยบายประเทศไทย 4.0
สูองคกรแหงความสุข 4.0
ภายใต ยุ ท ธศาสตร ป ระเทศไทยมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นําไปสูการกําหนดนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ดวยเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value Based Economy) ซึ่งเปนการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาสินคาและ
บริการ โดยนําเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมมาใช
เปาหมายสําคัญคือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยจากการมี
รายไดระดับปานกลาง สูระดับสูง

การเปลี่ยนแปลงเชนนี้
มีอยูในองคกรแหงความสุข
หรือไม

?

6

ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว, ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ, และกฤษฎา ลดาสวรรค. (2558). สุขทั่วไทย. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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จากบทเรียนทีผ่ า นมาพบวา องคกรแหงความสุขตางตระหนัก
วาตองเปลี่ยนแปลง หรือ Change เพราะสถานการณที่องคกรเผชิญ
เริม่ สงผลตอการอยูร อดและความมัน่ คงขององคกร (แตองคกรสวนใหญ
พลังของความกระหายที่จะพัฒนายังไมมากพอ จึงยังไมไดลงมือทํา)

ประเทศ
ไทย
4.0

การ
พัฒนา
องคกร

องคกร
แหงความสุข
4.0
ภาพความสัมพันธระหวางประเทศไทย 4.0 กับองคกรแหงความสุข

นโยบายประเทศไทย 4.0 เปนการสงสัญญาณถึงองคกรและ
คนทํ า งานว า ที่ ต  อ งปรั บ เปลี่ ย น อย า งน อ ยที่ สุ ด จะได ยิ น คํ า ว า
“อุตสาหกรรม 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” บอยขึน้ นอกจากนีห้ นวย
งานภาครัฐ (เชนกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงแรงงาน ฯลฯ) จะตอบสนองและจัดอีเวนท (Event)
เพื่อพัฒนาผูประกอบการ องคกร และคนทํางานมากขึ้น

4
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องคกรแหงความสุขก็ชว ยสนับสนุนใหเกิดประเทศไทย 4.0
เพราะองคกรแหงความสุขมีการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง เชน
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการทํางาน
พัฒนาใหพนักงานรวมคิดคนนวัตกรรม โดยเปาหมายสําคัญคือ เพือ่ ให
องคกรรอดพนจากวิกฤต และทําใหองคกรเติบโตอยางตอเนื่อง
นอกจากนีย้ งั พบวาในองคกรแหงความสุขเปนแหลงจางงาน
ที่ใหคาตอบแทนที่สูงกวาองคกรอื่นๆ เพราะพนักงานทุมเทใหกับ
องคกร สามารถพัฒนาศักยภาพเพือ่ ตอบสนองภาระงาน และเปาหมาย
ขององคกรได

สรุป
การติดกับดักความเปนชนชั้นกลางของประเทศไทย ทําให
รัฐบาลมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เพือ่ ยกระดับการพัฒนาประเทศ
และเพื่อใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลของนโยบายประเทศไทย
4.0 จะทําใหองคกรถูกกระตุน ใหพฒ
ั นามากขึน้ ซึง่ เปนผลดีตอ องคกร
ที่จะเติบโตและมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น

องคกรแหงความสุข 4.0
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ǰ
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(Happy Land)

ประเทศ
ไทย
4.0

l

การ
พัฒนา
องคกร

องคกร
แหงความสุข
4.0

ภาพผลขององคกรแหง ความสุขตอการสนับสนุนประเทศไทย 4.0

จากบทเรียนองคกรแหงความสุขที่กาวขามวิกฤต และสราง
โอกาสของการเติบโตอยางตอเนื่อง องคกรแหงความสุขมีสวนสําคัญ
ทีจ่ ะชวยใหประเทศไทยประสบผลสําเร็จของการกาวสู “ประเทศไทย
4.0” ทั้งนี้เพราะองคกรแหงความสุขจะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ทั้งดานการผลิต การขยายตลาด การใชทรัพยากรอยางคุมคา ฯลฯ
เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง มีศักยภาพในการแขงขันสูง เปนแหลงจาง
งานทีด่ แู ลคุณภาพชีวติ ของพนักงานเปนอยางดี และมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม

6
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องคกร
ตองพัฒนา
ความคิดสรางสรรค
เพื่อพัฒนา
แนวทาง
การอยูรวมกัน
ที่เหมาะสม
กับองคกร
ดวยกระบวนการ
มีสวนรวม
จากพนักงาน
ทุกคน
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องคกรแหงความสุข
องค ก รแห ง ความสุ ข เป น รู ป แบบการบริ ห ารองค ก รที่
เหมาะสมกับยุคปจจุบัน เพราะเปนการพัฒนาที่สมดุล คือใหความ
สําคัญตอการพัฒนาทั้งผลงานและความสุขของพนักงาน รวมถึง
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของพนักงาน องคกรและสังคม7
บทนี้นําเสนอกรอบความคิดขององคกรแหงความสุข รวมถึง
แนวคิ ด ความสุ ข 8 ประการ ความแตกต า งระหว า งองค ก ร
แหงความสุขกับความสุข 8 ประการ แนวทางการพัฒนาและประโยชน
ขององคกรแหงความสุข

ความหมายขององคกรแหงความสุข
องคกรแหงความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองคกร
อยางมีเปาหมาย และยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร
เพื่อใหองคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง นําพาองคกรไปสู
การเติบโตอยางยั่งยืน8

7
8

ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว และคณะ. (2559). กลยุทธเพื่อเสริมสรางองคกรแหงความสุข. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
ชาญวิทย วสันตธนารัตน และธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว. (2559). มาสรางองคกรแหงความสุขกันเถอะ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
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องคประกอบขององคกรแหงความสุข9
องคกรแหงความสุขประกอบดวย คนทํางานที่มีความสุข
ที่ทํางานนาอยู ชุมชนสมานฉันท
คนทำงาน
มีความสุข

องคกร

แหงความสุข
ที่ทำงาน
นาอยู

(Happy Workplace)

ชุมชน
สมานฉันท

ภาพองคประกอบขององคกรแหงความสุข

คนทำงานมีความสุข (Happy People)
หมายถึง พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวติ ได ตระหนักวาตนเอง
เปนบุคคลทีม่ คี วามสําคัญขององคกร มีความเปนมืออาชีพ มีความเปน
อยูท ดี่ ี มีครอบครัวทีอ่ บอุน มีศลี ธรรมอันดีงาม และเอือ้ อาทรตอตนเอง
และสังคม
เป า หมายสู ง สุ ด ของการส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี ค วามสุ ข
คือพนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตผานโลกทั้ง 3 ใบของตัวเองได (โลก
ความสุขของตนเอง โลกความสุขของครอบครัว และโลกความสุขของ
9

เพิ่งอาง.

10
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องคกร/สังคม) รวมถึงพนักงานมีศักยภาพสูงและมีความผูกพันตอ
องคกร (Engagement)

ที่ทำงานนาอยู
ที่ทํางานนาอยู (Happy Home) คือพนักงานรูสึกวาที่ทํางาน
เปนบานหลังที่ 2 มีความรัก ความสามัคคีในองคกร ที่ทํางานนาอยู
ประกอบดวยความอบอุนของบาน (House) คนในองคกร (Human)
และความสุข (Happy) ลักษณะของที่ทํางานนาอยู ประกอบดวย
3 สวน ไดแก
1. เปนองคกรที่มีการทํางานเปนทีม
2. เปนองคกรที่มีความสุขในการทํางานรวมกัน
3. เปนองคกรที่มีความคิดสรางสรรคในการอยูรวมกันและมี
การพัฒนารวมกัน

เปนองคกรที่มี
การทำงานเปนทีม
การเปนองคกรที่มีการทํางานเปนทีม (Teamwork) โดยทีม
หมายถึง การรวมกันทํางานของสมาชิกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามทีต่ อ งการ การทํางานเปนทีมตองทํางานรวมกันอยางมีชวี ติ ชีวา ทํา
ดวยใจ และเห็นคุณคาของสมาชิก งานที่ทําและมีเปาหมายของงาน
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การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข การสรางทีมเปนสิ่งสําคัญ
โดยเฉพาะการเปนทีมงานเพือ่ การพัฒนา หรือการเปลีย่ นแปลง เพราะ
องคกรตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ แตพนักงานสวนใหญกลัว
การเปลีย่ นแปลง ทําใหชว งเวลาทีอ่ งคกรตองเปลีย่ นแปลงเปนชวงเวลา
ที่มีความเปนทีมนอย
การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ตองเขาใจวาพนักงานกลัวการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกวาปรากฏการณ
หองมืด (Darkroom Effect) ตองทําใหพนักงานกลาและพรอม
ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง ด ว ยการสื่ อ สารให ค ลายความวิ ต ก หั ว ใจของ
การเปลีย่ นแปลงคือการทําใหทกุ คนในทีมเห็นเหมือนกัน รูส กึ เหมือนกัน
การจัดการความเปลีย่ นแปลง องคกรตองสามารถสรางการเปลีย่ นแปลง
ไดทั้งทีม การเปลี่ยนแปลงตองมีเปาหมายที่ชัดเจน และเปนเปาหมาย
ที่เปนไปได
อีกวิธีหนึ่งของการสงเสริมการทํางานเปนทีมคือ การทําให
พนักงานมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคลองกับวิสยั ทัศนขององคกร เพราะสวนใหญ
ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน แตพนักงานไมเห็นภาพรวมกับผูบริหาร
นอกจากนี้ในองคกร พนักงาน ผูจัดการ และผูบริหาร มักมีมุมมองตอ
องคกรแตกตางกัน เหมือนทฤษฎีภเู ขานํา้ แข็งทีพ่ นักงานมองเห็นปญหา
เล็กเหมือนสวนยอดของภูเขานํ้าแข็ง ผูจัดการมองปญหาใหญขึ้น และ
ผูบริหารมองวาปญหานั้น เปนปญหาใหญขององคกร เหมือนกับ
การมองเห็นฐานของภูเขานํ้าแข็ง
การสื่อสารเปนหัวใจสําคัญของการสรางทีมและเชื่อมตอ
ความคิดของผูบริหารกับความคิดของพนักงาน รวมถึงการทําให
พนักงานมีความรูสึกรวมกับวิสัยทัศนขององคกร พัฒนาตนใหมี
ทักษะและมีความผูกพันตอองคกร
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กลาวโดยสรุป บรรยากาศการทํางานเปนทีม เปนสวนหนึง่ ของ
องคกรนาอยู องคกรตองทําใหเกิดการทํางานเปนทีมโดยเนนการสือ่ สาร
โดยเฉพาะการสื่อสารวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงาน
ขององคกร การสือ่ สารทีด่ จี ะชวยใหพนักงานรูส กึ เปนสมาชิกขององคกร
และมีความผูกพันตอองคกร

เปนองคกรที่มี
ความคิดสรางสรรค
การเปนองคกรที่มีความคิดสรางสรรคในการอยูรวมกันและ
มีการพัฒนารวมกัน (Creativity) ในทีน่ ี้ หมายถึง การสรางองคกรแหง
ความสุขที่เปนแบบเฉพาะ และเหมาะสมกับบริบทขององคกร
การดําเนินการตองเริม่ จากการทําความเขาใจวา แตละองคกร
มีกุญแจเปดประตูสูองคกรแหงความสุขที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับบริบท
ขององคกร เชน ความแตกตางพนักงาน วัฒนธรรมองคกร ระบบ
การทํางาน เปาหมาย/วิสัยทัศนขององคกร ฯลฯ
องคกรตองพัฒนาความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนาแนวทาง
การอยูร ว มกันทีเ่ หมาะสมกับองคกรดวยกระบวนการมีสว นรวมจาก
พนักงานทุกคน ทั้งผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงาน (ผูบริหารควร
มีบทบาทรับรู เขาใจและสนับสนุน, หัวหนางานขึ้นไปควรมีบทบาท
รับรู เขาใจและปฏิบัติเพื่อสรางความสุข, พนักงานควรมีบทบาทรับรู
เขาใจและมีสวนรวมเพื่อสรางองคกรแหงความสุข)
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การเปนองคกรที่มีความคิดสรางสรรคในการอยูรวมกันและ
มีการพัฒนารวมกันนั้น องคกรตองมีแผน/กลยุทธองคกร รวมทั้ง
ตอยอดหรือพัฒนาแนวทางปฏิบตั เิ ดิมของตนหรือจากประสบการณของ
ผูอื่น แลวคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับองคกร

ชุมชนสมานฉันท
ชุ ม ชนสมานฉั น ท (Happy Teamwork) ชุ ม ชนต อ งมี
ความสามัคคี มีการทํางานเปนทีม มีการชวยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
และเอือ้ อาทรกับสังคมรอบขาง ชุมชนสมานฉันทยงั หมายความรวมถึง
ลูกคาหรือผูม สี ว นไดสว นเสียกับองคกร รวมถึงชุมชม สังคมพึงพอใจตอ
การปฏิบัติงานขององคกร
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สรุปกรอบแนวคิดองคกรแหงความสุข
องคกรแหงความสุข

กระบวน
การสราง
องคกรแหง
ความสุข

หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยาง
มี เ ป า หมาย และยุ ท ธศาสตร ใ ห ส อดคล อ งกั บ
วิสัยทัศนขององคกร เพื่อใหองคกรมีความพรอม
ตอการเปลี่ยนแปลงนําพาองคกรไปสูการเติบโต
อยางยั่งยืน

องคกรแหงความสุข
คนทำงาน
มีความสุข
- มีความเปน
มืออาชีพ
ในงานของตน
- วิถีชีวิตความ
เปนอยูดีขึ้น
- มีครอบครัวอบอุน
- มีศีลธรรมอันดีงาม
และเอื้ออาทร
ตอตนเองและสังคม
- สุขภาพกายและ
จิตใจดี
- มีความมั่นคง
ในชีวิตทั้งดาน
การงาน เศรษฐกิจ
และสังคม
- มีความสุข
ในการทํางาน
- เปนบุคลากร
ที่สําคัญขององคกร
และประเทศชาติ

ที่ทำงาน
นาอยู
- รูสึกวาองคกร
คือบานหลังที่ 2
- สภาพแวดลอม
ในที่ทํางานดี
- ความสะอาดตา
สะอาดใจ
ในที่ทํางาน
- ปญหาความขัดแยง
ในที่ทํางานลดลง
- มีความรัก
ความสามัคคี
ในองคกร

ชุมชน
สมานฉันท
- มีความรวมมือกัน
ระหวางชุมชน
กับองคกร
- มีความเอื้ออาทร
ตอสังคมรอบขาง

ภาพกรอบความคิดองคกรแหงความสุข

องคกรแหงความสุข 4.0

l

ความสุข 8 ประการ
พนักงานจะมีความสุขในการทํางานก็ตอ เมือ่ สามารถจัดสมดุล
ความสุขของโลก 3 ใบที่ทับซอนกัน ไดแก 1) ความสุขของตนเอง
2) ความสุขของครอบครัว และ 3) ความสุขขององคกร/ สังคม

ความสุข
ของ
ตนเอง
ความสุข
ของ
ครอบครัว

ความสุข
ของ
องคกร/
สังคม

ภาพการจัดความสมดุลในชีวิต

ความสุขของคนทํางานหมายถึง ความสามารถในการจัด
สมดุลชีวิตของโลกความสุข 3 ใบที่ทับซอนกันคือ ความสุขของ
ตนเอง ครอบครัว และองคกร/สังคม การจัดสมดุลชีวิตของแตละคน
จะแตกตางกันตามบริบทของแตละบุคคล เชน ก. มีความสุขที่ไดไป
เทีย่ วตางประเทศ เพราะมีความพรอมเรือ่ งการเงินและภาษา แต ข. ซึง่
เพิ่งมีลูกมีความสุขที่ไดอยูรวมกับครอบครัว หรือ ค. ซึ่งเพิ่งเริ่มทํางาน
และตองการเก็บเงินซือ้ บาน ซือ้ รถ มีความสุขกับการไดทาํ งานลวงเวลา
เปนตน

16

17

l

องคกรแหงความสุข 4.0

การมีความสุขตองไมทําใหตนเอง ครอบครัว องคกร/ชุมชน
เดือนรอน เชน การทํางานหนักเพื่อใหกาวหนาในการทํางานจนไมมี
เวลาใหกับครอบครัว หรือปวยจนเปนภาระของคนรอบขาง
นอกจากนี้สามารถจําแนกความสุขไดเปน 8 ความสุข หรือ
ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 ซึ่งประกอบดวย
1. การเปนผูที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไมใหเปนภาระของผูอื่น
(Happy Body) คือ มีสขุ ภาพแข็งแรงทัง้ รางกายและจิตใจ ใชชวี ติ อยาง
มีความสุข ซึ่งเกิดจากการรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน
2. การเปนผูที่มีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น (Happy Heart) คือ
การมีนํ้าใจ การคิดถึงคนอื่น มีนํ้าใจเอื้ออาทรตอกันและกัน การรู
บทบาทของเจานาย ลูกนอง บทบาทของคุณพอ บทบาทของคุณแม
และผลของการกระทําของตนเองตอสิ่งตางๆ
3. การเปนผูที่สามารถจัดการกับอารมณของตนเอง (Happy
Relax) คือ การรูจักการผอนคลายกับสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิต
เมือ่ ชีวติ ในการทํางาน และ หรือการดําเนินชีวติ ประจําวันมีความเครียด
ตองหาวิธีผอนคลาย เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตไว
4. การเปนผูรักการเรียนรูและเปนมืออาชีพในงาน (Happy
Brain) คือ การศึกษาหาความรู การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให
เปนมืออาชีพ และเพื่อใหเกิดความมั่นคงกาวหนาในหนาที่การงาน
5. การเปนผูมีคุณธรรมและความกตัญู (Happy Soul) คือ
การเปนผูที่มีคุณธรรม โดยเฉพาะหิริ โอตัปปะ (ความละอาย และเกรง
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กลัวตอการกระทําของตน) ซึง่ เปนคุณธรรมเบือ้ งตนพืน้ ฐานของการอยู
รวมกันของสังคมมนุษย และเปนคุณธรรมที่สําคัญตอการทํางานเปน
ทีม นอกจากนีค้ วรมีคณ
ุ ธรรมอืน่ ๆ เชน การเปนคนดี มีศรัทธาตอศาสนา
มี ศี ล ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ค วามซื่ อ สั ต ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีระเบียบวินัยตรงตอเวลา เปนตน
6. การเปนผูใชเงินเปน (Happy Money) คือ เปนผูใชเงินเปน
มีเงินเก็บ รูจ กั ใช เปนหนีอ้ ยางมีเหตุผล มีชวี ติ ทีเ่ หมาะสมกับตนเอง หรือ
อาจกลาววา เปนบุคคลทีส่ ามารถจัดการรายรับ-รายจายของตนเองและ
ครอบครัวได
7. การเป น ผู  ที่ รั ก และดู แ ลครอบครั ว ตนเองได (Happy
Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ใหความสําคัญตอ
ครอบครัว และครอบครัวเปนกําลังใจที่ดีในการทํางาน เปนกําลังใจ
เมื่อตองเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคในชีวิต การมีครอบครัวเขมแข็ง
จะทําใหสังคมมั่นคงดวย
8. การเป น ผู  ที่ รั ก และดู แ ลองค ก ร/สั ง คมของตนเองได
(Happy Society) คือ การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรและสังคม
ความสัมพันธระหวางความสุข 8 ประการกับองคกรแหงความสุข

ความสัมพันธระหวาง
ความสุข 8 ประการกับองคกรแหงความสุข
จากแนวคิดองคกรแหงความสุข และความสุข 8 ประการ
(Happy 8) กอใหเกิดการมองความสัมพันธของ 2 เรื่องนี้ใน 2 มุมมอง
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ไดแก 1) การมองวา Happy 8 คือ Happy People และ 2) Happy
8 คือผลลัพธ (Outcome) ขององคกรแหงความสุข ดังนี้

Happy 8 คือ Happy People
การมอง Happy 8 วาเปนสวนหนึ่งของคนทํางานมีความสุข
(Happy People) เกิดจากความเขาใจวา ความสุขในการทํางานจะเกิด
ขึ้นได พนักงานตองมีความสุขกอน ดังนั้นตองสงเสริมใหพนักงานมี
Happy 8 พนักงานจึงจะมีความสุขในการทํางาน
การมองในลักษณะนีจ้ ะสงผลตอกระบวนการออกแบบองคกร
แหงความสุข ซึง่ ตองไมลมื ทีจ่ ะจัดกิจกรรมดานทีท่ าํ งานนาอยู (Happy
Home) และชุมชนสมานฉันท (Happy Teamwork) ดวย

