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 คําวา “นักสรางสุของคกร” มีการจุดประกายความคิดในการพัฒนา โดย ดร.ขวัญเมือง แกว

ดําเกิง โดยไดจัดทําโครงการพัฒนา “นักสรางสุของคกร” ดวย MapHR ขึ้นนับตั้งแตรุนที่ 1 ในป 

พ.ศ. 2555 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงรุนที่ 17 เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 มีนักสรางสุข

องคกร รวมจํานวนทั้งสิ้น 941 ทาน ทํางานอยูใน 445 องคกรทั่วประเทศ 

 ขอชื่นชมการทํางานของ “นักสรางสุของคกร” ทุกทานดวยใจจริง ที่ไดสรางผลงานใหเปน

ที่ประจักษ นับเปนความภาคภูมิใจของสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร รวมกับทีมงานสรางสุขในทุก

ภูมิภาคและพื้นที่การทํางาน กิจวัตรและพฤติกรรมการสรางสุขของทุกทานไดเปลี่ยนแปลงบริบทการ

ทํางานและผลักดันใหองคกรมีนโยบายการสรางสุข แผนงานโครงการที่มีการออกแบบกระบวนการ

สรางสุขสอดคลองกับสภาพการทํางานและวัฒนธรรมภายในองคกร ทําใหการขับเคลื่อนงานสราง

สุขมีพลังการขับเคล่ือนท่ีเขมแข็ง จากความรูความเขาใจที่ถูกตองและอาศัยกระบวนการทํางานที่

แปลงจากเรื่องความสุขที่เปน “นามธรรม” ไปสูความสุขที่สัมผัสไดอยางเปน “รูปธรรม” ผลักดันการ

ทํางานใหเกิดผลลัพธองคกรที่มีคุณภาพ จนไดรับการยอมรับจากผูบริหารองคกร นักพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในหนวยงาน/ องคกร และสถานประกอบการอยางกวางขวาง 

 ขอขอบคุณ ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง และทีมงาน ที่ไดริเริ่มพัฒนาดัชนีสุขภาวะองคกร หรือ 

Happy Workplace Index และหลักสูตร “นักสรางสุของคกร” ที่เชื่อมโยงหลักการทางวิชาการ

มาสูแนวทางปฏิบัติที่งายตอการนําไปใชใหกับผูทํางานสรางสุขในองคกร โดยเดินทางเผยแพรแนวคิด

และแนวทางรวมกับภาคีเครือขายที่ทํางานโครงการสรางเสริมองคกรสุขภาวะในพ้ืนที่ตางๆ ทั่ว

ประเทศ และขอขอบคุณ คณะวิทยากรทุกทาน ที่ไดทุมเทความพยายามดวยจิตใจที่มุงมั่นตั้งใจในการ

จัดเตรียมเนื้อหาทางวิชาการ การใหคําแนะนําปรึกษาในโอกาสตางๆ เพื่อใหผูเขาอบรมไดซึมซับวิธี

คิด วิถีทางแหงการสรางสุข และนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานและการพัฒนาไปสูองคกรแหง

ความสุข

โดยนายแพทยชาญวิทย วสันตธนารัตน

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สสส.

โดยนายแพทยชาญวิทย วสันตธนารัตน

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สสส.
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 ขอบคุณ ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหโอกาสผมไปรวมแลกเปลี่ยนเรียน

รูและรวมแชรประสบการณในเวทีของการอบรม “นักสรางสุของคกร”ดวยกระบวนการ MapHR

ในรุนตางๆท่ีผานมา ดวยประสบการณในอดีตที่ผมเคยทํางานตําแหนง HRในบริษัทเอเซียพรีซิ

ชั่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนกลุมแรกๆ ที่ทํา Happy Workplace เมื่อ

ราวป 2547 ในสมัยนั้นคุณหมอชาญวิทย วสันตธนารัตน เปนแพทยอาชีวอนามัยประจําอยูที่โรง

พยาบาลชลบุรี จากจุดเริ่มตนที่ชลบุรีมาถึงวันนี้ แนวความคิดเรื่อง Happy Workplace ไดพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปมาก ชวงแรกๆ ความสนใจก็ทําแคเพียงเรื่อง “การดูแลสุขภาพ” ของพนักงานใน

โรงงาน ทําอยางไรใหพนักงานมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวยจนตองขาดงาน แตมาถึงตอนนี้ไดขยายแนวคิด

ไปถึงเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” ซึ่งเปนเรื่องที่มีความทาทายมาก  “มองเรื่องคนเปนทุนมนุษย” 

มีการเตรียมความพรอม ทําอยางไรใหคนสามารถอยูกับงาน และทําอยางไรใหคนสามารถปรับสมดุล

ชีวิตของตัวเองไดอยางลงตัว เมื่อคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องสุขภาพดีก็จะตามมา โดยใหความสนใจ

ดูแลตั้งแตตนเหตุที่สําคัญเลยทีเดียว 

 มีการสรางองคกรใหพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา คนตองพรอมที่จะ

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง “ความสุขของคนตองหมายรวมถึงเรื่องคุณธรรมความดีและมีความ

สามารถเพิ่มมากขึ้นดวย” และ “องคกรแหงความสุขเปนองคกรที่พรอมใหคนทํางานอยางมีความ

สุข” ซึ่งองคกรจํานวนมากตางก็เขาใจและเห็นสําคัญในเรื่องนี้ แตประเด็นสําคัญคือ วิธีการจะทํา

อยางไร? จะเริ่มตนตรงไหน? 

 ดวยประสบการณที่ผมเคยทําหนาที่เปน HR เคยไดรับมอบหมายภารกิจใหเปนผูขับเคลื่อน

เรื่องเกี่ยวกับ “คนในองคกร” จึงสามารถกลาวยืนยันไดวา “กระบวนการ MapHR” เปนเครื่องมือ

ชวยนําทางที่ดีมากๆ เครื่องมือหนึ่ง วิธีคิดและกระบวนการของ MapHR มีความเปนธรรมชาติ มี

ลักษณะท่ีสอดคลองลงตัวกับจริตของคนทํางานและสอดคลองลงตัวกับจริตขององคกรโดยทั่วๆ ไป 

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานของ “นักสรางสุของคกร” ซึ่งไดนําแนวความคิดตามกระบวนการ 

MapHR ไปประยุกตใชจนเกิดนวัตกรรมภายในองคกร ไดถูกรวบรวมไวในหนังสือเลมนี้ นับวาเปน

อีกหนาประวัติศาสตรหนึ่งเปนผลงานที่มีคุณคาของนักสรางสุของคกร ความงดงามของเนื้อหา

สาระคงอยูที่ความแตกตางหรือความหลากหลายในเรื่องวิธีการและรูปแบบของแตละองคกร



รวมผลงานนักสรางสุของคกร : กระบวนการสรางสุข ตามโมเดล 

6

หวังเปนอยางยิ่งวา นักสรางสุของคกร ซึ่งปจจุบันไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และรวมตัวเปนเครือขาย

ขยายไปทุกพื้นที่ จะชวยเปนสวนหนึ่งของความพยายามในการรวมสรางสังคมของเราใหเปนสังคม

แหงความสุข มีความรัก ความเมตตาตอกัน มีรอยยิ้มมีความเปนมิตรไมตรีตอกัน เปนสังคมที่เอื้อเฟอ

ชวยเหลือแบงปนซึ่งกันและกัน   

 ขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ทําใหเกิดโครงการ 

Happy Workplace ขอบคุณ ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง และทีมงาน ที่พัฒนาเครื่องมือ Happy 

Workplace Index และกระบวนการสรางสุข MapHR ขอบคุณ ภาคีองคกรเครือขาย  นักสรางสุข

องคกร และวิทยากรทุกทาน ที่ลวนเปนกัลยาณมิตรแบงปนและแชรประสบการณอันทรงคุณคา ขอ

ใหทุกๆ ทานพบความสุขในทุกขณะ ตลอดไป 

 ขอชื่นชมนักสรางสุของคกรทุกทาน ที่มีความพากเพียร มุงมั่น ตั้งใจ ตลอดระยะเวลาการฝก

อบรมตามโครงการพัฒนา “นักสรางสุของคกร” ดวย MapHR

 ผมเช่ือมั่นวาการสรางความสุขสวนบุคคลผานการถายทอดโดยอาศัยกระบวนการพัฒนานัก

สรางสุของคกร จะสงผลตอการจุดประกายและแพรกระจายความสุขไปยังบุคลากรในภาคสวนตางๆ 

ขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

 การนําโมเดล MapHR ภายใตเครื่องมือ Happy Workplace Index ไปใชขับเคลื่อนความ

สุขในองคกรนับเปนสวนหนึ่งของกลยุทธท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรที่มีทัศนคติเชิงบวกและมีความ

สามารถใหยึดมั่นผูกพันและทํางานดวยความทุมเทอยางมีรอยยิ้ม อันจะสงผลตอการเติบโตและการ

อยูรอดขององคกร

 ในที่สุด ความรัก ความผูกพัน และความสุขของบุคลากรจากทุกองคกรจะนําไปสูการเพิ่ม

พลังเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางยั่งยืน ภายใตพ้ืนฐานของเศรษฐกิจฐาน

องคกรสุขภาวะ (Happy Workplace Based Economy)

โดย ดร.วัชรพงษ พนิตธํารงโดย ดร.วัชรพงษ พนิตธํารง
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 จากการที่ผมไดรับเกียรติและโอกาสจาก สสส. และ อาจารย ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง ใหเขา

รวมเปนทีมวิทยากรในการสราง “นักสรางสุของคกร“ (นสอ.) ดวยกระบวนการ MapHR จนกระทั่ง 

นสอ.ทุกทานไดนําหลักคิดและความรูตางๆไปปฏิบัติจนเกิดเปนผลสําเร็จ และไดนํามารวบรวมไวใน

หนังสือเลมนี้ ซ่ึงเปนเครื่องยืนยันถึงความพยายามและความอุตสาหะในการสรางองคกรแหงความ

สุขที่นาภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง

 ในระหวางการฝกอบรม ผมไดเห็นแววตาที่มุงมั่นของ นสอ. ไดเห็นความรวมมือ ไดเห็น

ความพยายามที่ทุกทานไดทุมเทเพื่อที่จะนําเสนอแนวคิด กิจกรรมที่สรางสรรคตางๆ ไดเห็นการนํา

เสนอที่หลากหลาย สนุกสนาน เฮฮา หลายคนเปนขวัญใจของเพื่อนๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ หลังจากการฝกอบรม ผมไดเห็นสังคมที่มีความรักความอบอุน ผานทางกลุม Line การ

เยี่ยมเยียนเพื่อนๆ การเปดรับใหเขาไปดูงาน การประกวดและนําเสนอผลงาน การแชรเรื่องราวและ

เรื่องเลาดีๆ แถมยังใจดีมาเปนพี่เลี้ยงใหรุนถัดไปอีกดวย 

 นี่แคเขียนผลลัพธที่ นสอ. ไดรวมกันทําก็มากมายเกินกวาจะบรรยาย และหากเรารวบรวม

ผลงานที่พวกเราชวยกันทําทั้งหมด ก็นาจะเปนผลงาน Happy Workplace เลมใหญ เลมหนึ่งที

เดียว ในฐานะของวิทยากรที่ไดรวมงานกันมา ผมรูสึกภูมิใจที่ไดแชรความรู ประสบการณ และขณะ

เดียวกัน ผมก็ไดเรียนรูเรื่องราวดีๆ จาก นสอ. ดวยเชนเดียวกัน 

 ความสุขเปนพื้นฐานที่สําคัญมาก ทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน ทัศนคติเชิงบวก การมอง

โลกในแงดี การนําความรู หลักการ Happy8, Happy Workplace Index, MapHR และเครื่อง

มือตางๆ มาประยุกตใช จะสรางความสุขความสําเร็จในชีวิตสวนตัว สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี 

สรางรอยยิ้ม และ สรางผลสัมฤทธิ์ที่ดีทั้งในองคกรและสังคมสวนรวม 

 ผมหวังเปนอยางยิ่งวา สังคมของนักสรางสุของคกร จะเปนสังคมที่ยิ่งใหญ และเปนแรง

ผลักดันใหหนวยงานของทาน สังคมและประเทศชาติเจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป เปนสังคมไทยที่มีรอย

ยิ้มและความสุขอยางแทจริง ขอขอบคุณอาจารย ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง ทีมงานที่นารัก คณะ

วิทยากรทุกทาน นักสรางสุของคกรทุกทาน รวมทั้ง ทานผูบริหาร และสํานักสนับสนุนสุขภาวะ

องคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เชน

นี้ไดเกิดขึ้น และขออวยพรใหหนวยงานของทานและนักสรางสุของคกร ประสบแตความสุข ความ

เจริญ ตลอดไป
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โดย ดร.ชัชฎา พารุงโดย ดร.ชัชฎา พารุง
 ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และตองการอยูกับมันนานๆ ไมอยากใหชวงเวลาที่มีความ

สุขจากเราไป แตเปนเรื่องปกติที่เมื่อมีความสุข ก็จะมีความทุกขสลับกันไป อยางนอยก็ขอใหมีความ

สุขมากกวาทุกขก็นาจะเพียงพอ ปจจุบันไมวาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตางเล็งเห็น

ความสําคัญของการสรางความสุขใหกับคนในองคกร หนวยงาน สังคม เพราะการที่คนเรามีความ

สุข จะตองมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มองโลกในแงดี คิดบวก มีความมุงมั่นตั้งใจทํางานดวยรอยยิ้ม 

งานก็ยอมจะประสบผลสําเร็จตามมา สรางคุณคาใหกับตนเอง ครอบครัว หนวยงาน และสังคมทั่วไป

 หลายองคกร หนวยงานที่มีความพยายามจะสรางความสุขใหกับบุคลากรในองคกร แตยังไม

ทราบวาจะเริ่มตนอยางไรดี ขอแนะนําใหอาน ศึกษาจากหนังสือรวมผลงานของนักสรางสุของคกร  

ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินผลงาน ในงาน “มหกรรมสรางสุข ครั้งที่ 1” ซึ่ง 

ดร.ขวัญเมือง แกวดําเกิง หัวหนาโครงการพัฒนานักสรางสุของคกร ดวย MapHR เปนเจาภาพ

จัดขึ้น โดยการสนับสนุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ผลงานที่ผานการคัดเลือกจากนักสรางสุของคกร ซึ่งมีการอบรมนับจากรุนที่ 1 

เดือนเมษายน 2555 เปนตนมา และปจจุบันมีนักสรางสุของคกรแลวถึง 17 รุน รวมจานวน 941 คน 

จาก 445 องคกรทั่วประเทศ ไดแสดงถึงกระบวนการสรางสุขที่ถูกนําไปใชจริงจากการทํางานของนัก

สรางสุของคกร จนตกผลึกและสกัดเอาองคความรูในการเสริมสรางองคกรแหงความสุข ดวยโมเดล 

MapHR นํามาจัดพิมพเปนหนังสือเพื่อเผยแพรใหกับผูที่จะทํางานสรางสุขใหกับบุคลากรในองคกร 

นักสรางสุของคกรมือใหม และผูที่สนใจสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกรของตนเอง

 หนังสือรวมผลงานของนักสรางสุของคกร เลมนี้ จึงนับเปนการยนระยะทาง ยนระยะเวลา

ในการเรียนรูและแสวงหาหนทางใหเกิดการสรางสุขในองคกรไดเปนอยางดี หวังเปนอยางยิ่งวา 

โครงการฯ จะมีการจัดทําหนังสือที่ดีมีคุณคาเชนนี้เผยแพรใหกับสังคมนักสรางสุของคกรตลอดไป 
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 โครงการพัฒนานักสรางสุของคกร ดวย MapHR ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสํานัก

สนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดจัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง สรางเสริมองคกรแหงความสุข ดวย MapHR “หลักสูตรนักสรางสุของคกร” รุน

ที่ 1 นับตั้งแตเดือนเมษายน 2555 ปจจุบันมีนักสรางสุของคกรแลวจํานวน 17 รุน รวม 941 คน จาก 

400 กวาองคกร 

 นักสรางสุของคกรที่ผานการอบรมไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งดานแนวคิดการสรางองคกร

แหงความสุข ดานการแสดงความเปนผูนํา ดานความรูและความเขาใจในการใชเครื่องมือตรวจสอบ

สุขภาวะองคกร (Happy Workplace Index) และออกแบบกระบวนการสรางสุขในองคกร ตาม

แนวคิด MapHR รวมทั้งการพัฒนาดานความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

 ภายหลังจากการอบรมไดมีการเยี่ยมชมและเขารวมกิจกรรมกับองคกรตางๆ มีการศึกษาและ

ติดตามผลงานของนักสรางสุของคกรในสถานท่ีทํางานและเวทีแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นพบวากระบวนการ

สรางสุขท่ีเกิดขึ้นในองคกรตางๆ มีความนาสนใจและสามารถนําไปใชประโยชนโดยการประยุกต

ความคิดสรางสรรคในการออกแบบกระบวนการสรางสุขตามแนวคิด MapHR จึงไดรวบรวมและจัด

ทําเปนหนังสือขึ้น เพื่อถายทอดแนวความคิด กระบวนการ และผลงานขององคกรนํารองที่โดดเดน

และไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานในงานมหกรรมสรางสุขครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 

ที่ผานมา

 คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหการสนับสนุนโครงการฯ ขอขอบคุณผูบริหารองคกรและทีมงานสราง

สุขจากองคกรตางๆ ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลที่เปนประโยชนตอการเผยแพรในครั้งนี้

 คณะผูจัดทํา

 กันยายน 2557
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 แนวทางการสรางสุขภาวะในที่ทํางาน (Healthy Workplace Framework) ขององคการ

อนามัยโลกเสนอวาองคกรที่จัดระบบการปองกัน สงเสริม สนับสนุนทั้งดานรางกาย จิตใจ และความ

ผาสุกของพนักงานไดนั้น จําเปนตองอาศัยการพัฒนา 4 ดาน คือ (1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ

ในการทํางาน (2) สภาพแวดลอมทางจิตใจและสังคมในการทํางาน (3) ทรัพยากรบุคคลดานสุขภาพ

ในที่ทํางาน และ (4) การเชื่อมโยงกับชุมชน และนิยาม“องคกรแหงความสุข”วาหมายถึง สถานที่ซึ่ง

คนทํางานหรือพนักงานสามารถรวมกันพัฒนากระบวนการในการปองกันปญหาและสงเสริมสุขภาพ 

ความปลอดภัย รวมทั้งสรางการเปนอยูที่ดีไดอยางยั่งยืน (Burton, 2010)  

 องคกรแหงความสุข (Happy Workplace) เปนเปาหมายสําคัญของศูนยสรางเสริมสุข

ภาวะองคกร สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ซึ่งมีความปรารถนาใหองคกรในประเทศไทยมีการสงเสริมให “พนักงานในองคกร” มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย มีมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผูรวมงาน ครอบครัว และ

สังคม สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกรไดมีการสงเสริมและพัฒนา “องคกรแหงความสุข” ตั้งแตป 

2547 โดยใชแนวคิดการจัดการ “ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8” ในการสงเสริมการดําเนิน

งานพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยหลัก “การสรางความสมดุล” ในการทํางานและใชชีวิตของพนักงาน บน

ฐานของสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปญญา ประกอบดวย 

8 องคประกอบยอย ไดแก สุขภาพดี (Happy Body) มีน้ําใจงาม (Happy Heart) ศรัทธาตอศาสนา

และศีลธรรม (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) แสวงหา

ความรู (Happy Brain) รูจักผอนคลาย (Happy Relax)  และจัดการรายรับรายจายของตนเองได 

(Happy Money) ซึ่งปจจุบันมีเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคลดวยตนเอง เรียกวา Happinometer 

