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คำ�นำ�
การสร้างความสุขให้คนทำ�งานในองค์กร จำ�เป็นต้อง
อาศัยกรอบแนวคิดการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ที่ช่วย
สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา “ความไม่เป็นสุข” อันเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยสำ�คัญต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการองค์กร ปัจจัย
ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ปัจจัยด้าน
กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมประจำ � วั น ที่ ส่ ง ผลโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจของพนักงานและส่งผลต่อ
ความมั่นคงขององค์กร ทั้งด้านการยอมรับและความเชื่อมั่น
ต่ อ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร ผลประกอบการ
และด้านการครองใจพนักงาน ที่สะท้อนด้วยการแสดงความรัก
ความสามัคคี ความทุ่มเท และความผูกพันต่อองค์กร
หนังสือ “ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy
Workplace” เล่มนีน้ �ำ เสนอมุมมองและแนะนำ�เครือ่ งมือสำ�หรับ
การพัฒนา “องค์กรแห่งความสุข”  ได้แก่ Happy Workplace  
Index และ MapHR Model เพื่อประโยชน์สำ�หรับผู้ทำ�งาน
ดูแลทุกข์-สุขให้กับพนักงานในองค์กรได้นำ�ไปประยุกต์ ใช้
ในการหาเหตุปจั จัยแห่งการสร้างสุข และพัฒนาเปลีย่ น “ทุกข์”
ให้เป็น “สุข” โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลง “พฤติกรรม” ของ
บุคลากรในองค์กร  ให้สามารถสร้างสุขได้ตามบริบทและ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง                                        
ดร.ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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“การสร้างสุขเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน
มีกลุ่มคนจำ�นวนน้อยที่มีโอกาส
จะสร้างสุขให้กับตนเองในช่วงเวลาทำ�งาน
โดยปรับวิธีคิดทางบวก
เพื่อให้ใจจับต้องสิ่งที่ดีงาม”
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้โอกาส
ทุกองค์กรร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace
เพื่อทำ�เรื่องนี้ให้เป็นความจริง องค์กรจะได้สวยงามขึ้น และน่าอยู่
สำ�หรับทุกคน
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คืออะไร?

ศู น ย์ ส ร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะองค์ ก ร สำ � นั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะองค์ ก ร
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมให้องค์กรโดยเฉพาะภาคเอกชนในประเทศไทย เป็นองค์กร
สุขภาวะหรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำ�งาน มีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน มีทักษะ
และประสิทธิภาพทีด่ ใี นการทำ�งานมีความผูกพันให้กบั องค์กร เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ของระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและ
ยั่งยืน1
แนวทางการพัฒนาทีท่ �ำ งานน่าอยู่ (Healthy Workplace Framework)
ขององค์การอนามัยโลก2 เสนอว่าองค์กรที่จัดระบบการป้องกัน ส่งเสริม
สนับสนุนทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และความผาสุกของพนักงานได้นนั้ ต้องอาศัย
การพัฒนา 4 ด้าน คือ
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1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำ�งาน       
2) สภาพแวดล้อมทางสังคมในการทำ�งาน
3) ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทำ�งาน
4) การเชื่อมโยงกับชุมชน  
การทบทวนรายงานและการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ แ นวคิ ด
องค์กรสุขภาวะของต่างประเทศเน้นเฉพาะสุขทางกาย (อาทิ ความปลอดภัย
ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง) และสุขทางใจ (อาทิ ความเครียด) ยังขาดความ
ครอบคลุมในเรือ่ งความสัมพันธ์ทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา ดังจะเห็น
จากเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพในองค์กร (Company Health Check) 3
เผยแพร่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุโรป (Move Europe) มุ่งเน้นประเด็น
สุขภาพในเรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่ (Smoking Prevention) การบริโภค
เพื่อสุขภาพ (Healthy Eating)  การเคลื่อนไหวร่างกาย (Active living) และ
การลดความเครียด (Stress) โครงสร้างของประเด็นตรวจสอบ มีจ�ำ นวนรวม
27 ข้อ แบ่งเป็น 4 มิติ คือ
1) การพัฒนานโยบายและวัฒนธรรม (Policy & Culture)
2) การจัดองค์กรและโครงสร้าง (Organization & Structure)
3) กลยุทธ์และการดำ�เนินงาน (Strategies & Implementation)
4) ผลลัพธ์และการประเมิน (Results & Evaluation)
สำ�หรับการดำ�เนินงานประเทศไทย สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรได้
เริม่ ดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานในองค์กรภาคเอกชน โดยใช้
แนวคิดการจัดการ “ความสุข 8 ประการ4 หรือ Happy 8” บนฐานของ
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทางสังคม
มี 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
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สุขภาพดี (Happy Body)
มีน้ำ�ใจงาม (Happy Heart)