Happy 8 คือผลลัพธ (Outcome)
การมองวา Happy 8 คือผลลัพธ (Outcome) ของการเปน
องคกรแหงความสุข เกิดจากความเขาใจวาเมือ่ เปนองคกรแหงความสุข
แลว จะทําใหพนักงานมีความสุข และความสุขของพนักงานนี้เอง
จะแบงเปน 8 กลองความสุข หรือ Happy 8
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กระบวนการ
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ภาพความสุข 8 ประการผลลัพธของการเปนองคกรแหงความสุข

ตามแนวคิด สวนหนึ่งของการประเมินการเปนองคกรแหง
ความสุขคือการประเมินวาพนักงานมี Happy 8 หรือไมและมีเทาไร
การนํ า ผลการประเมิ น Happy 8 มาเป น ข อ มู ล เพื่ อ ออกแบบ
กระบวนการสร า งองค ก รแห ง ความสุ ข ต อ งออกแบบกิ จ กรรมให
ครอบคลุมทั้งเรื่อง 1) คนทํางานมีความสุข 2) ที่ทํางานนาอยู และ
3) ชุมชนสมานฉันท เพราะทั้ง 3 เรื่องสงผลใหพนักงานมี Happy 8
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แนวทางการพัฒนาองคกรแหงความสุข
การพั ฒ นาองค ก รแห ง ความสุ ข ต อ งดํ า เนิ น การอย า งมี
เปาหมาย และยุทธศาสตรซึ่งตองสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร
การออกแบบกระบวนการสรางสุขตองเหมาะสมกับบริบทขององคกร
และตองพัฒนาทั้งดานคนทํางานมีความสุข ที่ทํางานนาอยู และชุมชน
สมานฉันท รวมถึงตองอาศัยความรวมมือกัน ระหวางพนักงานและ
องคกร ดังนี้
1. พนักงานตองพัฒนาตนเองใหมีความสุขในการทํางาน โดย
จัดสมดุลชีวติ ตามแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) อยางไรก็ตาม
ความสุขของพนักงานจะนํามาซึง่ ความสุขขององคกร และทําใหองคกร
มีผลผลิต (Productivity) ที่ดีขึ้น ดังนั้น องคกรควรจัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อสงเสริมใหพนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตของตนเองได
2. การพั ฒ นาองค ก รไปสู  ก ารเป น องค ก รแห ง ความสุ ข
ตองดําเนินการอยางเปนระบบและเปนองครวม โดยสรางบรรยากาศ
การทํางานเปนทีม (Teamwork) การใชความคิดสรางสรรคในการ
อยูรวมกันและมีการพัฒนารวมกัน (Creativity) รวมถึงการสงเสริมให
พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิต ตามแนวคิดความสุข 8 ประการได
เมื่อองคกรพัฒนาองคกรแหงความสุขไปไดระยะหนึ่งแลว
ตอ งทํ า ใหเปน วั ฒ นธรรมองคก ร หรือการสรา งวัฒ นธรรมองค ก ร
แหงความสุข รวมถึงทบทวน ตอยอดแผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลอง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง
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ประโยชนขององคกรแหงความสุข
การพัฒนาองคกรแหงความสุขกอใหเกิดประโยชน ทั้งตอ
พนักงาน องคกร และตอประเทศไทย ดังนี้
ตารางที่ 1
ประโยชนขององคกรแหงความสุข
ประโยชน
ตอพนักงาน
- ลดความเครียด
การปวย และ
อุบัติเหตุ
ในการทํางาน
- ตระหนักและ
มีความรูเรื่องสุขภาพ
- มีรูปแบบการดํารง
ชีวิตที่เหมาะสม
- มีความสุขใน
การดํารงชีวิต
อยางเหมาะสม
- มีแรงจูงใจในการ
ทํางาน
- มีผลงานที่ดี
มีความมั่นคงในอาชีพ
- ไดรับคาตอบแทน
และสวัสดิการที่ดี
- มีความสัมพันธที่ดี
ระหวางพนักงาน
และผูบริหาร
- เห็นคุณคาของตัวเอง
และตระหนักวา
ตนเองเปนทรัพยากร
ที่มีคุณคาและ
มีความสําคัญตอ
องคกร
- มีความรูในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมถึง
นําไปเผยแพรตอ
ครอบครัวและชุมชน

ประโยชน
ตอองคกร
- ลดการขาดงาน
การมาสาย
การลาปวย
ลากิจของพนักงาน
- ลดคาใชจาย
ในการสรรหา
คัดเลือก พัฒนา
พนักงานใหม
และการเบิกจาย
คารักษาพยาบาล
- ผลผลิตสูงขึ้น
คุณภาพ
ของสินคา และ
บริการดีขึ้น
- มีบรรยากาศ
การทํางานเปนทีม
- มีวัฒนธรรม
องคกรแบบพี่นอง
- ความสัมพันธ
ระหวาง
ฝายบริหารกับ
พนักงานดีขึ้น
- พนักงานรักองคกร
มากขึ้น
- สงเสริมภาพลักษณ
ขององคกร

ประโยชน
ตอประเทศไทย
- มีประชากร
วัยแรงงาน
ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
- มีชุมชนที่เขมแข็ง
และยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
ดานการคาและ
บริการ
ระหวางประเทศ
- เพิ่มผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ
- เปนประเทศ
แหงความสุข
(Happy Land)
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สรุป
องคกรแหงความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองคกร
อยางมีเปาหมาย และยุทธศาสตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร
เพื่อใหองคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง นําพาองคกรไปสู
การเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยองคกรแหงความสุขประกอบดวยคนทํางาน
มีความสุข ที่ทํางานนาอยู และชุมชนสมานฉันท การสรางองคกรแหง
ความสุขจึงตองดําเนินการพัฒนาทั้ง 3 ดาน จะพัฒนาเฉพาะดาน
ความสุขของพนักงานอยางเดียวไมได
องคกรแหงความสุขมีประโยชนทั้งตอพนักงาน องคกรและ
ประเทศไทย โดยชวยเพิม่ ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของ
องคกร และชวยสนับสนุนสูการเปนประเทศไทย 4.0
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องคกร
ตองให
ความสำคัญ
ตอธรรมาภิบาล
คุณภาพชีวิต
ของพนักงาน
และมี
ความรับผิดชอบ
ตอสังคม
มากขึ้น

l
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ผลของประเทศไทย 4.0
ตอองคกรและพนักงาน
ภายใตการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 องคกรจะไดรับผล
กระทบหลายประการ เบื้องตนองคกรและพนักงานตองเขาใจวา
ประเทศไทย 4.0 จะสงผลกระทบตอองคกร และพนักงานอยางไร
แลวจึงออกแบบกระบวนการปรับตัวและการสรางองคกรแหงความสุข
ที่เหมาะสมกับบริบทขององคกรและพนักงาน

การปรับตัวในยุคประเทศไทย 4.0
ภายใตนโยบายประเทศไทย 4.0 เบือ้ งตนองคกรและพนักงาน
ควรปรับตัว ดังนี้
1. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดวยการเปดใจและพัฒนา เพราะ
หากไมมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ชาหรือเร็วประเทศไทยและ
ตัวเราเองก็จะถูกสิง่ แวดลอมบีบบังคับใหตอ งพัฒนา การสรางโอกาส
ใหแกตัวเองดวยการพัฒนายอมนําสิ่งดีๆ มาให
2. ควรทราบวาภายใตประเทศไทย 4.0 จะสงผลตอประเทศ
องคกร และตนเองอยางไร เพือ่ เปนขอมูลในการประเมินและออกแบบ
การพัฒนาตนเองและองคกร
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3. ลงมือพัฒนาเพื่อกาวไปสูการเปนองคกรแหงความสุข และ
คนทํางานที่มีความสุข

ประเทศไทย 4.0 กับผลกระทบตอองคกร
ǰ ĔĀšÙüćöÿĈÙĆâêŠĂÖćøđêĉïēêĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîöćÖ×ċĚî
ǰ đðúĊę÷îÖćø×ć÷ÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøǰđðŨîÖćø×ć÷ÙčèÙŠć×ĂÜÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćø
ǰ öĂÜúĎÖÙšćĔîøąéĆïìĊęÖüšćÜ×ċĚî
ǰ óĆçîćîüĆêÖøøö×ĂÜĂÜÙŤÖø
ǰ ĀćóĆîíöĉêøĔîÖćøìĈÜćî
ǰ öĊÿŠüîøŠüöđóČęĂóĆçîćøąïïÖćøýċÖþć
ǰ ÖćøĔßšđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýöćÖ×ċĚî
ǰ ĔĀšÙüćöÿĈÙĆâêŠĂÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüĉêĒúąýĆÖ÷õćó×ĂÜóîĆÖÜćîöćÖ×ċĚî
ǰ ÿŠÜđÿøĉöĔĀšóîĆÖÜćîöĊÙüćöÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤǰ
ǰĔĀšÙüćöÿĈÙĆâêŠĂÿöøøëîąĒúąðøąÿïÖćøèŤöćÖÖüŠćüčçĉÖćøýċÖþć

ประเทศ
ไทย
4.0

การ
พัฒนา
องคกร

องคกร
แหงความสุข
4.0

ภาพผลกระทบของประเทศไทย 4.0 ตอองคกร

นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีเปาหมายหลักเพื่อยกระดับ
รายไดจากชนชั้นกลางสูรายไดสูง องคกรควรปรับตัวดังนี้
1. การทําธุรกิจจะใหความสําคัญตอการเติบโตอยางยั่งยืน
มากขึ้น ดังนั้นองคกรตองใหความสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคา
สิ่งแวดลอม สิทธิเสรีของพนักงาน การใหทุกภาคสวนมีสวนรวมกับ
องคกร ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ฯลฯ ยิ่งในสังคม 4.0 กระแส
เรือ่ งสิทธิมนุษยชน แรงงานเด็ก ความเทาเทียมทางเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา
ฯลฯ จะถูกพูดถึงและเปนขอกีดกันทางการคาที่องคกรตองระวัง
ประกอบกับความไวของโลกโซเชียลและการตรวจสอบจากภาคสังคม
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ทําใหองคกรตองใหความสําคัญตอธรรมาภิบาล คุณภาพชีวิตของ
พนักงาน และมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น
2. องคกรเปลี่ยนการขายสินคาและบริการ เปนการขาย
คุณคาของสินคาและบริการ การเปลี่ยนมุมมองนี้สงผลตอการทํางาน
ขององคกรเชนการประชาสัมพันธ การสรางความศรัทธาใหเกิดแกคคู า
และลูกคา รวมถึงการทบทวนแผนธุรกิจขององคกร ซึ่งอาจทําใหได
ธุรกิจใหม เชน การปลูกผักปลอดสารพิษจะไมไดขายแตผกั แตนาํ เสนอ
คุณคาของอาหาร เชน “you are what you eat” สุขภาพทีด่ เี กิดจาก
การเลื อ กรั บ ประทาน ทั้ ง นี้ อ าจได ธุ ร กิ จ เพิ่ ม เติ ม ด ว ยการเป น
ศูนยเรียนรูและขายอุปกรณที่เกี่ยวของกับการปลูกผักปลอดสารพิษ
สินคาและบริการขององคกรจะแยกกันไมออก เชน รานขาย
อุปกรณทําอาหารจะบริการสอนทําอาหารดวย ซึ่งบางครั้งลูกคาจะมา
เรียนทําอาหารกอนแลวจึงซื้อสินคา รานขายอุปกรณทําอาหารจะเปน
ทั้งรานขายอุปกรณ ขายอาหาร และสอนทําอาหาร (อาจสอนฟรี
เพื่อเปน CSR หรือคิดคาสอนก็ได)
3. มองลูกคาในระดับที่กวางขึ้น กลาวคือลูกคาจะไมจํากัด
เฉพาะในประเทศไทย อยางนอยควรตัง้ เปาหมายลูกคาในกลุม ประเทศ
อาเซียน กลาวคือ การทําธุรกิจจะเชื่อมโยงเขากับโลกมากขึ้น
4. องคกรตองพัฒนานวัตกรรมขององคกร ในทางปฏิบัติ
องคกรจะมีวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนานวัตกรรม เชน การจาง
ที่ ป รึ ก ษา การซื้ อ นวั ต กรรม รวมถึ ง การส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี
ความคิดสรางสรรคและมีสวนรวมกับการพัฒนาองคกร
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5. หาพันธมิตรในการทํางาน ที่สนับสนุนความตองการของ
องคกรทั้งการหาวัตถุดิบ การผลิต การบริหารจัดการ การขายสินคา
และบริการ ฯลฯ ทั้งนี้สมรรถนะหนึ่งของผูประกอบการและผูบริหาร
คือ การสรางเครือขาย การเปดใจทีจ่ ะเรียนรู และพรอมทีจ่ ะแลกเปลีย่ น
ความรู
6. องคกรจะถูกเชิญใหมสี ว นรวมเพือ่ พัฒนาระบบการศึกษา
มากขึ้น เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามที่องคกรตองการ
7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น โดยองคกรจะถูก
กระตุนจากกระแสโลกาภิวัฒน และรัฐบาลใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองคกร เชน เพื่อขายสินคา เพื่อจัดการขอมูลสารสนเทศรวมถึงใชใน
กระบวนการทํางาน เชน การรับสมัครพนักงาน ระบบงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ระบบงานบัญชี ระบบการผลิต เปนตน
8. ใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ของพนักงานมากขึ้น เพราะองคกรจะมีปญหาขาดแคลนพนักงาน
(โดยเฉพาะคนไทย) ประกอบกั บ องค ก รเชื่ อ ว า พนั ก งานช ว ยเพิ่ ม
ศั ก ยภาพในการแข งขั นใหกั บองคก รได องคก รจะพยายามรั ก ษา
พนักงานไว เพราะพนักงานที่มีความสามารถจะลาออกไปทํางาน
ฟรีแลนซ (Freelance) หรือตั้งบริษัทของตัวเองมากขึ้น
พนักงานที่มีความคิดสรางสรรคในการทํางานและมีศักยภาพ
สู ง จะสนั บ สนุ น ให อ งค ก รใช ผ ลงานเป น ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน
แตพนักงานกลุมนี้องคกรตองยืดหยุนเรื่องเวลาเขางาน และสถานที่
ในการทํางาน เมื่อทํางานไปไดระยะหนึ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูง
จะเบื่อหนายระบบการทํางานและลาออกไปทํางานฟรีแลนซ
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องคกรจะมีการจางงานพนักงานฟรีแลนซมากขึ้น (อาจอยูใน
รูปของการจางงานแบบ outsource หรือ ที่ปรึกษา) อยางไรก็ตาม
เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงองคกรตองทําโครงการเพื่อดูแล
รักษาพนักงาน เชน การสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน การสราง
ความผูกพัน (Engagement) เปนตน
ในยุคนี้ องคกรจะมีความหลากหลายในองคกรสูง ทั้งเรื่อง
สมรรถนะ (Competency) ของพนักงานรวมถึงเรื่องสวนตัว เชน
เรื่องเพศ ศาสนา วัย เชื้อชาติ ฯลฯ การจัดการความหลากหลาย
ในองคกร (Diversity Management) จะเปนประเด็นที่องคกรให
ความสําคัญมากขึ้น พรอมกับการพัฒนาสมรรถนะ และทําโครงการ
เพื่อรักษาพนักงานไว (Employee Retention)
9. การส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี ค วามคิ ด สร า งสรรค ทั้ ง นี้
เริ่มตั้งแตการสรรหาพนักงาน การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชื่นชม
พนักงานที่กลาคิด กลาทํา และวัฒนธรรมการรับฟงพนักงาน การให
พนักงานมีสวนรวม รวมถึงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานและการใหรางวัลที่เชื่อมโยงกับความคิดสรางสรรค การมีสวนรวม
กับองคกร การคิดคนนวัตกรรม สมรรถนะและความผูกพันตอองคกร
(Engagement)
10. การคัดเลือกพนักงานเขาทํางานจะพิจารณาวุฒกิ ารศึกษา
นอยลง แตจะใหความสําคัญตอสมรรถนะและประสบการณมากขึ้น
โดยสมรรถนะนอกจากความสามารถในด า นการบริ ห ารจั ด การ
ความเชี่ยวชาญในงาน การทํางานรวมกับผูอื่น และความสามารถใน
การบริหารการเงินแลว ความสามารถในดานสารสนเทศ (Information
Literacy) จะถูกใหความสําคัญมากขึ้น เชน พนักงานตองสามารถใช
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ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลได หรือพนักงานควรทราบวาควรโพส
(Post) หรือแชร (Share) ในโซเชียลมีเดียอยางไร

ประเทศไทย 4.0 กับผลกระทบตอพนักงาน
ǰ óĆçîćÿöøøëîą
ǰ öĊÿŠüîøŠüöÖĆïĂÜÙŤÖøöćÖ×ċĚî
ǰ øüöÖúčŠöđóČęĂßŠü÷đĀúČĂÖĆî
ǰ ðøĆïêĆüĔĀšöĊÙŠćîĉ÷öĒúąüĉÿĆ÷ìĆýîŤøŠüöÖĆïĂÜÙŤÖø
ǰ éĎĒúđøČęĂÜÙčèõćóßĊüĉêöćÖ×ċĚî
ǰ öĊÙüćöøĎšđøČęĂÜÖćøđÜĉîǰÖćøéĈđîĉîßĊüĉêĒïïóĂđóĊ÷Ü
ǰ ĒúąöĊēðøĒÖøöđóČęĂÿŠÜđÿøĉöÿč×õćó×ĂÜóîĆÖÜćî

ประเทศ
ไทย
4.0

การ
พัฒนา
องคกร

องคกร
แหงความสุข
4.0

ภาพผลกระทบของประเทศไทย 4.0 ตอพนักงาน

การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในระยะสั้นพนักงาน
จะถูกกระตุนจากองคกร ดังนี้
1. พนักงานตองพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดาน
การนํ า เสนอความคิ ด เห็ น การคิ ด วิ เ คราะห ความคิ ด สร า งสรรค
การคิดคนนวัตกรรม รวมถึงสมรรถนะทีเ่ กีย่ วของดานภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเชี่ยวชาญในงาน การบริหารการเงินและการดูแล
สุขภาพตนเอง
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ปจจุบนั องคกรดานการผลิตหลายแหงยังประกาศรับสมัครงาน
หนาโรงงาน หรือหนานิคมอุตสาหรรม และยินดีรับสมัครพนักงาน
ที่ walk-in เขามาสมัครงาน แตหลายองคกรเริ่มนําระบบการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมาใช ซึ่งรวมถึงการรับสมัครงาน ในมุมมองของ
เจาหนาที่ฝายทรัพยากรบุคคลจะสะดวกคัดเลือกใบสมัครที่สงมา
ในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ม ากกว า ในช ว งเปลี่ ย นผ า นนี้ พนั ก งาน
ฝ า ยการผลิ ต ที่ ไ ม ส ามารถให ค อมพิ ว เตอร จ ะถู ก บั ง คั บ ให ป รั บ ตั ว
สถานการณนจี้ ะทําใหปญ
 หาความแตกตางเรือ่ งวัย (Generation Pap)
สมรรถนะในสังคม 4.0 จึงครอบคลุมทั้งเรื่องความเชี่ยวชาญ
ในงาน ความสามารถในการบริหารจัดการ การมีคา นิยมและวัฒนธรรม
การทํางานที่สอดคลองกับองคกร ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ความรักองคกร การบริหารการเงิน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การดูแลสุขภาพ
2. พนักงานจะตองมีสว นรวมกับองคกรมากขึน้ โดยมีเวทีให
พนักงานแสดงความคิดเห็นและความสามารถมากขึ้น เชน การจัดตั้ง
คณะทํางานสงเสริมความสุขของพนักงาน การสงเสริมใหพนักงานรวม
กิจกรรมขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการทํางาน เปนตน
ในระยะยาวจะเกิดความแตกตางดานศักยภาพ รูปแบบการ
ทํางานและคาตอบแทนของพนักงาน ซึ่งความแตกตางนี้เปนผลดีที่
ทําใหพนักงานพยายามพัฒนาตนเอง แตดานลบจะทําใหบรรยากาศ
การทํางานเปนทีมลดลง เมือ่ ชองวางของความแตกตางมากขึน้ พนักงาน
จะรวมกลุมเพื่อตอรองกับองคกรในระยะยาวพนักงานจะตองปรับตัว
ดังนี้
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1. รวมกลุมตามความรู ความสนใจ ลักษณะงาน หรือตาม
อัตลักษณ ซึ่งอาจรวมกลุมจริงหรือเปนกลุมทาง Social Media ทั้งนี้
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และชวยเหลือกัน
2. ปรับตัวใหมคี า นิยมและวิสยั ทัศนรว มกับองคกร (Shared
Vision) พนักงานจะไดรับการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น และ
สงเสริมใหเรียนรูที่จะอยูรวมกับความหลากหลายในดานตางๆ ของ
องคกร เชน ความหลากหลายเรื่องวัย เพศ เชื้อชาติ เปนตน
3. มีความรอบรูเรื่องการเงิน การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
และเขารวมโปรแกรมเพือ่ สงเสริมสุขภาพของพนักงาน เพราะปญหา
เรื่องหนี้สินและเรื่องสุขภาพจะเปนปญหาสําคัญของพนักงาน