(www.happinometer.com)

 การดําเนินงานดังกลาวจําเปนตองมีการพัฒนาปจจัยในระดับองคกรใหเอื้อตอการสราง

สุขในองคกรดวย ไดแก ระบบการจัดการ (M: Management) บรรยากาศและสภาพแวดลอมใน

การทํางาน (A: Atmosphere & Environment) กระบวนการสรางสุขในองคกร (P: Process) 
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สุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health) และ (5) ผลลัพธขององคกร (R: Result) ดังนั้น “องคกร

แหงความสุข” จึงหมายถึงองคกรที่มีคุณลักษณะดังนี้คือ “องคกรที่มีระบบการจัดการ มีการสราง

บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี มีกระบวนการกอใหเกิดการสรางสุขที่สงผลตอสุขภาพกายและ

สุขภาพใจ และเกิดผลดีตอผลลัพธขององคกร” การตรวจสอบสุขภาวะขององคกรสามารถสํารวจโดย

ใชเครื่องมือ Happy Workplace Index (www.happyworkplaceindex.com) 

 การดําเนินงานโครงการฯ ระยะที่หนึ่ง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 - มิถุนายน 2555) 

คณะทํางานโครงการฯ ไดศึกษาวิจัยพัฒนาชุด “ดัชนีสุขภาวะองคกร” เพื่อใชตรวจสอบสุขภาวะ

องคกรขึ้นจากการสังเคราะหกิจกรรมสรางสุขขององคกรสุขภาวะตนแบบในปพ.ศ. 2553 พบวา ดัชนี

สุขภาวะองคกร ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 5 มิติ คือ (1) ระบบการจัดการ (Management) (2) 

บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน (Atmosphere & Environment) (3) กระบวนการ

สรางสุขในองคกร (HWP Process) (4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ (Physical and Mental 

Health) และ (5) ผลลัพธองคกร (Organizational Result) รวมจํานวน 37 ขอ คาดัชนีสุขภาวะ

องคกรแสดงถึงระดับการจัดการสภาพปจจัยภายในองคกรที่เอื้อใหบุคลากรเกิดความสุขบนฐานของ

สุขภาพที่สมบูรณครอบคลุมทั้งกาย ใจ สังคม และปญญา 

 แผนภาพที่ 1 รายงานผลการตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร ป พ.ศ. 2555
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 รายงานผลการตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร จากระบบฐานขอมูลพบวา มีองคกรเขามา

ใชงานระบบฯ มากกวา 1,312 องคกร ขอมูลผลการตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร จําแนกเปน 4 

กลุมตามระดับการจัดปจจัยที่เอื้อใหเกิดความสุข ดังนี้ กลุมที่ตองรีบแกไข (คะแนน 0 - 48) มีรอยละ 

47.29 กลุมที่ยังไมมีอะไรแนนอน (คะแนน 49-56) มีรอยละ 15.18 กลุมที่กําลังกาวหนา (คะแนน 

57-73) มีรอยละ 21.31 และกลุมที่นาอิจฉา (คะแนน 74-100) มีรอยละ 16.27 (www.happiwor-

placeindex.com [10/07/2014])    

 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนการพัฒนานักสรางสุของคกร (กอนวันที่ 10 กันยายน 2555) 

และภายหลังการพัฒนา “นักสรางสุของคกร” (หลัง 10 กันยายน 2557) พบวา มีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นเล็กนอยในทุกมิติ คือ ภาพรวมของระดับสุขภาวะองคกร เพิ่มสูงขึ้นรอยละ จาก 55.05 เปน 

58.30 หรือเพิ่มขึ้น 1.61 หนวย เมื่อจําแนกรายมิติ พบวามิติดานกระบวนการสรางสุข (P) มีการ

เปลี่ยนแปลงมากที่สุดจาก 44.80 เพิ่มขึ้นเปน 48.15 (+3.35) รองลงมาไดแก มิติดานผลลัพธองคกร 

(R) มีการเปลี่ยนแปลงจาก 52.65 เพิ่มขึ้นเปน 55.25 (+2.60) และมิติดานบรรยากาศและสภาพ

แวดลอมในการทํางาน (A) มีการเปลี่ยนแปลงจาก 51.18 เพิ่มขึ้นเปน 52.45 (+1.27) ตามลําดับ ราย

ละเอียดดังตารางที่ 1

แผนภาพที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร ป พ.ศ. 2557
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 การวิเคราะหระดับสุขภาวะขององคกรดังกลาว สะทอนใหเห็นสภาพปจจัยที่เอื้อตอการสราง

สุขในดานการกระบวนการสรางสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก แตโดยองคกรในภาพรวมสวนใหญ

ยังมีระดับสุขภาวะอยูในกลุมที่มีสภาพปจจัยไมเอื้อตอการสรางสุขและจําเปนตองแกไขอยางรีบดวน

เกือบครึ่งขององคกรที่มีความสนใจและเขามาใชเครื่องมือการตรวจสอบฯนี้ นอกจากนี้มิติสุขภาพ

กายและสุขภาพใจ พบวา มีคาคอนขางต่ําสะทอนวากระบวนการสรางสุขในองคกร ยังไมไดมุงเปา

หมายในเรื่องการดูแลพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสูปญหากลุมโรคเรื้อรังที่บั่นทอนสุขภาพของพนักงานใน

วัยสูงอายุอีกดวย

 ท้ังนี้ ขอมูลจากการสํารวจนํารองของโครงการฯ ยังพบวาผูที่ทํางานสรางสุของคกรและนัก

พัฒนาทรัพยากรมนุษยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง “การสรางสุข” และ “การพัฒนา

องคกรแหงความสุข” ทั้งในระดับพนักงานและระดับองคกร โดยเฉพาะยังขาดความรูและทักษะใน

การตรวจสอบสุขภาวะองคกร และการออกแบบกระบวนการสรางสุขที่สอดคลองเหมาะสมกับบริบท

และวัฒนธรรมองคกรโดยความสุขในการทํางานจะเกิดขึ้นบนฐานความสําเร็จของการพัฒนาทั้งใน

ปจจัยระดับบุคคล และสภาพปจจัยในระดับองคกร องคกรสรางสุขจะเกิดขึ้นไดตองสรางเสริมปจจัย 

M-A-P-H-R ใหครบถวนและสมดุล

 จากสภาพปญหาดังกลาว โครงการฯ จึงไดริเริ่มพัฒนาหลักสูตร “นักสรางสุของคกร” ขึ้น 

เพื่อสรางเสริมศักยภาพดานการตรวจสอบสุขภาวะองคกรและการออกแบบกระบวนการสรางสุขให

กับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและผูรับผิดชอบงานสรางสุขในองคกร โดยมีการนํารองพัฒนา “นัก

สรางสุของคกร” รุนที่ 1 และรุนที่ 2 นับตั้งแตเดือนเมษายน 2555 เปนตนมา และพัฒนาอยางตอ

เนื่องมาถึงรุนที่ 17 ในเดือนกรกฎาคม 2557 

 การพัฒนา “นักสรางสุของคกร” ไดใชกระบวนการที่เรียกวา MapHR Model ซึ่งอาศัย

ขอมูลจากการตรวจสอบสุขภาวะองคกรดวยเครื่องมือ Happy Workplace Index รวมกับขอมูล

อื่นๆ นําเขาสูขั้นตอนการออกแบบ “กระบวนการสรางสุข” ที่เหมาะสมและสอดคลองตามบริบท

ขององคกร ทั้งนี้ MapHR ยอมาจากองคประกอบหลักของปจจัยสรางสุขในองคกร ประกอบดวย 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระดับสุขภาวะองคกร กอนและหลังดําเนินโครงการฯ

ป พ.ศ. มิติ M มิติ A มิติ P มิติ H มิติ R HWI Total

2557 63.10 52.45 48.15 44.30 55.25 52.65

2555 63.00 51.18 44.80 43.55 52.65 51.03

+เพิ่มขึ้น +0.10 +1.27 +3.35 +0.75 +2.60 +1.61
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M: Management คือ  สุขดวยการจัดการ A: Atmosphere & Environment คือสุขดวย

บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน P: Process คือสุขดวยกระบวนการสรางสุข H: 

Health คือสุขดวยสุขภาพกายและสุขภาพใจ และ R: Result คือสุขดวยผลลัพธองคกร 

 คําวา MapHR มีการใชลักษณะของตัวอักษรพิมพใหญบางเล็กบาง เพื่อใหเกิดความหมาย

ตอการทํางานของนักสรางสุของคกร นั่นคือ Map มีความหมายที่แสดงถึง “เสนทางที่มุงไป” หรือ 

“เสนทางที่กาวไป” และ HR หมายถึง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” หรือ “การพัฒนาบุคลากร

ในองคกร” เมื่อรวมความหมายของคําทั้งสองเขาดวยกันแลว คําวา MapHR จึงหมายถึง “เสนทาง

ที่มุงไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร” ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญที่สุดในกระบวนการผลิต

ผลงานแนวคิดการพัฒนาองคกรแหงความสุขจึงใหความสําคัญตอสุขภาวะหรือความสุขของคนใน

องคกร เพื่อใหมีศักยภาพและความพรอมสูงสุดสําหรับการผลิตผลงานที่มีคุณภาพตามเปาหมายขององคกร

แผนภาพที่ 3 โมเดลการพัฒนาองคกรสรางสุข ดวย MapHR

ขวัญเมือง แกวดําเกิง และคณะ (2555)
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 ผลการดําเนินงานในระยะที่สอง โครงการฯ ไดพัฒนาองคความรูในเรื่องตอไปนี้คือ (1) ดัชนี

ตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร มีระบบฐานขอมูลผูใชงานกวา 1,000 องคกร ผานเว็บไซต www.

happyworkplaceindex.com (2) พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม “นักสรางสุของคกร” ดวยการ

เสริมศักยภาพการพัฒนาองคกรสรางสุขในดานการตรวจสอบสุขภาวะองคกรและการออกแบบ

กระบวนการสรางสุข ดวย MapHR ซึ่งหลักสูตรนักสรางสุของคกร รุนที่ 1 เริ่มอบรมตั้งแตเดือน

เมษายน 2555 ปจจุบันมีนักสรางสุของคกรแลวจํานวน 17 รุน รวมจํานวน 941 คน จาก 400 

กวาองคกรทั่วประเทศ (3) การผลิตสื่อและเผยแพรผลงานของนักสรางสุของคกรที่ดําเนินการตาม

กระบวนการ MapHR ซึ่งมีการขับเคลื่อนงานระดับองคกรเกิดนโยบายสรางสุข กระบวนการและ

กิจกรรมที่นําไปสูการพัฒนาดานทักษะชีวิต (Life skills) และดานทักษะการทํางาน (Work skills) 

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสวนบุคคลและพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร รูจักการสรางความ

สมดุล (Balance) ในการใชชีวิต และตระหนักถึงคุณคาของงานที่ทํา (Decent Work) 

 แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข

วัญเมือง แกวดําเกิง และคณะ (2555)

 แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข แผนภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาองคกรสรางสุข

สรางภาพฝน

องคกรแหง

ความสุข

ศึกษาองคกร

- ประวัติ โครสราง และวัฒนธรรม - ปฎิทินองคกร

- บุคคลตนแบบ - ตรวจสอบสุขภาวะคกร

- ลำดับความสำคัญ - เหตุโยงใย

การดำเนินงานสรางสุขในองคกร

เรียนรูและแลกเปลี่ยน

ออกแบบกระบวนการสรางสุข

M : การจัดการ A : บรรยากาศและสภาพแวดลอม P : กระบวนการ 

H : สุขภาพกายและใจ R : ผลลัพธองคกร

1
2

3

4
5
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 จากการประเมินผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา พบวาผูบริหารองคกรและนักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย และโครงการเสริมสรางสุขภาวะองคกรในระดับพื้นที่ทั่วประเทศไดมีการเผยแพร

เครื่องมือ Happy Workplace Index และรวมจัดกิจกรรมอบรมตามหลักสูตร “นักสรางสุของคกร” 

ที่โครงการคิดริเริ่มขึ้น โดยลงทะเบียนสมัครเขารวมโครงการจํานวนมาก กระบวนการทําใหสามารถ

ผลิตนักสรางสุของคกรจํานวนมาก ใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาสูองคกรแหงความสุข มี

ทักษะในดานการตรวจสอบและการออกแบบกระบวนการสรางสุขใหเหมาะสมกับบริบทขององคกร 

รวมทั้งทําใหเกิดสัมพันธฺภาพและเครือขายระหวางผูทํางานสรางสุขจากองคกรตางๆ วิทยากรและ

คณะทํางานโครงการ ทําใหเกิดการสื่อสารถึงกันอยางตอเนื่องและเกิดโอกาสในการพัฒนาการ

ดําเนินงานสรางสุขดานอื่นๆ อีกมากมาย 

โครงการฯ ใหความสําคัญกับการเสริมพลังการทํางานของ “นักสรางสุของคกร” ภายหลังจากการ

อบรม เมื่อกลับเขาไปขับเคลื่อนงานในองคกรของตนเอง โดยใชยุทธศาสตรการทํางานรวมกับภาคี

เครือขายโครงการเชิงพื้นที่และภาคีกลุมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ มีการประสานการทํางานระหวาง

โครงการทุกระดับ อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผูจัดการโครงการ ผูบริหารองคกรภาคีที่เกี่ยวของ 

โดยมีการใหคําปรึกษา วางแผนการทํางานรวมกัน รวมกิจกรรมเสริมพลังในพื้นที่องคกร และการ

จัดกิจกรรมสงเสริมขวัญและกําลังใจ ยกยองผูที่มีผลงานใหมีโอกาสรับการชื่นชมและเผยแพรผลการ

พัฒนากระบวนการสรางสุขที่โดดเดนเปนที่ประจักษ เกิดผลลัพธอยางชัดเจนในการผลักดันนโยบาย

สรางสุขระดับองคกร การจัดตั้งคณะทํางานสรางสุข และสรางการยอมรับจากผูบริหารองคกร โดย

โครงการฯ ไดจัดงาน “มหกรรมสรางสุข ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มีผูเขารวมงาน

มากกวา 250 คนจาก 100 องคกร นอกจากนี้ โครงการฯ ไดมีการจัดสัมมนาแกนนํานักสรางสุข

องคกร รวมกับคณะวิทยากร และคณะทํางาน เพื่อรับฟงเสียงของผูบริหารและภาคีเครือขายการ

ทํางานเพื่อนําขอเสนอมาใชในการพัฒนาตอยอดโครงการฯ 

รอยยิ้มจริงใจ ของ “นักสรางสุของคกร”
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จัดโดย โครงการพัฒนานักสรางสุของคกร โดยการสนับสนุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1” “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1”
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»ÃÐ¡Ç´¼Å§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊØ¢

¾Ô¸Õ¡ÃÊÃŒÒ§ÊØ¢

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹¼Å§Ò¹

ªÕéá¨§â¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¡Ç´¼Å§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊØ¢

ÃÍÂÂÔéÁ¹Ñ¡ÊÃŒÒ§ÊØ¢

»ÃÐ¡Ç´¼Å§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊØ¢

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃÃÑºÃÒ§ÇÑÅ

»ÃÐ¡Ç´¼Å§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊØ¢

ºÃÃÂÒÂ “The keys to Happy Workplace”

â´Â ¹¾.ªÒÞÇÔ·Â� ÇÊÑ¹µ�¸¹ÒÃÑµ¹�
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จัดโดย โครงการพัฒนานักสรางสุของคกร โดยการสนับสนุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
บทความตีพิมพเผยแพรในวารสารสุขศึกษา ฉบับที่ 37 ปที่ 127 พ.ค.-ส.ค. 2557

 สังคมการทํางานที่ดีเกิดขึ้นไดเพราะปจจัยสภาพแวดลอมและระบบการจัดการขององคกร
สวนหนึ่งและคุณลักษณะของบุคลากรที่ทํางานรวมกันอยูในองคกรอีกสวนหนึ่ง แมวาวิถีการทํางาน
จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน มนุษยก็ยังจําเปนจะตองทํางานรวมกันอยูดี องคกรอาจมีความคาดหวังตอผลงานจาก
บุคลากรและการใชเวลาในสถานที่ทํางานแตกตางกัน เมื่อมีงานและเกิดการทํางานในสายการ
ผลิตผลงาน วิถีการทํางานของบุคคลจะหมุนวนไปตามพลังความคิด พลังกายและพลังใจ ระหวาง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

 “ÁË¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊØ¢Í§¤ì¡Ã ´éÇÂ MapHR ¤ÃÑé§·Õè 1”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
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ÃÍÂÂÔéÁ¹Ñ¡ÊÃŒÒ§ÊØ¢ º·¤ÇÒÁ´Õà´‹¹ Exercise ÊÃŒÒ§ÊØ¢ ÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹áÅÐº·¤ÇÒÁ

ºÍÃ�´àµÔÁ¾ÅÑ§....ÊÃŒÒ§ÊØ¢ ÃÍÂÂÔéÁ¹Ñ¡ÊÃŒÒ§ÊØ¢ Ã‹ÇÁàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ ÃÒ§ÇÑÅ¼Å§Ò¹´Õà´‹¹ÊØ´ÂÍ´
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ทางของกระบวนการบางสวนอาจทําใหเกิดทุกข แตละบุคคลมีวิถีในการปรับตัวเพื่อสรางความสมดุล
ในตนเอง และอาศัยสภาพปจจัยขององคกรเหนี่ยวนํามาเติมแตงความสุขเพื่อใหสามารถแสดง
ศักยภาพไดอยางเต็มที่ตามภาระหนาที่ที่ถูกมอบหมายและความทาทายที่องคกรกําลังเผชิญ