รู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax)
แสวงหาความรู้ (Happy Brain)
ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul)
จัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ (Happy Money)
ครอบครัวดี (Happy Family)
สังคมดี (Happy Society)
สำ�หรับการสร้างเสริมสุขภาวะระดับองค์กร คณะทำ�งานโครงการพัฒนา
“นักสร้างสุของค์กร” ด้วย MapHR ได้เริ่มต้นพัฒนาดัชนีที่ใช้สำ�หรับสะท้อน
ระดับสุขภาวะขององค์กรภาคเอกชน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เรียกว่า
“ดัชนีสุขภาวะองค์กร” (Healthy Organization Index)5 เพื่อใช้ประเมิน
“องค์กรสุขภาวะ” ที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะองค์กรภาค
เอกชน (ชื่อเดิมของสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร) ว่าองค์กรภาคเอกชน
เหล่านั้นมีการพัฒนาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดสุขภาวะในองค์กรอย่างไร และมี
โครงการต่อเนือ่ ง ดำ�เนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ถึงเมษายน
พ.ศ.2554 ภายใต้โครงการคู่มือสำ�รวจสุขภาวะระดับองค์กร เพื่อพัฒนาชุด
เครื่องมือดังกล่าวให้เป็นโปรแกรม DBS (Data-based System) ที่ใช้งาน
ง่าย สะดวก สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลได้ถูกต้องและรวดเร็ว เผยแพร่
ผ่านระบบออนไลน์ เรียกว่า COMPANY HEALTH CHECK6
ต่อมาเมือ่ มีการนำ�มาใช้กบั องค์กรภาคเอกชนจำ�นวนมากขึน้ ทัง้ องค์กร
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จึงใช้ชื่อว่า
“ดัชนีสุขภาวะระดับองค์กร หรือ Happy Workplace Index”
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    Happy Workplace Index: HWI ชุ ด ล่ า สุ ด คื อ
“HWI 2012” มี หั ว ข้ อ ย่ อ ยรวมจำ � นวน 37 ข้ อ 7ค่ า ดั ช นี
สุขภาวะองค์กรจะแสดงถึงระดับความสามารถในการจัดการ
ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข บนฐานของสุ ข ภาพที่
สมบูรณ์ครอบคลุมทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญาของบุคลากรในองค์กร
โครงการพัฒนาดัชนีตรวจสอบสุขภาวะองค์กร ได้ทำ�การสังเคราะห์
กิจกรรมสร้างสุขขององค์กรสุขภาวะต้นแบบในปีพ.ศ. 25535  พบว่า ดัชนี
สุขภาวะระดับองค์กร มีปัจจัยสำ�คัญ 5 มิติ ประกอบด้วย
1) การจัดการ
2) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กร
3) กระบวนการสร้างเสริมสุขในองค์กร
4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ
5) ผลลัพธ์องค์กร
มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ
(M: Management)
มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในที่ทำ�งาน
(A: Atmosphere & Environment)
มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข
(P: Process)

สุขภาวะองค์กร

มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจ
(H: Health)
มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร
(R: Result)
แผนภาพที่ 1
กรอบดัชนีสุขภาวะระดับองค์กร
(Happy Workplace Index framework)
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การตรวจสอบสุขภาวะองค์กรเกิดขึ้นด้วยหลักคิดว่า หากมีสิ่งที่ช่วย
สะท้อนที่เป็นกลางให้ภาพความจริงและเหมาะสมกับองค์กรในภาพรวม
จะช่วยสะท้อนสุขหรือทุกข์ขององค์กร และใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบเพื่อแก้ไข
ก่อนทีส่ ภาวะการณ์จะเลวร้ายหรือรุนแรงจนนำ�ไปสูภ่ าวะวิกฤติทสี่ ง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพผลผลิตหรืองานบริการขององค์กร ขณะเดียวกันจะเป็นเครือ่ งมือ
หนึ่งที่องค์กรสามารถเลือกใช้ เพื่อสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาภาวะปัจจัย
แห่งความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร
แนวคิดการพัฒนาดัชนีสขุ ภาวะระดับองค์กร อาศัยหลักการตรวจสอบ
ความสมดุลของปัจจัยภายในองค์กร ด้วยแนวคิดว่า “ต้องไม่เพิม่ ความเครียด
ให้กบั ผู้ ใช้” องค์กรทีม่ คี วามตัง้ ใจในการพัฒนากระบวนการสร้างสุขและเลือก
ใช้เครื่องมือนี้นำ�ทาง จึงไม่ควรถูกบั่นทอนด้วยเครื่องมือชุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
เกณฑ์ ใ นการตรวจสอบแต่ ล ะหั ว ข้ อ จึ ง พั ฒ นาขึ้ น โดยคำ � นึ ง ถึ ง
“ประโยชน์ทจี่ ะทำ�ให้เกิดกระบวนการสร้างสุขในองค์กรเป็นสำ�คัญ” เนือ่ งจาก
การกำ�หนดกิจกรรมสร้างสุขมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและวัฒนธรรม
ขององค์กร ผูท้ จี่ ะกำ�หนดแนวทางของงานสร้างสุขจึงต้อง สร้างกระบวนการ
เรียนรูร้ ว่ มกันของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในองค์กร เครือ่ งมือชุดนีจ้ งึ ออกแบบให้มกี าร
ใช้งานด้วยการตรวจสอบองค์กรได้ด้วยตนเอง  
การสร้างสุขอาจจะเป็น “เรื่องง่าย”  สำ�หรับองค์กรบางแห่ง และอาจ
จะเป็นเรื่องที่ “เริ่มต้นไม่ถูก” สำ�หรับองค์กรจำ�นวนมาก เนื่องจากความ
แตกต่างกันในเรื่องขนาด ประเภท วัฒนธรรมและระบบบริหารงานของ
ผูน้ �ำ องค์กร ดังนัน้ ดัชนีสขุ ภาวะระดับองค์กร จึงเน้นการใช้งาน 3 ประการ ดังนี้
1) ใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การพั ฒ นาตนเอง มากกว่ า การตรวจสอบ
เชิงประเมิน ซึ่งต้องอาศัยบุคคลจากภายนอกเข้ามาประเมินหรือตรวจสอบ
เรื่องภายในองค์กร องค์กรควรนำ�ไปใช้ ได้ด้วยตนเอง ทั้งวิธีการใช้งาน