สรุป
การดําเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล เปนผลดี
และเปนโอกาสขององคกร/พนักงานที่จะไดพัฒนาตนเอง เพราะหาก
ไมปรับเปลีย่ น สถานการณในอนาคตก็จะบีบบังคับใหตอ งเปลีย่ นแปลง
ภายใตประเทศไทย 4.0 องคกรจะไดรบั ผลกระทบดวยการถูก
กระตุนเพื่อใหองคกรเห็นความสําคัญตอการเติบโตอยางยั่งยืนมากขึ้น
รวมถึงการเปลี่ยนการขายสินคาและบริการ เปนการขายคุณคาของ
สินคาและบริการ การมองลูกคาในระดับที่ กวางขวาง การพัฒนา
นวัตกรรม การหาพันธมิตรในการทํางาน การมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษา การใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของพนักงานมากขึ้น การสงเสริมใหพนักงานมีความคิด
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สรางสรรค และการใหความสําคัญตอสมรรถนะและประสบการณ
มากกวาวุฒิการศึกษา
ขณะที่พนักงานจะไดรับผลกระทบดวยการถูกคาดหวังวาจะ
ตองมีสมรรถนะในการทํางานเพิ่มมากขึ้น มีสวนรวมกับองคกรมากขึ้น
และจะเกิดการรวมกลุม เพือ่ ชวยเหลือกัน ถูกหลอหลอมใหมคี า นิยมและ
วิสัยทัศนรวมกับองคกร ไดรับการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น มีการ
ใหความรูเรื่องการเงิน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีโปรแกรม
เพื่อสงเสริมสุขภาพของพนักงาน
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การจัดการ
ความหลากหลาย
ในองคกร
(Diversity Management)

จะเปนประเด็นที่
องคกร
จะใหความสำคัญ
มากขึ้น

l
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แนวทางพัฒนา
องคกรแหงความสุขในยุค 4.0
ภายใตบริบทประเทศไทย 4.0 นี้สงผลตอการพัฒนาองคกรโดย
มีประเด็นที่องคกรควรดําเนินการ ดังนี้
ในยุคนี้ องคกรจะมีความหลากหลายในองคกรสูง ทั้งเรื่อง
สมรรถนะ (Competency) ของพนักงานรวมถึงเรื่องสวนตัว เชน
เรื่องเพศ ศาสนา วัย เชื้อชาติ ฯลฯ ดังนั้นเรื่องการจัดการความหลาก
หลายในองคกร (Diversity Management) จะเปนประเด็นที่องคกร
จะใหความสําคัญมากขึ้น พรอมกับการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
ใหพรอมเพื่อรองรับกับภาระงานและกลยุทธองคกร
การพัฒนาองคกรแหงความสุขในยุค 4.0 นี้ เปาหมายสําคัญ
คื อ การพั ฒ นาไปสู  ก ารเป น องค ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน และการสรางความสุขใหแกพนักงาน
ทั้งนี้แนวทางที่องคกรควรดําเนินการเพื่อพัฒนาองคกรแหง
ความสุขในยุค 4.0 มีดังนี้
1. การพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
2. การจัดการการเงิน และการแกไขปญหาหนีส้ นิ ของพนักงาน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การสงเสริมสุขภาพของพนักงาน
การสงเสริมความอบอุนในครอบครัวและมุมนมแม
การสงเสริมสติในการทํางาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต/ ความผูกพันตอองคกร
การพัฒนาทักษะการสอนงาน
สุนทรียสนทนา
การพัฒนาระบบการทํางานและนวัตกรรม
การสื่อสาร
การสงเสริมการทํางานเปนทีมและ
การจัดการความหลากหลายในองคกร
12. การสรางวัฒนธรรมองคกร
13. การมุงเนนความพึงพอใจของลูกคา
ชุมชนและทุกภาคสวน
14. การรวมกิจกรรม/สนับสนุนชุมชน

l
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การพัฒนาสมรรถนะ
การพัฒนาสมรรถนะ(Competency) มีเปาหมายเพื่อให
พนักงานมีความสามารถในการทํางาน โดยองคกรจะใหความสําคัญตอ
สมรรถนะมากกวาวุฒิการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะตองคํานึงถึง
สมรรถนะทีจ่ ะสนับสนุนพันธกิจขององคกร ซึง่ ประกอบดวยการพัฒนา
ความเชีย่ วชาญในงาน การบริหารจัดการ การเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร
และการอยูรวมกับเพื่อนรวมงานที่มีความหลากหลาย
นอกจากนีส้ มรรถนะทีค่ วรไดรบั การพัฒนาไดแก การนําเสนอ
ความคิดเห็น การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค การคิดคนนวัตกรรม
รวมถึงความสามารถดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารการ
เงินและการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning) เชื่อวา
พนักงานมีความรูและประสบการณ การพัฒนาทักษะจึงใชวิธีการให
พนักงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันมากกวาการอบรม สัมมนา
โดยวิ ธี ก ารพั ฒ นาที่ จ ะได รั บ ความสนใจมากขึ้ น เป น การเรี ย นรู  ใ น
หนางานเชน การสอนงาน การมอบหมายงานที่ทาทาย การเรียนรูจาก
การปฏิบัติ (On the Job Training) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เปนตน
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บริษัท ริกิ การเมนส จํากัด มีโครงการ “ยิ่งรูม าก ยิ่งภาคภูมิ
(Happy Brain)”10 เพื่อพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถหลายดาน
(Multi Skill) โครงการนี้เคยประสบผลสําเร็จในฝายผลิตแลว จึงขยาย
ผลมาสูพนักงานในฝายสํานักงาน โดยพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ/
ระบบในงานประจําวัน (เชน ฟงคชั่นในโปรแกรม Excel, การบันทึก
Log File ภาระกิจประจําวัน) ขอดีและจุดเดนของกิจกรรมคือ ทําให
เห็นพัฒนาการของพนักงาน ทําใหทราบวาองคกรมีทนุ มนุษยทมี่ คี ณ
ุ คา
เพิ่มขึ้นแตละปอยางไร สามารถสรางความชัดเจนใหทั้งผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงานและผูปฏิบัติงานวาตองพัฒนาเรื่องใด รวมถึงพนักงาน
มีความภาคภูมิใจในความรู ความสามารถของตนเอง
โครงการมีการจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวย หัวหนางาน
แตละแผนก จากนั้นไดดําเนินการดังนี้
1. สํารวจสถานะความรู/ ทักษะปจจุบันของพนักงาน
2. สํารวจสภาพการปฏิบัติงานประจําวัน (Log File) ในราย
ละเอียดงาน การใชเวลาในแตละงาน (เวลาเริ่ม – เวลาที่งานแลวเสร็จ)
และประเมินสัดสวนการใชเวลาของแตละงานในแตละวัน
3. คัดเลือกและจัดกลุมเปาหมาย ประเมินทักษะ จับเวลา
ถายวีดีโอ โดยใชแบบฝกหัดที่เตรียมไวเพื่อเก็บเปนขอมูลปจจุบัน
4. ถายทอดความรูใ หกลุม เปาหมายโดยวิทยากร (หรือพนักงาน
ที่มีทักษะเฉพาะในเรื่องนั้นๆ รวมแบงปน), ฝกปฏิบัติรุนตอรุน
5. ประเมินผล โดยใชแบบฝกหัดที่เตรียมไว, จับเวลา,เปรียบ
เทียบภาพจากวีดีโอ
6. ประเมินสรุปความกาวหนาของแตละคน
10

กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
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7. แสดงผลประเมินบนบอรดประเมินพัฒนาการ ทักษะใน
แตละหัวขอ
การดําเนินการแบงเปน 3 ระยะ คือ 1) ระยะเปลี่ยนแปลง
ตนเอง เรียนรูและฝกฝนทักษะในงานตนเอง 2) ระยะเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศการทํางานในแผนกโดยเรียนรูงานผูอื่นในแผนกของตนเอง
แลวชวยเหลือกันเมื่องานของตนเสร็จหรือทําแทนเมื่อเพื่อนรวมงาน
หยุด และ 3) ระยะสรางสุขและความภาคภูมิใจ โดยเรียนรูงานผูอื่น
ในแผนกอื่นและชวยเหลือกันโดยไมแบงแยกวาเปนงานของแผนกอื่น
แตเปนงานที่มีความเกี่ยวของตอเนื่องสัมพันธกัน
บริษทั แปซิฟค แปรรูปสัตวนาํ้ จํากัด มีโครงการวิทยาลัยใน
โรงงาน เพราะพนักงานของบริษทั 31% จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย รวมถึงขาดโอกาสเรียนตอเพราะขอจํากัดทาง
ดานเวลาและคาใชจาย หลังดําเนินการได 1 ป การศึกษาไดขยาย
กลุมเปาหมายไปยังกลุมคนทั่วไปที่มีอายุ 18 - 40 ปที่มีวุฒิการศึกษา
ในระดับ ม.3 หรือเทียบเทา และ ม.6 หรือเทียบเทา ที่ตองการศึกษา
ตอในระดับ ปวช. และ ปวส. แตมีขอจํากัดทางดานทุนทรัพยเขาเรียน
ตอในโครงการฟรี โดยไมมีขอผูกมัดเมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษาให ก ว า งขึ้ น และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาในสาย
วิชาชีพ โดยใหบริษัทไดเปนสวนหนึ่งในการฝกทักษะวิชาชีพเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม 11
นอกจากการพัฒนาพนักงานในปจจุบนั แลว องคกรควรสรรหา
และคัดเลือกพนักงานใหมีสมรรถนะตามที่องคกรตองการ รวมถึง
การรวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน/ นักศึกษา
สัณหชัย กลิ่นพิกุล. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา. เสนอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
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บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด สรรหาพนักงานที่รักงานคิดคน
และงานออกแบบ การสัมภาษณจะไมพิจารณาประวัติของผูสมัครวา
เก ง หรื อ ไม แต จ ะพิ จ ารณาความดี ความมี จิ ต อาสา พื้ น ฐานของ
ครอบครัววาผูสมัครเปนคนที่ตอสูชีวิตหรือไม แตถาทําไมไดก็จะใช
วิธีการที่รองลงมาคือ การใชแบบทดสอบซึ่งเปนคําถามเชิงเปด คําถาม
เชิงจิตวิทยาในองคกร12
บริษทั ทีบเี คเค (ประเทศไทย) จํากัด มี “โครงการสรางงาน
สรางอาชีพ” เพื่อพัฒนาทักษะฝมือของนักเรียน นักศึกษาที่ตองการ
ทํางานรวมกับองคกร รวมถึงเพื่อใหโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน
ที่ดอยโอกาส และเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนชางเทคนิคการผลิต
ช า งซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รในภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศ โดย
กลุมเปาหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 รวมถึงนักเรียน
ในสายอาชีพ ปวช., ปวส. จํานวน 10 คน/ป องคกรใหการสนับสนุน
คาเทอม คาเบี้ยเลี้ยงตลอดจนจบการศึกษา13
การ
นำเสนอ
ความ
คิดเห็น
การ
บริหาร
จัดการ
ความ
เชี่ยวชาญ
ในงาน
การ
ดูแล
สุขภาพ

การคิด
วิเคราะห

ความคิด
สรางสรรค
การคิดคน
นวัตกรรม

การ
พัฒนา
สมรรถนะ

การ
บริหาร
การเงิน

การเปน
สมาชิกที่ดี
ขององคกร

ความ
สามารถ
ดานภาษา
ความ
สามารถ
ดาน
เทคโนโลยี

ภาพแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
นพพร ทิแกวศรี และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). สรางสรรคจากใจ. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานความกาวหนา (งวดที่ 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.

12
13
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กลาวโดยสรุป การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานมีเรื่องที่ควร
พัฒนา 11 เรื่อง ประกอบดวย
1. ความเชี่ยวชาญในงาน
2. การบริหารจัดการ
3. การนําเสนอความคิดเห็น
4. การคิดวิเคราะห
5. ความคิดสรางสรรค
6. การคิดคนนวัตกรรม
7. ความสามารถดานภาษา
8. ความสามารถดานเทคโนโลยี
9. การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
10. การบริหารการเงิน
11. การดูแลสุขภาพ
แนวทางเพื่อการพัฒนาสมรรถนะเริ่มตั้งแตการคัดเลือกและ
สรรหาพนักงานใหมีสมรรถนะตามที่ตองการ การพัฒนาพนักงาน
ซึ่ ง จะใช วิ ธี ก ารอบรมควบคู  กั บ การให พ นั ก งานได เรี ย นรู  จ ากการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการรวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน/
นักศึกษาที่อยากรวมงานกับองคกร
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“

ปญหาการเงิน
แมจะเปนปญหาสวนตัว
ของพนักงาน
แตปญหานี้
ก็สงผลกระทบตอองคกร
และองคกรสวนใหญ
กำลังเผชิญปญหา

”

l
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การจัดการการเงิน
และการแกไขปญหาหนี้สิน
ของพนักงาน
ปญหาการเงินแมจะเปนปญหาสวนตัวของพนักงาน แตปญ
 หา
นี้ก็สงผลกระทบตอองคกร และองคกรสวนใหญกําลังเผชิญปญหานี้
เชน มีเจาหนี้มาทวงถามหนาบริษัท พนักงานลางาน หรือลาออก
เพื่อหลบเจาหนี้ เปนตน รวมถึงปญหาความวิตกกังวล ความเครียด
ของพนักงาน ซึ่งสงผลตอสมาธิและประสิทธิภาพในการทํางาน

การแกไข
ปญหา
หนี้นอกระบบ

สงเสริม
การ
ออมเงิน
ตั้ง
สหกรณ
ออมทรัพย

การ
สงเสริม
การจัดการ
การเงิน

ดำเนินชีวิต
อยาง
พอเพียง

ลดรายจาย
ของ
พนักงาน

ตั้ง
สหกรณ
รานคา

สงเสริม
ใหมี
รายไดเพิ่ม

ภาพแนวทางการสงเสริมการจัดการการเงิน และแกไขปญหาหนี้สิน
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องคกรมีวิธีการเพื่อสงเสริมการจัดการการเงิน และการแกไข
ปญหาหนี้สินของพนักงาน สรุปไดเปน 7 วิธีการ ไดแก
1. การสงเสริมใหพนักงานดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
2. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ
3. การสงเสริมใหพนักงานออมเงิน
4. การจัดตั้งสหกรณออมทรัพย
5. การจัดตั้งสหกรณรานคา
6. การสงเสริมใหพนักงานมีรายไดเพิ่ม
7. การลดรายจายของพนักงาน
บริษัท แพรนดา จิวเวลลี่ จํากัด เชื่อวาถาพนักงานมีสุขภาพ
จิตดีจะสงผลใหงานมีคุณภาพ จึงสงเสริมการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย
ซึง่ เริม่ จากพนักงานรวมกลุม กันตัง้ กองทุนเพือ่ เพือ่ นๆ ตอมากองทุนนีม้ ี
จํานวนเงินมากขึ้น บริษัทจึงเขามาชวยจัดรูปแบบการบริหารจัดการ
และทําใหเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถตรวจสอบได ดวยการจัดตั้ง
สหกรณออมทรัพยในป 2551 และจัดตั้งโครงการแกไขปญหาหนี้สิน
และใหคําปรึกษาดานกฎหมายขึ้นในป 2552 รวมถึงหาแหลงเงินกู
ระยะยาวใหแกพนักงาน เพื่อแกไขปญหาหนี้บัตรเครดิตและเงินกู
นอกระบบ ซึง่ ไดรบั ความรวมมือจากธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 14
บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด จัดตั้งกองทุน
สรางวินัยในการออม โดยเริ่มจากใหพนักงานออมวันละ 1 บาท จนมี
ยอดเงินออมรวม 300,000 บาท และพนักงานเห็นประโยชนจาก
การออมโดยขอเพิม่ เปนออมเดือนละ 200 บาท เพือ่ ใหเกิดความโปรงใส
จึงใหพนักงานจัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาเพือ่ บริหารกองทุน และจัดการ
เรื่องปนผลแกสมาชิกเวลาสิ้นป วัตถุประสงคของกองทุนคือ สมาชิก
14

นพพร ทิแกวศรี, บุษยมาส ทองทรัพยเจริญ, และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). นวัตกรรมแหงความสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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สามารถกูยืมเงินเพื่อแกปญหาตางๆ เชน ทํานา คาเทอมลูก เปนตน
โดยการกูยืมเงินจากกองทุนนี้ไมมีดอกเบี้ย บริษัทยังแจกโบนัสประจํา
ปดวย “วัว” เพราะการใหวัวเหมือนกับการให “มูล” (เปนภาษาอีสาน
หมายถึง ทรัพยสมบัตทิ บี่ รรพบุรษุ ใหแกลกู หลาน) วัวจะกอใหเกิดมูลคา
เพิ่มโดยการเกิดลูก แตถาใหเปนตัวเงิน พนักงานอาจจะเอาไปใช
อยางฟุมเฟอยไดงาย และหมดไดในที่สุด15
บริษัท ดาสโก จํากัด มีโครงการปรับ ลด อด ออม เพื่อ
ลดปญหาดานการเงินของพนักงาน โครงการสงเสริมพฤติกรรมของ
พนักงาน ดังนี16้
1. ปรับ
2. ลด
3. อด
4. ออม

พฤติกรรม/ วินัยการใชจายเงิน
ความฟุมเฟอยและสิ่งไมจําเปน
มัธยัสถ ไมสุรุยสุราย
ฝากเก็บเงินออมเพื่ออนาคต