สภาพปญหาในที่ทํางาน 
 การใชชีวิตการทํางานในอนาคต มีแนวโนมวาคนวัยทํางานจะมีรูปแบบการทํางาน
เปลี่ยนแปลงไป ดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนา มีการทํางานผาน
เครือขายเสมือนจริง ที่เชื่อมตอสถานที่ทํางาน บาน พื้นที่ทางสังคมทําใหมีความยืดหยุนดานเวลา รูป
แบบ และสถานที่ทํางาน1 ความจําเปนที่ตองมีตัวสํานักงานจะลดลงเนื่องจากบุคลากรสามารถเรียก
ใชทรัพยากรท่ีจําเปนจากระบบฐานขอมูลไดตลอดเวลา การใชชีวิตในการทํางานจะมีความหลาก
หลายที่ชัดเจนใน 3 ลักษณะคือ การทํางานอยูที่บาน การทํางานที่เคลื่อนยายไปมา และการทํางาน
ในสํานักงาน 
 ประเทศไทยมีผูที่อยูในวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) ประมาณรอยละ 70 ของจํานวนประชากร
ทั้งประเทศในปจจุบัน การเพ่ิมขึ้นของสัดสวนผูสูงอายุในอนาคตอาจสงผลใหตองขยายชวงเวลาการ
ทํางานออกไป รวมทั้งสัดสวนคนวัยทํางานตอคนสูงอายุจะลดลงจาก 6 ตอ 1 เปน 3 ตอ 1 ในป พ.ศ. 
25631 สถานการณของคนวัยทํางานในสถานประกอบการเอกชนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่ง
มีประมาณ 14.4 ลาน2 อาจจะตองเผชิญกับสภาพปญหาทั้งภายในครอบครัวและการปรับสภาพการ
ทํางานรวมกับบุคลากรในองคกรมากยิ่งกวาในปจจุบัน 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรจึงตองเผชิญกับการแกไขปญหาของบุคลากร ไดแก
ความพึงพอใจในการทํางาน ความขัดแยงทั้งจากเรื่องสวนตัวและการทํางาน ความสัมพันธอยาง
ฉาบฉวยระหวางบุคลากรตางวัยและตางระดับ การขาดความผูกพันกับองคกร การลาออกจาก
งาน เปนตน แตการจัดการนี้มีเงื่อนไขในดานความแตกตางหลากหลายขององคกรทั้งในดานขนาด 
ประเภท งบลงทุน ระบบการบริหาร ผูนําองคกร ที่ตั้ง และสภาพแวดลอมของสถานประกอบการ
 สถานที่ทํางาน (workplace) เปนแหลงรวมของคนวัยทํางานจํานวนมาก เปนสถานที่ที่มีชวง
เวลาการใชชีวิตยาวนานในแตละวันและชวงเวลานี้ที่ระดับความสุขของคนสวนใหญจะอยูต่ํากวาคา
เฉลี่ยเมื่อคํานวณจากภาพรวมของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 3 สถานที่ทํางานจึงเปนพื้นที่เปาหมาย
สําคัญของการสงเสริมใหคนวัยทํางานเกิดการเรียนรูและมีความสามารถในการดูแลตนเอง เพื่อใหมี
ความพรอมเต็มที่สําหรับการทํางานอยางมีคุณภาพ
 การสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทํางานไดรับการพิสูจนเปนที่ประจักษแลววาจะมีผล
ดีตอองคกรอยางยิ่ง พนักงานที่มีความสุขในการทํางานจะมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาผลผลิต
เพิ่มคุณภาพงานใหกับองคกร และมีสวนในการสรางแรงบันดาลใจและแรงเสริมอื่นๆใหกับเพื่อนรวม
งานและบุคลากรทุกระดับในองคกร
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 รายงานผลการวิจัยภาพอนาคตสถานที่ทํางานในประเทศไทยในป พ.ศ. 2575 พบวา คนวัย
ทํางานจะมีรูปแบบการทํางานที่ตองใชเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น สงผลใหองคกรตองเรงปรับตัววางแผน
พัฒนาบุคลากรในองคกรเพื่อการเตรียมรับมือเขาสูยุคองคกรดิจิตอลในอนาคตอันใกล1 ซึ่งมีแนวโนม
วาคน Gen X และ Gen Y จะกลายเปนคนสวนใหญของกลุมสังคมในองคกร คนรุน Gen–X (เกิด
ป พ.ศ.2508-2523 อายุ 34-49 ป) มีลักษณะชอบความแปลกใหม เปนนักบริโภคนิยม และใหความ
สําคัญในการสรางสมดุลระหวางงานกับครอบครัว ในขณะที่คน Gen-Y (เกิดป พ.ศ.2524-2543 
อายุ 14-33 ป) ซึ่งไดรับการเลี้ยงดูแบบตอบสนองทันทีและการเติบโตมาในสังคมสมัยใหมทําใหมี
ลักษณะความอดทนลดลงในทุกดานจะไมรอคอยอะไรนาน มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมผูกพันกับ
องคกร คิดนอกกรอบ จะสามารถลาออกจากงานไดทันทีหากเกิดความไมพึงพอใจ ทําใหความสัมพันธ
ระหวางบุคคลลดลงและเปนไปอยางฉาบฉวย (virtual relationship)1 สภาพทางสังคมเชนนี้อาจกอ
ใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางคนตางวัยและสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมขององคกร 
 สภาพการทํางานท่ีมีมาตรฐานคุณภาพและการแขงขันทํางานใหไดงานตามเปาหมายและ
ทันเวลา ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีความกาวหนาเอื้อใหเกิดความสะดวกในการทํางาน ยิ่งทําใหเกิด
สภาพปญหาตอสุขภาพทางกายเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวออกแรงหรือเดินไปเดินมานอยลง มีการ
ทํางานอยางเรงรีบและตอเนื่องไมวาจะทํางานที่ใดก็ตาม เกิดภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ ไดแก ปวดคอ 
หลัง บา ไหล ขอมืออักเสบ นิ้วล็อค มือชา ตาพรามัว กระเพาะปสสาวะอักเสบ กรดไหลยอน ทอง
ผูก นอนไมหลับ วิตกกังวล เครียด ภาวะอวน และเกิดโรคเรื้อรังตามมาไดแก ความดันโลหิตสูง เบา
หวาน ไมเกรน เปนตน
 การจัดการสภาพชีวิตตนเองของพนักงานแตละคนมีความแตกตางไปตามศักยภาพพ้ืนฐาน 
ย่ิงสภาพปญหาทางกลุมสังคมในที่ทํางาน และสภาพปจจัยแวดลอมเสี่ยงตอสุขภาพมากเทาใด 
พนักงานก็ยิ่งจะตองมีวิธีปรับความสมดุลใหกับชีวิตมากขึ้นเทานั้น การไมรูเทาทันทางปญญาจึงนํามา
ซึ่งการมีภาระหนี้สิน ความขัดแยงในครอบครัว ขาดการบํารุงดูแลสภาพรางกายและความมั่นคงทาง
จิตใจ รวมทั้งบั่นทอนศักยภาพในการทํางาน

ความสุขในการทํางาน (happiness at work) 
 เลขาธิการองคการอนามัยโลก Ban Ki-moon กลาวในวาระครบรอบวันแหงความสุขสากล 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ความวา “ความสุขอาจมีไดหลายความหมายในกลุมชนที่แตกตาง แตเรา
ตางก็เห็นพองในทํานองเดียวกันวาคือ การยุติความขัดแยง ความอัตคัด และการลดเงื่อนไขของความ
ไมแนนอนตางๆ เพื่อการดํารงชีพของมนุษย” 4
 การใหความหมายและนิยามของคําวาความสุข มักจะมาความเชื่อและเหตุผลที่นํา
มากลาวอางถึง และการเชื่อมโยงสัมพันธกับความหมายดังกลาว แมวาพจนานุกรมไทยโดย
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะใหความหมายเพียงแควา ความสบายกาย สบายใจ5 องคการ
อนามัยโลก (2014)6 มีการกลาวถึงในทํานองเชื่อมโยงกันระหวาง healthy, well-being, quality of 
work life โดยอธิบายถึงฐานสําคัญ 4 ประการที่ตองทําใหเกิดความสมดุล ไดแก ฐานสุขภาพกาย 
(physical health) ฐานสุขภาพใจ (mental health) ฐานสุขภาพสังคม (social health) และฐาน
สุขภาพทางปญญา (spiritual health)7 
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 สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สสส. (2552) ไดอาศัยหลักการขององคการอนามัยโลกใน
การจับประเด็นเรื่อง “สุขภาวะสูการสรางสุข” ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อใชสําหรับสงเสริมการ
ทํางานรวมกับสถานประกอบการภาคเอกชน เรียกวา “ความสุข 8 ประการ หรือ happy8”8 ไดแก 
สุขภาพกายดี (happy body) ม ีน้ําใจงาม (happy heart) รูจักผอนคลาย (happy relax) มีความรู 
(happy brain) มีศีลธรรม (happy soul) จัดการรายรับรายจายได (happy money) มีครอบครัวดี 
(happy family) และสังคมดี (happy society) 
 ประสบการณการทํางานสรางเสริมองคกรสุขภาวะภาคเอกชน นับตั้งแตป พ.ศ. 2551 กลาว
ไดวา การนิยามขอบเขตของการสรางสุข 8 ประการนี้ นับเปนจุดเริ่มตนของการทําเรื่องที่ซับซอน
ใหเขาใจงายขึ้นในการสรางความเขาใจและพัฒนากรอบแนวความคิดในการทํางานเรื่องนี้ของผูที่
เกี่ยวของ สิ่งที่ปรากฏใหเห็นในเวลาตอมา ภายหลังการเผยแพรแนวคิดออกไปพบวา สถานประกอบ
การตางๆ ไดมีการทบทวนและวิเคราะหกิจกรรมที่ดําเนินการมาแลวในแตละปวาไดสรางเสริมความ
สุขใหกับพนักงานในดานใดแลวบาง มีความครอบคลุมหรือไม ดานใดทํามากไป ดานใดทํานอยไปหรือ
ยังไมไดทําเลย ก็เกิดการพัฒนากิจกรรมมากยิ่งขึ้น บางแหงสามารถคิดสรางสรรคกิจกรรมเดียวให
สามารถสนองตอบการสรางความสุขไดหลายประการ และทําใหเกิดสุขไดอยางตอเนื่องสอดคลองไป
กับปฏิทินการทํางานประจําป ก็ยิ่งทําใหแนวคิดนี้ถูกนําไปใชและขยายผลในวงกวางขึ้น 
 มิใชเฉพาะแตผูทํางานสรางสุขในสถานประกอบการภาคเอกชนเทานั้น หลักการนี้มีการนํา
ไปใชกับบุคลากรในหนวยงานทั่วไปดวย การที่บุคคลจะเกิดสุขแตละคนก็ตองเรียนรูความตองการ
ของตนเองและพยายามรักษาสมดุลใหเกิดข้ึนตลอดในแตละชวงวัย ไมใชเฉพาะเวลาอยูในที่ทํางาน
หรือท่ีบานเทานั้น แตรวมถึงทุกแหงที่ชีวิตตองดําเนินไป “การปรับปจจัยทั้งแปดใหเกิดความสมดุล
จึงเปนสิ่งเกื้อหนุนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต สภาวะที่เรียกวา “ความสุข” ก็จะเกิดขึ้นไดบอย
นั่นเอง” 
 การมาอยูรวมกันในสถานที่ทํางาน บุคลากรแตละคนจําเปนจะตองใชความพยายาม มากบาง 
นอยบางในการปรับและรักษาสมดุลใหเกิดสุขในการอยูและทํางานรวมกับบุคลากรอื่นๆ ในที่ทํางาน 
ดังนั้น บุคคลจึงจําเปนตองพัฒนาทั้งทักษะการทํางาน (work skills) และทักษะการใชชีวิต (life 
skills) ขอนี้ทําใหมีความแตกตางกันไดมาก เพราะแตละมีความยากงายในการปรับตัวและพัฒนาไม
เหมือนกัน การอยูรวมกันของบุคคลยอมตองอาศัยคุณลักษณะสวนบุคคลเปนพื้นฐาน อาศัยทักษะ
ในการสรางความสัมพันธใหการทํางานเกิดความราบรื่นและที่สําคัญสภาวะแวดลอมในองคกร
จะตองเอื้อใหเกิดการปรับตัวและการรักษาความสมดุลดังกลาวดวย ดังนั้นความสุขในการทํางาน 
(happiness at work) จึงกลาวไดวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นบนฐานความสําเร็จในระดับปจเจกบุคคลและ
ระดับองคกรประกอบกัน  
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องคกรสรางสุข หรือองคกรแหงความสุข (happy workplace)
 ผูเขียนชอบคําวา “องคกรสรางสุข” มากกวาคําวา “องคกรแหงความสุข” ดวยเหตุผลที่วาคํา
แรกใหความหมายในทํานองการพัฒนาหรือกําลังทําใหเกิดขึ้น คําที่สองใหความหมายคลายกับวาเปน
อยูแลวในตอนนี้มีสุขแลว ใครเขามาก็มีความสุข เต็มไปดวยความสุข ซึ่งมีองคกรจํานวนนอยที่เปนได
อยางคําที่สอง ผูเขียนจึงชอบคําวา “องคกรสรางสุข” มากกวา เพราะใครๆ ก็เปนได ตอนนี้มีสุขแลว
ก็ทําตอได ทําใหสุขยิ่งขึ้นไปอีกก็ไดหรือตอนนี้ยังไมเปนสุข แตกําลังพยายามอยู เตรียมความพรอม
อยู หรือกําลังรักษาใหมีอยูเรื่อยๆ เพราะวันขางหนาอาจไมสุขก็ได หากสภาพปจจัยเปลี่ยนแปลงไป
ไมเหมือนเดิม เชน มีผูบริหารคนใหม นโยบายเรื่องสวัสดิการเปลี่ยน เงินเดือนลดลง ขยายโรงงาน 
เปนตน
 คําวา happy workplace มีการใหความหมายในมุมมองตางๆ ดังนี้
 1) สถานที่ที่คนทํางานหรือพนักงานสามารถรวมกันพัฒนากระบวนการในการปองกันปญหา
และสงเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย รวมทั้งการเปนอยูที่ดีไดอยางยั่งยืน6   
 2) องคกรที่มีการสงเสริมใหพนักงานในองคกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใตสภาพแวดลอมที่เอื้อ
อํานวย มีมิตรภาพและสัมพันธภาพกับผูรวมงาน ครอบครัว และสังคม8 
 3) องคกรที่มีกระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมายและยุทธศาสตรสอดคลองกับ
วิสัยทัศนขององคกร เพื่อใหองคกรมีความสามารถและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําองคกรไปสู
การเติบโตอยางยั่งยืน8
 4) องคกรที่มีระบบการจัดการ สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี มีกระบวนการกอให
เกิดการสรางสุข สงผลตอสุขภาพกายสุขภาพใจ และเกิดผลดีตอผลลัพธขององคกร9

ปจจัยการพัฒนาองคกรสรางสุข (factors promoting a happy workplace) 
 องคการอนามัยโลก (The World Health Organization: WHO) มีเปาหมายในการพัฒนา
ใหเกิดที่ทํางานนาอยู (healthy workplace) โดยเสนอใหจัดระบบการปองกัน สงเสริม สนับสนุนทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ และความผาสุกของพนักงานควบคูกันกับไป มีแนวทางสําคัญ 4 ประการ6 คือ 
(1) สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (physical work environment) (2) สภาพแวดลอม
ทางสังคมในการทํางาน (psychosocial work environment) (3) ทรัพยากรบุคคลดานสุขภาพ
ในที่ทํางาน (personal health resources in the workplace) และ (4) การเชื่อมโยงกับชุมชน 
(enterprise community involvement). 
 การทํางานอยางมีความสุขหรือการสรางสุขในการทํางานของบุคคล อาศัยองคประกอบทั้ง
จากปจจัยคุณลักษณะบุคคล (individual characteristic) และปจจัยสภาวะแวดลอมในองคกรและ
สังคม คุณลักษณะสวนบุคคลเปนพ้ืนฐานอาศัยทักษะในการสรางความสัมพันธใหการทํางานเกิด
ความราบรื่น สวนสภาวะแวดลอมในองคกรจะตองเอื้อใหเกิดการปรับตัวและรักษาความสมดุลใน
การสรางสุขใหเกิดขึ้นดวย ดังนั้น ผูทํางานสรางสุขจึงควรใหความสําคัญกับปจจัยการพัฒนาทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคลและระดับองคกร อันจะนําไปสูการสรางพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่ตอบสนองตอ
การสรางสุขในองคกร
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 การศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ผานมา พบวาปจจัยคุณลักษณะบุคคลที่สําคัญ
ตอการพัฒนาองคกรสรางสุข 8,10,11,15,18 ไดแก การคิดบวก (being positives) การแสดงออก
ทางสรางสรรค (positives action) การแสดงอารมณทางบวก (positive emotions) ทัศนคติไว
วางใจ (trust attitude) การแบงปนและแลกเปลี่ยนหรือพฤติกรรมเชิงสังคม (pro-social behav-
ior) สภาวะสุขภาพ (health status) เปนตน ปจจัยดังกลาวสวนหนึ่งมีลักษณะสงผลซึ่งกันและกัน 
(a two-way interaction) โดยบางครั้งปจจัยอันหนึ่งเปนเหตุใหเกิดผลในการสรางสุขและบางครั้งก็
อาจกลับทางกันได เชน การมีรางกายแข็งแรงสงผลใหมีความสุข ขณะเดียวกันการมีภาวะสุขก็สงผล
ใหรางกายมีกําลังสดชื่นแจมใส เปนตน
 สําหรับปจจัยสภาวะแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการสรางสุขในชวงเวลาการทํางาน21 ซึ่งควบคุม
โดยผูบริหารและผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในองคกร ไดแก ระบบการจัดการ (management sys-
tems)11,13,20 บรรยากาศในองคกร (organizational climate)14,15,16,20 สภาพแวดลอม
ในการทํางาน (organizational environment) 11,16,17,20 กระบวนการและกิจกรรมสราง
สุข11,12,13,16,20 สุขภาพของพนักงานโดยรวม15,17,18,20 และผลลัพธขององคกร16,19 ราย
ละเอียดดังตารางสรุปปจจัยพัฒนาขององคกรสรางสุขและองคกรทั่วไป

ตารางสรุปปจจัยพัฒนาขององคกรสรางสุขและองคกรทั่วไป
ระดับ ปจจัยพัฒนาองคกรสรางสุข ปจจัยพัฒนาองคกรทั่วไป

ปจจัยระดับบุคคล การกระทําทางบวก การกําหนดเปาหมาย

มองเห็นคุณคาของงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ

การชวยเหลือ ความไววางใจ การทํางานเปนทีม

การรวมแรงรวมใจ ความรวมมือ การมีสวนรวม

การแบงปน แลกเปลี่ยน การแขงขัน

สัมพันธภาพ ความผูกพัน คนรูจักกัน 

ความทุมเท ความเปนเลิศ 

ปจจัยระดับองคกร ระบบการจัดการ (นโยบาย ผูนํา) ระบบผลตอบแทน มาตรการจูงใจ

บรรยากาศและสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน

กระบวนการสรางสุขในงาน กิจกรรมนอกสถานที่

สุขภาพกายและสุขภาพใจ การตรวจสุขภาพประจําป

ผลลัพธและผลผลิตมีคุณภาพ กําไร ปนผล
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แนวทางการพัฒนาองคกรสรางสุข 
 รายงานการจัดระดับความสุขของประชาชนใน 156 ประเทศ ระหวางป ค.ศ. 2010-201210 
พบวา ประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับที่ 36 ตํากวาประเทศสิงคโปร (32) แตมีลําดับสูงกวาประเทศ
เกาหลีใต (41) ญี่ปุน (43) และเนปาล (135) การจัดลําดับในครั้งนี้ไมมีการสํารวจในประเทศภูฎาน
ดินแดนตนตํารับการพัฒนาที่ใหความสําคัญดัชนีความสุขมวลรวม (Gross National Happiness: 
GNH) มากกวาดัชนีเศรษฐกิจมวลรวม (Gross National Product: GNP หรือ GDP) นับตั้งแตป 
ค.ศ. 1972 เปนตนมา เกณฑสําคัญที่ใชในการจัดลําดับครั้งนี้ ไดแก รายไดเฉลี่ยของประชากร อัตรา
การมีงานทํา ปญหาอาชญากรรม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ ดังนั้น ผลในการจัด
ลําดับจึงอาจมีขอโตแยงไดมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกใชดัชนีและเกณฑการประเมิน ซึ่งอาจสะทอน
ความสุขบนฐานความเขาใจและความเชื่อที่แตกตางระหวางดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานความมั่นคง นอกจากนี้ หนวยของการวิเคราะหที่มีระดับแตกตางกัน ไดแก ประเทศ จังหวัด 
องคกร และบุคคล ก็อาจมีชุดของตัวแปรหรือปจจัยที่สะทอนความสุขในลักษณะที่แตกตางกันไดอีก
ดวย
 สิ่งที่วัดได สามารถจัดการได (what gets measured gets managed) คํากลาวนี้ถูกตอง
เสมอสําหรับนักพัฒนาที่ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงและตองการทราบวาความเปลี่ยนแปลงดัง
กลาวมีทิศทางที่ถูกตองหรือไม เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนอยเพียงใด การวัดความสุขจําเปนตองเขาใจ
ธรรมชาติของความสุขที่มีเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปอยางรวดเร็วหากเปนการวัดที่ความรูสึกของ
บุคคล การวัดการมีสุขในระดับองคกรมีการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบเรียกวา Company Health 
Check (2007)20 สําหรับแนวทางของสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สสส. ไดพัฒนาและสงเสริม
ใหสถานประกอบการภาคเอกชนมีการตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร ดวย Happy Workplace In-
dex21,22,23 ซึ่งมีการเผยแพรผานระบบออนไลน (www.happyworkplaceindex.com)
การตรวจสอบดังกลาว นําไปสูการออกแบบกระบวนการสรางสุขที่เหมาะสมและสอดคลองตาม
บริบทขององคกร ตามแนวคิด MapHR9,23 ประกอบดวยองคประกอบหลักของปจจัยสรางสุขใน
องคกร 5 มิติ คือ M: Management หรือสุขดวยการจัดการ A: Atmosphere & Environment 
หรือสุขดวยบรรยากาศและสภาพแวดลอม P: Process สุขดวยกระบวนการสรางสุข H: Health สุข
ดวยสุขภาพกายและสุขภาพใจ และ R: Result สุขดวยผลลัพธองคกร การพัฒนาความสุขในองคกร
จะเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนจําเปนตองอาศัยองคประกอบหลักทั้งหาเปนหลักคิดในการพัฒนา
กระบวนการ 