กระบวนการบันทึก การรับรู้ผล และการนำ�ผลไปใช้ประโยชน์
ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace
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2) ใช้ตามความพร้อมและความสมัครใจ องค์กรที่เริ่มต้นทำ�กิจกรรม
สร้ า งสุ ข อาจใช้ ข้ อ มู ล จากการตรวจสอบนี้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลการตรวจสอบครั้งต่อไปภายหลังจากดำ�เนินงาน
ไปได้ระยะหนึง่ แล้ว เพือ่ ดูความเปลีย่ นแปลงของปัจจัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภายในองค์กร หรือค้นจุดอ่อนและจุดแข็งของปัจจัยการพัฒนาเพื่อปรับ
ความสมดุลของปัจจัยสนับสนุนการสร้างสุขในระยะยาว ทั้งนี้ โดยใช้
ตามความพร้อมและความสมัครใจ
3) ใช้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลองค์กรในระบบ เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ของใช้งานอย่างกว้างขวาง องค์กรที่เข้ามาใช้งานจะได้รับการดูแลข้อมูล
ทีบ่ นั ทึกไว้ ในระบบ โดยจะนำ�เสนอเฉพาะภาพรวมของจำ�นวนองค์กรทีม่ กี าร
จำ�แนกกลุ่ ม ตามระดับการพัฒนา และแสดงตำ�แหน่งของสภาวะปัจจัย
การสร้ า งสุ ข ขององค์ ก รว่ า อยู่ ห่ า งจากค่ า เฉลี่ ย รวมขององค์ ก รทั้ ง หมด
มาก-น้อยเพียงใด องค์กรที่ต้องการหาคู่เทียบเคียง (benchmark) สามารถ
แสดงความจำ�นงผ่านระบบและเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
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ก้าวไปสู่
องค์กรสุขภาวะ
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
แนวคิดเรือ่ งการสร้างสุขมีพฒ
ั นาการมานาน ศาสตร์ของการ “เข้าถึงสุข”
และ “สร้างสุข” ถูกคิดค้นมาตามลำ�ดับ กล่าวกันว่าศาสตร์ดา้ นนีโ้ ลกตะวันออก
มีความก้าวหน้าเป็นอันมาก เพราะมีวธิ กี าร “เข้าถึงสุข” และ “สร้างสุข” ด้วย
แนวคิดการพึ่งตนเองเป็นสำ�คัญมากกว่าการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก ซึ่งทำ�ให้
มี “พฤติกรรมเสพติด” และ “เกินพอดี” เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
อันสั้น และเกิด “ทุกข์” ตามมาจาก “ผล” ของ “วิธีการ” ที่ตนเองเลือกวิธี
การเข้าถึงและสร้างสุข ทางหนึง่ คือการใช้ “ทุกข์” ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเครือ่ งกำ�หนด
ให้เรามองเห็นปัจจัยแห่งเหตุและปรับทิศทางให้กา้ วไปสูเ่ ส้นทางทีถ่ กู ต้องด้วย
วิธีการที่เหมาะสม การพัฒนาสุขในระดับปัจเจกมีศาสตร์ที่น่าศึกษาค้นคว้า
มากมาย ได้แก่ จิตตปัญญา การเจริญสติ และสมาธิแนวพุทธ เป็นต้น
สุขในระดับองค์กร ซึง่ หมายความถึง หน่วยงาน บริษทั สถานประกอบการ
โรงเรียน ฯลฯ มีแนวคิดและกระบวนการที่แตกต่างอย่างไร และองค์กร
ทีค่ ดิ ทำ�เรือ่ งนีพ้ ฒ
ั นาองค์กรกันอย่างไร บทความนีข้ อนำ�เสนอสาระ 3 ส่วนคือ
1) แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
2) กระบวนการสร้างสุขภาวะองค์กร
3) สุขภาวะองค์กร “สร้างองค์กรสุขภาวะ”
โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้
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1) แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
ทุ ก วั น นี้ แ นวทางการพั ฒ นาประเทศมุ่ ง ให้ ค วามสนใจในเรื่ อ ง
การพัฒนาไปสู่การสร้างสุข (Happiness) ให้กับประชาชน มากกว่าการ
มุง่ ความสุขเฉพาะกลุม่ บุคคล และใช้ระดับ “ความสุขของประชาชนในประเทศ”
เป็นดัชนีสำ�คัญในการสะท้อนผลงานและทิศทางการพัฒนา ปัจจุบันการ
บริ ห ารองค์ ก รของภาคเอกชนมี ค วามก้ า วหน้ า ในเรื่ อ งนี้ ผ่ า นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)1
เป็ น การเอาใจใส่ แ ละดู แ ล “สุ ข ” ของประชาชนและคนในองค์ ก ร
รูปแบบหนึ่ง การแสดงความรับผิดชอบนี้อาจกระทำ�ในชุมชนรอบบริเวณ
ที่องค์กรตั้งอยู่ หรือชุมชนที่เป็นภูมิลำ�เนาของพนักงาน ขึ้นกับว่าองค์กร
จะมีความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบอย่างไร ในด้านหนึ่งการที่
องค์กรมีแนวคิดเรื่องนี้ช่วยให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นในสายตาของ
ผู้ ใช้บริการหรือลูกค้า รวมทั้งทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน
มีการพัฒนาไปในทางสร้างสรรค์ ในอีกด้านหนึ่งองค์กรได้มีการพัฒนา
ทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุดของสายการผลิตในอุตสาหกรรมของตน นั่นคือ
การพัฒนา “คนในองค์กร” ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจิตสำ�นึกที่ดี
ทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม
เรื่อง CSR เป็นก้าวย่างหนึ่งของการพัฒนาสู่ “องค์กรสุขภาวะ” หรือ
อาจเรียกว่าองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  ซึ่งถูกกำ�หนดให้เป็น
เป้าหมายในการทำ�งานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ภายใต้การสนับสนุน
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นับจาก
ปี 2550 เป็นต้นมา มีความพยายามผลักดันให้องค์กรภาคเอกชนเน้นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้กบั พนักงาน มากกว่าจะมุง่ เพียงเรือ่ งการสร้างรายได้
และผลกำ�ไรขององค์กรเท่านั้น
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สำ�นักงานกองทุนประกันสังคม รายงานในปี 2554 ว่าประเทศไทย
มีจำ�นวนสถานประกอบการประมาณ 389,682 แห่ง มีผู้ประกันตนประมาณ
9.7 ล้านคน โดยเป็นผูป้ ระกันตนในสถานประกอบการจำ�นวน 6 ล้านคน การ
ดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในภาคเอกชนของสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ใช้แนวคิดการจัดการ “ความสุข 8
ประการ หรือ Happy 8” 2 บนฐานของสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต
สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทางสังคม มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ สุขภาพดี
(Happy Body) มีน้ำ�ใจงาม (Happy Heart) รู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax)
แสวงหาความรู้ (Happy Brain) ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul)
จัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ (Happy Money) ครอบครัวดี (Happy
Family) และสังคมดี (Happy Society)

แผนภาพที่ 2
กรอบแนวคิดก้าวย่างหนึ่งของการสร้างสุขภาวะองค์กร ด้วย CSR
ที่มา: กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2553)
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คำ�ว่า “องค์กรสุขภาวะ”หรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
หมายถึง องค์กรทีม่ กี ารส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
โดยมีเป้าหมายให้คนทำ�งานในองค์กรมีสุขภาพที่ดีในการทำ�งาน มีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีด่   ี มีสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทำ�งาน มีทกั ษะและ
ประสิทธิภาพที่ดีในการทำ�งาน   มีความรักและผูกพันองค์กร เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ของระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทเี่ หมาะสมและยัง่ ยืน3
คำ � นิ ย ามหรื อ การให้ ค วามหมายของคำ � ว่ า Happy Workplace
ในบทความและงานวิจยั ในต่างประเทศ เท่าทีพ่ บเห็นได้แก่ คำ�ว่า Workplace
Health Promotion, Healthy Workplace, Healthy Organization โดยมี
การนิยามไว้ดังนี้
องค์การอนามัยโลก4 ให้คำ�อธิบาย “Healthy Workplace ว่าคือ
องค์กรที่ ให้การป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน”
Lowe5 นิยามว่า “Healthy Workplace เป็นองค์กรทีม่ สี ภาพแวดล้อม
การทำ�งานที่เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานและมีผลการปฏิบัติงาน
สูงขึ้น”
Dive6 ระบุว่า “Healthy Organization คือ องค์กรที่สามารถบรรลุ
ถึงพันธกิจที่ตั้งไว้พร้อมกับมีความสามารถในการเติบโตและพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรไปพร้อมๆ กัน”
นิยามดังกล่าว แม้ว่ามีความแตกต่างกันบ้างในประเด็นที่ต้องการเน้น
แต่สิ่งที่สอดคล้องกันก็คือ การให้ความสำ�คัญกับเรื่อง “การพัฒนาคน
ในองค์กร” นักวิชาการต่างมองว่าองค์กรจะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างมั่นคง องค์กรต้องพัฒนา “คนให้มีคุณภาพ” ไปพร้อมกันด้วย
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การที่บุคลากรจะมีคุณภาพสูงขึ้น กล่าวคือ มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง
สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ มีความรู้เท่าทัน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ย่อมมีความสามารถ
ในการสร้างผลผลิตทีแ่ ตกต่างจากบุคลากรทีข่ าดคุณภาพ นัน่ คือ เจ็บป่วยบ่อย
มีปัญหาด้านสภาพจิตใจ ไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ ให้ทันโลก และขาดสัมพันธภาพ
ในการทำ�งาน
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเรื่อง “การสร้าง
ความสุข” ถือเป็นกุศโลบายที่สำ�คัญ แม้ว่า “ความสุข” ส่วนหนึ่งเป็น
เรื่องเฉพาะตัว แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรจะต้องจัดกระบวนการขึ้น
เพราะการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในแต่ละวันเกิดขึ้นในสถานที่ทำ�งาน หากปล่อย
ให้บคุ ลากรจมปลักอยูก่ บั ความทุกข์โดยไม่สนใจ หรือจัดให้บา้ งแบบ “ความสุข
ชั่ ว แวบเดี ย ว” ไม่ ช่ ว ยให้ เ กิ ดผลต่ อ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพของคนก็ เ ป็ น เรื่ อ ง
น่าเสียดาย เนือ่ งจากโอกาสในการพัฒนาคนในองค์กรสามารถเกิดขึน้ ได้มาก
หากผู้นำ�องค์กรเอาใจใส่และตระหนักว่าการพัฒนาคนให้มีคุณภาพย่อมจะ
ส่งผลดีตอ่ องค์กร ทัง้ ในเรือ่ งการมาเข้างานอย่างสม่�ำ เสมอ มีความรับผิดชอบ
มีวินัยในการทำ�งาน รัก ผูกพัน ทุ่มเท เสียสละเพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง
ผลผลิตและงานบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและให้การยอมรับ

2) กระบวนการสร้างสุขภาวะองค์กร
ปั จ จุ บั น “องค์ ก รสุ ข ภาวะ” ตามแนวคิ ด นี้ เริ่ ม ปรากฏเค้ า ลาง
ให้เห็นตัวตนจริงๆ บ้างแล้ว โดยนักวิชาการมองว่าองค์กรสุขภาวะน่าจะมีความ
แตกต่างกันไปตามขนาด ประเภท และความมัง่ คัง่ ขององค์กร องค์กรบางแห่ง
จึงอาจมุ่งเน้นความสำ�คัญในการสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่
ความปลอดภัย รายได้ สวัสดิการ ฯลฯ ขณะทีอ่ งค์กรบางแห่งอาจให้ความสำ�คัญ
ในเรื่องความต้องการที่มากกว่าขั้นพื้นฐานของพนักงาน ได้แก่ ความเจริญ
ก้าวหน้าในงานอาชีพ การได้รบั ความสำ�เร็จ การยอมรับ ความสุข ฯลฯ องค์กร
ที่ผู้เขียนเลือกมานำ�เสนอในบทความนี้มี 2 องค์กรที่ใช้กลยุทธ์มุ่งสู่จุดหมาย
เดียวกัน คือ “การสร้างคนดี” แต่กระบวนการ และผลลัพธ์ ได้สะท้อนให้เห็น