การดํ า เนิ น โครงการพบว า มี พ นั ก งานเข า ร ว มออมเงิ น
เฉลี่ย 164 คน/เดือน คิดเปนงานฝากเฉลี่ย 1,400 บาท/คน
บริ ษั ท ริ กิ การ เ ม น ส จํ า กั ด 17 พบว า ในแต ล ะเดื อ น
จะมีจดหมายทวงหนี้บัตรเครดิตของพนักงานจํานวนมาก (ประมาณ
30 ฉบับ) และมีเจาหนาที่เรงรัดหนี้สินโทรศัพทเขามาที่ฝายบุคคล
เพื่อใหหักเงินพนักงานเพื่อชําระหนี้ และบอยครั้งเจาหนี้นอกระบบ
สงคนมาดักหนาประตูโรงงานในวันจายคาจางหรือวันเงินเดือนออก
จนบางครัง้ ทําใหพนักงานไมกลามาทํางาน บริษทั จึงจัดกิจกรรม“ 3 พ.
เพื่อความสุข” กิจกรรมแบงออกเปน 3 ระยะคือ
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด. CD-ROM. Happy Home MODEL.
2553.
นพพร ทิแกวศรี, บุษยมาส ทองทรัพยเจริญ, และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). นวัตกรรมแหงความสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
17
ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว, ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ, และกฤษฎา ลดาสวรรค. (2558). สุขทั่วไทย. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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พ 1. พนทุกข พักดอกเบี้ยแพง เพื่อเปนการบําบัดทุกขจาก
การที่ตองชําระดอกเบี้ยที่สูงถึง 240% ตอป
พ 2. พอเพียง เปนระยะทีฝ่ ก ใหพนักงานมีวนิ ยั ทางการเงิน
ซึ่งพนักงานที่เขารวมกิจกรรมนี้จะมีทั้งกลุมที่ยังไมมีหนี้สินและกลุมที่
กําลังปรับโครงสรางหนี้ เพื่อใหมีความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
การทําบัญชีรับ - จาย การประเมินและวางแผนการใชเงินใหพอ
มีเงินเหลือเก็บออมได และไมหันกลับไปเปนหนี้นอกระบบอีก
พ 3. เพิ่มสุข พัฒนารายได เปนชวงของการบํารุงสุข
สอนใหทําอาชีพเสริมหารายไดเพิ่มและมีการออม เปนการใหความรู
ดานการทําธุรกิจหรือการหารายไดเสริม การทํางานพิเศษที่สามารถ
เพิ่มรายไดและเพิ่มเงินออมเพื่อความมั่นคง
บริษัท ไทยเทค รับเบอร คอรปอเรชั่น จํากัด พบวาพนักงาน
มีปญหาดานการเงิน โดยทุกสิ้นเดือนมีเจาหนี้มาทวงถามหนี้จนเปน
ที่รับทราบของผูบริหาร บริษัทจึงจัดโครงการใหพนักงานกูเงินโดย
ปราศจากดอกเบี้ยขึ้น “กูเทาไหรจายเทานั้น” เพื่อลดหนี้นอกระบบ
ของพนักงานโดยนําเงินสํารองของบริษัทมาดําเนินการ ฝายบุคคล
สือ่ สารกับพนักงานเพือ่ ใหพนักงานทีม่ หี นีแ้ จงความประสงคจะเขารวม
โครงการ แลวรวมรายชื่อทั้งหมดเสนอตอฝายบริหารเพื่อพิจารณา
รวมกันระหวางผูจัดการและหัวหนางานถึงที่มาของหนี้ กลาวคือ
ถาเปนหนีท้ เี่ กิดขึน้ จากความจําเปน เชน ซือ้ สินคาอุปโภคบริโภค คา
เทอมบุตร ฯลฯ จะไดรับการอนุมัติเขารวมโครงการ ถาเปนหนี้
ที่เกิดจากการซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน โทรศัพท สรางบาน ซื้อรถ ฯลฯ
จะไมไดรบั การอนุมตั ิ พนักงานทีเ่ ขารวมโครงการตองยอมรับในเงือ่ นไข
วาบริษัทจะหักการชําระหนี้จากเงินเดือนเปนสัดสวนในแตละเดือน
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โดยปราศจากดอกเบี้ย และสามารถกูไดเพียงครั้งเดียว ผลการ
ดําเนินการพบวา มีพนักงานเขารวมโครงการ 100 คนและทุกคน
ใหความรวมมือเปนอยางดี สามารถลดอัตราการเปนหนี้นอกระบบ
ของพนักงานไดมากกวา 90%18
บริษัท จุลไหมไทย จํากัด มีโครงการ “เซียนออมเงิน”
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี วิ นั ย ในการออมเงิ น และเพื่ อ ลดป ญ หา
ดานการเงินของพนักงาน โครงการมี 2 โครงการยอยคือโครงการออม
เงิน (มีโปรโมชั่น และคัดเลือกบุคคลตนแบบ) และโครงการสลาก
ออมสิน การดําเนินงานพบวา พนักงานเขารวมโครงการมากขึ้น ตั้งแต
พ.ศ. 2558 พนักงานเขารวมโครงการ 100% พนักงานรูจักวิธีการ
บริหารจัดการการเงิน และมีวินัยในการออมเงินโดยออมเงินเฉลี่ย
900 บาท/คน/เดือน19
บริษัท แมนํ้าสแตนเลสไวร จํากัด (มหาชน) มีนโยบาย
“พนักงานตองปลอดหนี้ รูจักการออม มีเงินใชจายคลองตัว” จึงจัด
ตั้งกองทุนสวัสดิการที่เกิดจากการมีสวนรวมขององคกรและพนักงาน
โดยรายไดบางสวนจากการขายเศษวัสดุเหลือใชของโรงงาน กองทุนนี้
สนับสนุนการทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เชน “โครงการกูยืมเงินฉุกเฉิน 500 บาท” โดยเริ่มดําเนิน
การใน พ.ศ. 2557 และยุติป 2558 เพราะไมตอบโจทยการปลอดหนี้
ของพนักงาน พนักงานคนเดิมยังหมุนเวียนกูย มื บริษทั จึงตัง้ “โครงการ
(กองทุน) ออมทรัพย” เพือ่ สงเสริมใหพนักงานออมเงิน กองทุนเปดให
พนักงานซื้อหุนปตอป หุนละ 500 บาท การลงทุนขั้นตํ่า 1 หุนและ
ไมกําหนดเพดานขั้นสูงสุด บริษัทจะหักบัญชีรายได/เงินเดือนของ
พนักงานทุกเดือน ผูบ ริหารจะนําเงินไปลงทุนเพือ่ ใหเกิดดอกผลคืนกลับ
เขาสูกองทุนออมทรัพย และปนผลคืนพนักงานตามจํานวนหุนที่ลงทุน
สัณหชัย กลิ่นพิกุล. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา. เสนอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.

18
19

องคกรแหงความสุข 4.0

l

โครงการมีกติการวมกันวา การซื้อขายหุนจะทําครั้งเดียวคือเมื่อสิ้นป
ระหวางปหากพนักงานมีความจําเปนตองใชเงินสามารถขายหุน ใหได20

กรมพัฒนาการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเลือก
มีกจิ กรรม “การปลูกผักปลอดสารพิษ” พรอมกับสรางเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เพื่อลดรายจาย
ของพนักงาน นอกจากนี้ยังนําผักที่ปลูกมาทําเปนอาหารกลางวันใน
โครงการ “อาหารกลางวัน 9 บาท.....แบงปนสุข” โดยทําอาหาร
รับประทานรวมกันทุกวันศุกรที่ 2 และ 4 ของเดือน มีบุคลากรเขารวม
โครงการ 21 คน รวมกันออกคาอาหารกลางวันคนละ 9 บาท จากเดิม
ตองจาย 50 บาท กิจกรรมนีย้ งั เปนการสงเสริมความสัมพันธภายในทีม
และหลอหลอมการใชชีวิตแบบพอเพียงใหแกพนักงาน
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ประสานงานกับพาณิชย
จังหวัดประจวบคีรีขันธเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับรานคาธงฟา และ
ติดตอรานคาธงฟาใหมาจําหนายในโรงงานในชวงพักเทีย่ งของวันที่
เงินเดือนออก (เดือนละ 2 ครั้ง)21
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานความกาวหนา (งวดที่ 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
เพิ่งอาง

20
21
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บริ ษั ท บาธรู ม ดี ไซน จํ า กั ด สํ า รวจพบว า รายจ า ย
ของพนักงานสวนใหญเปนคาอาหาร ดังนั้นจึงสงเสริมใหพนักงาน
ปลูกผักสวนครัว ประสานงานกับรานอาหารหนาบริษัทเพื่อจัดหา
อาหารกลางวันราคาถูกใหพนักงาน และจัดหาอาหารเชาสําหรับ
พนักงานที่ตองออกไปใหบริหารลูกคาแตเชา รวมถึงเลี้ยงอาหารเย็น
พนักงานที่ทํางานลวงเวลา การสํารวจพบภาวะหนี้สินของพนักงาน
จึงประสานกับธนาคารเพื่อแปลงหนี้นอกระบบใหเปนหนี้ในระบบ
จาก ดอกเบี้ยรอยละ 5 เปน 0.5 บาท22
หางหุนสวนจํากัด สมศักดิ์แกลงเซอรวิส จังหวัดระยอง
ใหการชวยเหลือดานตางๆ แกพนักงาน เชน เสื้อผา คาเทอม
ชุดนักเรียน คาซอมแซมบาน คารักษาพยาบาล เปนตน สําหรับคาเทอม
นอกจากจะจ า ยให แ ก บุ ต รหลานของพนั ก งานแล ว ยั ง สนั บ สนุ น
ใหพนักงานเรียนตอ โดยจายคาเทอมและคาเลาเรียนทั้งหมดให23
บริษัท ยูนิเท็กซและกาเมนท มีโครงการ “ปลอดหนี้มีสุข
ปลดทุ ก ข พ นั ก งาน” เพื่ อ ลดหนี้ สิ น พนั ก งานซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น
หนี้นอกระบบ โดยใชหลักการออมกอนใชและเพิ่มรายไดพิเศษโดย
การสอนวิชาชีพใหกับพนักงานเพื่อประกอบอาชีพเสริม บริษัท
คัดแยกวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตแลวสงเสริมใหพนักงานนํามา
ประดิษฐเพือ่ เปนรายไดเสริม (ถักพรมเช็ดเทา ถักกระเปาจากซองกาแฟ
ถักกระเปาไหมพรม) พรอมกับจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดอบรม
เพื่อใหความรูเรื่องการบริหารการเงิน โดยใชหลัก 3 รู คือ รูใช รูเก็บ
รูหา และการบันทึกรายรับ-รายจาย โครงการออมเงินตามสบาย
โดยใชหลักสมัครใจรวมสมัครใจออมโดยบริษัทใหความชวยเหลือ
สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยใหที่รอยละ 4 ตอป24
นพพร ทิแกวศรี และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). สรางสรรคจากใจ. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
จุฑามาศ แกวพิจิตร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). หางหุนสวนจํากัด สมศักดิ์แกลงเซอรวิส. ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
24
กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
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กรมประชาสั ม พั น ธ จั ด ทํ า โครงการ “สุ ข 8 ประการ
ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพราะเชื่อวา หากบุคลากรดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหทั้งชีวิตสวนตัวและ
การทํ า งานมี ค วามสุ ข อย า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง การนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใช ใ นแต ล ะหน ว ยงานแตกต า งกั น เช น
สํานักประชาสัมพันธเขต 1 และเขต 2 อยูในภาคอีสาน โดย 80%
เปนคนในพื้นที่อีก 20% เปนคนที่มาจากภูมิภาคกิจกรรมมีเปาหมาย
เพือ่ ลดรายจายในทุกๆ เรือ่ ง ไมวา จะเปนเรือ่ งสวนตัว หรือการทํางาน25
หางหุน สวนจํากัด สมศักดิแ์ กลงเซอรวสิ สงเสริมใหพนักงาน
มีรายไดเสริ ม และสงเสริมคานิยมความพอเพียงใหแกพนักงาน
เพราะเห็นวาแมจะเพิม่ รายไดใหพนักงานถาพนักงานไมพอเพียงรายได
ก็ไมพอใช โดยผูบริหารทําตนเปนแบบอยางเพราะเห็นวาถาพูดวา
“พอเพียง” พนักงานจะคิดถึงการเกษตร ความพอเพียงที่ตองการ
สงเสริมเปนการขยันทํางาน รูหนาที่และใชจายอยางมีเหตุผล นอกจากนี้
ยังเฝาระวังไมใหมีการขายหวย หรือขายของสิ้นเปลือง ในที่ทํางาน
ถาพนักงานทําไมถูกก็จะตักเตือนทันที26
นอกจากนี้ ห ลายองค ก รส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี อ าชี พ เสริ ม
เพื่อใหพนักงานไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ลดคาใชจายและมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเตรียมความพรอมเกษียณอายุของพนักงาน
การปฏิบัติสวนใหญจะจัดอบรมโดยบริษัท หรือชมรมของพนักงาน
ดวยการเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนใหพนักงาน หรือใหพนักงาน
สอนกันเอง โดยอาชีพที่นิยมไดแก

ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว และคณะ. (2559). กลยุทธเพื่อเสริมสรางองคกรแหงความสุข. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
จุฑามาศ แกวพิจิตร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). หางหุนสวนจํากัด สมศักดิ์แกลงเซอรวิส. ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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1. การทําขนม
2. การปลูกผักปลอดสารพิษ
3. การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช
4. ชางเสริมสวย
5. การทํานํ้ายาอเนกประสงค เชน นํ้ายาลางจาน นํ้ายาซักผา
นํ้ายาปรับผานุม
บริษทั ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน) สอนใหพนักงาน
ทํางานฝมือและทําขนม โดยติดตอวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู
แกพนักงานทีส่ นใจ27 บริษทั โรงงานฟุตบอลลไทย สปอรตติง้ กูด ส จํากัด
มี โครงการ D.I.Y. โดยพนักงานรวมกลุมเพื่อทําอาชีพเสริม เชน
นํ้ายาลางจาน นอกจากนี้มีโครงการสวยเสริมสุข โดยเชิญวิทยากร
มาให ค วามรู  พ นั ก งาน จากนั้ น พนั ก งานจะรั บ เสริ ม สวยให เ พื่ อ น
ในเวลาพักเที่ยง หรือชวงที่บริษัทมีกิจกรรม

27

ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว, ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ, และกฤษฎา ลดาสวรรค. (2558). สุขทั่วไทย. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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ปจจัยความสำเร็จ
ของ
การสงเสริมสุขภาพ
คือ
ความเปนหวงของผูบริหาร
และองคกรที่ตองการให
พนักงานมีสุขภาพที่ดี
ทั้งทางรางกาย
และจิตใจ
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การสงเสริมสุขภาพของพนักงาน
องคกรที่พัฒนาองคกรแหงความสุขตางมีความเห็นรวมกันวา
การสงเสริมสุขภาพของพนักงานเปนพืน้ ฐานของการพัฒนาองคกรแหง
ความสุข เชน บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด เชื่อวา หากรางกาย
ไมสมบูรณแข็งแรง ก็ยากที่จะสรางผลผลิต (Productivity) ใหแก
องคกรได28 หรือบริษัท บุญทองรวมยนต จํากัด สงเสริมใหพนักงาน
ออกกําลังกายวันจันทร พุธ และศุกรในเวลา 16.00 – 17.00 น.
รวมถึงสงเสริมใหพนักงานเลือกรับประทานอาหารและจัดการกับ
อารมณของตนเอง โดยผูบริหารพูดกับพนักงานเสมอวา “สุขภาพดี
ไมมีขาย ตองทําเอง”29
คุณยุพิน มนตรีดิลก ผูชวยผูจัดการฝายบริหารบุคคลและ
ที่ปรึกษาสโมสร Happy Workplace ของบริษัท สยามกลาสอินดัสทรี
จํากัด กลาววา “บริษัทไมไดหวังผลวา บริษัทจะตองไดกําไรเพิ่มมาก
ขึ้น แคใหพนักงานมีความสุข สนุกกับการทํางาน ไมตองเครียด ไมตอง
กังวลในเรื่องเงินทอง เรื่องสุขภาพ ครอบครัวมีความสุข ผลลัพธกลับ
ทําใหพนักงานทํางานเต็มกําลังความสามารถดวยจิตใจที่เปยมไป
ดวยความสุข บริษัททําธุรกิจไดดวยดีอยางราบรื่น ขอความรวมมือ
อะไรพนักงานก็เต็มที่เต็มใจ เรามองระยะยาวตรงนี้ บริษัทคาดหวังวา
บุคลากรของเราตองมีศักยภาพเพียงพอ ถาเขามีความสุขในทุกๆ ดาน
ก็จะสงผลใหบริษัทไดมีทรัพยากรในเรื่องของทุนมนุษยที่มีคุณคา อันนี้
28
29

โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด. CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
ศรัณยพัส ศรีสวัสดิ์และคณะ. (2557). องคกรสรางสุขฉบับแพรสุข. กรุงเทพฯ : วิสตา อินเตอรปริ้นท จํากัด.
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คือผลลัพธสุดทายที่บริษัทเราจะได”30
องคกรสวนใหญมแี นวทางการสงเสริมสุขภาพของพนักงาน 7
วิธีการ ไดแก
1. การสงเสริมใหพนักงานเลิกเหลา บุหรี่ และยาเสพติด
2. การสงเสริมใหพนักงานบริโภคอาหารที่ดี
3. การสงเสริมใหพนักงานลด BMI
4. การจัดกิจกรรมคลายความเมื่อยลาและความเครียด
5. การใหความรูเรื่องสุขภาพ
6. การจัดหองพยาบาลที่มีแพทยและพยาบาลประจํา
7. การนําผลการตรวจสุขภาพ/ การเบิกจายคารักษาพยาบาล
มาทําโครงการเชิงรุก
ลด
BMI
คลาย
เครียด/
ความ
เมื่อยลา

บริโภค
อาหาร
ที่ดี

การ
สงเสริม
สุขภาพ

เลิกเหลา
บุหรี่
และ
ยาเสพติด

จัด
โครงการ
เชิงรุก

ใหความรู
เรื่อง
สุขภาพ

จัดหอง
พยาบาล

ภาพแนวทางการสงเสริมสุขภาพของพนักงาน
30

ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว, ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ, และกฤษฎา ลดาสวรรค. (2558). สุขทั่วไทย. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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ปจจัยความสําเร็จของการสงเสริมสุขภาพคือ ความเปนหวง
ของผู  บ ริ ห ารและองค ก รที่ ต  อ งการให พ นั ก งานมี สุ ข ภาพที่ ดี ทั้ ง
ทางรางกายและจิตใจ นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 กํ า หนดให บ ริ ษั ท ที่ มี พ นั ก งานตั้ ง แต 50 คนขึ้ น ไป
มี ค ณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบการ ซึ่ ง มี บ ทบาท
ประการหนึ่งในการดูแลมาตรฐานของอาหารและโรงอาหาร
ภาครั ฐ ยั ง กํ า หนดให อ งค ก รมี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การส ง เสริ ม สุ ข ภาพของพนั ก งาน เช น โครงการโรงงานสี ข าว
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โครงการ
มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.) นอกจากนี้องคกรจํานวนมากยังเขารวมโครงการ
ทูบนี มั เบอรวนั เชน บริษทั ริกิ การเมนส จํากัด จังหวัดราชบุรแี ละบริษทั
ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เปนตน กรมสวัสดิการ
และคุ  ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานมี โ ครงการประกวด
สถานประกอบการดีเดนดานสวัสดิการแรงงาน รางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
บริษัท พี.ซี.โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีโครงการ
“พี.ซี. ยอดมนุษย...เลิกบุหรี่” เพราะประธานบริษัทฯ คุณประวุธ
จันทรเจริญ มีนโยบายใหพนักงานเลิกบุหรี่ คณะกรรมการนักสรางสุข
องค ก รเริ่ ม ต น จากการสํ า รวจข อ มู ล การสู บ บุ ห รี่ ข องพนั ก งาน
แลวเริ่มหาวิธีการวาจะทําอยางไรถึงจะทําใหพนักงานเลิกบุหรี่หรือ
ลดการสูบบุหรี่ใหนอยลง โครงการเริ่มจากการสํารวจจํานวนพนักงาน
ที่สูบบุหรี่ และเก็บขอมูลกนบุหรี่ในพื้นที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ ซึ่งเดิม
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มี 2 จุด (ตอนเริ่มโครงการมีกนบุหรี่ 800 กวาตัว) จากนั้นจึงเริ่ม
กระบวนการสงเสริมใหพนักงานเลิกสูบบุหรี่ ดวยการใหความรูแก
พนักงานดวยการขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัทจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับ
โทษและผลกระทบของการสูบบุหรี่ การสื่อสารหนาแถวทุกวันจันทร
และสื่อสารผานเสียงตามสาย เปดสปอรตโฆษณาชวงพักกลางวัน
ติดปายหามสูบบุหรี่ในพื้นที่หามสูบทั่วทั้งโรงงาน ลดจํานวนพื้นที่
สูบบุหรี่จากเดิม 2 จุดเหลือเพียง 1 จุด ผลการดําเนินโครงการฯ พบวา
ชวงทําโครงการ 6 เดือน มีพนักงานเลิกสูบบุหรี่ได 12 คน ในจํานวนนี้
มี 3 คน ที่เลิกดื่มเหลาไดดวย บริษัทจึงยกยองพนักงานกลุมนี้บุคคล
ตนแบบ31
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด รณรงคใหพนักงานลด ละ เลิก
อบายมุขเพือ่ มุง ทําความดีถวายในหลวง โดยมีปจ จัยกระตุน ทีส่ าํ คัญคือ
การปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ขี องคุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธาน
บริษัท การรณรงคใหพนักงาน ลด ละ เลิกอบายมุขอยูใน “โครงการ
เอเชียอาสา” ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทุนที่ไดรับ
จะพิจารณาจากจํานวนพนักงานที่เขารวมกิจกรรม หรือตามจํานวน
ลายเซ็นทีพ่ นักงานเซ็นเพือ่ ทําความดี บริษทั จะนําทุนเขากองทุนเอเชีย
อาสาเพือ่ ใหพนักงานทํากิจกรรมเพือ่ สังคม เชน พนักงานลงชือ่ ทีบ่ อรด
ในแตละเดือนเพื่อประกาศตนเลิกเหลา เลิกบุหรี่ เลิกการพนัน (หวย)
และไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ในแตละรายการที่พนักงานลงชื่อ
บริษัทจะจายทุนสมทบเขากองทุนลายเซ็นละ 30 บาท ถารายการใด
พนักงานยังเลิกไมไดและลงชื่อในชองยังเลิกไมได บริษัทจะจายทุนเขา
กองทุนรายเซ็นละ 10 บาท32
31
32

กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
จุฑามาศ แกวพิจิตร. (2556). เอเชียพริซิชั่น ฟนเฟองของความสุข ทุกคนรวมผลักดัน. นครปฐม : ส เจริญ การพิมพ. น.38 - 38.
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รานขนมปงพรชัย (รานขนมปงบางลําพู) มีหลักการบริหาร
วา “เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกนองวิธีเดียวกัน” วันหนึ่งพบวา มีพนักงาน
ติดยาเสพติดตอนแรกๆ คุณธารทิพย ฤกษวลีกุล หรือเจหมวยเครียด
มากนอนไมหลับ แตดวยความเขาใจวัยรุนจึงไมดุดา และแจงพนักงาน
ในที่ประชุมกอนที่พนักงานจะกลับบานในชวงสงกรานตวา การติดยา
มีแตโทษ สิ่งที่ตามมาคือจะทําใหเปนคนขี้โกหก ขี้ขโมย เมื่อเปนเชนนี้
เจาของรานก็กลัวและบอกพนักงานวา ถาคิดวาเลิกยาไมไดกลับบาน
แลวไมตอ งกลับมา แตถา คิดจะเลิกและสามารถพิสจู นไดวา ภายใน 1 ป
ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจะใหทอง เมื่อครบ 1 ป เจหมวยก็ใหทอง
เปนรางวัลแกพนักงานที่เลิกยาคนนั้น33
กรมพัฒนาการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเลือก
มีกจิ กรรม “โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพ” โดยจัดอบรมการดูแล
สุขภาพดวยศาสตรทางเลือก เชน อาหารสมุนไพรตานโรค การดูแล
สุขภาพดวย SKT หัวเราะบําบัด เปนตน
สถานพิ นิ จ และคุ  ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
มีโครงการ “You & Me We are Team” โดยมีกิจกรรมรณรงค
เรื่องการ ลด ละ เลิกบุหรี่ สุราและยาเสพติด, กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูการพัฒนาคุณภาพชีวิต, กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ, และ
กิจกรรมพัฒนาสถานที่ บานเรานาอยู34
บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีขาวกลองให
พนักงานรับประทานฟรีและมีกบั ขาวใหเลือกหลายเมนู พนักงานมีสทิ ธิ
ที่จะเลือกทานในราคาชามละ 6 บาท หรือแบบปรุงพิเศษราคาชามละ
8 บาท 10 บาท หรือ 15 บาทก็ได โดยมีโรงอาหารติดแอรให35
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. รานขนมปงพรชัย (เจหมวย). CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว และคณะ. (2559). กลยุทธเพื่อเสริมสรางองคกรแหงความสุข. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
จุฑามาศ แกวพิจิตร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานประจําป มีกิจกรรมการตรวจสารปนเปอนในอาหาร
มีการจัดโรงอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ และมีเจาหนาทีต่ รวจ อย.ประจํา
ทุกเดือน รวมทั้งมีการจางนักโภชนาการมาสอน และใหความรูกับ
รานคาในเรื่องสุขอนามัย และโภชนาการอาหารที่ถูกตอง มีการให
ขอมูลการดูแลสุขภาพดวยเสียงตามสาย ติดโปสเตอร และบอรด
ประชาสัมพันธ รวมถึงเว็บไซตของทางบริษัท รวมถึงมีหองพยาบาล
แสนสุขโดยมีพยาบาลใหบริการ 24 ชั่วโมง และมีแพทยเฉพาะทาง
เวียนมาใหบริการทุกวัน เพื่อรักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน36
บริษัท ไทยซัมมิท เทป จํากัด และบริษัท ไทยซัมมิท คอน
เน็คเตอร จํากัด การจัดกิจกรรมที่ผานมาคณะทํางานไมแนใจวา
ทําใหพนักงานมีความสุขจริงหรือไม จนกระทัง่ พ.ศ. 2555 ไดเขาอบรม
นักสรางสุของคกรดวย Mapper จึงเริ่มพัฒนากระบวนการสรางสุข
อยางเปนระบบ การสํารวจสุขภาวะองคกรพบวา มีคารอยละความ
สําเร็จเฉลีย่ รวม 81.08 โดยมิตทิ ไี่ ดคะแนนนอยทีส่ ดุ คือ สุขดวยสุขภาพ
กายและใจมีคารอยละความสําเร็จ 61.36 การวิเคราะหพบวา มีเรื่อง
ที่ตองแกไขคือ พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ (การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา)
การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธอันดีในครอบครัว
การออกกําลังกาย และรอยละของดัชนีมวลกาย (BMI)
คณะทํ า งานจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของป ญ หาด ว ยเกณฑ
ความเปนไปได ขอตกลงรวมกัน (Commitment) ความสุข งบประมาณ
และระยะเวลา พบว า ป ญ หาที่ ต  อ งเร ง แก ไข 2 เรื่ อ งแรกได แ ก
การออกกําลังกาย และรอยละคาดัชนีมวลกาย การสํารวจพบวา
มีพนักงาน 49% คา BMI ผิดปกติ ดังนั้นจึงจัดโครงการสุขภาพดีเริ่ม
ต น ที่ BMI ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ค วามรู  ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานความกาวหนา (งวดที่ 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
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ในการออกกําลังกาย และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รวมถึงเพื่อให
พนักงานมีดชั นีมวลกายทีด่ เี พิม่ ขึน้ เปนรอยละ 51 จากการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจําป37

บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จํากัด วิเคราะหผล
ตรวจสุขภาพของพนักงานพบวา พนักงานเปนโรคอวนและความดัน
จํานวนมากจึงจัดกิจกรรม “SIM Care : ดูแลสุขภาพ” เพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงานที่เสี่ยงตอการเปนโรคอวนและลงพุง กิจกรรม
ประกอบดวย38
1. การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งไดแกการดูแลสุขภาพ
ในภาพรวม การรั บ ประทานอาหาร การออกกํ า ลั ง กาย การลด
ความเครียดและความกดดัน โดยเชิญโรงพยาบาลพระราม 2 มาให
ความรูแกพนักงาน
2. การบันทึก นํ้ าหนั ก โดยใหพ นั ก งานบั นทึ ก รอบเอวและ
นํา้ หนักทัง้ กอนและหลังโครงการ รวมถึงการคัดเลือกพนักงานตนแบบ
ขวัญเมือง แกวดําเกิง และคณะ (2557). กาวไปสูองคกรสุขภาวะ กาวไปเปน Happy Workplace. กรุงเทพมหานคร : แอทโฟรพริ้นท
จํากัด.
ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว และคณะ. (2559). สุขภาพของพนักงานคือพื้นฐานขององคกรแหงความสุข. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
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บริษัท ผลิตภัณฑปลากระปองสยาม จํากัด มีโครงการ
“คลินิกเบาหวาน ความดัน” เพราะผลการตรวจรางกายประจําป
พบว า พนั ก งานบางส ว นเป น โรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง
ที่ตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง พนักงานตองลางานเพื่อไป
รักษาที่โรงพยาบาล ทําใหอัตราการลาปวยของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น
โครงการนีอ้ าํ นวยความสะดวกใหกบั พนักงานทีจ่ าํ เปนตองรับการรักษา
ใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง โดยประสานงานกับแผนกเวชกรรม
โรงพยาบาลสตูลใหจัดแพทยและพยาบาลมาดูแลรักษา ทุก 2 เดือน
และกอนถึงวันออกตรวจ บริษัทจะเจาะเลือดพนักงานที่มีประวัติ
การรักษาอยูแลว สงตรวจกอนเพื่อใหโรงพยาบาลเตรียมยามาให
เพียงพอ ทีมแพทยและพยาบาลจะทําการประเมินสุขภาพพนักงาน
ที่เขารวมโครงการดวยวามีการดูแลสุขภาพตนเองมากนอยเพียงใด
พรอมใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพแกพนักงานทั้งรายบุคคลและ
รายกลุม โรค คารักษาพยาบาลทัง้ หมดพนักงานไมตอ งจาย เพราะบริษทั
ประสานใหอยูในระบบประกันสังคมของโรงพยาบาล39

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) มีโครงการ “ยืดเสน
ยืดสาย ออกกําลังกายกับ SCC (SCC We Care For Your Health)”
โครงการนีช้ ว ยลดการลาปวยจากการปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ ของพนักงาน
สัณหชัย กลิ่นพิกุล. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา. เสนอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
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สายการผลิต และทําใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้
เปนการเป ดเพลงเสียงตามสายแล วเตนแอโรบิตตามจังหวะเพลง
โดยกําหนดใหแตละแผนกสงตัวแทนเขารวมเรียนทาเตนแอโรบิค และ
เปดเพลงเตนพรอมกันในเวลา 8.00 น. 14.30 น. และเวลา 23.30 น.
เพลงที่ใชเปนเพลงไทยลูกทุง จังหวะสนุกสนาน พนักงานสามารถ
รองตามไดและมีความยาวไมเกิน 5 นาที (เพือ่ ไมใหกระทบกับการผลิต)
กําหนดเปลี่ยนเพลงและทาเตนทุกๆ 3 หรือ 6 เดือน แลวแตความ
เหมาะสมหรือความชอบของพนักงาน40

บริ ษั ท นํ้ า ตาลมิ ต รผล จํ า กั ด และบริ ษั ท ในเครื อ
สํ า นั ก งานใหญ มีสํานักงานตั้ งอยู ใจกลางเมือง พนักงานใช เวลา
สวนใหญในการนั่งทํางานหนาจอคอมพิวเตอรและดวยเวลาที่เรงรีบ
ทําให พนักงานใหความสนใจกับการเลือกรับประทานอาหารนอยลง
ส ง ผลให เ กิ ด โรคต า งๆ เช น โรคอ ว น โรคออฟฟ ศ ซิ น โดรม ฯลฯ
แผนก Employee Engagement จึงจัดกิจกรรม Fit & Furious
ซึ่งเปนกิจกรรมใหพนักงานรวมทีมกันมาแขงขันลดนํ้าหนัก ภายใน
40

นพพร ทิแกวศรี, บุษยมาส ทองทรัพยเจริญ, และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). นวัตกรรมแหงความสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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ระยะเวลาที่กําหนด ทีมที่ลดไดมากที่สุด (เทียบเปนเปอรเซ็นตโดย
ใชผลรวมของทีม) อันดับ 1-3 จะไดรับรางวัลจากบริษัท นอกจากนี้
ยั ง ให ค วามรู  แ ละจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม การบริ โ ภคอาหารและ
การออกกําลังกายดวย41
โรงไฟฟาบางปะกงตั้งชมรมกีฬา เชน แอโรบิก ชมรมวิ่ง
เพื่อสุขภาพ ชมรมฟุตบอล โดยมีคณะกรรมการและเงินทุนสนับสนุน
กิจกรรมของชมรมตางๆ มีการจัดแขงขันกีฬาทั้งภายในโรงไฟฟา และ
ไปแขงนอกสถานที่กับหนวยงานอื่น เพื่อสงเสริมใหมีการเลนกีฬา
อีกทั้งจัดใหมีสถานที่ออกกําลังกายเชน สนามฟุตบอล หองแอโรบิก
สวนสุขภาพ การใหความรูในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพใหกับพนักงาน
เพื่อใหพนักงานสามารถดูแลสุขภาพ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ42
บริษทั บุญทองรวมยนต จํากัด สงเสริมใหพนักงานออกกําลัง
กายในวันจันทร พุธและศุกรระหวางเวลา 16.00 – 17.00 น.
เพื่อไมใหพนักงานกลับบานดึกและรบกวนเวลาครอบครัว โดย
พนั ก งานหญิ ง เตนแอโรบิ ค พนัก งานชายเลนตะกรอ หรือ ฟุ ต บอล
ผูบริหารกระตุนใหพนักงานออกกําลังกายดวยการเปนแบบอยางที่ดี
(ทัง้ การออกกําลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร และการจัดการกับ
อารมณของตนเอง) ผูบริหารพูดกับพนักงานเสมอวา “สุขภาพที่ดี
ไมมีขาย ตองทําเอง”43
บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จํากัด ซื้อประกันสุขภาพและประกัน
อุ บัติเ หตุ เ พิ่ มเติ มใหกับพนักงาน ซึ่งเปนความพยายามที่จะดูแล
คุณภาพชีวิตบุคลากรใหมากกวาที่กฎหมายแรงงานกําหนด44
กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. 43 ศรัณยพัส ศรีสวัสดิ์และคณะ. (2557). องคกรสรางสุขฉบับแพรสุข. กรุงเทพฯ : วิสตา อินเตอรปริ้
นท จํากัด.
44
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานความกาวหนา (งวดที่ 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
41
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ศู น ย ทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ ของบริ ษั ท ซั น ฟู  ด อิ น เตอร
เนชั่นแนล จํากัด เกิดจากการเก็บสถิติและการวางกลยุทธรวมกับ
ผูบริหาร โดยฝายบุคคลเห็นวา พนักงานมีสิทธิ์เบิกคาดูแลสุขภาพ
ในชองปากจากกองทุนประกันสังคม แตมีพนักงานใชสวัสดิการนี้
ไมถงึ 7% การวิเคราะหปญ
 หาพบวา เกิดจากความลําบากในการเขาถึง
บริการ คือ พนักงานตองไปทําทันตกรรมในวันหยุด รวมถึงเสียเวลา
ในการเดินทางไป-กลับโรงพยาบาล และการรอคิว ทั้งนี้ กวาจะมาเปน
ศูนยทันตกรรมเคลื่อนที่ไดทดลองดําเนินการอยางหลากหลาย เชน
การจายเงินเพื่อจูงใจพนักงานใหไปตรวจสุขภาพชองปาก การทํา
ห อ งทั น ตกรรมในโรงงาน เป น ต น ศู น ย ทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ เ ป น
ความรวมมือระหวางโรงพยาบาลมวกเหล็กกับบริษทั โดยบริษทั จายคา
ทันตกรรมใหโรงพยาบาลกอน ฝายบุคคลจะประสานไปที่หัวหนางาน
วาแตละวันใหโควตาพนักงานกี่คน เมื่อถึงเวลานัดพนักงานจะมา
ตามเวลา ซึ่งใชเวลา 20-30 นาที วันหนึ่งสามารถใหบริการพนักงาน
30-40 คน นอกจากนีย้ งั ประสานขอความรวมมือไปยังสํานักงานประกัน
สังคมจังหวัดสระบุรี เพื่อใหมารับเอกสารเบิกจายคาประกันสังคม
จากบริษัท โดยบริษัทนําสงเอกสารสัปดาหละ 1 ครั้ง ในแตละสัปดาห
มีเอกสารเบิกจาย 150-200 ชุด จากเดิมประมาณสัปดาหละ 7 ชุด45

จุฑามาศ แกวพิจิตร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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สถาบันครอบครัว
เปนสถาบันหลักในการบมเพาะ
สมาชิกที่ดีของสังคม
รวมถึงการมีครอบครัวที่อบอุน
จะสงผลตอการขาดงาน
และโปรดักทิวิตี้
(Productivity)

l
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การสงเสริมความอบอุน
ในครอบครัวและมุมนมแม
องคกรที่สงเสริมใหพนักงานมีครอบครัวที่อบอุนและมีมุม
นมแมในที่ทํางาน เพราะเชื่อวาสถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลัก
ในการบมเพาะสมาชิกที่ดีของสังคม รวมถึงการมีครอบครัวที่อบอุน
จะสงผลตอการขาดงานและโปรดักทิวิตี้ (Productivity) เชน
การศึกษาเรือ่ งการคงอยูข องชางฝมอื ในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม
: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม เอ็มเอ็มซี46 พบวาเหตุผลที่ชางฝมือ
ลาออกจากองคกรมี 9 เหตุผล แตเหตุผลหลัก 2 อันดับแรกเปน
เรื่องของสถาบันครอบครัว คือ 1) ภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิด
จากชางฝมือเริ่มมีครอบครัว หรือเริ่มมีลูกทําใหมีรายจายเพิ่มขึ้น ซึ่ง
รายรับที่ไดจากที่องคกรเดิมไมเพียงพอกับรายจาย และ 2) ปญหา
ครอบครัว โดยมีทั้งพนักงานเริ่มมีคนรักแลวยายไปทํางานใกลคนรัก
และมีปญหาแลวยายงานเพื่อหนีอดีตคนรัก
องคกรสวนใหญมีแนวทางสงเสริมความอบอุนในครอบครัว
และมุมนมแมในสถานประกอบการ ดังนี้
1. ให ค วามรู  / ความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสถาบัน
ครอบครัว
2. จัดตั้งศูนยเด็กเล็กในโรงงาน
มนัส รักชื่อ.(2558). การคงอยูของชางฝมือในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม:กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรม เอ็มเอ็มซี. วิทยานิพนธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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3. จัดตั้งมุมนมแม
4. มีหนวยงานที่ดูแลลูกพนักงานหลังเลิกเรียน และวันหยุด
5. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความอบอุนในครอบครัว
6. รวมงาน/กิจกรรมของพนักงาน และชุมชนของพนักงาน
7. ลดรายจายของครอบครัวพนักงาน

จัดตั้ง
มุมนมแม
จัดตั้ง
ศูนย
เด็กเล็ก

มีหนวยงาน
ดูแล
ลูกพนักงาน

การสงเสริม
ครอบครัว
อบอุนและ
มุมนมแม

ใหความรู
และ
สรางความ
ตระหนัก

ลดรายจาย
ของ
ครอบครัว
พนักงาน

จัดกิจกรรม
สงเสริม
ความอบอุน
ในครอบครัว

รวมกิจกรรม
ของพนักงาน

ภาพแนวทางการสงเสริมความอบอุนในครอบครัวและมุมนมแม

บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จํากัด ใหความสําคัญตอทักษะดานชีวติ
ของพนักงาน กรรมการผูจัดการ คุณชัญญ สุวรรณโชติตั้งใจถายทอด
ทักษะเรื่องความซื่อสัตย การพัฒนาตนเองและการอยูรวมกันใน
ครอบครัวอยางมีความสุขเพราะเชื่อวา ความอบอุนในครอบครัว
เปนความตองการของทุกคน ถาครอบครัวอบอุน สมาชิกจะทําหนาที่
และมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น47
บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีสถานที่รับเลี้ยง
เด็ ก เพื่ อ ให ลู ก ของพนั ก งานได รั บ การดู แ ลจากพ อ แม เพื่ อ ให เ ด็ ก
47

โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จํากัด. CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
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มีพัฒนาการและเติบโตเปนผูใหญที่ดี (แตกอนพนักงานจะนําลูกไปให
ปู ยา หรือ ตา ยายเลีย้ ง) การสรางสถานทีร่ บั เลีย้ งเด็กไดขอรวมมือจาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยใหดแู ลและตรวจสอบ
มาตรฐานของศูนยการเลี้ยงเด็กดานตางๆ เชน อาคารสถานที่ วัสดุ
พี่เลี้ยงเด็ก เปนตน ซึ่งตามเกณฑกําหนดสัดสวนของพี่เลี้ยงเด็กตอเด็ก
อายุ 2 ปขึ้นไป ในอัตราสวนอยูที่ 1 : 15 คน แตบริษัทดําเนินการ
ในสัดสวน 1 : 5 ผูบริหารเนนยํ้าวา บริษัทไมไดมีศูนยเลี้ยงเด็ก
เพื่อใหพอแมมีเวลาทํางานใหแกองคกรเทานั้น แตศูนยเลี้ยงเด็ก
ทําใหพอแมใหความสําคัญตอบุตร และเพื่อสรางความรวมมือ
ระหวางผูป กครองกับบริษทั ในการขัดเกลาและพัฒนาเด็ก นอกจากนี้
บริษัทไมตองการใหศูนยเลี้ยงเด็กมีขนาดใหญแตเนนคุณภาพ โดยได
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิสาเรสของคุณวนิสา เรส (หนูดี) เพื่อปรับวิธี
การดูแลและพัฒนาศักยภาพของเด็ก48

บริษัท ครอบครัวเปายิ้งฉุบ จํากัด จัดตั้งศูนยรับเลี้ยงเด็ก
โดยเริ่มจากรับเลี้ยงลูกหลานของพนักงานแลวขยายสูการรับเลี้ยงลูก
หลานของคนในชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหครอบครัวของพนักงานไดอยูดวย
กัน และเพือ่ สงเสริมพัฒนาการเรียนรูท เี่ หมาะสมของเด็ก การดําเนิน
จุฑามาศ แกวพิจิตร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.