การสรางความเปลี่ยนแปลงดานคุณลักษณะบุคคล 
(individual characteristic) ของพนักงานในองคกร
 ปจจัยดานบุคลากรนับเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการเพิ่มผลิตภาพและผลกําไรใหกับองคกร 
ผูประกอบการตางก็พยายามแยงชิงแรงงานคุณภาพ มีความรู และทักษะเชี่ยวชาญเขาสูระบบ การ
จางงานจึงเจาะจงแรงงานที่มีสมรรถนะสูง คุณลักษณะบุคคลบางอยางถูกหลอหลอมมาแลวจาก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสภาพสังคม และเปนสิ่งที่แผนกบุคลากรมักจะใชเปนเกณฑในการ
คัดเลือกพนักงาน (recruitment) เขาสูองคกร
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 environment) ไดแก ผูบริหารเปนตนแบบ ภาวะผูนํา สัมพันธภาพ สภาพแวดลอม 
กระบวนการสรางสุขในองคกร (process) ไดแก คณะทํางานสรางสุข กิจกรรมเนนสรางทุนมนุษย 
ชองทางการสื่อสาร สรางการเรียนรู สุขภาพกายและสุขภาพใจ (health) ไดแก ลดพฤติกรรมเสี่ยง
ตอโรค (บุหรี่  สุรา) ออกกําลังกาย ลดอุบัติเหตุ และผลลัพธขององคกร (result) ไดแก ความผูกพัน
ในองคกร ลดอัตราการลาออก และผลผลิต
แนวทางการพัฒนาองคกรสรางสุขในที่ทํางานแตละแหงจําเปนตองอาศัยการออกแบบเฉพาะที่
เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของตนเองทั้งปจจัยคุณลักษณะบุคคลของพนักงานและปจจัยระดับ
องคกร ประเด็นที่มีการกลาวถึงและถือวามีความสําคัญมากตอการพัฒนามีเพิ่มเติมดังนี้11
 1) การยอมรับขอตกลง (acceptance of the rule) บอยครั้งที่องคกรสามารถกําหนดขอ
ตกลงหรือสรางกฎเกณฑขึ้นมาไดโดยงาย แตยากที่จะสรางแรงจูงใจใหทุกคนปฏิบัติตามอยางพรอม
เพรียงกันโดยไมใชการบังคับ หรือทําใหเกิดการยอมรับขอตกลงหรือกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น ใหเปน
พฤติกรรมรวมกันของบุคลากรทั้งองคกร
 2) การมีสวนรวมทุกระดับ (participatory hierarchy) ในที่นี้หมายถึงการทําใหความรูสึกที่
มีกําแพงขวางกั้นหรืออุปสรรคตางๆ หายไป เพื่อใหเกิดการเขารวมกิจกรรม การแลกเปลี่ยน และมี
ความผูกพันเกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับ 
 3) ความสัมพันธทางบวกและบรรยากาศในการทํางาน (positive relations and working 
climate) การแสดงออกทางบวก (ความคิดเห็น คําพูด ทาทาง) ลวนมีสวนชวยสรางบรรยากาศใน
องคกรสรางสุข ทําใหการแสดงออกทางความคิดและพฤติกรรมเกิดผลดี เกิดสภาพแวดลอมที่ดีใน
การทํางานทั้งในเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคล ความพึงพอใจตองาน โดยเฉพาะในกลุมคนรุนใหม
ที่เขามาสูองคกร ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรจึงเปนสิ่งชวยใหเกิดผลลัพธที่ดี  
 4) ความประทับใจในคุณคาของงานที่ทํา (appreciation of the values of work) แนวคิด
เรื่องงานที่มีคุณคา (decent work) มาจากการมองเห็นความหมายของงานที่ไดรับมอบหมาย มีความ
รูสึกที่ดี ตั้งใจที่จะทํา ในที่สุดก็จะเกิดความรักและหวงแหนผลงานที่ประดิษฐขึ้นอยางประณีตบรรจง 
เต็มใจ และทุมเท ผลงานจึง มักมีคุณภาพสูง ความประทับใจในคุณคาของงานไมไดเกิดขึ้นจากปจจัย
เรื่องเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ได แตมาจากปจจัยดานสภาพสังคมกลุมเพื่อนและการกระตุนทาง
ความคิดของผูที่เกี่ยวของกระบวนการสรางงานนี้มีความสุขสอดแทรกหรือเบงบานอยูในระหวางทาง
และปลายทางที่ผลงานปรากฏ 
5) ลักษณะของการสื่อสาร (communication characteristic) นับวาเปนปจจัยที่ทรงอิทธิพลตอ
การสรางสุขในองคกร การสื่อสารที่เชื่อมโยงเขาถึงบุคลากรทุกระดับมักอาศัยการสื่อสารอยางไม
เปนทางการหลากหลายรูปแบบทั้งการแสดงทาทาง การใชคําพูด การใชสื่อและกิจกรรมตางๆ เชน 
ภาพกิจกรรมของพนักงานและครอบครัว การประกวดรองเพลง เรื่องเลาประสบการณที่ประทับใจ 
เปนตน
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บทสรุป
 วิถีแหงการสรางสุขไมอาจลอกเลียนกันได และสภาพปจจุบันปจจัยภายในองคกรก็ลวนแต
ชักนําใหสภาวะแหงความสุขหดหายไปไดโดยงาย และแมวาผูบริหารสวนหนึ่งมองวาการพัฒนา
ทักษะชีวิตใหกับบุคลากรเปนเรื่องไมจําเปน กระทบตอกระบวนการผลิต และตองใชเวลา ยิ่งอบรมก็
ยิ่งมีคาใชจาย เมื่อพัฒนาคุณภาพสูงขึ้นไมนานก็ลาออก แตหากพิจารณาถึงรูปแบบการทํางานทั้งใน
ปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งมีผลชัดเจนตอความสัมพันธระหวางบุคลากร ทําใหองคกร
ขาดความรูจากการเรียนรูระหวางพนักงาน การถายทอดทักษะงาน การแบงปนและแลกเปลี่ยน รวม
ทั้งการพัฒนาผูนําตนแบบในดานตางๆ อันจะสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตและคุณภาพงาน 
สถานที่ทํางานจึงยังเปนแหลงสําคัญที่ผูคนจะไดเรียนรูทักษะงานและพัฒนาทักษะการใชชีวิตรวมกัน 
รวมท้ังหลอมรวมความรูและความสามารถในการทํางานเพื่อสรางสรรคประโยชนตอองคกรและ
สังคม ดังนั้น ผลที่ไดจากการจัดกระบวนการสรางสุขใหกับบุคลากรในองคกรและการพัฒนาสูองคกร
สรางสุขจึงมีน้ําหนักมากกวาสิ่งที่องคกรจะตองลงทุน 
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ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมปนทอง2  ตําบลหนองขาม 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ชื่อยอ TSHG

 “เรามีความมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะทําใหผูขับขี่ทั่วโลกเขาถึงยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง 
ปลอดภัย มีคุณภาพดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการสงมอบชิ้นงานที่มีราคาเหมาะสม ดวย
ความมุงมั่นดังกลาวเราเชื่อวาจะสามารถทําใหลูกคาของเรา ประสบความสําเร็จ ทําใหคุณภาพชีวิต
ของพนักงานดีขึ้นและทําใหสังคมดีขึ้น”

ตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัท

 บริษัท ไทยซัมมิท เทป จํากัด และบริษัท ไทยซัมมิท คอน-เน็คเตอร จํากัด มีพนักงานรวม
กันประมาณ 200 คน (พนักงานรวมท้ังหมดของบริษัทเครือประมาณ 3,000 คน) ทําอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสายไฟซึ่งเปนสายไฟแรงดันต่ําที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต ผลิตเทปกาว
พันสายไฟชนิดตางๆ และปมโลหะขึ้นรูป (Terminal) และฉีดพลาสติด (Connector) สําหรับประกอบ
เปนกลุมสายไฟในธุรกิจยานยนตทุกชนิด

บริษัท ไทยซัมมิท เทป จํากัด 
บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร จํากัด

ตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัทตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัทตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัทตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัทตัวอยางผลิตภัณฑของบริษัท
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นี่คือวิสัยทัศนของบริษัท ไทยซัมมิท กรุป ในชวงป พ.ศ. 2555-2559 ดวยวิสัยทัศนดังกลาวนี้เอง
ที่เปนแรงขับเคลื่อนใหบริษัทฯ กาวขึ้นเปนบริษัทชั้นนําของประเทศ ดวยความพรอมที่จะมอบสิ่งที่
ดีใหกับลูกคา และไมลืมที่จะคํานึงถึงคุณคาของพนักงานที่เปนเรี่ยวแรงสําคัญ ภายใตคติพจนที่วา 
“Before We Build Parts, We Build People” จึงกลายเปนความมุงมั่นที่จะพัฒนาบริษัทใหองคกร
เปนสถานที่ทํางานแหงความสุข หรือ Happy Workplace

 กวาจะมาเปน Happy Workplace
 องคกรไดมีความพยายามสรางองคกรแหงความสุขตลอดหกปที่ผานมาในรูปแบบตางๆ ซึ่ง
สวนใหญก็เปนแนวคิดที่องคกรคิดและดําเนินการกันเอง โดยมีการคําถามดังนี้ 
 “ทําอยางไรใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”
 “ทําอยางไรใหพนักงานทุกคนรูสึกวาโรงงานของเขา คือบานของเขาอีกสวนหนึ่ง
         เหมือนกับครอบครัวที่การจะแยกจากกันนั้นยอมมีความผูกพันและมีความรูสึก
 เปนหุนสวนของบริษัทฯ”

 เราตองการเห็นภาพความสุขที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไดนําแนวคิด HAPPY 8 มาเปนหลักยึดใน
การดําเนินงานสรางสุข แตก็ยังไมสามารถทราบไดวากิจกรรมหรือสิ่งที่ทํานั้นทําใหพนักงานมีความ
สุขจริงหรือไม คณะทํางานสรางสุขก็เปนอีกปจจัยหลักอันหนึ่งที่ตัวกําหนดทิศทางการสรางสุขใน
องคกรใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมและเชิญชวนใหพนักงานเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ 
 การกําหนดแผนงานปฏิบัติงานในโครงการสรางสุขที่ผานมาคณะทํางานของบริษัทมักจะเปน
ผูกําหนดวาอยากจะทําอะไร และคิดวาทําอะไรพนักงานจึงมีความสุขเพิ่มขึ้น โดยไมไดมีเกณฑการ
กําหนดสําหรับการวัดผลลัพธที่ชัดเจน ยังไมไดมีการวัดความสุขของพนักงาน และการตรวจสอบสุข
ภาวะองคกร บริษัทมีการใชเพียงอัตราการลาออกเปนเกณฑในการประเมินผลเปนหลักเทานั้นในตอน
แรก 
 ชวงเวลานั้น ป พ.ศ. 2555 ศูนยสรางเสริมสุขภาวะองคกร สํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดจัดโครงการพัฒนานักสรางสุของคกร 
ดวย  s บริษัท ไทยซัมมิท เทป จํากัด และบริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็กเตอร จํากัด จึงไดสงบุคลากร
เขารับการอบรมในโครงการพัฒนา “นักสรางสุของคกร รุนที่ 2” ณ คุมหมอมไฉไล จังหวัดนครปฐม 
เปนระยะเวลา 3 วัน  2 คืน ไดรวมทํากิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริม
ศักยภาพ “นักสรางสุของคกร” ทั้งดานภาวะผูนํา ดานแนวคิดการสรางสุข ดานการใชเครื่องมือ และ
ดานแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภาพทีมงานบริษัทไดเขารวมกิจกรรม
อบรมหลักสูตร “นักสรางสุของคกร”
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จุดเปลี่ยน กาวไปสู Happy Workplace 
 จากการอบรมหลักสูตร “นักสรางสุของคกร” ในครั้งนั้น ทีมงานบริษัทฯ ไดนํากระบวนการ
พัฒนาองคกรสรางสุข 5 ขั้นตอน ตามโมเดล MapHR มาประยุกตใชในการดําเนินงานสรางสุขใน
องคกร  ทีมงานของบริษัทไดเรียนรูวาการจะกาวไปสูการเปนองคกรสุขภาวะนั้นไมใชเรื่องงาย จึง
จําเปนตองอาศัยกรอบแนวคิดหรือแนวทางเพื่อใหสามารถพาองคกรไปไดอยางถูกทิศทาง บริษัทได
อาศัยกระบวนการสรางสุข 5 ขั้นตอน ประกอบดวย (1) สรางภาพฝนองคกรแหงความสุข (2) ศึกษา
องคกร (3) ออกแบบกระบวนการสรางสุข (4) ดําเนินการสรางสุขในองคกร (5) เรียนรูและแลก
เปลี่ยน มีการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้

1. สรางภาพฝนองคกรแหงความสุข
 “การสรางภาพฝนองคกรนั้น เปนการบงบอกถึง
สิ่งที่เราอยากจะเห็น อยากจะเปนในอนาคต ฉะนั้นคณะ
ทํางานจึงไดทําการสรางภาพฝนองคกรรวมกันดังภาพ”  

2. ศึกษาบริบทองคกร 
 การศึกษาบริบทองคกรนั้นเปนอีกขั้นตอนที่สําคัญ
ที่จะทําใหเราเขาใจสภาวการณในปจจุบันขององคกรอยาง
รอบดาน และจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องคกร ปฏิทินการทํางานในองคกร ความสุขของพนักงาน 
และปจจัยในการสรางสุขระดับองคกร สรุปไดดังนี้
  2.1 วัฒนธรรมองคกร (History & Culture)
 “เรา TST & TSC มารวมกันสรางสรรควัฒนธรรมองคกร” คือขอความที่ถูกเขียนแสดงไว
บนโปสเตอรของวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ โดยมีคําสําคัญที่จะใหพนักงานนําไปปฏิบัติ ตั้งแตการ
ทํางานเปนทีม (Teamwork) การรับผิดชอบตอสังคม(Social Responsibility),การพัฒนาอยางตอเ
นื่อง (Continuous Improvement) ความคิดริเริ่ม (Initiative) จิตสํานึกดานการบริการ (Service 
Mind) ความเปนผูนํา (Leadership) พันธะสัญญา (Commitment) ความมีคุณธรรม (Integrity) 
และความตระหนักเรื่องตนทุน (Cost Awareness) โดยใหความสําคัญตอบุคคลากรในการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองคตามเปาหมายจึงไดใช คติพจนที่วา“Before We Build Parts, We Build People”
  2.2 ปฏิทินสรางสุขในองคกร (Happy Workplace Calendar) 
 ทีมงานไดจัดทําปฏิทินจัดกิจกรรมสรางสุข ให
สอดคลองตามชวงเวลาของการทํางานในบริษัทกําหนดวา
กิจกรรมใด ทําในชวงเวลาใด มีระยะเวลาเทาใด รวมทั้ง
กําหนดชวงเวลาที่ทําการประชาสัมพันธ  ชวงเวลาดําเนิน
งาน ประเมินผลหลังกิจกรรม และการนําเสนอแผนงาน
ประจําปในชวงสิ้นป ดังภาพ

ภาพฝนองคกรแหงความสุขของบริษัท 
ไทยซัมมิท เทป และ ไทยซัมมิท คอน
เน็คเตอร

ภาพฝนองคกรแหงความสุขของบริษัท 
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ปฏิทินสรางสุขประจําปของบริษัท

  2.3 วัดความสุขของพนักงาน
บริษัทฯ ไดทําการตรวจสอบสุขภาวะในระดับบุคคลโดยใชเครื่องมือ Happinometer ซึ่งมี 9 ดาน 
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1) สุขภาพดี (Happy Body) ไดคะแนน 66.43 6) สังคมดี (Happy Society) ไดคะแนน 61.66

2) ผอนคลายดี (Happy Relax) ไดคะแนน 60.10 7) ใฝรูดี (Happy Brain) ไดคะแนน 66.13

3) น้ําใจดี (Happy Heart) ไดคะแนน 71.89 8) สุขภาพเงินดี (Happy Money) ไดคะแนน 63.60

4) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ไดคะแนน 75.36 9) การงานดี (Happy Work Life) ไดคะแนน 64.57

5) ครอบครัวดี (Happy Family) ไดคะแนน 65.33    คะแนนเฉลี่ย เทากับ 59.5

กราฟแสดงผลการวัดความสุขของพนักงาน โดยใช Happinometer

  2.4 ตรวจสอบสุขภาวะองคกร (ระดับองคกร) 
คณะทํางานไดรวมกันระดมความคิดเห็น เพ่ือตรวจสอบสภาพปจจัยที่เอื้อ

ใหเกิดการสรางสุขในองคกร โดยใชคูมือตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร ซึ่งแบงเปน 5 มิติ 37 ตัว
ชี้วัด และนําไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะองคกรแบบออนไลน ผานเว็บไซต
www.happy-workplace.com/hwi ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 พบวา รอยละของความสําเร็จจาก
ภาพรวมขององคกรอยูที่ 81.08 โดยที่ระดับคะแนนของมิติที่ 1 สุขดวยการจัดการ มิติที่ 2 สุขดวย
บรรยากาศในที่ทํางาน มิติที่ 3 สุขดวยกระบวนการสรางสุข มิติที่ 4 สุขดวยสุขภาพกายและใจ และ
มิติที่5 สุขดวยผลลัพธองคกร อยูที่ 100, 80.56, 89.29, 61.36 และ93.75 ตามลําดับ

ผลจากการตรวจสอบสุขาภาวะระดับองคกร โดยใช Happy Workplace Index
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  2.5 วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของปจจัยสรางสุขในองคกร
 คณะทํางานไดรวมกันวิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออน (Strengths & Weakness) จาก 37 
ตัวชี้วัด เพื่อทราบถึงจุดออนขององคกรที่ตองพัฒนาและจุดแข็งที่จะเอื้อใหเกิดกระบวนการสรางสุข
ในองคกร 
จุดแข็งขององคกร มีดังนี้
ขอ1 ระบบบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงาน
ขอ2 นโยบายคุมครองพนักงานตามกฎหมายแรงงาน 
ขอ3 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับ 
ขอ4 ระบบการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฎหมาย 
ขอ5 ระบบการใหรางวัลยกยองพนักงาน 
ขอ6 ระบบและกลไกในการพัฒนาความกาวหนา                                                                                   
ในอาชีพ ตามศักยภาพของพนักงาน
ขอ35 อัตราการลาออกของพนักงาน
ขอ36 ผลิตภาพแรงงานขององคกร
ขอ37 ผลิตภาพรวมขององคกร          ตารางวิเคราะหจุดแข็ง
ขององคกร