การเอาใจใส่ “สุข” ของสังคม ร่วมไปกับการสร้างให้เกิด “สุข” ขึน้ ในองค์กร
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กระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุข
ของโรงเรียนสัตยาไส7
โรงเรียนสัตยาไส อำ�เภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนที่เปิด
สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา กำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า
ต้องการ “สร้างคนดีเหนือสิ่งใด” จากทัศนะที่มองว่าคนดีไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
ก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ สามารถช่วยเหลือ
ผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเสียสละ และสร้างสุขที่แท้จริงของมนุษย์ได้
จากนั้นจึงค้นหาวิธีการหรือเครื่องมือ (Means) ในการขัดเกลาและบ่มเพาะ
คนดีขึ้นมา ซึ่งจะอาศัยหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการเป็นแกนหลัก
ที่สำ�คัญในการดำ�เนินกิจกรรมในองค์กร ได้แก่
1) ความรักความเมตตา (เปรมา)
2) ความจริง (สัตยา)
3) ความประพฤติชอบ (ธรรมะ)
4) ความสงบสุข (สันติ)
5) การไม่เบียดเบียนกันและกัน (อหิงสา)

การสร้างความสุขให้เกิดขึน้ นีด้ �ำ เนินการ 2 ส่วน คือ
1) การสร้ า งบรรยากาศแวดล้ อ มทางกายภาพในการทำ � งาน
ให้เหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสุขจากภายนอก อาทิ สร้างสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติให้ร่มรื่น รู้สึกผ่อนคลาย เน้นการคัดเลือกบุคลากร
ที่จะเข้ามาเป็นคุณครูของโรงเรียนโดยผ่านขั้นตอนทดสอบในเรื่องการให้
ความรัก ความเมตตา คุณธรรม การเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้ ฯลฯ
2) การขัดเกลาและพัฒนาจิตใจของคนในองค์กร นับเป็นการสร้าง
ความสุขจากภายในตัวบุคคล วิธกี ารทีโ่ รงเรียนใช้กค็ อื การให้นกั เรียนสวดมนต์
นั่งสมาธิ และฟังการเล่านิทานสอนธรรมหรือหลักคิดในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างเป็นสุข ฯลฯ
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การสร้างสุขของโรงเรียนสัตยาไสได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ทปี่ ระจักษ์ชดั
ส่วนหนึ่งแล้ว ได้แก่ การสร้างแนวทางการจัดการให้เกิดความสุขในองค์กร
มีบรรยากาศที่เอื้อให้ครูและนักเรียนมีความสุข กิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนากาย จิตใจ สังคม ควบคู่กับปัญญา
นักเรียนมีความสุขกับผลสัมฤทธิ์ ทำ�ให้ภาพรวมขององค์กรอยู่ในสภาวะ
สมดุลที่เอื้อให้เกิดสุขได้ ในชีวิตประจำ�วัน

กระบวนการสร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ของ
บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จำ�กัด3
บริษทั เอเซียพรีซชิ นั่ จำ�กัด เป็นบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ตัง้ อยูใ่ น
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรทีส่ ร้างเสริม
คุณภาพชีวติ ให้กบั พนักงาน ด้วยคำ�มัน่ ว่า “มุง่ สร้างคนดี ทดแทนคุณแผ่นดิน”
มี พ นั ก งานประมาณ 450 คน เผชิ ญ ภาวะวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ อย่ า งหนั ก
ในปี พ.ศ. 2540 คำ�สั่งซื้อของลูกค้าลดลงทันทีกว่าร้อยละ 70 แต่สามารถ
ประคับประคองตัวรอดมาได้ แถมมีความรักความผูกพันเกิดขึน้ เป็นดอกเบีย้
ให้อกี ขณะเดียวกันบริษทั สามารถรักษาการแข่งขันได้ ในระดับโลกด้วยระบบ
งานมาตรฐานสากลบนวิถีแห่งความเป็นไทย
การสร้างสุขที่นี่เริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง “คุณธรรม” ในจิตใจของ
บุคลากรทุกคนอยู่เสมอ ด้วยการปฏิบัติตนตามแนวพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรมจำ�แนกได้ดังนี้  
1) การสร้างความกตัญญู เช่น กิจกรรมสร้างสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
วันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ สร้างความภาคภูมิใจเกิดเป็นไทยร่วมกัน
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ทำ � ความดี เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ - เลิ ก เหล้ า -เลิ ก การพนั น
มอบกองทุนพัฒนาบ้านเกิด เป็นต้น
2) การสร้างความเสียสละ เปิดโอกาสให้พนักงานทำ�ความดีทุก
ช่องทาง เช่น โครงการซ่อมรถจักรยานและอุปกรณ์ ให้นักเรียนช่วงพักเที่ยง
โครงการปันน้ำ�ใจให้น้อง โครงการรับบริจาคเลือดสร้างคลังโลหิต ปลูกป่า
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น
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3) การสร้างวินัย เช่น ฝึกในค่ายลูกเสือ เข้าแถวเคารพธงชาติ
ออกกำ�ลังกายพร้อมกัน โยคะทุกสัปดาห์ โครงการ My Machine (เครือ่ งของ
ฉันต้องสะอาด ผลิตแต่ของดีเท่านั้น) ฝึกวางแผนการใช้จ่ายเงิน จัดทำ�บัญชี
ไม่สร้างหนี้ มีศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาเรื่องหนี้ เป็นต้น
4) ด้านการสร้างความสามัคคี เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเวลาพักเทีย่ ง
คณะกรรมการส่งเสริมการอยู่ดีมีสุข ร่วมใจลดอุบัติเหตุ เป็นต้น
5) ด้านพัฒนาคุณธรรม เช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ฝึกจิตปฏิบตั ิ
ธรรมหกวันเจ็ดคืนโดยไม่ถือเป็นวันลา ทำ�บุญวันเกิดพนักงานประจำ�เดือน
ทอดกฐิน เป็นต้น
การสร้างสุขของบริษทั เอเซียพรีซชิ นั่ จำ�กัด แสดงผลลัพธ์ ให้เห็นเด่นชัด