48

องคกรแหงความสุข 4.0

l

การไดรับสมัครครูพี่เลี้ยงซึ่งผานการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงเด็กตาม
กฎหมายที่กําหนด รับสมัครแมบาน จัดทําแผนกิจกรรมในแตละวันซึ่ง
เนนการมีสวนรวมของผูปกครอง รวมถึงใหความสําคัญตอการเรียนรู
ดวยการเลนและลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได49
บริษทั ฟุตบอลลไทยสปอรตติง้ กูด ส จํากัด มีนโยบายสงเสริม
ใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข ไมตองกังวลกับลูกดังนั้นจึงจัดตั้ง
โครงการ FBT หนูนอยเนอรสเซอรี่ ดวยการรับดูแลลูกของพนักงาน
อายุ 1-4 ขวบ วันจันทร-เสาร ตั้งแตเวลา 07.00-19.30 น.50
บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ ประเทศไทย จํากัด มีมุมนมแมใน
สถานประกอบการ เพราะพนักงานสวนใหญเปนผูหญิง นอกจากนี้
ยังประดิษฐเตานมเทียม เพื่อเปนเครื่องมือในการสอนการบีบนม
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ ประเมิ น ผลและพั ฒ นามุ ม นมแม
อยางตอเนื่อง ผลการดําเนินการพบวา สามารถลดคาใชจายของ
พนักงานได 4,000-5,000 บาท/เดือน51
บริษัท ไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด ไดรับคัดเลือก “มุมนมแม
ต น แบบในสถานประกอบการป 2555” ของมู ล นิ ธิ ศู น ย น มแม
แหงประเทศไทย52
บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด กําหนดใหเปน
หนาทีข่ องฝายบุคคลทีจ่ ะตองเตรียมขนมและกิจกรรมตางๆ สําหรับ
ลูกของพนักงานที่จะมาบริษัทหลังเลิกเรียน หรือวันหยุด53
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานความกาวหนา (งวดที่ 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
นพพร ทิแกวศรี, บุษยมาส ทองทรัพยเจริญ, และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). นวัตกรรมแหงความสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
51
กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพริ้นท.
52
จิราพร ระโหฐานและคณะ. (2557). องคกรแหงความสุขตนแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและนครนายก. กรุงเทพฯ
: แอทโฟรพริ้นท.
53
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง. CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
49
50
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด เมื่อถึงเทศกาลที่เกี่ยวของกับ
ครอบครัว เชน วันพอ วันแม วันเด็กหรือแมกระทั่ง วันวาเลนไทน
บริษัทจะจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมสายสัมพันธระหวางครอบครัวของ
พนักงานและบริษัท รวมถึงเพื่อสงเสริมความอบอุนในครอบครัว
ของพนักงาน ดังนี้54
กิจกรรมวันพอหรือวันแม บริษัทใหพนักงานนํารูปของพอ
หรือแมมาจัดนิทรรศการ ควบคูก บั การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โดยนํา
ภาพพอ แมของพนักงานจัดฉายสไลดใหพนักงานชม บริษัทยังจัด
พิธีถวายพระพรตามดวยพิธีกราบพอแม บริษัทจัดของที่ระลึกให
พนักงานนําไปมอบใหพอแมในโอกาสวันแม วันพอ และวันปใหม
กิจกรรมวันเด็ก บริษทั ชักชวนพนักงานใหนาํ รูปลูกมาติดบอรด
“ลูกรักพนักงาน” และมีของขวัญมอบใหลูกพนักงาน ซึ่งของขวัญ
จะขึ้นอยูกับวัยของเด็ก รวมถึงมอบทุนการศึกษาใหลูกของพนักงาน
ที่มีอายุงาน 2 ปขึ้นไป
วันวาเลนไทน บริษัทมีกิจกรรม “คูรักหวานแหวว” เปน
การคนหาพนักงานที่เปนคูรักที่นาชื่นชม มีความรักใครกลมเกลียวกัน
เพื่อเปนแบบอยางแกพนักงานคนอื่นๆ
วันครอบครัวสุขสันต จัดในเดือนเมษายน บริษัทฯ จะเชิญ
ครอบครัวของพนักงาน เชน พอ แม ลูก และคูสมรสของพนักงานที่อยู
ตางจังหวัดมาเยีย่ มชมบริษทั ซึง่ จะจัดเลีย้ งอาหารและพาครอบครัวไป
เทีย่ วอยางสนุกสนาน ชวงเทศกาลสงกรานตกจ็ ดั งานรืน่ เริง เลีย้ งอาหาร
พนักงาน และจัดพิธีรดนํ้าดําหัวขอพรผูใหญ ตามประเพณีไทย
54

จุฑามาศ แกวพิจิตร. (2556). เอเชียพริซิชั่น ฟนเฟองของความสุข ทุกคนรวมผลักดัน. นครปฐม : ส เจริญ การพิมพ.
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บริ ษั ท บาธรู ม ดี ไซน จํ า กั ด จั ด วั น ครบรอบแต ง งาน
ของพนักงาน โดยเตรียมดอกกุหลาบเพื่อใหพนักงานนําไปมอบใหสามี
หรือภรรยา บริษัทยังใหพนักงานหยุดงานในวันเกิดและมีเคกอวยพร
วันเกิดใหพนักงาน55
บริษัท เเพรปรีดา อุตสาหกรรม จํากัด จะรวมทําบุญและ
พาพนักงานไปชวยงานเทศกาลตางๆ ของพนักงานหรือชุมชนของ
พนักงาน เชน งานขึ้นบานใหมของพนักงาน งานทอดผาปาในหมูบาน
ของพนักงาน การสรางศาลาอเนกประสงค เปนตน56
บริษัท มารศรี โปรดักส จํากัด จังหวัดเชียงราย เมื่อถึง
เทศกาลเปดเทอม ดวยความเขาใจวาพนักงานมีภาระรับผิดชอบมาก
คุณสุรยิ า เสาวดี กรรมการผูจ ดั การ จะซือ้ อุปกรณการเรียนหรือสิง่ ของ
ทีจ่ าํ เปนใหแกลกู พนักงานอยางเทาเทียมกัน เชน กระเปา กลองดินสอ
เป น ต น คุ ณ สุ ริ ย ายั ง จํ า ได ว  า พนั ก งานมี ลู ก กี่ ค น ชื่ อ อะไรบ า ง
เมื่อพนักงานเดือดรอนเรื่องเงินจะใหความชวยเหลือและใหพนักงาน
มาผอนคืน โดยพนักงานจะเปนผูบอกวาแตละเดือนใหหักเงินไดเทาไร
รวมถึงเมื่อไมสบาย คุณสุริยาจะไปเยี่ยม หรือกรณีนี้บานพนักงาน
มีงานจะรวมทําบุญดวยทุกครั้ง57
บริษทั ซันฟูด อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด ใหทนุ การศึกษาแก
บุตรหลานพนักงาน โดยการคัดเลือกจากบุตรหลานของพนักงาน
ที่เรียนเกงและมีความประพฤติดี ซึ่งเนนใหทุนอยางตอเนื่อง โดย
บางคนบริษัทสงเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาจนจบปริญญาตรี58

นพพร ทิแกวศรีและสาธิต ตีเมืองซาย. (2556). สรางสรรคจากใจ. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
ศรัณยพัส ศรีสวัสดิ์และคณะ. (2557). องคกรสรางสุขฉบับแพรสุข. กรุงเทพ : วิสตา อินเตอรปริ้นท จํากัด.
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท มารศรี โปรดักส จํากัด. CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
58
จุฑามาศ แกวพิจิตร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
55
56
57
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การสงเสริมสติในการทำงาน
การส ง เสริ ม สติ ใ นการทํ า งาน (Mindfulness) เกิ ด จาก
ความเชื่ อ ว า สติ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน
และการตัดสินใจที่ดี รวมถึงสติชวยลดความผิดพลาดในการทํางาน
ลดอุบัติเหตุ และสงเสริมความสัมพันธที่ดีของพนักงาน
แนวทางการสงเสริมใหพนักงานมีสติในการทํางาน นิยมดําเนิน
การใน 2 รูปแบบ คือ
1. การสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติธรรม
2. การเขารวมโครงการ MIO ของกรมสุขภาพจิต (MIO ยอมา
จาก Mindfulness in Organization)
บานขนมนันทวัน59 จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะหองคกรพบวา
ปญหาที่แทจริงอยูที่พนักงาน คือไมสามารถรักษาคนดี คนเกงไวได
ตั้งแต พ.ศ. 2547 จึงกําหนดนโยบาย “จะใหพนักงานมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น” ดวยการปรับคาตอบแทนและพัฒนาพนักงาน นอกจากนี้
ยังมองวา พนักงานไมสามารถอยูกับองคกรไดตลอดชีวิตจึงสงเสริม
ใหพนักงานเปนคนดี ดวยการรักษาศีล 5 และปฏิบัติธรรม

59

กนกวรรณ ชัยโชติ, นพพร ทิแกวศรี และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). บานขนมนันทวัน ขนมเพื่อสังคม. นนทบุรี : สองขาครีเอชัน่ จํากัด.
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ตั้ ง แต พ.ศ. 2550 ได ส  ง เสริ ม ให พ นั ก งานปฏิ บั ติ ธ รรม
(7 วัน 7 คืน) โดยเริ่มที่หัวหนางานกอน สําหรับพนักงานแลวแต
ความสมัครใจ ซึ่งองคกรยังจายคาตอบแทนใหพนักงานเหมือนเดิม
ทําใหพนักงานไมตอ ตานมาก เมือ่ กลับมาแลวพนักงานเลาความประทับ
ใจ และชักชวนเพื่อนไปปฏิบัติธรรม ปจจุบันการปฏิบัติธรรมกลายเปน
วัฒนธรรมองคกรที่พนักงานใหความรวมมือเปนอยางดี
ผลการพัฒนาพนักงาน (ซึ่งรวมถึงการสงเสริมการปฏิบัติธรรม)
พบวาองคกรสามารถรักษาคนดีและคนเกงไว พนักงานมีระเบียบวินยั
และมีความรับผิดชอบสูงขึ้น นัฎฐวีร เอี่ยมสอาด พนักงานฝายผลิต
กลาววา มีสมาธิมากขึ้น ทําใหใจเย็นมากขึ้น และสามารถเขากับ
ผูอื่นไดงายขึ้น สามารถนําธรรมะมาใชควบคุมสติในขณะทํางาน
หรือรับรูอารมณของตนเอง เชน รูวาโกรธไดไวขึ้น

โรงพยาบาลบํารุงราษฎรจัดกิจกรรม “Mindfulness in
Bumrungrad” ตั้งแตปลายป 2556 เพื่อสงเสริมคานิยมหลักของ
องคกรในเรื่อง การใหบริการดวยความเอื้ออาทร มีความพรอม
ในการเรียนรู ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัย ทํางานเปนทีม และยึดมั่น
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หลั ก คุ ณ ธรรม โดยการอบรมวิ ท ยากรภายใน ซึ่ ง คั ด เลื อ กมาจาก
หนวยงานตางๆ เขารวมอบรมหลักสูตร “สรางสุขดวยสติในองคกร”
เปนเวลา 3 วัน 2 คืน โดย นายแพทยยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์
ผูผานการอบรมมาขยายผลในองคกร ดวยการจัดอบรม “สรางสุขดวย
สติในองคกร” พรอมกับเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกร
อื่นๆ และคัดเลือกแผนกตนแบบดานการพัฒนาจิต พนักงานทานหนึ่ง
กลาววา “นําไปใชในการทํางานไดจริง ใจเย็นลง ควบคุมอารมณดีขึ้น
เวลาเจอคนไขใจรอนมาก็สื่อสารกับคนไขไดดีขึ้น”60
บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จํากัด นําธรรมะมาใชเพื่อพัฒนา
พนักงาน โดยผูบริหารเชื่อและศรัทธาเรื่องความดี ความยุติธรรมและ
ศึกษาธรรมะอยูแลว เห็นวาปญหาของพนักงาน เชน ความขัดแยง
ระหวางพนักงาน การทะเลาะวิวาทตามงานบุญ การขาดงานเพราะ
ดื่มเหลาแลวเมาคาง ปญหาเรื่องชูสาว ฯลฯ ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมนําวัด
เขามาสูบริษัทฯ กับการนําพนักงานไปวัด โดยจัดเปนประจําทุกป
ปละ 1-2 ครั้ง ถาพาพนักงานไปวัดจะปดโรงงานแลวพาพนักงาน
ไปวัด 3 วัน กิจกรรมประกอบดวยการวิปสสนา ทําสมาธิ ฟงวิทยากร
บรรยายธรรมะ เกี่ยวกับการทําความดี การกตัญู เปนตน61
ตั้ ง แต พ.ศ. 2558 บริ ษั ท เข า ร ว มกิ จ กรรมการส ง เสริ ม สติ
ในการทํางาน (MIO) ทําใหการสงเสริมใหพนักงานมีสติมีความเขมขน
มากขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
60
61

ทําสมาธิกอน - หลังการประชุม/ทํางาน
ระฆังสติ
ฝกอบรม MIO
รักดี...พิชิต 100 มวน (รณรงคเลิกสูบบุหรี่)

กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพริ้นท.
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท เจ. เอช. อุตสาหกรรม จํากัด. CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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รักชีวิต...ทิ้งขวด 50 (ครั้ง) (รณรงคเลิกดื่มเหลา)
รักไรพุง (รณรงคการลดนํ้าหนัก)
รักกระเปาเปา 200 บาท/เดือน
ออมทรัพยกับ HR
Morning Talk
SmallTalk Activity
JH Activity
Learn & Share
โยคะภาวนา

ผลของการสง เสริ ม ใหพ นั ก งานมี ส ติ ใ นการทํ า งานพบวา
ผลผลิ ต ขององคก รสู ง ขึ้ น (ทั้ ง ในเรื่ อ งการเพิ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต
ความถูกตอง ไดมาตรฐาน ลดความสูญเสีย ลดการรองเรียน และ
ลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น)62

62

บริษัท เจ. เอช. อุตสาหกรรม จํากัด. (2560). มีสติชีวิตรุงเรือง องคกรกาวหนา สังคมเปนสุข.
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การสงเสริมคุณภาพชีวิต/
ความผูกพันตอองคกร
ตามที่ ก ล า วข า งต น ในยุ ค ประเทศไทย 4.0 นี้ พนั ก งาน
ต อ งปรั บ ตั ว หลายประการโดยเฉพาะเรื่ อ งความรู  ความสามารถ
การทํางานรวมกับผูอ นื่ (เพราะจะมีความหลากหลายในองคกรมากขึน้
เชน เรือ่ งวัย เชือ้ ชาติ การรวมกลุม ตามความสนใจ ฯลฯ) ขณะทีพ่ นักงาน
ที่เกง หรือพนักงานรุนใหมจะไมคอยทํางานในระบบ หรือชอบเปน
พนักงานฟรีแลนดมากกวา ทําใหองคกรตองใหความสําคัญกับพนักงาน
เพื่อรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรอยางมีคุณคา
ดังนี้

บริษทั มีแนวทางสงเสริมคุณภาพชีวติ และความผูกพันตอองคกร

1. การจัดตัง้ หนวยงาน หรือมอบหมายผูร บั ผิดชอบงานเรือ่ งการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตและความผูกพันตอองคกร
2. การจัดโปรแกรมเพือ่ สงเสริมคุณภาพชีวติ และความผูกพันตอ
องคกร
3. การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม และลดความ
เลื่อมลํ้าในองคกร
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บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด มีแนวทางสรางสุขความผูกพัน
ภายในองคกรของกลุมมิตรผลมีทั้งหมด 6 ดาน ไดแก63 (นอกจากนี้
บริษัทยังจัดตั้งแผนก Employee Engagement64 )
1. การพั ฒ นาภาวะผู  นํ า และที ม งาน โดยมี โ ปรแกรมและ
ระบบการพัฒนาทีห่ ลากหลายและนาสนใจ อาทิ หลักสูตรพัฒนาภาวะ
ผู  นํ า และการบริ ห ารจั ด การให กั บ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาในแต ล ะระดั บ
การมี ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งในการดู แ ลพนั ก งานใหม การพั ฒ นาสร า งที ม
(Team Building) การประเมินภาวะผูน าํ แบบ 360 องศา (360 Degree
Leadership Assessment)
2. การพัฒนาเรื่องรางวัลและผลตอบแทนที่เหมาะสม โดย
การศึ ก ษาทบทวนปรั บ ปรุ ง ระบบผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารให
สอดคลองกับการดูแลพนักงานแตละกลุม และเจเนอเรชัน่ ของพนักงาน
3. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค ลากรและสมดุ ล ในชี วิ ต
การทํ า งาน โดยมี ก ารส ง เสริ ม จั ด กิ จ กรรมต า งๆ เพื่ อ เป ด โอกาส
ใหพนักงานเขามามีสว นรวมในการดําเนินการ อาทิ การบริหารกิจกรรม
พนักงานผานชมรม ชมรมกีฬา กิจกรรมพัฒนา 5ส ของหนวยงาน
กิจกรรม Family Day โครงการ Fast & Furious (ประกวดการ
ลดนํ้าหนักเปนทีม) เปนตน
4. การพัฒนางานที่ทาทายและสรางความภูมิใจใหกับพนักงาน
อาทิเชน โครงการ Engagement Focus Group เพื่อใหพนักงาน
มีสวนรวมนําเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงงาน โครงการ
EVA Change Mindset โครงการ Project-based Learning หรือ
โครงการประกวดผลงาน Innovation เปนตน
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานความกาวหนา (งวดที่ 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพริ้นท.
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5. การพั ฒ นาโอกาสความก า วหน า และการเรี ย นรู  ซึ่ ง มี
หลากหลายรูปแบบ อาทิเชน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการ
พัฒนากลุม Hi-Pos (Talent) โครงการ Talent Mobility (การพัฒนา
กลุมคนเกงโดยการสงไปปฏิบัติงานตางประเทศ) โครงการพัฒนา
วิทยากรภายใน โครงการพัฒนาและทดสอบวัดทักษะทางเทคนิค
โดยศูนยพัฒนาทางเทคนิค (Technical Training Center) ที่มีอยู
แตละโรงงาน เปนตน
6. การพัฒนาทิศทางขององคกรและบริหารผลงาน เพื่อให
เกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน และเชื่อมโยงมาสูการปฏิบัติงาน
ของหน ว ยงานและเป า หมายส ว นบุ ค คล อาทิ Town Hall
(การสื่อสารทิศทางขององคกร โดยผูบริหารระดับสูง) Performance
Management System การพั ฒ นาทั ก ษะในการแจ ง ผลและ
ใหคําปรึกษาผลการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชา วารสารมิตรสัมพันธ
การพัฒนา Employee Collaboration Tools (เชน Yammer)
เปนตน
บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จํากัด จัดกิจกรรมประจําปโดยจัดสลับ
กันปเวนประหวางการทองเทีย่ วกับการเขาแคมป พนักงานประทับใจ
และเห็นวาเปนสวนหนึ่งของความสุขในการทํางาน การจัดกิจกรรม
เริ่ ม จากคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารและลู ก จ า งสํ า รวจสถานที่ แล ว
ฝายบุคคลสรุปผลการสํารวจพรอมกับทําแบบสํารวจความคิดเห็น
ของพนักงานวาอยากไปที่ไหน โดยสอบถามพนักงานทุกคน65
บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด : กิจกรรมที่องคกร
จัดใหแกพนักงาน นอกจากจะอยูบนพื้นฐานของแนวคิด Total
Improvement และ Quality of life แลวยังมีกิจกรรมที่พนักงาน
65

โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จํากัด. CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
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เป น ผู  ริ เริ่ ม ซึ่ ง เกิ ด จากแนวคิ ด ที่ เชื่ อ ว า ความต อ งการความสุ ข
ของพนั ก งานไม เ หมื อ นกั น ดั ง นั้ น จึ ง ให พ นั ก งานรวมกลุ  ม กั น
เพื่อทํากิจกรรมที่ชอบ เชน กิจกรรมปใหมมีนโยบายใหพนักงาน
รวมกลุมตามกิจกรรมที่ชอบ เชน การทองเที่ยวผจญภัย การศึกษา
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติธรรม บําเพ็ญประโยชน ทั้งนี้เพราะ
องคกรไดเรียนรูวาการจัดกิจกรรมใหพนักงานไดเขารวมเหมือนๆ กัน
พนักงานบางคนอาจไมชอบ เพราะความสุขของพนักงานไมเหมือนกัน
บริษัทมีกิจกรรม “คอเดียวกัน” โดนรวมกลุมกันตามกิจกรรมที่สนใจ
องคกรใหการสนับสนุนดานงบประมาณกิจกรรมนี้เชน เพาะถั่วงอก
กีฬา งานฝมือ รักตนไม ปลูกผัก ทองเที่ยว ถายภาพ รองเพลง สุขภาพ
อาสาพัฒนา เปนตน66

66

เพิ่งอาง.
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การพัฒนาทักษะการสอนงาน
แนวโน ม ของการพั ฒ นาพนั ก งานจะให ค วามสํ า คั ญ
ตอประสบการณตอผูเรียนและการออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสม
ผูเรียน กลาวคือ รูปแบบการเรียนรูของพนักงาน (ตามทฤษฎี Adult
Learning) จะใชวิธีการอบรม สัมมนานอยลง แตจะใชวิธีการ
ใหเรียนรูจากการปฎิบัติงานและการเรียนรูดวยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณมากขึ้น ดังนั้น องคกรจะใหความสําคัญตอการสอนงาน
(Coaching) มากขึ้น การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job
Training) การมอบหมายงานที่ทาทาย (Job Assignment) การให
ทํางานในตําแหนงใหมๆ (Rotation)
ผู  ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาพนั ก งานในหน ว ยงาน
ดานการพัฒนาบุคลากร เปนหัวหนางาน โดยงานพัฒนาบุคลากร
จะทําหนาทีส่ ง เสริมคานิยมและสมรรถนะองคกร (Core Competency)
เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การสรางคานิยมองคกร การแถลง
นโยบายประจําป เปนตน
การพัฒนาสมรรถนะในงาน (Functional Competence)
จะเปนหนาที่หลักของหัวหนางานรวมกับพนักงานและงานพัฒนา
บุคลากร ซึ่งอาจกําหนดใหพนักงานทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
หรือ IDP (Individual Development Plan) โดย IDP จะใชกระบวน
การพัฒนาพนักงานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการสอนงานดวย
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การเรียนรูของพนักงานในยุคใหมหัวหนางาน หรือผูอาวุโส
ในหนวยงานตองมีความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย พรอมกับ
ทักษะการสอนงาน (นอกจากนี้ยังพบวา หัวหนางานเปนปจจัยที่ทําให
พนักงานไมมีความสุขในการทํางานมากที่สุด67 )
บริษัท อารแอนดดี ฟูดส โปรดักส มีพนักงานเปนคนไทย
23 คน และเมียนมาร 34 คน บริษทั ใหความสําคัญตอเรือ่ งอาชีวอนามัย
และการพัฒนาพนักงาน พนักงานใหมจะไดรับการสอนงานจากรุนพี่
ถ า พบว า พนั ก งานไม ถ นั ด ในงานก็ จ ะเปลี่ ย นงานใหม จ นกว า
จะไดงานที่ใชสําหรับพนักงาน68

จุฑามาศ แกวพิจิตร และคณะ. (2558) รายงานฉบับสมบรูณ โครงการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับองคกรแหงความสุข. เสนอ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว. (2559). องคกรแหงความสุขทามกลางความหลากหลาย. กรุงเทพ : แอทโฟร
พรินท..
67
68
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สุนทรียสนทนา
สุนทรียสนทนา (Dialogue) เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสร า งวั ฒ นธรรมการฟ ง เพื่ อ นพนั ก งานอย า งตั้ ง ใจ เพื่ อ ให
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางเพื่อนพนักงาน และลดความผิดพลาด
ในการทํางาน การดําเนินการทําไดหลายรูปแบบทั้งการอบรมสุนทรีย
สนทนาใหแกพนักงาน การพัฒนาทักษะหัวหนางาน (โดยกําหนดให
ทักษะการรับฟง การใหคําปรึกษาและการสอนงานเปนสวนหนึ่งของ
ทักษะหัวหนางาน หรือพนักงานอาวุโส) กรณีของบริษัท เจ.เอช.
อุตสาหกรรม จํากัดสรางวัฒนธรรมสุนทรียสนทนาผานกิจกรรม MIO

บริษัท ครอบครัวเปายิ้งฉุบ จํากัด มีการอบรม “ตื่นรู...
เพิ่ ม ศั ก ยภาพชี วิ ต ” ให แ ก พ นั ก งาน โดยสอนพนั ก งานให ฟ  ง
อยางลึกซึง้ (Deep Listening) และทําสุนทรียสนทนา (Dialogue)
เพื่อฝกสติของพนักงาน เพื่อใหพนักงานนําไปใชกับชีวิตครอบครัว
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ชีวิตการงาน ฯลฯ ใหรักและเขาใจกันและมีสุขรวมกันมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมนี้จัดตอเนื่องมากวา 6 ป โดย จัดเปนประจําทุกเสาร - อาทิตย
สัปดาหที่ 2 ของเดือน โดยจัด 2 วัน 1 คืน ผูเขารวมกิจกรรมตอง
คางคืน 1 คืน พนักงานที่ผานการอบรมจะถูกติดตามดวยกิจกรรม
“สุขสนทนา” ซึ่งจัดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16.00 - 18.00 น. พนักงาน
ที่เขารวมกิจกรรมสุขสนทนาครบ 8 ครั้งแลว จะไดรับคัดเลือกใหเปน
ผูชวยกระบวนการเพื่อทํากิจกรรมนี้ตอไป69
ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ
(เนคเทค) จัดโครงการ “Happy Station” ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ
การจัดการความรู โดยเนนกระบวนการใหความรู การจัดเก็บความรู
และการแลกเปลี่ยนความรู ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมตางๆ เชน การแลก
เปลี่ ย นความรู  ใ นหั ว ข อ ต า งๆ การส ง เสริ ม ให ทํ า งานและเรี ย นรู 
ครอมสายงาน นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมสงเสริมคุณภาพชีวติ ของพนักงาน
ดวยการสํารวจคุณภาพชีวิตของพนักงาน70

69
70

กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพริ้นท.
ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว และคณะ. (2559). กลยุทธเพื่อเสริมสรางองคกรแหงความสุข. กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
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การพัฒนาระบบการทำงาน
และนวัตกรรม
การพัฒนาระบบการทํางานและนวัตกรรม สวนใหญเกิดทัง้ จาก
การคิดคนขององคกรขององคกร (Top down) และการใหพนักงาน
มีสวนรวม (Bottom up) เพื่อคิดคนนวัตกรรมและพัฒนากระบวน
การทํางาน ในระยะยาวมีความเชื่อวา พนักงานเปนผูคลุกคลีใน
หน า งานมากที่ สุ ด จึ ง เป น ผู  ท ราบป ญ หาและแนวทางการแก ไข
มากที่สุด ดังนั้นจึงสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมคิดพัฒนาระบบ
การทํางานและนวัตกรรม รวมถึงลดความสูญเสียในการทํางาน
มากขึ้น ผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมขอเสนอแนะ (Suggession)
การประกวดนวัตกรรม เปนตน
ทั้งนี้ตองสงเสริมวัฒนธรรมองคกรในเรื่อง การกลาแสดงออก
การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนพนักงาน การยอมรับความผิดพลาด
ในการทํางาน ฯลฯ และการออกแบบการประเมินผลและการจายคา
ตอบแทนที่ ส ามารถสร า งแรงจู ง ใจพนั ก งานได รวมถึ ง ควรจั ด
บรรยากาศของกิจกรรมใหสนุก ไมเครียด เพื่อใหพนักงานอยาก
เขารวมกิจกรรม
บริษทั ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) กระตุน ใหพนักงาน
แสดงความคิดเห็น โดยการประชุมทุกครัง้ ผูบ ริหารจะถามพนักงานวา
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“มีอะไรสงสัยใหถาม” ผูบริหารจะรอจนกวาพนักงานจะถาม ถาไมมี
คําถามก็จะไมเลิกประชุม71

บริษัท จุลอินเตอรซิลค จํากัด มีโครงการ “งานประดิษฐ
คิ ด ค น ” เพื่ อ ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี ส  ว นร ว มในการคิ ด พั ฒ นางาน
ดวยการใหพนักงานสงผลงานมานําเสนอตอคณะกรรมการ ผลลัพธของ
โครงการทําให พนักงานกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น พนักงาน
มีวธิ กี ารทํางานทีด่ ขี นึ้ ชวยลดความเครียดจากปญหาหนางาน และ
พนักงานไดรับการยกยองชื่นชมจากบริษัท72
บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด73 มีกิจกรรมยุทธการ
กระทะเหล็ก เพื่อเปนเวทีใหพนักงานไดคิดสูตรอาหารที่เปนผลิตภัณฑ
จากไก แลวจะมีฝายวิจัยและพัฒนานําไปตอยอดเปนผลิตภัณฑใหมๆ
นอกจากนี้ ใ นการทํ า งานระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านยั ง ให
ความสํ า คั ญ ต อ การให ข  อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นากระบวนงานและ
ผลิตภัณฑ
ตัวอยางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น เชน เนื้อไกหมักงา ไกยางนํ้าผึ้ง
เนื้อไกหมักปาปริกา เนื้อไกหมักพริกไทยดํา แหนมเอ็นไก ไกเกาหลี
ไกจอ ไกยางเทอริยากิ ปกบนไกจัดจาน ปกบนไกชิกกี้ ปกบนไกนิวออลีน
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท ไทยนามพลาสติกสจํากัด (มหาชน). CD-ROM. Happy Home Model.
2553.
กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพริ้นท.
73
จุฑามาศ แกวพิจิตร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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ในระยะแรกของการสรางนวัตกรรมจะเปนกิจกรรมรายบุคคล
แตระยะหลังเปนกิจกรรมกลุม โดยเปนการรวมกลุมของฝายตางๆ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทจะจัดงานซันเพาเวอรเดย (Sunpower
Day) ในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกป เพื่อใหพนักงานในเครือมารวม
กิจกรรมและเพื่อมอบรางวัลใหแกพนักงานที่คิดคนนวัตกรรมใหแก
องคกร รวมถึงรางวัลในดานตางๆ เชน 5 ส.ดีเดน กลุม QCC ดีเดน
ประกวดการทําอาหาร ประกวดรองเพลง แขงกีฬาฮาเฮ ประกวด
ผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัว รวมทั้ง รางวัลพนักงานทํางานนาน
มอบเสือ้ สามารถผูป ฏิบตั ติ นตามคานิยมองคกร เปนตนและถือเปนการ
เลี้ยงปใหมพนักงานไปในตัวอีกดวย
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การสื่อสาร
รศ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจิตร (2554) นําเสนอกระบวนการสราง
องคกรแหงความสุขผานโมเดล “เปน อยู คือ” โดยมีสาระสําคัญ
ประการหนึ่งคือ “การสื่อสารอยางจริงใจ” เปนหัวใจประการหนึ่ง
ของการพัฒนาองคกรแหงความสุข โดยการสือ่ สารตองมีความจริงใจ
และสื่อสารอยางตรงไปตรงมาแลว การเลือกใชวิธีการสื่อสารตอง
เข า ใจลั ก ษณะของพนั ก งาน และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการสื่ อ สาร
แลวจึงเรียกวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เชน กรรมการผูจ ดั การ บริษทั นิธฟิ ดู ส
จํากัด เห็นวา การสื่อสารเรื่องดีๆ คุยในเวทีใหญ เรื่องไมดีคุยเปน
การสวนตัว ผูบ ริหารของคําแสด ริเวอร แคว รีสอรท มีเทคนิคเพือ่ ทําให
พนักงานใหความรวมมือกับหัวหนางาน โดยหากจะตอวาหัวหนางาน
จะกระทําในที่แจง แตถาชมจะแอบชม เพราะถาหัวหนาถูกตอวา
ลูกนองจะเห็นใจหัวหนา และถาชมใหลูกนองเห็นลูกนองจะไมทํางาน
ใหหัวหนา74
บริษัท นิธิฟูดส จํากัด มีกลองรับความคิดเห็นไวที่หองอาหาร
พนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะ ใหขอคิดเห็น หรือรองเรียนได
กรรมการผูจัดการเทานั้นที่สามารถเปดกลองรับฟงความคิดเห็นได75
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) มีโครงการโครงการ
เสียงตามสาย “16.9 คลื่นแหงสายใย ใกลชิด และ ผูกพัน” เปน
จุฑามาศ แกวพิจิตร. (2554). เปน อยู คือ. ใน จุฑามาศ แกวพิจิตร, วิชัย อุตสาหจิต, และ สมบัติ กุสุมาวลี, ความสุขหลากมุมมอง.
นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท นิธิฟูดส จํากัด. CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
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การเปดเพลงใหพนักงานฟงในชวงทํางาน รวมถึงเปนชองทางใน
การสือ่ สารขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตางๆ นโยบาย กฎระเบียบขอบังคับ
สงตอความรูสึกที่ดีที่มีตอกันมอบใหกันไดทุกวัน เปนการฝกทักษะ
การเปน DJ ใหกบั พนักงานทีม่ คี วามสามารถและสนใจจัดรายการเสียง
ตามสายในชวงเวลาตางๆ การดําเนินการพบวาสงผลใหประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานดีมากขึ้นและมีความเครียดนอยลง76
บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด เปดโอกาสใหพนักงาน
สือ่ สารกับองคกร หรือผูบ ริหารโดยผานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
หรือสื่อสารโดยตรงถึงฝายทรัพยากรบุคคลผานระบบคอมพิวเตอร
ภายในหรือ HR Online ทุกคํารองจะเก็บเปนความลับและถูกสงตรง
ถึงผูจัดการทั่วไปฝายทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะจัดการกับปญหาใหแลว
เสร็จในทันที หรือไมเกิน 3 วันทําการ หรืออยางชาที่ไมเกิน 1 เดือน
(ในกรณีที่เปนปญหาเกี่ยวกับนโยบาย หรือเกี่ยวของกับหลายฝาย)77
บริษัท นิธิฟูดส จํากัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 เดือน/ครั้ง
ในทุกครัง้ พนักงานจะไดคยุ เปนการสวนตัวกับกรรมการผูจ ดั การในเรือ่ ง
หนาที่ ความรับผิดชอบ สิ่งที่คิดวาดี หรือไมดี ถาพนักงานมีผลการ
ปฏิ บั ติ ง านไม ดี จ ะแจ ง ให พ นั ก งานทราบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ตนเอง
โดยเฉพาะในชวง 3 เดือนแรก78
บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สํารวจความสุขของ
พนักงานทุกๆ 3 เดือน โดยวัดภาพรวมของความสุขใน 4 ดาน คือ 1)
ดานบรรยากาศการทํางาน 2) ดานความเปนอยูและสวัสดิการ 3)
บรรยากาศในการเรียนรู และ 4) ความสุขโดยรวมเมื่อเทียบกับครั้งที่
ผ า นมา การประเมิ น ตั้ ง เป า หมายว า 40% ของพนั ก งานที่ ต อบ
แบบสอบถามมีความสุขโดยรวมในระดับ “ดีขึ้น” และ “ดีขึ้นมาก”
76
77
78

นพพร ทิแกวศรี, บุษยมาส ทองทรัพยเจริญ, และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). นวัตกรรมแหงความสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด. CD-ROM. Happy Home MODEL. 2553.
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัทนิธิฟูดส จํากัด. CD-ROM. Happy Home Model. 2553.
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การประมวลผลความสุขของพนักงาน แบงเปน 5 ระดับ คือ รูสึก
นอยลงมาก รูสึกนอยลง เทาเดิม ดีขึ้น และดีขึ้นมาก หากผลการ
ประเมินครั้งใดตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว จะสอบถามพนักงานและ
หัวหนางานเพิ่มเติมเพื่อคนหาสาเหตุของความไมมีความสุข79
บริษัท คาสเซอร พีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) มีพนักงาน
คนไทย 274 คน เมียนมาร 387 คน กัมพูชา 9 คน และลาว 3 คน
บริษัทพัฒนาผูประสานงานหรือลามเพื่อเปนตัวแทนและเพื่อสราง
ความเขาใจกับพนักงาน ทั้งนี้หัวใจสําคัญคือการใหขอมูลที่ถูกตอง
แกพนักงาน และใหพนักงานทุกคนเขาถึงและรับรูขอมูลอยางทั่วถึง
บริษัทสื่อสารกับพนักงานอยางตรงไปตรงมา อะไรที่ใหไดก็ให ถาทํา
ไมไดก็จะบอกตรงๆ วาทําไมได ไมอยางนั้นจะเหมือนกับการโกหก
พนักงาน เชน การขึ้นทะเบียนแรงงานตางชาติบริษัทจะแจงคาใชจาย
ในการดําเนินการตามความจริง ไมมกี ารเก็บเพิม่ และชวยดําเนินการให
ทั้งหมด หากพนักงานคนใดยังไมมีเงิน บริษัทจะใหผอนจายโดยบริษัท
ออกคาใชจายไปกอน80