จุดออนขององคกร มีดังนี้
ขอ13 องคกรดูแลความสุขของครอบครัวพนักงานเปนอยางดี
ขอ14 การรวมพัฒนาชุมชนสังคม และ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ขอ15 การชวยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/
พิการใหกลับสูงาน
ขอ23 พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ 
(การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา) 
ขอ24 กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและสราง
ความสัมพันธอันดีในครอบครัว
ขอ27 การออกกําลังกาย
ขอ28 รอยละของคาดัชนีมวลกาย (BMI) * 
ของพนักงานที่อยูในระดับปกติ                                                    ตารางวิเคราะหจุด
ออนขององคกร
ขอ31 ระดับความเครียดของพนักงาน 
ขอ32 ระดับความรูสึกเปนเจาของรวมของทุกคนในองคกร 

  2.6 จัดลําดับความสําคัญของทุกขในองคกร
 จากนั้นบริษัทไดนําจุดออนมาจัดลําดับความสําคัญหาหัวขอที่ตองการพัฒนาดังกลาว โดย
ใชวิธี ใหพนักงานมีสวนรวมในการจัดทําดวยการขอความคิดเห็นในที่ประชุมและใหแตละทานให
คะแนนเพื่อม

ขอ6 ระบบและกลไกในการพัฒนาความกาวหนา                                                                                   

ขอ14 การรวมพัฒนาชุมชนสังคม และ การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
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จัดทําเปนคาเฉลี่ย ซึ่งเกณฑที่ใชในการจัดลําดับความสําคัญ ไดแก (1) ความเปนไปได (Feasibility)           
(2) ขอตกลงรวมกัน (Commitment) (3) ความสุข (Happy) (4) งบประมาณ (Cost) (5) ระยะ
เวลา (Time) เกณฑการใหคะแนน มีดังนี้ 
1) ความเปนไปได (Feasibility) คือ การพัฒนาตามขอเสนอ จะมีการสนับสนุนมาก - นอยเพียงใด?
 เปนไปไดนอย 1  เปนไปไดมาก 5
2) ขอตกลงรวมกัน (Commitment) คือ โอกาสในการทําใหเกิดขอตกลงรวมในการพัฒนามีมาก - 
นอย เพียงใด?
 มีโอกาสนอย 1  มีโอกาสมาก 5
3) ความสุข (Happy) คือ ตอบโจทยการเสริมสรางความสุขของพนักงานในองคกรมาก-นอยเพียงใด?
 มีโอกาสนอย 1  มีโอกาสมาก 5
4) คาใชจาย (Cost) คือ ขอเสนอในการพัฒนามีคาใชจายสูงมาก - นอยเพียงใด?
 คาใชจายสูง 1  คาใชจายนอย 5
5) ระยะเวลา (Time) คือ ขอเสนอน้ีใชเวลาในการทํางานมาก - นอยเพียงใด เพ่ือทําใหเกิดผลสําเร็จ?
 ใชเวลามาก 1  ใชเวลานอย 5  

ลําดับความสําคัญ (Priority Setting ) กําหนดหัวขอที่จะพัฒนา

ขอเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนา Feasibility

C
om

m
itm

ent

H
appy

C
ost

Tim
e

คะแนนรวม

ลําดับ

13) องคกรดูแลความสุขของครอบครัว

พนักงานเปนอยางดี
4 5 5 2 3 19 5

14) การรวมพัฒนาชุมชน สังคมและการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอม
4 3 3 3 3 16 8

23) พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ (การสูบบุหรี่ 

การดื่มสุรา)
5 4 4 3 3 19 5

24) กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและสราง

ความสัมพันธอันดีในครอบครัว
5 5 4 3 3 20 4

27) ออกกําลังกาย 5 5 5 5 4 24 1

28) รอยละของคาดัชนีมวลกาย (BMI)* ของ

พนักงานที่อยูในระดับปกติ
5 5 5 5 4 24 1

31) ระดับความเครียดของพนักงาน 4 5 4 3 2 18 7

32) ระดับความรูสึกเปนเจาของรวมของทุก

คนในองคกร
5 5 5 4 3 22 3

 ตารางการจัดลําดับความสําคัญของหัวขอที่ตองการพัฒนา
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ผลจากการจัดลําดับความสําคัญของหัวขอที่ตองการพัฒนา หัวขอที่ตองการพัฒนาเปนอันดับที่ 1 ซึ่ง
มี 24 คะแนน ไดแก การออกกําลังกายและรอยละของดัชนีมวลกาย (BMI) ของพนักงานที่อยูใน
ระดับปกติ รองลงมามี 22 คะแนน คือ ระดับความรูสึกเปนเจาของรวมของทุกคนในองคกร  
  2.7 วิเคราะหเหตุโยงใย (Web of Causation)

คณะทํางานไดทําการเขียนเหตุโยงใย (Web of Causation) ในหัวขอ BMI 
เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุแหงปญหา โดยแบงเปน 3 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยทางตรง ปจจัยขัดขวาง และ
ปจจัยสนับสนุน ดังนี้

3) ออกแบบกระบวนการสรางสุขในองคกร (MapHR Design)
  กิจกรรมสรางภาพฝนองคกรที่อยากใหทุกคนมีสุขภาพดี ยิ้มแยมทักทายกัน และการเปน
บุคคลตนแบบ จนมาถึงการตรวจสุขภาวะองคกรทั้งในระดับบุคคล และองคกร นํามาสูการวิเคราะห
จุดออนและจุดแข็ง จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหา เพื่อคัดเลือกหัวขอที่ตองการพัฒนา 
กระทั่งไดหัวขอ BMI จากนั้นก็นํามาคนหาสาเหตุแหงปญหา โดยการวิเคราะหเหตุโยงใย และขั้นตอ
ไปเปนการออกแบบกระบวนการสรางสุข ซึ่งจะเปนกรอบในการดําเนินงานสรางสุขในองคกร โดย
อาศัยหลักการทั้ง 5 มิติ มาประยุกตในการเขียนโครงการ และใชตารางการออกแบบกิจกรรมสราง
สุขในองคกร ตาม MapHR Model จนไดมาซึ่งโครงการ “สุขภาพดีเริ่มตนที่ BMI” 
 โครงการ “สุขภาพดีเริ่มตนที่ BMI” Body Mass Index (BMI)
แนวคิดกระบวนการสรางสุข 
 จากการสํารวจความสุขระดับบุคคลผานเครื่องมือ HAPINOMETER พบวา ดานสุขภาพ
ดี (Happy Body)  ขอที่ 1 มีจํานวนพนักงานที่มีดัชนีมวลกาย อยูในเกณฑเกินรอยละ  17.9  ใน
เกณฑอวน 1 รอยละ 15.7 ในเกณฑอวน 2 รอยละ 4.4 ประกอบกับขอมูลการตรวจสุขภาพของทาง
บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร และไทยซัมมิทเทป จํากัด ที่ไดจัดใหมีเปนประจําทุกป และในการ

ภาพแสดงการวิเคราะหเหตุที่เกี่ยวของโยงใยกับทุกข หรือปญหาที่ตองการแกไข
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ตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ผานมา พบ
วารอยละ 49 ของพนักงานทั้งหมดที่รับการตรวจสุขภาพ มี
ผลการตรวจดัชนีมวลกาย BMI ผิดปกติ อีกทั้งผลจากการ
ตรวจสอบสุขภาวะองคกรแบบออนไลน (happy workplace 
index) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555  บงชี้วา มิติที่ 4 สุขภาพ
กายและจิตของพนักงาน มีคะแนนอยูที่ 61.36 คะแนน มีคา
ตําที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่นๆ เปนขอมูลที่สะทอนสถานการณ
ที่สําคัญทางดานสุขภาพของพนักงานในองคกรกําลังนาเปน

หวง ทางคณะทํางานจึงเห็นควรใหจัดโครงการสุขภาพดีเริ่มตนที่ BMI นี้ขึ้น 

วัตถุประสงค  
1) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในการออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
2) เพื่อเขาถึงการบริการดานสุขภาพและสรางความผูกพันที่ดีระหวางพนักงาน และองคกร 
3) เพื่อใหพนักงานมีดัชนีมวลกาย (สวนที่2 ขอ1) เครื่องมือHappinometer ที่ดีขึ้นเปนรอยละ 60    
4) เพื่อใหพนักงานมีดัชนีมวลกายที่ดี เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70 จากเครื่องมือ Happy Workplace Index
5) เพ่ือใหพนักงานมีดัชนีมวลกายท่ีดี เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 51 จากการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป 2556 
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ภาพฝนขององคกร ไดแก สุขภาพดีเริ่มตนที่ BMI ยิ้มไหวทักทายกัน บุคคลตนแบบ 
ประเด็นหลักที่ตองการพัฒนา สุขภาพดีเริ่มตนที่ BMI ประเด็นรองที่ตองการพัฒนา  ไดแก บุคคล
ตนแบบ 

กิจกรรม M:Management A:Atmosphere & 

Environment

P:Process H:Health R:Result

กิจกรรมหลัก 

ไดแก

สุขภาพดีเริ่มตน

ที่ BMI  

1) วิเคราะห

ประเมินผลตรวจ

สุขภาพประจําป 

1) เสนอผูบริหารอนุมัติ

โครงการ

2) คณะทํางานวิเคราะห

ปญหาสุขภาพและ

จัดทํารายงานเสนอ

1) รณรงคประชาสัมพันธ

โครงการ และมาตรการ

ที่กําหนด ผานชองทาง

ที่เขาถึงพนักงานทุกชอง

ทาง

1) ประชุมคณะ

ทํางานระดมแนวคิด 

ออกแบบกิจกรรม 

(Project Design) 

เพื่อเรียนรู 

เอาใจใส และพัฒนา

โครงการใหยั่งยืน

1) ประเมินสุขภาพ

ของพนักงาน

1) สถิติการเจ็บ

ปวยและคาใชจาย

ดานสุขภาพ

ของพนักงานกลุม

ตางๆ

2) ฝกอบรม

สุขภาพดีเริ่มตน

ที่ BMI

2) ผูบริหารจัดสรรงบ

ประมาณและสนับสนุน

และทรัพยากรที่เหมาะ

สม

2) จัดสภาพแวดลอม

และบรรยากาศที่เอื้อให

เกิดประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลตามโครงการ

2) นําวัฒนธรรม

องคกร TSCTC 

ยึดเปนแนวทาง

และบริบท นําไปสู

วัฒนธรรมองคกรที่

ใหความสําคัญตอ

สุขภาพของบุคลากร

ที่ยึดโยงปญหาตอ

คุณภาพของงาน

2.พนักงาน

ตระหนัก ในดูแล

สุขภาพตนเอง มี

การควบคุมการ

บริโภคและแบง

เวลาออกกําลังกาย

2) พนักงานนํา

ความรู

ที่ไดรับไปปฏิบัติ 

และ

มีความพึงพอใจตอ

การดูแลเอาใจใส

ของบริษัท

3) จัดกิจกรรมเตน

แอโร

บิค ออกกําลังกาย

ตอนเชากอนเริ่ม

งาน

3) กําหนดมาตรการ/

นโยบายที่สงเสริมสุข

ภาพในที่ทํางาน 

(Personal Health Re-

sources in the Work-

place) และกําหนดเปน

นโยบายเรื่อง “สุขภาพ

เปนทุนแบบหนึ่ง”

3) ฝายทรัพยากรมนุษย 

ฝายความปลอดภัย

อาชีว อนามัย และฝาย

ตางๆรณรงคกระตุนให

พนักงานเห็นความสําคัญ

ดานสุขภาพและตระหนัก

ถึงโรคภัยทั้งในงานและ

นอกงาน

3) รายงานผู

บริหารเพื่อวางแผน

พัฒนาชวยเหลือลด

อุปสรรคที่ขัดขวาง 

กระบวนการสราง

สุข และสื่อสารให

พนักงานทราบเปน

ระยะ

3) พนักงานทุก

ระดับในองคกร

รวมกิจรรมออก

กําลังกายแบบ

แอโรบิค อยาง

พรอมเพียง สดชื่น 

แจมใส กระฉับ

กระเฉิง และ

รางกายแข็งแรง

3) มีความสามัคคี

ในหมูคณะ มีความ

พรอมเพียงกันใน

การทํากิจกรรม

รวมกัน

- สงเสริมกิจกรรม

แขงกีฬาภายใน

และภายนอก

4) ฝายบริหารหรือคณะ

ทํางาน PDCA มาใชใน

การบริหารและประเมิน

โครงการตนนํา กลางนํา

และปลายนํา

4) ตอยอดกิจกรรมไป

ยังครอบครัวพนักงาน 

ชุมชน และสังคมใหมี

สวนรวม และสนับสนุน

หนวยงานรัฐและเอกชน

ภายนอกองคกร

4) นําโครงการไป

ขยายผล รณรงค

ทาํใหเกดิเปนคณุธรรม

จริยธรรม 

พันธกิจ วิสัยทัศน 

ความผูกพันตอองคกร

4) พนักงานมี

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง คลายจาก

ความเครียดและ

ความเมื่อยลาจาก

การทํางานปกติ 

จิตใจราเริงแจมใส

4) พนักงานรวม

งานเปนทีม เกิด

ความสามัคคี  

มีทัศนคติที่ดีตอ

องคกร และสราง

ชื่อเสียงใหบริษัท
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ประยุกตใชเครื่อง

มือ

ไดแก

-Happy8 Menu

-Happy Work-

place -Index & 

MapHR 

-Happinometer

-Happy Home 

Model

-Happy ROI

-Happy HeHa

5) วางหลักเกณฑ

การสรรหา รับสมัคร

พนักงานเขารวม

โครงการ และกําหนด

มาตรการจูงใจ (รางวัล 

การยกยอง)

5) รณรงคใหผูนําตนแบบ 

ผูบริหารตนแบบดาน

สุขภาพ รวมแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานสุขภาพ

กับพนักงาน

5) จัดกิจกรรมมุงสู

ภาพฝนองคกรแหง

ความสุข

5) พนักงานไทย

ซัมมิท TST&TSC 

ไดรับการดูแล

เอาใจใสดาน

สุขภาพอยางเทา

เทียมและทั่วถึง

5) พนักงานมีความ

พึงพอใจ และภาค

ภูมิใจที่ไดทํางานกับ

องคกร 

6) ผลักดันใหมีนโยบาย

ในการบรรจุโครงการเขา

เปนแผนงานหลัก (Mas-

ter Plan) และ แผนการ

อบรม(Training Plan)

6) ขยายผลโครงการ 

และ รณรงคดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

สอดคลองตาม วิสัยทัศน

และพันธกิจ

6) ถอดบทเรียนและ

แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

คุณภาพของกิจกรรม 

ความคาดหวังและ

รายงานใหผูบริหาร

รับทราบ

6) ปรับปรุงสภาพ

แวดลอม และ

บริการดานสุขภาพ   

ภายใตคติพจนที่

วา “อโรคยา ปร

มา ลาภา” ความ

ไมมีโรคเปนลาภอัน

ประเสริฐ

-คา BMI ของ

พนักงาน

อยูในเกณฑปกติ

เพิ่มสูงขึ้น

-ระดับความสุข

ของพนักงานสูงขึ้น

ในมิติ

ดานสุขภาพ

กิจกรรมรอง 

ไดแก

เชิดชูเกียรติคุณ

บุคคลตนแบบ

1) ประกาศมอบโล

รางวัล และสรางแรง

จูงใจใหกับบุคคลตนแบบ

1) ผูนําจัดสรรทรัพยากร

ที่เหมาะสม และมีสวน

รวมสนับสนุน

1) สื่อสาร

ประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่องหลากหลาย

ชองทาง

1) พนักงานเกิด

ความภาคภูมิใจ

1) สรางผูนํา สราง

คนดี เพื่อพัฒนา

องคกร

ในอนาคต

2) กําหนดนโยบายและ

มาตรการเรื่องความ 

กาวหนาในสายงาน

2) สรางขวัญและกําลังใจ

การมีสวนรวมของคณะ

ทํางานและพนักงาน

2) ปรับปรุงนโยบาย 

และโครงการให

เหมาะสมระหวาง

ดําเนินกิจกรรม

2) พนักงานมีสุข

กายที่ดีและมีความ

สุขใจ

2) ทําใหพัฒนาคน

เปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองคกร

ระยะเวลาดําเนินงาน 
 เดือนมีนาคม 2556 ถึง กันยายน  2556
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กลุมเปาหมาย 
 กลุมพนักงานที่มีดัชนีมวลกายผิดปกติ  จํานวน  25  คน 
งบประมาณ 
 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม  จํานวน  5,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  
 ฝายทรัพยากรมนุษยและธุรการ 
 คณะกรรมการ HWP (Happy Workplace) 

4) ดําเนินการสรางสุขในองคกร
 เริ่มจากคณะทํางานนําเสนอโครงการ
ตอผูบริหาร เพื่อขออนุมัติโครงการ และจัด
ทําแผนงานการจัดกิจกรรม ประกาศรับสมัคร
พนักงานรวมกิจกรรมตนแบบ พรอมแจกสมุด
ประจําตัวผูรวมโครงการ และมีการตรวจวัด
ขอมูลดานสุขภาพพรอมภาพถาย กอนเขารวม
โครงการ

ตรวจวัดและเก็บขอมูลกอนเริ่มโครงการ “สุขภาพดีเริ่มตนที่ BMI”

ตัวอยางโปสเตอรประชาสัมพันธ                 
ใบสมัครเขารวมโครงการ
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จัดฝกอบรมใหความรูดานโภชนาการ
และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ติดตามผลผลการจัดทําโครงการและ
มอบรางวัล

ผลลัพธและความสําเร็จ
 การประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ ปรากฏผลดังนี้

ตัวชี้วัด เปาหมาย

(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

กอนเริ่ม หลังทํา สรุปผล

1. คาดัชนีมวลกาย 

จากการสํารวจโดย 

Happinometer

60.00 56.00 60.40 ผานเปาหมาย

2. ระดับสุขภาวะ

องคกร ตรวจสอบ

ดวย Happy 

Workplace Index

มิติที่ 4 H:Health

70.00 51.36 72.73 ผานเปาหมาย
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5. เรียนรูและแลกเปลี่ยน (Learning & Sharing)
 การเรียนรูและแลกเปลี่ยนเปนสิ่งสําคัญและสามารถเกิดไดอยูตลอดเวลาการทํางาน โดย
เฉพาะในชวงเวลาของการสรางสุข เมื่อแผนงานหรือกิจกรรมโครงการนั้นสิ้นสุดลง จะมีการสรุป
ผลของกิจกรรมนั้นๆวามีปจจัยใดบางที่เอื้อใหเกิดการสรางสุขและปจจัยใดบางที่ขัดขวางหรือเปน
อุปสรรคในการสรางสุข เพื่อใหการจัดกิจกรรมในครั้งตอไปมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะทํางาน
สรุปประเด็นไวดังนี้