โดยเฉพาะในภาวะที่บริษัทเผชิญภาวะวิกฤติ บริษัทอาศัยผู้นำ�ที่ช่างคิด
เชิงสร้างสรรค์และเป็นต้นแบบ สร้างทีมงานขึ้นมาจัดการกิจกรรมสร้างสุข
เกิดบรรยากาศของการทำ�งานที่มีมิตรภาพระหว่างทีมงาน พนักงานได้รับ
การพัฒนาทั้งทางกาย (ส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง) จิตใจ
(มีส�ำ นึกคนดี รูค้ ณ
ุ ค่า) สังคม (ทำ�ดี มีกลุม่ อาสาช่วยบ้านเกิด โรงเรียน ชุมชน)
ควบคู่กับปัญญา (การใช้ชีวิต การวางแผนใช้จ่ายเงิน) ทำ�ให้ภาพรวมของ
องค์กรสามารถเกิดสุขขึ้นได้ พนักงานมีรายได้ที่มั่นคง มีการดูแลกัน ผูกพัน
และไม่ทอดทิ้งกันแม้ ในยามที่องค์กรอยู่ในภาวะวิกฤติ

3) สุขภาวะองค์กรสร้าง “องค์กรสุขภาวะ”
สุขภาวะทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรมีความหลากหลายตามรูปแบบและลักษณะ
กิจกรรมขององค์กร “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป” วงรอบดังกล่าวหมุนเวียน
รอบแล้วรอบเล่า บางครั้งช้าหรือเร็วจนประหนึ่งว่า “สุข” นั้นดำ�รงอยู่กับ
องค์กรตลอดเวลา ภาวะเช่นนีค้ นในองค์กรรูส้ กึ ได้ เช่น รูส้ กึ อยากมาทีท่ �ำ งาน
รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ในองค์กร สบายใจเวลาที่พบเพื่อนร่วมงาน
ในองค์กร ภาคภูมิใจที่ได้สวมใส่เสื้อองค์กร หรือเกิดปิติสุขเวลาเล่าเรื่องราว
ที่ดีในองค์กรให้ ใครสักคนฟัง เป็นต้น
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องค์กรสุขภาวะเกิดขึน้ ได้จากการสร้างสุขภาวะให้ด�ำ รงอยู่ โดยพัฒนา
และจัดการปัจจัยเกือ้ หนุนให้สมดุล ได้แก่ การจัดการแนวคิด การสร้างสภาพ
แวดล้อมและบรรยากาศ การมีกิจกรรมสร้างสุขที่เหมาะสม การพัฒนา
สุขภาพกาย-สุขภาพใจ และการสร้างผลลัพธ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
การศึกษากระบวนการสร้างสุขของโรงเรียนสัตยาไส และบริษทั เอเซียพรีซชิ นั่
จำ�กัด ได้ ให้คำ�ตอบส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์สำ�หรับองค์กรที่เลือกแนวทาง
สร้างสุข ที่เน้นการ “พัฒนาคน” และการพัฒนาด้านจิตใจให้มี “สำ�นึกทำ�ดี”
ประเด็นที่สำ�คัญและท้าทายที่สุดก็คือ “การคิดค้นวิธีการหรือกิจกรรมที่เข้า
กับองค์กร”
องค์กรทัง้ สองแห่งแสดงให้เห็นถึงระดับความรับผิดชอบทีม่ ี องค์กรทัง้
สองแห่งจึงเป็นองค์กรทีส่ งั คมต้องการ และสังคมยังต้องการองค์กรสุขภาวะ
ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนสังคมอีกจำ�นวนมาก เพื่อให้ “สังคมเป็นเบ้า
หลอม” ให้กบั องค์กรอีกจำ�นวนหนึง่ และคนทีไ่ ม่สงั กัดองค์กรอีกจำ�นวนมาก
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ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
มุมมองเรือ่ ง “การสร้างสุข” มีฐานจากแนวคิดเรือ่ ง “การสร้างสุขภาพ”
ซึ่งครอบคลุม 4 มิติคือ “กาย จิต สังคม ปัญญา” ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำ�หนดความหมายของ “สุขภาพ” ไว้ว่า “ภาวะ
ของมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชือ่ มโยงกัน
เป็นองค์รวมอย่างสมดุล” และให้ความหมายของคำ�ว่า “ปัญญา” ว่าคือ
“ความรูท้ วั่ รูเ้ ท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ ในเหตุผลแห่งความดี ความชัว่
ความมีประโยชน์และความมีโทษ นำ�ไปสูค่ วามมีจติ อันดีงามและเอือ้ เฟือ้ เผือ่
แผ่” ซึ่งนายแพทย์ประเวศ วะสี ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาวะ 4 ด้าน
คือ กาย จิต ปัญญา สังคม เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ ดังนี้
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1) กาย ได้แก่ ความแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีปัจจัยสี่
2) จิต ได้แก่ ความดี ความงาม ความสงบ ความมีสติ
3) ปัญญา ได้แก่ รูร้ อบ รูเ้ ท่าทัน ทำ�เป็น อยูร่ ว่ มกันเป็น บรรลุอสิ รภาพ
4) สังคม ได้แก่ สังคมสัมพันธ์ สังคมเข้มแข็ง สังคมยุติธรรม และ
สังคมสันติ
ฐานทั้ง 4 ประการนี้ เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย มีส่วนอย่างสำ�คัญ
ต่อการมีสุข-ทุกข์ของผู้คนโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือทำ�งาน
ร่วมกันอยู่เป็นหมู่คณะ
แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในทีท่ �ำ งานตามกรอบของทีท่ �ำ งานน่าอยู่
(Healthy Workplace Framework) ขององค์การอนามัยโลก1 อธิบายว่า
องค์กรที่จะให้การป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความผาสุกของพนักงานได้นั้น ต้องสร้างโดยอาศัยแนวทางสำ�คัญ 4 ด้าน
คือ
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำ�งาน
2) สภาพแวดล้อมทางสังคมในการทำ�งาน
3) ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทำ�งาน
4) การเชื่อมโยงกับชุมชน
มีรายละเอียด ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำ�งาน
		 (The physical work environment)
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในที่ทำ�งาน เช่น สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร
เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ สารเคมี วัสดุ และกระบวนการผลิต ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยทัง้ ร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ
พิการหรือเสียชีวิต รวมทั้ง ส่งผลต่อความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพ
และการใช้ชีวิตของพนักงานตลอดช่วงเวลาการทำ�งาน
ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace
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2) สภาพแวดล้อมทางสังคมในการทำ�งาน
		 (The psychosocial work environment)
บรรยากาศในการทำ�งาน วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ
ค่านิยม และการปฏิบัติซึ่งปรากฏขึ้นในองค์กร ส่งผลกระทบต่อความสำ�เร็จ
ของงาน และความผาสุกของพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การมี
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในองค์กร การสนับสนุนให้เกิดการ
ดำ�เนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นต้น
3) ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทำ�งาน
		 (Personal health resources in the workplace)
สิ่ ง สนั บ สนุ น การจั ดบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
กิจกรรมทีด่ แู ลสุขภาพ บุคคลต้นแบบ อุปกรณ์ออกกำ�ลังกาย การสร้างโอกาส
ที่ บ ริ ษั ท จั ด เตรี ย มไว้ ซึ่ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาหรื อ คงไว้ ซึ่ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการดำ�เนินชีวิตที่คำ�นึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจ
4) การเชื่อมโยงกับชุมชน
		 (Enterprise community involvement)
กิ จ กรรมขององค์ ก รที่ ส ร้ า งให้ เ กิ ดความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
องค์กรกับชุมชนทั้งทางกายภาพและสังคม ซึ่งส่งผลดีต่อความปลอดภัย
สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ รวมทั้งความผาสุกของพนักงานและ
คนในชุมชน
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แผนภาพที่ 3
กรอบการพัฒนาที่ทำ�งานน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2010)

แผนภาพแสดงถึ ง การนำ � โปรแกรมที่ ทำ � งานน่ า อยู่ (Healthy
Workplace Program) ไปปฏิบัติให้ประสบความสำ�เร็จนั้น องค์กรจะต้อง
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือกันทั้งในด้าน
องค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งหลักสำ�คัญที่เป็นแกนกลางและต้อง
ปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คือความเป็นผู้นำ�  (Leadership
Engagement) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Worker Involvement)
ซึ่งขึ้นอยู่กับจริยธรรมและการให้คุณค่า (Values and Ethics) มีรายละเอียด
ของขั้นตอนการดำ�เนินงานดังนี้
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1. ระดมกำ � ลั ง (Mobilized) เป็ น ขั้ น ตอนแรกที่ สำ � คั ญ และ
มีความจำ�เป็น เป็นการระดมกำ�ลังร่างพันธสัญญาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนใหญ่และผูน้ �ำ ทางความคิดของบริษทั และชุมชน ซึง่ หากมีขอ้ ตกลงร่วมจะ
ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนด้านทรัพยากรและวิชาการในกระบวนการขัน้ ต่อไป
ขัน้ ตอนของการระดมกำ�ลังนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การตอบตกลงจากเจ้าของ
บริษัทเท่านั้น สิ่งที่สำ�คัญของพันธสัญญานี้คือ การร่วมพัฒนาและการ
อนุมัตินโยบายทุกด้านจากผู้รับผิดชอบระดับสูงสุดของบริษัท และสื่อสาร
ไปยังพนักงานทุกคน และตัวแทนบริษัท การระดมสินทรัพย์สำ�หรับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมทั้งคน เวลา และความต้องการอื่นๆ สำ�หรับการพัฒนา
สถานประกอบการ
2. ประชุม (Assemble) เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญได้กำ�หนด
ข้อตกลงหรือพันธสัญญาร่วมกันแล้ว จะต้องมีการจัดหาแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ
เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ค ณะทำ � งานจะต้ อ งผลั ก ดั น ให้ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงขึ้ น
ในที่ทำ�งาน ซึ่งจะเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้
สำ�หรับบริษัทขนาดใหญ่ควรจัดตั้งคณะกรรมการแยกต่างหากซึ่งอาจ
ตัง้ ชือ่ ว่า “ทีมพัฒนาทีท่ �ำ งานน่าอยู่ (Healthy Workplace Team)” เป็นการรวม
ตัวแทนจากหลายระดับหลายภาคส่วนของธุรกิจและอาจรวมถึงบุคลากร
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์ วิศวกร
และบุคลากรด้านการแพทย์รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ทีมงานควรมีเพศหญิง
ในจำ�นวนที่ใกล้เคียงกับเพศชาย หรือมีจำ�นวนมากพอที่จะสะท้อนความ
ต้องการได้ครอบคลุม
สำ�หรับบริษัทขนาดเล็ก หากเป็นไปได้ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคล
ภายนอกที่จะมาให้การสนับสนุน เช่น บุคลากรทางการแพทย์จากบริษัท
ขนาดใหญ่หรือจากคลินิกด้านอาชีวอนามัย ตัวแทนจากเครือข่ายเฉพาะของ
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือจากบริษทั ตัวแทนด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในพื้นที่ เป็นต้น
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3. ประเมินก่อนดำ�เนินการ (Assess)
สิ่งที่จำ�เป็นจะต้องประเมินก่อนดำ�เนินการจำ�แนกเป็น 2 ประเภทคือ
    3.1 การประเมินสถานการณ์ปจั จุบนั ของบริษทั และพนักงาน สามารถ
ใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อน