จุฑามาศ แกวพิจิตร และนพพร ทิแกวศรี. (2554). บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด. ใน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, องคกรเอี่ยมสุข. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว. (2559). องคกรแหงความสุขทามกลางความหลากหลาย. กรุงเทพ : แอทโฟร
พรินท.
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การสงเสริมการทำงานเปนทีม
และการจัดการความหลากหลาย
ในองคกร
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี (2554) นําเสนอวาลักษณะสําคัญ
ประการหนึ่งขององคกรแหงความสุขคือ มีบรรยากาศการทํางาน
เปนทีมพนักงานมีความใกลชิด หรือมีความสัมพันธในองคกรสง81
ขณะที่ รศ.ดร.จุฑามาศ แกวพิจิตร (2554) นําเสนอวา “การใหเกียรติ
และใหโอกาส” เปนกระบวนการสําคัญของการสรางองคกรแหงความ
สุข โดยหนึ่งในวิธีการใหเกียรติเพื่อนรวมงาน คือ การเห็นคุณคาของ
เพื่อนรวมงานและการมองวาเพื่อนรวมงานคือบุคคลใกลชิด หรือ
การมองวาเพื่อนรวมงานเปนพี่นอง และเปนสมาชิกในครอบครัว
รวมถึงตองเขาใจเพือ่ นรวมงานซึง่ ความเขาใจนีจ้ ะนําไปสูก ารยอมรับ
และการปรับตัวเพื่ออยูรวมกัน82
คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผูจัดการบริษัทนิธิฟูดส จํากัด
ใหความเปนกันเองกับพนักงาน โดยพยายามใหพนักงานเห็นบอยๆ และ
หาโอกาสคุยกับพนักงาน ถาพบปญหาจะรีบแกไข กลวิธีหนึ่งที่ใช
เพื่อหาโอกาสพบพนักงานคือ ปกติมีแมบานทําหนาที่เดินเอกสาร
คุณสมิตจะหยิบเอกสารแจกใหพนักงาน และถามพนักงานวาเปน
อยางไรบาง มีปญหาอะไร ขาดเหลืออะไรไหม83
สมบัติ กุสุมาวลี. (2554). องคการหลากสไตล องคการหลากสุข. ใน จุฑามาศ แกวพิจิตร, วิชัย อุตสาหจิต, และ สมบัติ กุสุมาวลี, ความ
สุขหลากมุมมอง. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
โครงการพัฒนาองคกรความรูจากองคกรแหงความสุข. บริษัท นิธิฟูดส จํากัด. CD-ROM. Happy Home Model. 2553.
83
จุฑามาศ แกวพิจิตร. (2554). เปน อยู คือ. ใน จุฑามาศ แกวพิจิตร, วิชัย อุตสาหจิต, และ สมบัติ กุสุมาวลี, ความสุขหลากมุมมอง.
นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
81
82
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บริษทั ที.เอ็น.พาราวูด จํากัด มีกจิ กรรม “จิบนํา้ ชาชวยเพือ่ น”
เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามสถานการณเพื่อชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่มี
ความทุ ก ข ห รื อ ความเดื อ ดร อ น อาทิ ประสบอุ บั ติ เ หตุ ที่ ทํ า ให
เกิดการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือกระเปาสตางคหาย หรือรถจักรยานยนต
ประสบอุบัติเหตุเสียหาย เปนตน เมื่อพนักงานมีปญหาจะแจงมายัง
ฝ า ยบุค คล หรือถ าฝ ายบุ คคลรูวาพนัก งานมี ป ญ หาก็จะนํา ข อ มู ล
เขาหารือกับคณะทํางานฝายกิจกรรม เพือ่ รวมกันคิดออกแบบกิจกรรม
เพือ่ ใหความชวยเหลือ โดยมุง เนนการมีสว นรวมของพนักงานในองคกร
เชน การจัดงานจิบนํ้าชาชวยเพื่อน โดยมีกิจกรรมเลี้ยงขนม นํ้าชาและ
ตั้ ง กลองรั บ บริจ าคจากพนั ก งานเพื่อนําไปช วยเหลือ เป นรายกรณี
ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากพนักงานสวนใหญ ทําใหไดยอด
บริจาคจํานวนมากสําหรับชวยเหลือเพื่อนพนักงานที่ประสบปญหา84
บริษัท คาสเซอร พีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) มีพนักงาน
ทั้งคนไทย เมียนมาร กัมพูชาและลาว บริษัทสงเสริมใหพนักงานได
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดิมของพนักงาน เชน ในเทศกาล
งานบุ ญ ต า งๆ บริ ษั ท เห็ น ว า พนั ก งานชอบทํ า บุ ญ จึ ง ให พ นั ก งาน
ชาติตางๆ จัดงานบุญตามวัฒนธรรมของตนเองได เชน กิจกรรม
วันเขาพรรษาและออกพรรษา พนักงานเมียนมารจัดกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตร ซึ่งบริษัทอํานวยความสะดวกและเอื้อเฟอสถานที่ใหในการ
จัดงานบุญ อีกทั้งยังนิมนตพระจากประเทศเมียนมารเพื่อใหพนักงาน
ไดทําบุญตามวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง85

สัณหชัย กลิ่นพิกุล. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา.
เสนอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ และธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว. (2559). องคกรแหงความสุขทามกลางความหลากหลาย.
กรุงเทพ : แอทโฟรพรินท.
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การสรางวัฒนธรรมองคกร
วั ฒ นธรรมองค ก รจะเป น เครื่ อ งหล อ หลอมพฤติ ก รรมของ
พนักงาน ในยุค 4.0 นี้ วัฒนธรรมสําคัญที่องคกรควรปลูกฝงใหแก
พนักงาน ไดแก
1.
2.
3.
4.

การรักองคกร
การพัฒนาตนเอง
ความเชี่ยวชาญในงาน
การทํางานรวมกันเปนทีม/
วัฒนธรรมการทํางานแบบครอบครัว
5. การกลาแสดงความคิดเห็นและมีสวมรวมกับองคกร
6. การคิดคนนวัตกรรม

บริษัท พิธานพาณิชย จํากัด มีคานิยมองคกร หรือ “DNA
ของบริษัท 5 ขอ” ในเรื่อง 1) ความรูสึกปรารถนาจะทํางาน 2) การ
บริหารที่ดีมีคุณภาพ 3) จิตสํานึกความรักและผูกพันตอองคกร 4)
จิตสํานึกในการชวยเหลือผูอื่นและสังคม และ 5) ความชื่อสัตยสุจริต
บริ ษั ท กํ า หนดให ก ารจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ต อ งสอดแทรกค า นิ ย ม
ทั้ง 5 ประการ เชน การปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม
ดวยการรับสมัครพนักงานเพือ่ เปนอาสาสมัครเขารวมกิจกรรมชวยเหลือ
สังคม โดยฝายทรัพยากรบุคคลรับทําสมุดบันทึกความดีใหแกพนักงาน
เพื่อกระตุนและวัดผลพฤติกรรมของพนักงานตาม DNA ทั้ง 5 ขอ86
สัณหชัย กลิ่นพิกุล. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา.
เสนอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
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โรงพยาบาลบํารุงราษฎรใน โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
(Staff Recognition Program) เปนการยกยองพนักงานที่ทํา
ความดีหรือมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ทัง้ นีเ้ พราะนโยบายของโรงพยาบาล
บํารุงราษฎรใหความสําคัญตอพนักงาน โดยมีแผนยุทธศาสตรระดับ
องคกรที่วาดวยการพัฒนาระบบเชิดชูเกียรติพนักงาน โครงการเชิดชู
เกียรติพนักงานเปนการตอยอดจากโครงการดาวเดนบํารุงราษฎร
ที่ดําเนินตั้งแต พ.ศ. 2538 โดยมี 4 โครงการยอยคือ 1) โครงการขอ
เสนอแนะและนวัตกรรม (Staff Innovation Program) 2) โครงการ
ทําดี - ทันใด (On-the-Spot Reward Program) 3) โครงการดาวเดน
บํารุงราษฎร (Star of Bumrungrad) และ 4) โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement
Program: CQI)87
วัฒนธรรมองคกรของบริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด ไมไดชื่นชม
คนเกง แตชนื่ ชมคนดี คนดีและมีคณ
ุ ธรรม ซึง่ คุณธรรมในแบบฉบับของ
บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด หมายถึง การมีความซื่อสัตย ความอดทน
และการมีนํ้าใจ นอกจากนี้องคกรยังใหความสําคัญกับ ความรัก
องคกร อยูก บั องคกรนาน มีความอดทน พรอมจะฝาวิกฤตและปญหา
ตางๆ ไปพรอมกับองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท
จะใหคะแนนพนักงานที่มีคุณสมบัติขางตนดวย88

87
88

กรพินธุ คชรัตน และคณะ. (2558). นวัตกรรมสรางสุข ป 2. กรุงเทพ : แอทโฟรพริ้นท.
นพพร ทิแกวศรี และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). สรางสรรคจากใจ. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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การมุงเนนความพึงพอใจ
ของลูกคา ชุมชน
และทุกภาคสวน
ในยุ ค 4.0 รู ป แบบการประกอบธุ ร กิ จ ขององค ก รจะให
ความสําคัญตอการสงมอบคุณคาของสินคาและบริการ พรอมๆ กับ
การสงมอบสินคาและบริการที่ดี ประกอบกับความไวของโลกโซเชียล
ทําใหองคกรตองระมัดระวังในชื่อเสียงขององคกร ในทางกลับกัน
องคกรจะตองใหความสําคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษย
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มากยิ่งขึ้น
บริษัท วูดเวอรค ยูไนเต็ด จํากัด มีคานิยมในเรื่อง “ความ
พึงพอใจของลูกคา คือ หัวใจของความสําเร็จ” บริษัทดาสโก จํากัด
มีปรัชญาในการทํางาน “สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา พัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ใสใจพัฒนาบุคลากร”
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
มีวัฒนธรรมองคกรที่วา “กลาที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”
โดยใหความสําคัญในเรื่อง ดังนี้ 1) คุณภาพ (Quality) 2) นวัตกรรม
(Innovation) 3) ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfation)
4) ความรวมมือ (Teamwork) และ 5) ความฉับไว (Agility)89
1. คุณภาพ (Quality) คือการนําเสนอผลงานที่ดีเยี่ยม พรอมมี
ความมุง มัน่ ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาอยางตอเนือ่ ง
89

ธีรธรรม วุฑฒิวัตรชัยแกว, ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ, และกฤษฎา ลดาสวรรค. (2558). สุขทั่วไทย. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
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2. นวัตกรรม (Innovation) คือการสรางสรรคแนวคิดใหมๆ และ
รังสรรคงานใหมุงสูความสําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ
3. ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) คือ
การคาดการณและตอบสนองความตองการของลูกคาใหเหนือความคาด
หมาย
4. ความรวมมือ (Teamwork) คือการเสริมความแข็งแกรง
ดวยพลังของเครือขาย เพื่อความสําเร็จรวมกัน
5. ความฉับไว (Agility) คือ มุงสรรหาโอกาสใหมๆ อยูเสมอและ
ดําเนินการอยางรวดเร็ว
บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด มีคานิยมหลัก เพื่อการ
พัฒนาคนพัฒนางาน คือ STARCH ไดแก90

90

เพิ่งอาง

S = SPIRIT & MORAL

มีนํ้าใจ มีคุณธรรม

T = TEAMWORK

ทำงานเปนทีม

A = ACCOUNTABILITY

ที่ไววางใจได

R = RETURN ON INVESTMENT

สรางผลกำไร

C = CUSTOMER & COMMUNITY

เพื่อลูกคาและชุมชน

H = HUMAN DEVELOPMENT

พัฒนาคนใหยั่งยืน
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การรวมกิจกรรม/
สนับสนุนชุมชน
องคกรแหงความสุขมีแนวทางเพือ่ รวมกิจกรรม/สนับสนุนชุมชน
หลายวิธี การสงเสริมใหพนักงานมีจิตสาธารณะมีเปาหมายเพื่อให
พนักงานเห็นคุณคาของผูอ นื่ รวมถึงสรางจิตสํานึกเรือ่ งความกตัญู
และการเสียสละใหแกพนักงาน
กิจกรรมกลองเงินออม ของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก โดยบุคลากรสํานักการแพทยพื้นบานไทยรวมกัน
บริจาคเงินตามความสมัครใจ เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนให
นักเรียนในถิน่ ทุรกันดาร และซือ้ อุปกรณเครือ่ งใชทจี่ าํ เปนใหผสู งู อายุ
บริษทั ไทยเอ็นโอเค จํากัด มีกจิ กรรมชวยเหลือชุมชนใกลเคียง
บริษัท เชน ชวยเหลือเด็กยากไร ชวยเหลือเด็กตาบอด และกิจกรรมที่
สงเสริมใหสงั คมและสภาพแวดลอมในสังคมดีขนึ้ อาทิ กิจกรรม “ฟน ฟู
ปาชายเลน คืนนิเวศ ให ปู ปลา” การชวยเหลือพนักงาน และชุมชน
ใกลเคียงทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากภัยพิบตั นิ าํ้ ทวมเมือ่ ป 2556 เปนตน 91
บริ ษั ท สยามคู โ บต า คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด จั ด กิ จ กรรม
ค า ยอาสาโครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น ตามพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้นเปนประจําทุกป
เพื่ อ สร า งแหล ง ผลิ ต อาหารมอบให แ ก นั ก เรี ย นในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานความกาวหนา (งวดที่ 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
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ที่ประสบปญหาขาดแคลนอาหาร โดยใชการเกษตรเพื่อเปนอาหาร
กลางวัน โรงไฟฟาบางปะกงมีการชวยเหลือสังคมทั้งภายในและ
นอกองคกร เชน โครงการตัดผมเคลือ่ นที่ โครงการซอมอุปกรณไฟฟา
หนวยแพทยเคลื่อนที่ทันตกรรมเคลื่อนที่ใหกับชุมชนในบริเวณรอบ
โรงไฟฟา92
บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด สงเสริมใหพนักงานทําความดี
ทําเพื่อผูอื่นดวยความสมัครใจ โดยใชกิจกรรมกระตุนพนักงาน เชน
ทุกวันพุธบริษัทจะไปชวยงานสังคมสงเคราะห ทั้งเด็กกําพรา คนชรา
และมูลนิธิตางๆ เชน โครงการสานใยรักบานเด็กออนรังสิต โครงการ
พานองเทีย่ ว โครงการปนนํา้ ใจผูส งู วัย โครงการปนขาวสารแดนอ งชาว
เขา เปนตน บริษทั ยังสนับสนุนการใหรางวัลแกครูและใหทนุ การศึกษา
แกนักเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีตัวชี้วัดเรื่องการทํา
กิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูอื่นดวย กิจกรรมตางๆ เพื่อใหพนักงานให
ความสําคัญตอเพื่อนมนุษย และเพื่อนรวมงาน93
โรสกาเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน มีโครงการตลาดสุขใจ
เพื่อเปนชองทางจําหนายผลิตผลทางการเกษตรจากชุมชน รวมถึง
พืชผักทีพ่ นักงานบางสวนซึง่ เปนคนในชุมชนปลูกเอง สงตรงถึงผูบ ริโภค
ในราคาทีเ่ ปนธรรม นอกจากจะเปนประโยชนโดยตรงทีอ่ งคกรทําใหกบั
สังคมภายนอกแลว โครงการนี้ยังมีประโยชนโดยออมในการชวยสราง
ความตระหนักใหพนักงานเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดีจากการ
เลือกบริโภคผักปลอดสารพิษ และเห็นคุณคาของการสรางสังคมที่เปน
ธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบผูบ ริโภค ไมทาํ รายสังคมดัวยการหยิบยืน่ สาร
เคมีใหแกผอู นื่ ซึง่ เปนการสรางความตระหนักใหพนักงานเรือ่ งการรูจ กั
รับผิดชอบตอสังคม (happy society) อีกดวย94
เพิ่งอาง.
นพพร ทิแกวศรี และ สาธิต ตีเมืองซาย. (2556). สรางสรรคจากใจ. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น จํากัด.
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2558). รายงานความกาวหนา (งวดที่ 2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการความรูเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองคกร. เสนอ สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
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สรุป
การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
มีเปาหมายสําคัญคือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยจากการมี
รายไดระดับปานกลางสูระดับสูง ประเทศไทย 4.0 จะสงผลตอองคกร
หลายประการ ไดแก
1. การใหความสําคัญตอการเติบโตอยางยั่งยืนมากขึ้น
2. การเปลีย่ นการขายสินคาและบริการ เปนการขายคุณคาของ
สินคาและบริการ
3. การมองลูกคาในระดับที่กวางขึ้น
4. การพัฒนานวัตกรรมขององคกร
5. การหาพันธมิตรในการทํางาน
6. การมีสวนรวมเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา
7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
8. การใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ของพนักงานมากขึ้น
9. การสงเสริมใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค
10. การใหความสําคัญตอสมรรถนะและประสบการณมากกวา
วุฒิการศึกษา
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ผลของประเทศไทย 4.0 ยังจะสงผลตอพนักงาน ดังนี้
1. การพั ฒ นาสมรรถนะ (ด า นการนํ า เสนอความคิ ด เห็ น
การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค การคิดคนนวัตกรรม รวมถึง
สมรรถนะทีเ่ กีย่ วของดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเชีย่ วชาญ
ในงาน การบริหารการเงินและการดูแลสุขภาพตนเอง ความเชี่ยวชาญ
ในงาน ความสามารถในการบริหารจัดการ การมีคา นิยมและวัฒนธรรม
การทํางานที่สอดคลองกับองคกร ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ความรักองคกร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดูแลสุขภาพ)
2. การมีสวนรวมกับองคกรมากขึ้น
3. การรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน
4. การปรับตัวใหมีคานิยมและวิสัยทัศนรวมกับองคกร
5. การดูแลเรื่องคุณภาพชีวิต
6. การหาความรูเ รือ่ งการเงิน การดําเนินชีวติ แบบพอเพียง และ
มีโปรแกรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของพนักงาน
ผลกระทบของประเทศไทย 4.0 สงผลทัง้ ตอองคกรและพนักงาน
อย า งไรก็ ต ามเป น เรื่ อ งที่ ดี ที่ จ ะทํ า ให ค นไทยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
เพราะหากไมมีประเทศไทย 4.0 ในอนาคตสังคมไทยก็จะถูกบีบดวย
สิ่งแวดลอมใหตองเปลี่ยนเปลง การพัฒนาตนเองกอนที่จะถูกบังคับ
ยอมนําโอกาสที่ดีมาให
องคกรแหงความสุขมีลกั ษณะสําคัญประการหนึง่ คือ ความพรอม
ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให ทั น ต อ สถานะการณ แ ละเพื่ อ การเติ บ โต
อยางยังยื่น ดังนั้นจะพบกรณีศึกษาของหลายองคกรแหงความสุข
ทีพ่ ฒ
ั นาตนเองกอนทีจ่ ะมีนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเปนองคกรทีม่ ี
สมรรถนะสูง มีการจางงานดวยคาตอบแทนทีส่ งู มีการดูแลคุณภาพชีวติ
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ของพนักงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ หรืออาจกลาวไดวา
การพั ฒ นาองคก รใหเ ปนองคก รแหงความสุขชวยพั ฒ นาประเทศ
สูประเทศไทย 4.0
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ภาพความสัมพันธขององคกรแหงความสุขและประเทศไทย 4.0

อยางไรก็ตามประเทศไทย 4.0 จะเป นปจจัยเรงใหองคกร
ตองพัฒนา ทําใหเกิดองคกรแหงความสุขมากยิ่งขึ้น สงผลกลับสู
การเปนสังคมสุขภาวะ และทําใหคนไทยมีคณ
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การขับเคลือ่ นประเทศไทย 4.0 นีจ้ ะพัฒนาองคกรอยางไรใหสอดคลอง
กับสถานการณ?
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ภาพแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข 4.0

จากภาพนโยบายประเทศไทย 4.0 จะสงผลตอองคกร 10 ดาน
ดังที่ไดกลาวขางตนแลว ซึ่งทําใหองคกรตองปรับตัว การสรางองคกร
แหงความสุขจึงตองตอบสนองตอสิ่งแวดลอมนี้ อยางนอยควรพัฒนา
โปรแกรมตางๆ ดังตาราง
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ตารางสรุปกิจกรรม
เพื่อพัฒนาองคกรแหงความสุข 4.0
คนทำงาน
มีความสุข

(Happy People)

1. การพัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงาน
2. การจัดการการเงิน
และการแกไขปญหา
หนี้สินของพนักงาน
3. การสงเสริมสุขภาพ
ของพนักงาน
4. การสงเสริม
ความอบอุนใน
ครอบครัวและ
มุมนมแม
5. การสงเสริมสติ
ในการทํางาน
6. การสงเสริม
คุณภาพชีวิต/
ความผูกพัน
ตอองคกร

ที่ทำงานนาอยู

(Happy Home)

1. การพัฒนาทักษะ
การสอนงาน
2. สุนทรียสนทนา
3. การพัฒนาระบบ
การทํางานและ
นวัตกรรม
4. การสื่อสาร
5. การสงเสริมการ
ทํางานเปนทีม
และการจัดการ
ความหลากหลาย
ในองคกร
6. การสราง
วัฒนธรรมองคกร

ชุมชนสมานฉันท

(Happy Teamwork)

1. การมุงเนน
ความพึงพอใจ
ของลูกคา ชุมชน
และทุกภาคสวน
2. การรวมกิจกรรม/
สนับสนุนชุมชน
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“ประเทศไทย 4.0”
มีเปาหมายสำคัญ
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของคนไทย
จากการมีรายได
ระดับปานกลาง
สูระดับสูง
ประเทศไทย 4.0
สงผลตอ
องคกร
หลายประการ
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“ประเทศไทย 4.0”
มีเปาหมายสำคัญ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทย
จากมีรายไดปานกลาง
สูระดับสูง
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องคกร

แหงความสุข

4.0
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www.happy8workplace.com happy8workplace@gmail.com โทร 02-0356-311