  5.1 ความคาดหวังของการจัดกิจกรรมสรางสุขในองคกร มีดังนี้
1.1 ผูบริหาร คณะทีมงาน และพนักงานใหความรวมมือ และเขามามีสวนรวม
 ในการดําเนินโครงการจนสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ
1.2 พัฒนาตอยอดโครงการใหครอบคลุมถึงอบายมุขที่สงผลตอสุขภาพ โดยนํา
 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานมาวิเคราะห เชน การรณรงคลด ละ เลิกการ
 ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เปนตน 
1.3 นําเสนอผูบริหารเพื่อกําหนดเปนนโยบายหรือมาตรการสรางแรงจูงใจ ให
 พนักงานมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
1.4 จํานวนพนักงานที่มีคา BMI เกินเกณฑมาตรฐาน สมัครใจเขารวมโครงการ
 เพิ่มมากขึ้น 
1.5 การประเมินผลโครงการของปตอๆไป ควรใชรูปแบบประเมินแบบเสริม
 พลัง (EE) กระบวนการจัดการความรู (KM Process) เพื่อเสริมสรางการ
 เรียนรูและการบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค 
1.6 พัฒนาศักยภาพของคณะทํางานเพื่อใหเขาใจแนวคิดเชิงรุกในการออกแบบ
 กิจกรรม เนนพัฒนาตอเนื่องและตอบรับวัฒนธรรมองคกรในโครงการ 
 “สุขภาพดีเริ่มตนที่ BMI” Body Mass Index  (BMI)” 

  5.2 สิ่งที่สามารถดําเนินการสําเร็จตามที่คาดหวังในการดําเนินโครงการ มีดังนี้
2.1 รอยละของพนักงานที่มีคา BMI เกินเกณฑมาตรฐาน และจํานวนผูเขารวม
 กิจกรรมเปนไปตามที่คาดหวัง
2.2 การเปรียบเทียบผล กอนและหลังการดําเนินงานโครงการ พบวา ผูเขารวม
 โครงการมีคา BMI ในเกณฑมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 
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คุณสาโรจน วสุวานิช ตําแหนง รองประธานบริหาร
บริษัทไทยซัมมิท ฮารเนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทยซัมมิท เทป จํากัด 

บริษัทไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร จํากัด  ช่ือยอ TSHG (ไทยซัมมิท ฮารเนส กรุป)  

 “แนวคิดขององคกรคือทําอยางไรผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชามีความเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน ทําอยางไรใหพนักงานรูสึกวาโรงงานของเคา ก็คือบานของเคาอีกสวนหนึ่ง เหมือน
กับครอบครัวที่การจะแยกจากกันนั้น มันก็จะมีความผูกพัน  ผมก็มีความคิดวา Happy Work-
place Index เปนเครื่องมือที่จะทําใหเติมเต็มปรัชญาอันหนึ่งในความผูกพันองคกร เพราะเครื่องมือ
มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ และปฏิบัติอยางเปนกระบวนการ จึงเห็นวาเปนเครื่องมือที่ดีที่จะ
ทําใหปรัชญาของเราบรรลุเปาหมาย ผมจึงใหความสนับสนุน Happy Workplace เปนอยางมาก” 

คุณพีระพงษ สุนทรวิภาต
ผูจัดการท่ัวไปสํานักพัฒนาองคกร 

 เราจะกาวสูประชาคมอาเชียนในป 2558 ทุกวันนี้การ
แขงขันในระดับองคกรเราถือวาสูงอยูแลว ถาองคกรเรามี
ความพรอมในการสรางสุขใหกับพนักงาน ผมมีความมั่นใจวา 
เราจะไมมีปญหาในเรื่องขาดแคลนแรงงาน และเราจะเปน
องคกรที่ถูกเลือกจากตลาดแรงงาน นั้นจะหมายความวาเรา
จะมีความไดเปรียบในเรื่องการแขงขัน” 

ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือขอคําแนะนํา ติดตอไดที่..
นักสรางสุของคกร บริษัท ไทยซัมมิท เทป และ ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร จํากัด
คุณพยัพ (อั้น) แจงสวัสดิ์  อีเมล payap_j@thaisummit-harness.co.th
คุณวิมล ศิริวัฒน  อีเมล wimon_s@tstsc.com   โทรศัพท 038 347062
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บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

ดําเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลแปรรูปสงออก
ที่ตั้งเลขที่ 333 หมู 2 ถนนกาญจนวนิช 

ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100  

บทนํา
 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) ตั้งบนพื้นที่ขนาด 78 ไร มีพนักงาน 4,500 คน ผลิต
อาหารทะเลแปรรูปสงออก บริษัทฯ ไดตั้งวิสัยทัศน “จะเปนผูผลิตและสงออกอาหารแปรรูปชั้นนํา
ของประเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีระบบการบริหารจัดการภายใตหลักบรรษัทภิบาล” 

อาคารดานหนาบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จากัด ผลิตภัณฑของบริษัทผลิตภัณฑของบริษัท
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“Take CARE of your PEOPLE, Then
They will take CARE of everything”

 ประโยคที่กลาวขางตน สื่อความหมายถึงสัจจะธรรมที่วา  “หากองคกรใสใจดูแลพนักงาน 
พวกเขาก็จะตอบแทนดวยการดูแลและใสใจองคกรเชนกัน” 
 คําวา “C A R E” สะทอนคานิยมขององคกรที่ไดรับการปลูกฝงไปยังพนักงานทุกคนใน
องคกร ตัวอักษรแตละตัวที่ประกอบกันขึ้น มีความหมายวา “ดูแลใสใจ” ซึ่งใหความหมายในตัวเอง 
แตละตัวอักษรมีความหมายดังนี้

C- COMMITMENT TO QUALITY หมายถึง สินคาที่ผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน
A- ACCOUNTABILITY หมายถึง การผสานความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
R- RELATIONSHIP BUILDING หมายถึง การมอบสัมพันธดวยหัวใจ
E- EFFICIEANCY หมายถึง การกาวไกลดวยประสิทธิภาพ

 นี่คือจุดเริ่มตนสําคัญที่ทีมงานนักสรางสุขของบริษัทสงขลาแคนนิ่ง ใชเปนแนวทางในการ
สรางสรรคกิจกรรมสรางสุขที่ชวยกระตุนใหพนักงานมีการทํางานผลิตสินคาอยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน มีการผสานความรับผิดชอบรวมกันระหวางแผนกและหนวยงานตางๆ ภายในองคกร เพื่อ
ใหเกิดการสรางสุข ดูแลความสุขไดอยางทั่วถึง มีการมอบความรักและสรางสัมพันธอันดีระหวางกัน
อยางจริงใจ สุดทายก็สงผลมาที่องคกร สามารถผลักดันใหกาวไกลไปอยางมีประสิทธิภาพดวยการ
ทํางานรวมกัน
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แนวคิดสรางสรรคองคกรแหงความสุข
 ทีมงานไดนํากระบวนการทํางานของคณะทํางาน ไดใช “กระบวนการสรางสุขในองคกร 5 
ขั้นตอน” มาใช ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 สรางภาพฝนองคกรแหงความสุข (Happy Workplace 
Vision) ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองคกร (Workplace Diagnosis) ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกระบวนการ
สรางสุข (MapHR Design) ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินงานสรางสุขในองคกร (HWP Implementa-
tion) และขั้นตอนที่ 5 เรียนรูและแลกเปลี่ยน (Learning & Sharing) 

ขั้นตอนที่หนึ่ง สรางภาพฝนองคกรแหงความสุข
 ภายหลังจากที่บริษัทสงขลาแคนนิ่ง ไดมอบหมายบุคลากรใหเขารวมการอบรมในโครงการ
พัฒนา “นักสรางสุของคกร” ดวย MapHR และกลับมาทํางานที่บริษัทแลว “นักสรางสุของคกร” 
ของบริษัทไดกลับมาแสดงความสามารถและใชศักยภาพที่ไดรับการฝกฝนมาจากการอบรม ทั้งใน
สวนของความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาองคกรแหงความสุข ทักษะการใชเครื่องมือตรวจสอบสุข
ภาวะระดับองคกร การออกแบบตามกระบวนการ MapHR เพื่อสรางสุขใหกับพนักงานอยางถูกวิธี 
สงผลตอสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน จากนั้นมีการเรียนรูวิธีคิดและนํามาแลกเปลี่ยนกัน 

 บริษัทเริ่มตนดวยการจัดตั้ง “คณะทํางานสรางสุข” มีการประชุมปรึกษาหารือกัน และจัด
กิจกรรม “สรางภาพฝนองคกรแหงความสุข” ซึ่งเปนการรวมความฝนของทุกคน รวมสิ่งที่ทุกคน
อยากจะเห็น รวมกันวาดออกมา จนไดออกมาเปนภาพที่สวยงาม ทําใหมีสิ่งที่จะใชสื่อสารกับทุก
คนในองคกรแลว ดังภาพ
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ภาพฝนของพนักงานในบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
 เมื่อทุกคนมี “ภาพฝน” รวมกันแลว เรื่องตอไปก็คือ การมองหาชองวางระหวางภาพฝนของ
องคกรที่รวมกันจัดทําขึ้น กับความเปนจริงหรือสถานการณปจจุบัน วาชองวางตรงกลางมีอะไรบาง 
คืออะไร ซึ่งจะตองดําเนินการเพื่อนําพาองคกรไปสูภาพฝนนั้น คือ “องคกรสุขภาวะหรือองคกรสราง
สุข” นั่นเอง 

ขั้นตอนที่สอง ศึกษาบริบทองคกร
             ประวัติความเปนมาขององคกร โครงสรางการทํางาน และปฏิทินการทํางานในแตละชวง
เวลาของพนักงานในบริษัทเปนสิ่งสําคัญที่นํามาเลาสูกันฟง และพิจารณาเพื่อใชในการวางแผนงาน
และกิจกรรมที่จะกําหนดขึ้นตามมา

 “เราทําการศึกษาบริบทองคกรจากทั้งประวัติความเปนมา ปฏิทินการทํางานขององคกรวาแตละ
เดือนในรอบป เราทํางานอะไรกันบาง งานหนักงานเรงชวงไหน และเราจะสามารถจัดกิจกรรมสราง
สุขสอดแทรกไปโดยไมกระทบตอการทํางานไดอยางไร” 

บริษัทฯ ไดศึกษาวิธีการใชและมีการนํา “เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคลหรือ Happinometer”ม
าทําการสํารวจความสุขของพนักงานในบริษัท ผลคะแนนความสุขแตละดาน แยกเปน 9 ดาน มีดังนี้

1) สุขภาพดี (Happy Body) ไดคะแนน 49.09 6) สังคมดี (Happy Society) ไดคะแนน 50.90

2) ผอนคลายดี (Happy Relax) ไดคะแนน 49.83 7) ใฝรูดี (Happy Brain) ไดคะแนน 53.50

3) น้ําใจดี (Happy Heart) ไดคะแนน 58.30 8) สุขภาพเงินดี (Happy Money) ไดคะแนน 50.38

4) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ไดคะแนน 57.71 9) การงานดี (Happy Work Life) ไดคะแนน 57.16

5) ครอบครัวดี (Happy Family) ไดคะแนน 52.19
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เม่ือพิจารณาระดับคะแนนแตละดาน จากผลการวัดความสุขของพนักงาน จะเห็นไดวาดานที่มี
คะแนนต่ําที่สุดคือ ดานสุขภาพดี (Happy Body) ไดคะแนน 49.09 สวนดานที่มีคะแนนต่ําเปน
อันดับที่ 2 และ 3 คือ ดานผอนคลายดี (Happy Relax) และดานสุขภาพเงินดี (Happy Money) 
ซึ่งไดคะแนนอยูที่ 49.83 และ 50.38 ตามลําดับ เปนขอมูลที่คณะทํางานจะตองนํามาพิจารณาวาจะ
ดําเนินการอยางไรตอไป
 คณะทํางานไดรวมกัน “วิเคราะหปจจัยสรางสุขในองคกร” ซึ่งแบงออกเปน 2 หัวขอคือ จุด
ออนและจุดแข็ง ตามปจจัย 5 ดานของ MapHR คือ (1) ปจจัยการจัดการภายในองคกร (2) ปจจัย
ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน (3) ปจจัยดานกระบวนการการสรางสุขใน
องคกร (4) ปจจัยดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน (5) ปจจัยดานผลลัพธองคกร ผลการ
วิเคราะหมีดังนี้ 

วิเคราะหปจจัยสรางสุขในองคกร

M ฝายบริหาร ยังคงเนนการบริหารงาน

เพื่อผลกําไร มากกวาคํานึงถึงการสรางสุข

ควบคูไปดวย

M บริษัท สงขลาแคนนิ่ง ถือวาเปนองคกรที่มีชื่อ

เสียงเปนที่ยอมรับ

A พื้นที่การทํางานของบริษัทฯ มีนอยเกินไป M ระบบบริหารคาตอบแทนเหมาะสมตาม

กฎหมาย

P ชองทางการสื่อสารเรื่องการบริหารการเงิน

สวนบุคคลไมครอบคลุมและ

ไมเพียงพอ

M ผูบริหารสูงสุด (GM)มีวิสัยทัศนในการบริหาร

องคกรเชิงบวก

A ผูบริหารสูงสุด(GM)เปนตนแบบในการสราง

สุของคกร

P บุคลากรเขารวมกิจกรรมสรางสุข

ดานการเงินนอย

A คณะทํางาน Happy Workplace มีการ

ทํางานอยางเขมแข็ง และมีคุณภาพ

H พนักงานมีพฤติกรรมเสี่ยงดานการเงิน 

(มีภาระหนี้สิน จายภาษีสังคมมาก ฯลฯ)

P มีการตรวจสอบและประเมินเรื่องการใช

ทรัพยากรเปนระยะ

H กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมและสราง

ความสัมพันธอันดีในครอบครัวมีนอย

P มีการประเมินปรับปรุงคุณภาพขอกระบวนการ

ทํางาน และการสรางสุขในองคกร

R พนักงานขาดความผูกพันกับองคกร H อัตราการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยลดลง 

และไมมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในที่ทํางาน

R อัตราการลาออกของพนักงานสูง H องคกรมีระบบดูแลสุขภาพพนักงาน

R ผลผลิตขององคกรโดยรวมเพิ่มขึ้น
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 หากพิจารณาโดยภาพรวม การวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของบริษัท พบวาบริษัทมีจุด
แข็งมาก และถือเปนขอเดนท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูองคกรสรางสุขไดโดยงาย โดยเฉพาะจุด
แข็งในเรื่องผูบริหารสูงสุดมีวิสัยทัศนในการบริหารองคกรเชิงบวก ใหความสําคัญกับการสรางสุข
ภายในองคกร จะเห็นวาคณะทํางานไดเสนอโครงการจัดกิจกรรมสรางสุขใหกับพนักงาน เพื่อผล
ตอประสิทธิภาพของการทํางาน มักจะไดรับการอนุมัติและการสนับสนุนดวยดีเสมอมา ปจจัยเรื่อง
ผูนําองคกรนี้ จึงถือเปนขอไดเปรียบของบริษัททําใหการทํางานเกิดความคลองตัวและเกิดความคิด
สรางสรรคตางๆ มากมาย
 คณะทํางานได พิจารณาขอมูลสภาวะความสุขโดยรวมของพนักงานจากการวัด
ดวย Happinometer ซึ่งบงชี้วา สุขภาพกาย มีคะแนนตําที่สุด รองลงมาคือ การรูจักผอนคลาย 
และการเงิน และขอมูลจากการตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกรที่สะทอนมาจากการจัดการสภาพ
ปจจัยตางๆ ภายในองคกร พบวาจําเปนตองพัฒนาปจจัยตางๆ ใหเอื้อตอการสรางสุขมากขึ้นในทุก
ดาน
 คณะทํางานจึงตัดสินใจรวมกันวา จะทําการสรางสุข ดวยการแกไขทุกขคือ “ปญหาภาระหนี้
สินของพนักงาน” กอนเรื่องอื่น สวนเรื่องสุขภาพกาย บริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมออกกําลังกายแบบแอ
โรคบิคเปนประจําอยูแลว แตจะตองเนนเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง คือเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพราะ
มีสวนเกี่ยวโยงกับการใชจายเงินเพื่อซื้ออาหารที่มีคุณภาพดวย รวมทั้งการแกไขพฤติกรรมที่ไมถูกตอง
หรือเสี่ยงตอสุขภาพ เชน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ฯลฯ ก็มีผลใหกอหนี้สินดวย นอกจากนี้ การแกปญหาหนี้
สินดวยการลดรายจายจะชวยในเรื่องการรูจักผอนคลายบาง ไมทํางานลวงเวลาอยางหักโหมเพราะ
ตองการเงินเปนคาใชจายตางๆ  อันสงผลเสียตอสุขภาพรางกาย ดังนั้น คณะทํางานจึงกําหนดวาจะ
มุงแกไขที่ตนตอของปญหาที่ “สุขภาพการเงิน” เปนสําคัญ 
 ขั้นตอนตอมา คณะทํางานฯ ไดทําการ “วิเคราะหสาเหตุโยงของปญหาภาระหนี้สินของ
พนักงาน”  เพื่อชวยใหมองเห็นสาเหตุของปญหา และจัดการแกไขปญหาไดอยางตรงจุด และพบ
วา สาเหตุที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก คาครองชีพสูงขึ้น ทั้งสิ้นคาอุปโภค-บริโภคมีการขึ้นราคา ราย
ไดไมพอ เงินเดือนที่เคยไดก็ไมพอกับรายจาย ไมมีเงินเก็บสํารองยามฉุกเฉิน เชนกรณีประสบภัยหรือ
อุบัติเหตุก็ตองเดือดรอน การเสียภาษีสังคม เชน ซองงานแตงงาน งานบวช งานเลี้ยงสังสรรค ฯลฯ 
 สวนสาเหตุโดยออม ไดแก ความตองการเกินตัว  และ  ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําให
เกิดการใชตามแฟชั่น เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต กอใหเกิดคานิยมที่ผิด เพราะพนักงานบางคนมี
อัตรากําลังไมพอตองไปขอกูยืมมาทําใหเกิดการกอภาระหนี้สินจนใชไมหมด 
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ขั้นตอนที่สาม การออกแบบกระบวนการสรางสุข 
 คณะทํางานไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาหนี้ของพนักงาน ตั้งชื่อวา “โครงการ SCC ออม
ดี มีเงินเพิ่ม เติมความสุข” มีสาระสําคัญที่กําหนดไวดังนี้
         โครงการ SCC ออมดี มีเงินเพิ่ม เติมความสุข
         ของบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

แนวคิดของโครงการ  
 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดทําการวัดความสุขของพนักงานโดยรวม พบวา
คะแนนในสวนของสุขภาพการเงินอยูในระดับต่ ํา ขอมูลการตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร พบวา
สภาพปจจัยภายในองคกรยังตองปรับปรุงเพื่อใหเอื้อตอการสรางสุขมากขึ้นในทุกดาน บริษัทฯ ไดให
ความสําคัญตอการสงเสริมใหเกิดการออมเงินตอเนื่องจากปที่ผานมา และจะดําเนินการขับเคลื่อน
เรื่องการออมใหมีการวางแผนกการเงินสวนบุคคลเปนวาระสําคัญเชิงนโยบาย โดยนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดํารงชีวิต มีความพอประมาณ มีเหตุผล และใช
ความรู ความรอบคอบ สติปญญาในการตัดสินใจการดําเนินชีวิต ดังนั้น แผนกแรงงานสัมพันธฯ ฝาย
ทรัพยากรบุคคล จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการออมเพื่อปลดภาระหนี้สินและยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของเพื่อนพนักงานใหดีขึ้น 



รวมผลงานนักสรางสุของคกร : กระบวนการสรางสุข ตามโมเดล 

54

วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการออมเงินใหกับพนักงาน
2) เพื่อสรางความตระหนักของการออมเงิน
3) เพื่อฝกใหพนักงานรูจักออมเงิน รูจักใช ลดรายจาย เพิ่มรายได
4) เพื่อลดภาระหนี้สินใหกับพนักงานอยางเปนระบบ
5) เพื่อสรางความสามัคคีใหกับพนักงานดวยกัน
กลุมเปาหมาย   พนักงานของบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) 
ระยะเวลาในการดําเนินการ                  
 ระหวางวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2556 รวมเวลา 3 เดือน 
กระบวนการสรางสุข 

          คณะทํางานฯ ไดทําการออกแบบกระบวนการสรางสุข โดยคิดกิจกรรมหลักขึ้น 2 กิจกรรม 
และวางแผนการพัฒนาทั้งเรื่องการจัดการ  (M) การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอม (A) 
กระบวนการสรางสุข (P) โดยใชตาราง MapHR เปนตารางชวยในการออกแบบกิจกรรมทั้งหมด เพื่อ
เชื่อมโยงไปสูเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H) ของพนักงาน และผลลัพธขององคกร (R) ดังตาราง
แผนภาพ

ตารางออกแบบกิจกรรมสรางสุขในองคกร ตามโมเดล MapHR เพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการ

กิจกรรมหลัก M: Management A: Atmosphere 
& Environment

P: Process H: Health R: Result

1. กิจกรรมหลัก 
ไดแก รวมฝาก
เงินกับธนาคาร
ออมสิน

-บริษัทประกาศ
โครงการและ
นโยบายการออม
-คณะทํางานนํา
เสนอโครงการ
และกําหนดเงื่อนไข
-ผูบริหารอนุมัติ
โครงการ
-ทําขอตกลงกับ
ธนาคาร

-รณรงค
ประชาสัมพันธ  
ทุกรูปแบบทั้งเสียง
ตามสาย บอรด
ประชาสัมพันธ 
และชองทางอื่นๆ 
ไดแก e-mail, 
Line, facebook
-พนักงานที่เขา
รวมโครงการไดรับ
การอนุมัติ

-ประสานงานและจัด
กิจกรรมลงนาม 
MOUกับธนาคารออมสิน
-เชิญชวนพนักงานที่
สนใจเขารวมโครงการ
ตามกําหนดและแผนการออม
-เสริมความรูเรื่องการ
ออมและการใชจาย
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-พนักงานมีกําลังใจ
ในการทํางาน
-พนักงานมีความสุข
จากการมีเงินออม
-พนักงานไมเสี่ยง
ภัยในการเดินทางไป
ฝากเงินที่ธนาคาร

-พนักงานที่มีการ
ฝากเงินตอเนื่อง
และไมมีการถอนเงิน
มีจํานวนเพิ่มขึ้น
-พนักงานเกิดความ
ผูกพันกับบริษัท
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กิจกรรมหลัก M: Management A: Atmosphere 
& Environment

P: Process H: Health R: Result

2. กิจกรรม
รอง ไดแก 
ออมเงินวันแม
ถึงวันพอ

-บริษัทประกาศ
โครงการและ
นโยบายการออม
-คณะทาํงานนํา
เสนอโครงการ
และกําหนด
เงื่อนไข
-ผูบริหารอนุมัติ
โครงการ

-รณรงค
ประชาสัมพันธ  
ทุกรูปแบบ
ทั้งเสียงตาม
สาย บอรด
ประชาสัมพันธ 
และชองทา
งอื่นๆ ไดแก
e-mail, Line, 
facebook
-จัดอุปกรณ
การออมเงิน
และกําหนด
จุดวางกระปุก
ออมเงิน

-รณรงคสราง
จิตสํานึกในการ
ออมเงินเนื่องจากมี
การกําหนดจุดวาง
กระปุกออมสินใน
พื้นที่สํานักงานให
เปนที่เปดเผย

-พนักงานมี
รอยยิ้มทุกครั้ง
จากการออมเงิน
-พนักงานมี
ความสุข
ในการออม
เงินลงกระปุก
ออมสิน
-พนักงานมี
ความซื่อสัตย
และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข

-ยอดเงินออม
เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา

งบประมาณ 
 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 6,000  บาท  (หกพันบาทถวน)

ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาววิไลวรรณ  ตรงจิต
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ขั้นตอนที่สี่ การดําเนินกิจกรรมสรางสุขในองคกร
 คณะทํางานนําเสนอโครงการตอผูบริหารและขออนุมัติโครงการ มีการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่ออกแบบไวในตาราง MapHR โดยมีกิจกรรมสําคัญ 2 กิจกรรมคือ 
 กิจกรรมหลัก ไดแก รวมฝากเงินกับธนาคารออมสิน มีการติดตอประสานงานธนาคารคูฝาก
ถึงวันเวลาของการมารับฝากเงินของพนักงาน และมีการใหความรูดานการเงินกับพนักงาน  เชน 
เรื่องการออมและการใชจายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
 กิจกรรมรอง ไดแก ออมเงินวันแมถึงวันพอ มีการรณรงคสรางจิตสํานึกในการออมเงิน 
และประชาสัมพันธเพ่ือสรางบรรยากาศในการออมเงิน มีการกําหนดจุดวางกระปุกออมสินในพื้นที่
สํานักงานอยางเปดเผยและทั่วถึง ผลปรากฏวามีจํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน 45 คน มียอดเงิน
ออมทั้งสิ้น 54,234 บาท ออมเงินไดคนละประมาณ 1,205 บาท สังเกตพบวาพนักงานมีความสุขใน
ระหวางการออมเงินลงกระปุกออมสิน และยอดเงินออมก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นจากปที่ผานมา

ภาพบอรดประชาสัมพันธ/จุดรับสมุดบัญชี

ภาพบอรดแจงกําหนการ และพนักงานออมเงินกับธนาคารออมสิน

ภาพบอรดประชาสัมพันธ/จุดรับสมุดบัญชี

ภาพบอรดแจงกําหนการ และพนักงานออมเงินกับธนาคารออมสิน

ภาพบอรดประชาสัมพันธ/จุดรับสมุดบัญชีภาพบอรดประชาสัมพันธ/จุดรับสมุดบัญชี

ภาพบอรดแจงกําหนการ และพนักงานออมเงินกับธนาคารออมสินภาพบอรดแจงกําหนการ และพนักงานออมเงินกับธนาคารออมสิน
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ขั้นตอนที่หา การเรียนรูและแลกเปลี่ยน
 ระหวางการดําเนินโครงการทีมงานไดมีการเรียนรูการทํางานระหวางแผนกตางๆ นํามาแลก
เปลี่ยนกัน และไดรับโอกาสดีในการเขารวมงาน “มหกรรมสรางสุข ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดโดยโครงการ
พัฒนานักสรางสุของคกร ดวย MapHR เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
กรุงเทพมหานคร  ไดนําผลการดําเนินงานบางสวนของบริษัทมาแลกเปลี่ยนและเรียนรูวิธีคิด วิธีการ
ทํางานขององคกรตางๆ ที่มาเขารวมงานจํานวนมาก ทําไหไดรับประสบการณใหมๆ ที่จะนําไปใชใน
การทํางานระยะตอไป

  สุขใจเพราะการออม สุดยอดนักออมแหง SCC  สุขใจเพราะการออม สุดยอดนักออมแหง SCC
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นําเสนอผลงาน “กระบวนการสรางสุขในองคกร”
งานมหกรรมสรางสุข ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร

ผลสําเร็จของโครงการ
 การสรางความสุขดาน Happy  Money หรือความสุขทางดานการเงินใหกับพนักงานกลุม
หนึ่ง เพื่อสงตอไปใหพนักงานอีกกลุมหนึ่งในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่องนั้น  บริษัทไดจัดใหพนักงาน
มีความรูโดยการแนะนําจากผูรูที่มีประสบการณ การสอน และการปฏิบัติจริง มีการบันทึกรายรับ-
รายจาย  รวมทั้ง การจัดปจจัยสิ่งแวดลอมใหพนักงานเกิดความตะหนักและมองเห็นความสําคัญของ
การออมเงิน สรางแรงจูงใจกระตุนใหพนักงานเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 
 ผลความสําเร็จจากแกไขทุกขของพนักงาน เรื่องปญหาหนี้สิน โดยการสงเสริมความสุขดาน
การเงินของพนักงาน พบวาพนักงานหลายคนไดปฏิบัติตามคําแนะนําจนประสบความสําเร็จแบบ 
100 % นี่คือความสําเร็จที่องคกรภาคภูมิใจและเชื่อมั่นวาการสงเสริมความสุขภาวะองคกรดานการ
เงินจะตองไดรับการอนุมัติใหดําเนินการตอไปในทุกป จนสงผลใหพนักงานทุกคนหลุดพนจากภาวะหนี้ 

 “ความสําเร็จในการเขารวมโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 1 ป (ม.ค.-ธ.ค.2556) บริษัทสงขลา
แคนนิ่ง จํากัด(มหาชน) ถือวาสําเร็จมากๆ เกินความคาดหวังที่ตั้งไว พิสูจนจากรางวัลและกิจกรรมที่
เรามีโอกาสเขาไปเปนสวนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีคุณภาพในทุกๆ เวที”  
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รางวัลผลงานสรางสุขในองคกร ของบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จํากัด

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ
 ปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรมของงานสรางสุของคกร ของบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จํากัด 
(มหาชน) ในสวนของการแกไขปญหาหนี้สิน เพื่อการสรางสุขทางดานการเงิน มีดังนี้
 1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการสงเสริมกิจกรรมสรางสุของคกร โดยใหการสนับสนุนและเปด
โอกาสใหมีการพัฒนารูปแบบการสรางสุขในองคกรอยางตอเนื่อง
 2. ทีมงานสรางสุของคกร เปนทีมงานที่มีศักยภาพ มีความสามารถหลากหลาย มีความคิด
เชิงบวก มีจิตใจมุงมั่นในการสรางความสุขใหกับบุคคลอื่นและที่สําคัญคือมีความเสียสละสูง
 3. การนําเอาวิธีการหรือเครื่องมือสนับสนุนการสรางสุขมาใชประโยชนใหเหมาะสมกับ
องคกรไดแก Happinometer, Happy Workplace Index, MapHR Model ฯลฯ 
 4. สรางพันธมิตรรวมดําเนินการ ในที่นี่หมายถึง ธนาคารออมสิน องคกรภายนอกที่เขามามี
สวนรวมในการสงเสริมสุขภาวะทางดานการเงินใหกับกลุมพนักงานโดยการลงนาม MOU อยางเปน
ทางการ

รางวัลผลงานสรางสุขในองคกร ของบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จํากัดรางวัลผลงานสรางสุขในองคกร ของบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จํากัดรางวัลผลงานสรางสุขในองคกร ของบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จํากัด
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 “เดิมเราไมไดคิดวามันคือ Happy  Workplace หรือที่เขา
เรียกวา การสรางสุขภาวะองคกร  แตเรารูแควา มันเปนสิ่งที่เราจะ
ตองทําเพื่อเปนการเติมเต็มและสรางความรักความผูกพัน ตลอดจน
การสรางความสุขใหเกิดข้ึนกับบุคลากรของเรา เพื่อจะทําใหคนของเรา
ทํางานอยูในองคกรที่เปรียบเสมือนบานหลังที่สองของพวกเขา เพราะ
หากทุกคนคิดเชนนี้ก็จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขในระหวางที่ทํางานอยูในบานหลังนี้” 

 แมวาทีมงานนักสรางสุของคกรจะมีจํานวนนอย และตองดูแลสรางความสุขใหกับสมาชิก
กวา 4,500 คน ทีมงานมีโอกาสดีที่ไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนงาน
สรางสุขใหกับองคกรตางๆ ในหลายครั้ง ทําใหเปนโอกาสที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานของทีมงานอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ 
 “ทุกครั้งที่ทีมงานไดมีโอกาสสรางความสุขใหกับคนอื่น นั่นหมายถึงความสุขของพวกเราดวย 
พวกเราขอสัญญาวา เราจะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสรางสุขภาวะองคกรตอไปและอยางตอ
เนื่อง ทั้งในบานของเราเองและเพื่อนบานที่ตองการใหเราแบงปนความสุขไปให”

ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือขอคําแนะนํา ติดตอไดที่..
นักสรางสุของคกร บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
คุณชารีฟ (ชารีฟ) ปากบารา  อีเมล charif276@gmail.com
คุณวันชัย (วรรณ) สุวรรณมณี อีเมล  wan_thong@live.com

คุณชารีฟ ปากบารา
หัวหนาแผนกแรงงานสัมพันธ

คุณวันชัย สุวรรณมณี
เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ

คุณวิไลวรรณ ตรงจิต
เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ

คุณณัฐรดี ดินแดง
เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ

หากทุกคนคิดเชนนี้ก็จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขในระหวางที่ทํางานอยูในบานหลังนี้” 

คุณประวีณ  ศรีสุวิภา ตําแหนง ผูจัดการทั่วไป
บริษัทสงขลาแคนน่ิง 

ทีมงานสรางสุขของบริษัทสงขลาแคนน่ิง 
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บริษัท ดาสโก จํากัด

ดําเนินธุรกิจการผลิตอุปกรณเครื่องใชสําหรับเด็ก
ที่ตั้งเลขที่ 352 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
(zone 3) ซอย E/34 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-23260633  โทรสาร  0-27394245

บทนํา
 บริษัท ดาสโก จํากัด กอตั้งเมื่อป 1989 (พ.ศ. 2532) ปจจุบันเติบโตอยางมั่นคงมีอายุกวา 
25 ป ผูบริหารชาวไทยของบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งดาน
ทักษะการทํางานและทักษะการใชชีวิต ไดสงคณะทํางานเขารวมอบรมในโครงการพัฒนานักสรางสุข
องคกร ดวย MapHR ในป 2556 จํานวน 2 ทานคือ คุณอาจารีย (ออ) ศรีวราธนานันท และคุณบังอร 
(อร) ภูษาวิโสด ภายหลังการอบรมไดเกิดการพัฒนากระบวนการสรางสุขในองคกรอยางเปนรูปธรรม
มีการใชเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางาน ไดแก เครื่องมือตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร (Happy 
Workplace Index) เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล (Happinometer) และ โมเดลสรางสุข 
(Happy Home) ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย หรือ SHARE 
 ผลขั้นตนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาดวยความรวมมือและความต้ังใจจริงของทีมงานสรางสุข
รวมกับผูบริหารบริษัท เพียงระยะเวลาไมนาน สามารถทําใหกระบวนการทํางานเกิดความราบรื่นขึ้น 
ปญหาความไมเขาใจกันระหวางแผนกในสายงานการผลิตลดลง ทํางานไดตามเปาหมายที่วางไว ผล
งานมีคุณภาพสูงขึ้น และไดรับความไววางใจจากลูกคาของบริษัทอยางตอเนื่อง พนักงาน ทีมงาน 
และผูบริหารรับรูไดถึงมิตรภาพในการทํางานรวมกันดวยดีของทุกฝาย
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การจัดตั้งทีมงานสรางสุของคกรของบริษัทดาสโก
1.  ผูกอการสุขในบริษัท มีดังนี้
 (1) คุณอมร พงษเภตรารัตน           กรรมการผูจัดการ บริษัทดาสโก จํากัด
 (2) คุณสมชาย รอบคอบ                Production Zone Manager
 (3) คุณฤทัยรัตน สีพุทธา                Production Zone Manager

2. ทีมงานของผูกอการสุข มีดังนี้
 (1) คุณจิราภรณ ศุภเกรียงไกร  หนวยงานวิเคราะหขอมูล
 (2) คุณวิลัยโฉม คําผง   เจาหนาที่ DCC
 (3) คุณอนุธิดา กระจางยศ  เจาหนาที่ Pay Roll
 (4) คุณศิริพร โพธิ์ด   เจาหนาที่ฝกอบรมพัฒนา
 (5) คุณกัญญาภรณ ปุระณะ  เจาหนาที่ Pay Roll
 (6) คุณบังอร ภูษาวิโสด   หัวหนาหนวยงาน HRD
 (7) คุณน้ําฝน จันทวังค   เจาหนาที่สรรหา
 (8) คุณน้ําทิพย พันทา   เจาหนาที่สรรหา
 (9) คุณอาจารีย ศรีวราธนานันท  วิทยากรอบรม

ผูบริหารและทีมงานสรางสุขของบริษัทดาสโก ผูริเริ่มโครงการสรางสุขในองคกร
 ถายภาพรวมกับทีมสนับสนุนจาก SHARE

ผูบริหารและทีมงานสรางสุขของบริษัทดาสโก ผูริเริ่มโครงการสรางสุขในองคกร
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วิธีการทํางานของนักสรางสุของคกรในการพัฒนากระบวนการสรางสุขในองคกร  มีรายละเอียดดังนี้ 

สรางภาพฝนขององคกร
ทีมงานสรางสุข พนักงาน และผูบริหารรวมกันคิดและวาดภาพฝนออกมาภายใตสโลแกน

“พนักงานทุกคนในองคกรเปนคนเกง ดี มีคุณธรรม นําดวยความสุข”

ผูบริหารและทีมงานสรางสุขของบริษัทดาสโก ผูริเริ่มโครงการสรางสุขในองคกร
 ถายภาพรวมกับทีมสนับสนุนจาก SHARE

ภาพฝนของบริษัท ดาสโก จํากัด กอนเริ่มโครงการสรางสุขในองคกร

ผูบริหารและทีมงานสรางสุขของบริษัทดาสโก ผูริเริ่มโครงการสรางสุขในองคกร
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ภาพเบื้องหลังการลงมือวาดความฝนของพนักงานในบริษัท ดาสโก จํากัด 

ศึกษาบริบทองคกร
 บริษัทมีระบบดูแลพนักงานโดยการจัดสวัสดิการไวแลว ดังนี้ (1) บริการหองพยาบาล (2) 
ตรวจสุขภาพประจําป (3) คารักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม (4) ประกันชีวิตและประกัน
สุขภาพ (5) ของขวัญสําหรับคุณแมมือใหม (6) การเยี่ยมพนักงานที่เจ็บปวย (7) กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ (8) เงินชวยฌาปนกิจศพทั้งครอบครัว) (9) โบนัสประจําป (10) ชุดยูนิฟอรม (11) บริการรถรับ-
สงพนักงาน (12) เลี้ยงสังสรรคประจําป (13) ทองเที่ยวประจําป

 “บริษัทมุงเนนผลงานมาก จึงอาจไมไดใหความสําคัญเรื่องของชีวิตการทํางานของพนักงาน 
ผูบริหารมองวาผลลัพธขององคกรยังมีคอนขางต่ํา พนักงานสวนใหญมีพื้นเพมาจากตางจังหวัด มัก
เกิดความเครียดจากการทํางาน เพราะรายไดไมพอใช มีภาระหนี้สินทั้งนอกระบบและบัตรเครดิต ซึ่ง
ผลการสํารวจวัดความสุขระดับบุคคลใหผลสอดคลองกัน”

การวัดความสุขระดับบุคคล ดวยเครื่องมือ Happinometer
 การสํารวจระดับความสุขของพนักงานในบริษัท โดยใชเครื่องมือ Happinometer ซึ่งมี
การบันทึกขอมูลพนักงานเปนรายบุคคลตามแบบสอบถามฉบับเต็ม (56 ขอ) จะสามารถคํานวณและ
แสดงผลการวิเคราะหจําแนกเปนรายดาน 9 ดาน เพื่อใหรูวาดานใดที่พนักงานมีความสุขสูง และ
ดานใดต่ํา เปนสาเหตุทําใหพนักงานไมมีความสุข ผลการสํารวจขอมูลจากพนักงานในบริษัท พบวามี 
3 ดานที่ตองปรับปรุงแกไข ไดแก 
 1) ดาน Happy Money ผลการสํารวจมีคาคอนขางต่ําอยูที่รอยละ 65
 2) ดาน Happy Body ผลการสํารวจมีคาคอนขางต่ําอยูที่รอยละ 65
 3) ดาน Happy Relax ผลการสํารวจมีคาคอนขางต่ําอยูที่รอยละ 64 
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ผลการวิเคราะหที่ไดจากเครื่องมือ Happinometer และ Happy Workplace Index

การตรวจสอบสุขภาวะระดับองคกร ดวยเครื่องมือ Happy Workplace Index  
 ภายหลังจากการฝกอบรมกระบวนการ MapHR มาแลว นักสรางสุของคกรที่บริษัทสงเขา
อบรมเสริมศักยภาพไดนําแนวคิดดังกลาวมาใช โดยเริ่มทําการตรวจสอบสุขภาวะในองคกร ดวย
เครื่องมือ Happy Workplace Index ทั้งการบันทึกลงในคูมือเลมสีฟา และการบันทึกผานระบบ
ออนไลน เพื่อใหมีการประมวลผลและจัดทํารายการสําหรับการจัดพิมพออกมานําเสนอใหผูบริหารรับ
ทราบขอมูลดวย 

 ภาพรวมระดับการจัดปจจัยที่เอื้อใหเกิดความสุขในองคกร เฉลี่ยแลวอยูที่รอยละ 55 เทานั้น 
และการวิเคราะหรายมิติ 5 มิติ ปรากฏวามีมิติที่อยูในเกณฑคอนขางต่ํา ไดแก
 1) มิติ M : Management (ระบบการจัดการ) มีคารอยละ 46 อยูในเกณฑที่ตองรีบแกไข 
 2) มิติ A : Atmosphere & Environment (บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน) 
 มีคารอยละ 55 อยูในเกณฑที่สะทอนวาปจจัยสรางสุขดานนี้ยังไมมีอะไรแนนอน 
 3) มิติ R : Result (ผลลัพธองคกร) มีคารอยละ 52 อยูในเกณฑที่สะทอนวาปจจัยสรางสุข
 ดานนี้ ยังไมมีอะไรแนนอน

รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดงตอไปนี้    
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 บริษัทใหความสําคัญกับมิติที่เปนผลลัพธขององคกร ซึ่งผลสํารวจที่ไดมีคาต่ํา คือ มิติดาน
ผลลัพธองคกร (R : Result) เมื่อดูดัชนียอยในดานนี้ พบวา การที่มีคาต่ํามาจากอัตราการลาออกของ
พนักงานในระหวางงานมีอัตราคอนขางสูง ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการผลิตของบริษัทมาก ภาพรวม
อัตราการลาออก (turnover rate) เฉลี่ยอยูที่รอยละ 7 ตอป ซึ่งบริษัทคํานวณจากจํานวนพนักงาน
รายเดือนทั้งหมดจํานวน 125 คน (ที่ไมใชพนักงานประจํา) คาที่ไดจึงคอนขางสูง 
 “สภาพปญหาการลาออกของพนักงาน เมื่อวิเคราะหจากขอมูลเชิงลึกพบวา สาเหตุการลา
ออกสวนใหญนั้นมาจากความตองการเปลี่ยนงานใหมที่มีรายไดสูงกวา กลุมคนที่ลาออกสวนใหญเปน
แรงงานคนไทย กลุมพนักงานตางดาวชาวพมา ซึ่งมีจํานวนประมาณ 1 ใน 3 ของพนักงานคนไทย
นั้น มีอัตราการลาออกคอนขางต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัททําธุรกิจเย็บผาแบบเหมา จายคาตอบแทนทุก 
2 สัปดาห พนักงานกลุมนี้มีสัญญาผูกพันที่กําหนดเงื่อนไขบางประการไวทําใหการลาออกกอนครบ
สัญญากระทําไดยาก หากครบกําหนดสัญญามักจะลาเพื่อกลับบานไปเลย”

 อัตราการลาออกในกลุมพนักงานคนไทย อยูที่รอยละ 12 ขอมูลการศึกษาติดตามในรอบ 4 
เดือนพบวา สวนใหญระบุเหตุผลในเอกสารใบลาออกวาตองการกลับบาน แตเมื่อสอบถามเชิงลึกแลว
พบวา ลาออกเพราะไดงานใหมที่มีรายไดสูงและสวัสดิการดีกวา รวมทั้งสาเหตุที่รับทราบเพิ่มเติมคือ 
เครียดจากการทํางานเพราะมีการตั้งเปาสูงอยูตลอดเวลา ไมคุนเคยกับงานแบบนี้มากอน ขาดความรู
ความเขาใจในสวนงานของพนักงานเขาใหม กระบวนการทํางานมีความยุงยากซับซอน งานหนักเกิน
ไป ไมมีความสุขในการทํางาน

 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของปจจัยสรางสุขในองคกร
 ขอมูลจากการตรวจสอบสุขภาวะองคกร ทําใหทราบปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางสุข 
สามารถจําแนกเปนจุดแข็งและจุดออน เพื่อประโยชนในการพัฒนาดังนี้ 

มิติ จุดออน ( Weakness) มิติ จุดแข็ง ( Strengths)

M • ระบบการประเมินผลยังไมเปนที่ยอมรับ

• ขาดระบบการสราง Career path

• มีการใหรางวัลพนักงาน แตระยะเวลาในการ

  ใหรางวัลนานเกินไป

• ระบบการประเมินผลลัพธ (kpi)

• ขาดการติดตามตอเนื่อง

M • สวัสดิการบริหารเปนไปตามกฎหมาย

  ที่กําหนด 

• ไมมีปญหาเรื่องกฎหมายแรงงาน

A • ขาดการสรางกิจกรรมในการสรางสุข

  ในงาน (เดิมเนนสุขนอกงาน)

M • ผูนําสูงสุดสนับสนุนการสรางสุขในองคกร

  (ทรัพยากรและงบประมาณ)

• ผูนําสูงสุดเปนแบบอยางที่ดีในการสรางสุข
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P • คณะทํางานเปนทีม HR ดําเนินการ ทําใหการ

  ขับเคลื่อนลาชา ขาดการมีสวนรวมของหัวหนา  

  งานและพนักงาน

• หัวหนางาน,พนักงานขาดมีสวนรวม

  ในการวางแผนกระบวนการสรางสุขในองคกร

• องคกรสนับสนุนการใชทรัพยากร

H • พนักงานมีความเสี่ยงดานสุขภาพ

R                • ผลิตภาพองคกรลดลง ต่ํากวาเปาหมาย

การลําดับความสําคัญประเด็นการสรางสุขในองคกร
 ประเด็นสําคัญท่ีทีมงานสรางสุขเห็นถึงความเรงดวนที่ตองปรับปรุงมากที่สุดก็คือ “ผลผลิต 
หรือผลิตภาพรวมขององคกร (Productivity)” เพื่อใหมีความสอดคลองตอทักษะการทํางาน (work 
skill) และทักษาชีวิต (life skill) โดยมีการทบทวนปจจัยที่เปนสาเหตุและเหตุโยงใย (Web of 
Causation) ที่เกี่ยวของดังนี้
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จากการวิเคราะหสาเหตุตางๆ พบวาสิ่งที่ทําใหผลลัพธตกต่ํา เปนผลพวงจากปจจัยเรื่องอัตราการลา
ออกของพนักงาน สาเหตุหลักที่เกี่ยวของมีดังนี้ 
 1) หัวหนางานขาดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ทั้งนี้เพราะการขับเคลื่อนกิจกรรมสวน
ใหญในองคกรนั้นเปนหนาที่ของผูบริหารระดับกลาง ทําใหในสวนของหัวหนางานนั้นกลับไมมีสวน
รวมตอกระบวนการครั้งนี้ทําใหเกิดภาวะท้ังไมมีสวนรวมและไมรูเรื่องอะไรเลยเกี่ยวการทํากิจกรรม
ดังกลาว
 2) ขาดการประเมินผลลัพธอยางตอเนื่อง
 3) ขาดการสราบรรยากาศในพื้นที่การทํางานจนเกิดภาวะความเครียด
 4) ขาดการกระตุน หรือขาดแรงจูงใจในการทํางานแกพนักงาน 

โดยมีปญหาที่ตองการพัฒนา คือ “Productivity ที่ตํากวาเปาหมายขององคกร”  ซึ่งเมื่อนํามา
วิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ปรากฏออกมาไดดังนี้
ปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอปญหา หรือ ปญหาหลัก ประกอบดวย
 1) ขาดการประสานงานกันระหวางฝายภายในองคกร มิติ M
 2) ขาดแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทนที่ชัดเจนกรณีที่ทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย มิติ M
 3) ขาดการรักษาพนักงานที่มี Skill ใหคงอยูกับองคกร (Turnover rate 13 %) มิติ M
 4) ขาดการประเมินและติดตามผลลัพธอยางเปนระบบ มิติ M
 5) ขาดการสรางบรรยากาศในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง มิติ A
 6) หัวหนางานขาดการมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางาน มิติ P
 7) พนักงานขาดงานบอย มิติ H

ปจจัยที่สงผลกระทบโดยออมตอปญหา หรือ ปญหารอง ประกอบดวย
 1) ขาดการกระตุนการทํางานระหวางกลุมภายในองคกรเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 2) พนักงานเกิดความเมื่อยลาในการทํางาน

การออกแบบกระบวนการสรางสุขของบริษัทดาสโก จํากัด

         จัดทําโครงการ  “ความสุขของคน สูผลของงาน”
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วัตถุประสงคของโครงการ มีดังนี้
 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการสรางความสุขทั้งดานทักษะการทํางาน (Work Skill) และทักษะ
การใชชีวิต (Life Skill)
 2. เพื่อออกแบบกิจกรรมสรางสุขที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร
 3. เพื่อเสริมสรางทักษะการใชชีวิต (Life Skill) ที่เหมาะสมกับการทํางานในองคกร
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานระหวางองคกรในกลุมอุตสาหกรรม
 5. เพื่อพัฒนากิจกรรมใหเกิดประโยชนตอพนักงานและความยั่งยืนขององคกร

ระยะเวลาดําเนินงานกิจกรรมสรางสุข
   ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2556 - ธันวาคม พ.ศ. 2556

กลวิธีและกิจกรรมสรางสุขตาม MapHR  มีรายละเอียดแตละดานดังนี้

การพัฒนาองคกรสรางสุข ดวยมิติทั้ง 5 ตามหลักการ MapHR 
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ดานการจัดการ (Management) 
 • มีนโยบายและกระบวนการสรางสุขในสูพื้นที่งานอยางเปนระบบภายไต Concept : 
Working Fun
 • มีระบบการใหรางวัล และการยกยองพนักงานที่มีสวนรวมโดย เนนการทํางานเปนทีม
ดานการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน (Atmosphere & Environment)
 • ใช Concept : Working Fun เนนการสรางการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ เพื่อให
เกิดบรรยากาศที่ดี
 • ผูบริหารเปนตนแบบและสนับสนุนการสรางสุขในองคกรดานกระบวนการสรางสุข (HWP 
Process) 
 • เนนการพัฒนา Work Skill & Life Skill โดยใชกระบวนการตาม M-A-P-H-R โดยทํา
ควบคูกันทั้งสองดาน      
 • เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในการปรับปรุงพัฒนาทุกระดับ ทั้งผูบริหาร  หัวหนางาน 
และพนักงานดานสุขภาพกายและสุขภาพใจ (Health)
 • ดูแลพฤติกรรมสุขภาพทั้งกายและใจในการทํางาน (สุขในพื้นที่ทํางาน) 
 • พนักงานมีความสุขในการทํางานและมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต เชน สุขใจเพราะ
ทํางานไดตามเปาหมายดานผลลัพธองคกร (Result)
 • ใชการตรวจวัดและประเมินผลลัพธ KPI / PI อยางตอเนื่อง

 ออกแบบกระบวนการสรางสุข ตามแนวคิด MapHR ทีมงานสรางสุขไดรวมกับผูบริหาร
กําหนดเปาหมายวาผลงาน (Productivity) ของบริษัทจะตองเพิ่มขึ้นรอยละ 10 โดยจะมีการพัฒนา
ปจจัยภายในองคกรใหเอื้อตอการมีความสุขของพนักงานตามดัชนขีอง Happy Workplace Index 
ตองเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ภายใน 1 ปของแผนการดําเนินงานประจําป 
 ดังนั้น ทีมผูกอการสุขของบริษัทไดจัดทําแผนงานและขับเคลื่อนกิจกรรมสรางสุข มุงเนน
การแกไขปญหาเรื่องการเพิ่มผลงาน มีการออกแบบกิจกรรมตามกรอบแนวคิดดังนี้
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กิจกรรม Management Atmosphere Process Health Result

กิจกรรมหลัก : 

ออม / ปรับ

โครงสรางหนี้

1) คณะกรรมการ

เสนอโครงการ

2) ชี้แจงโครงการ

กับหัวหนางาน

3) กําหนดขอตกลง

กับบัญชีออม

4) กําหนดรางวัล

1) รณรงค 

ประชาสัมพันธ

2) สรางกิจกรรม

การแขงขันระหวาง 

Zone 

ในการฝากออม

1) ออกแบบ

กิจกรรมการฝาก

ออม

2) อบรมใหความรู

3) รับฝากเงิน

4) ใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับการปรับ

โครงสรางหนี้

- พนักงานมีความ

สุขในการเก็บออม

เงิน

- อัตราการลาออก

กลุมออมเงินและ

ปรับโครงสรางหนี้

ลดลง

กิจกรรมรอง : 

กิจกรรมยิ่งให ยิ่งได

1) จัดตั้งคณะ

ทํางาน

2) จัดระบบการรับ

บริจาค

3) จัดหาสถานที่

จัดเก็บ

4) จัดทําเอกสาร

การลงทะเบียนและ

งบประมาณสําหรับ

การทํากิจกรรม

1) รณรงค 

ประชาสัมพันธ

กิจกรรม

2) สรางบรรยากาศ

ในการยกยองและ

ขอบคุณ “ผูให’

1) คณะทํางาน

รณรงคสื่อสาร

กิจกรรม

2) รับบริจาค

3) ลงทะเบียนการ

รับของ

4) นําสอนคาออก

ขาย

5) นําเงินเปนทุน

สําหรับโครงการ

ออม

1) พนักงานมีความ

สุขจากการให

2) พนักงานมีรอย

ยิ้มในฐานะผูให

- พนักงานรูจัก

เสียสละเพื่อผูอื่น

มากขึ้น

การดําเนินงานสรางสุขตามโครงการ “ความสุขของคน สูผลของงาน”
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ภาพกิจกรรมพัฒนาทีมงานสรางสุขจากรุนสูรุน สงตอใหทายาทรุนตอไป หมุนเวียนมารับไมตอ

ทีมงานสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทํางาน
ดวยบรรยากาศสรางสรรคแบบพี่แบบนอง

ถาผลลัพธไมไดตามเปาหมาย
ใชกระบวนการ PDCA  ทบทวนการทํางาน

ผูบริหารองคกรรวมรับฟง รับขอเสนอ
และรักษาบรรยากาศแบบกันเองกับพนักงาน

ถาผลลัพธทําไดตามเปาหมาย
“จัดทําเปนระบบมาตรฐาน และบอกตอ”

ทีมงานสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทํางาน ผูบริหารองคกรรวมรับฟง รับขอเสนอ
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ประเมินผล (เรียนรูและแลกเปลี่ยน)
 ทีมงานสรางสุขหรือผูกอการดีของบริษัทดาสโก มักจะมีการพบปะพูดคุยกันอยูเสมอ มี
โอกาสทักทายกับเพื่อนรวมรุน MapHR4 ซึ่งสรางเปนกลุม LINE หรือเรียกวา community ตาม
แนวทางของมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย ในกลุมมีการสงขอความทั้งคําปลอบขวัญ 
กระตุน ใหกําลังใจ และชี้แนะแนวทางใหแกกันเปนระยะรวมทั้ง ไดมีโอกาสไปนําเสนอผลการดําเนิน
งานแบบไมทันไดตั้งตัวในงาน “มหกรรมสรางสุข ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
หากนับระยะเวลาเริ่มตนจากการอบรมหลักสูตร “นักสรางสุของคกร” รุนที่ 4 มาถึงชวงเวลาในการ
สรุปและนําผลงานของกระบวนการสรางสุขท่ีออกแบบอยางเปนระบบสําหรับในชวงแรกนี้กินเวลา
ราว  8 เดือน

 ผลจากการดําเนินในครั้งนี้ ถือเปนที่ภาคภูมิใจของทีมงานสรางสุขทุกคน และผูบริหารสูงสุด
ขององคกรก็ประทับใจกับการประสานพลังความรวมมือระหวางกันดวยการสื่อสารกันมากขึ้น ทําให
เกิดความเขาใจกันมากขึ้นการทํางานมีปญหานอยลงจนนาแปลกใจ 

ผลลัพธของกระบวนการสรางสุข
 1) สภาพปจจัยสรางสุขในองคกรเพิ่มขึ้น รอยละ 17.2

การนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณในงาน “มหกรรมสรางสุข ครั้งที่ 1”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
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2) ผลลัพธองคกรเพิ่มขึ้น รอยละ 11.25

Productivity ของบริษัท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.25
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3) พนักงานมีความสุขในการทํางาน

4) อัตราการลาออกของพนักงานลดลง
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 กระบวนการสรางสุขในองคกรของทีมงานในชวงเวลาเบิกรองนี้ ไดทําใหเกิดการพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานหลายประการคือ การมีแนวรวมระดับพนักงานในแตละแผนกที่กลาแสดงออก กลาคิด 
กลาทํามากขึ้น ทําใหการประชุมเรื่องงานมีการสื่อสารที่ชัดเจนตรงประเด็น ลดความไมเขาใจกันลง 
การทํางานจึงคลองตัวขึ้น ที่สําคัญผูบริหารมีความเขาใจการทํากิจกรรม และตระหนักดีวาการสราง
บรรยากาศในการทํางานมีความสําคัญมาก และกิจกรรมสรางสุขควรออกแบบใหอยูในกระบวนการ
ทํางานหรือในพื้นที่ทํางาน มากกวาจะเปนกิจกรรมนอกงานหรือออกไปนอกสถานที่ เพราะนอกจาก
จะตองมีคาใชจายสูงแลว ยังตองเสียเวลาทํางานมากดวยซึ่งผูบริหารมักจะรับไมได

 “ผลการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงเฉพาะในชวงเวลาพัฒนากระบวนการสรางสุขระยะ
แรกนี้ เกิดผลดีหลายประการ คือ พนักงานมีความสุขในการทํางานมากขึ้นหนึ่งเทา ความเครียดลด
ลง การทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมของสวนรวม ผลิตงานไดตามเปา
หมายโดยใชเวลานอยลง”

 ทีมงานสรางสุขยังคงมุงมั่นคิดงานท่ีจะขับเคลื่อนผูนํากลุมหรือหัวหนาทีมระดับรองลงไปให
เปนบุคคลตนแบบรุนตอไปในการสรางเสริมกิจกรรมและปนความสุข โดยสงเสริมใหบุคลากรเหลานี้
ไดดูแลพนักงานในกลุมของตนเองทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน เพื่อสรางสุขในที่ทํางานและการ
ใชชีวิต

ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณหรือขอคําแนะนํา ติดตอไดที่..
นักสรางสุของคกร บริษัทดาสโก จํากัด
คุณอาจารีย (ออ) ศรีวราธนานันท  อีเมล ajaree_sri@hotmail.com
คุณบังอร (อร) ภูษาวิโสด  อีเมล orn1252@yahoo.com