ขององค์กร องค์กรขนาดใหญ่ควรมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ลูกจ้าง เช่น ข้อมูลการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ทำ�งาน ความพิการ การลาออก รวมทั้งควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือผลผลิต นโยบายการประเมินนี้จะเน้นที่สุขภาพของพนักงานและความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ
สถานประกอบการขนาดใหญ่อาจเป็นลักษณะของการสำ�รวจ โดยถาม
คำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร ประเด็นผู้นำ�  ความเครียดในสถาน
ประกอบการ ความเครียดที่เกิดจากภายนอก พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
สิ่งที่เกี่ยวกับภาวะอันตรายที่พบในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการทำ�งาน
หรือในชุมชน เป็นต้น สำ�หรับสถานประกอบการขนาดเล็ก การประเมินอาจ
ใช้การสอบถามโดยการใช้แบบประเมินง่าย ๆ และการพูดคุยเป็นกลุ่มย่อย
กับพนักงานและตัวแทน
3.2 การประเมินความต้องการในอนาคต สำ�หรับบริษัทและพนักงาน
ในองค์ ก รขนาดใหญ่ อาจต้ อ งมี ก ารเที ย บเคี ย งกั บ บริ ษั ท ที่ มี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน ซึง่ จะต้องมีการทบทวนเอกสาร กรณีตวั แบบของการปฏิบตั ทิ ดี่ ี
(good practice) หรือคำ�แนะนำ�ในการปฏิบตั สิ �ำ หรับพนักงานแต่ละคน จำ�เป็น
ต้องรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นด้านความต้องการในการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานและภาวะสุขภาพ รวมทั้งสิ่งที่นายจ้างควรจะให้การ
ช่วยเหลือ สำ�หรับองค์กรขนาดเล็กควรมีการปรึกษาหารือกับผูเ้ ชีย่ วชาญหรือ
มีการเยี่ยมชมบริษัทในภูมิภาคที่มีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อการ
ประยุกต์แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สามารถปฏิบัติได้
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ตัวอย่างวิธีการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1) การทบทวนเอกสาร รายงาน สถิตกิ ารบาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุ ข้อมูล
ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย เป็นต้น
2) การเข้าตรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยตรง เพื่อสำ�รวจสิ่งที่
เป็นอันตราย หรือความเสี่ยงด้านสุขภาพ
3) การติดตามสภาพแวดล้อม และการตรวจสุขภาพ การรักษาต่างๆ
โดยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยหรือทางการแพทย์
ซึ่งทำ�ให้ได้ข้อมูลทั้งด้านกายภาพและด้านเคมีในสถานประกอบการ
4) ควรสำ�รวจข้อมูล ในลักษณะที่ไม่ระบุชื่อ หรือปกปิดชื่อผู้ ให้ข้อมูล
ทั้งทางเอกสารหรือสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์
5) การสนทนากลุ่ม การประชุมกลุ่มย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
และมีคำ�ถามที่กำ�หนดไว้แล้ว ซึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในบริษัทขนาดเล็ก
หรือกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนจำ�กัด นอกจากนี้
การสนทนากลุ่มยังมีประโยชน์ที่จะทำ�ให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ขึ้นหรือ
เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากการสำ�รวจในขั้นต้น
6) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว อาจสัมภาษณ์
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
7) กล่องรับข้อเสนอแนะ ทำ�ให้ได้ข้อเสนอแนะตรงไปตรงมามากกว่า
การจัดกลุ่มสนทนา
การรวบรวมข้อมูลนี้ ควรจะเปิดโอกาสให้เพศหญิงมีโอกาสในการให้
ข้อเสนอแนะได้เท่าเทียมกับเพศชาย เครือ่ งมือการสำ�รวจทีใ่ ช้ควรเป็นความลับ
และปกปิดผู้ ให้ข้อมูล และควรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพศของผู้มีส่วนร่วม
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ควรแยกกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ป ระเด็ น ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ
เพศใดเพศหนึ่ ง หากเป็ น ลั ก ษณะของการสนทนากลุ่ ม ควรคำ � นึ ง ถึ ง
ความอิสระในการให้ความเห็นของเพศหญิง โดยจะไม่รู้สึกถูกคุกคามความ
เห็นโดยเพศชาย ขณะเดียวกันในเพศชายบางครั้งอาจรู้สึกฝืนใจที่จะแสดง
ความกลัวหรือกังวลในกลุ่มที่จัดให้มีการคละเพศ
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4. จัดลำ�ดับความสำ�คัญ (Prioritize) เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ทีมงาน
จะต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นทัง้ หมด ซึง่ อาจเป็นไปได้ทจี่ ะมีปญ
ั หา
จำ�นวนมากที่จะต้องแก้ไข ถ้าในองค์กรขนาดเล็กและมีปญ
ั หาน้อย ประมาณ
5-10 ประเด็ น ทั้ ง ผู้ ป ระกอบการและพนั ก งาน อาจใช้ วิ ธี ก ารร่ ว มกั น
เลือกประเด็นที่สำ�คัญขึ้นมาแก้ไขก่อนโดยอาศัยวิธีการจัดลำ�ดับ
ก่อนจัดลำ�ดับความสำ�คัญควรมีเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดลำ�ดับ
โดยมีข้อพิจารณา 2 ข้อคือ
1) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูม้ บี ทบาทในสถานประกอบการ
ได้แก่ผู้จัดการ พนักงาน และตัวแทน
2) ความต้ อ งการพื้ น ฐานของ Maslow จะต้ อ งมี ก ารเติ ม เต็ ม
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐานก่อน จากนัน้ จึงคำ�นึงถึงความต้องการในระดับทีส่ งู ขึน้
เป็นเกณฑ์ที่นำ�มาใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ความยาก-ง่ายในการ
แก้ปัญหา ความเสี่ยง/อันตรายต่อพนักงาน (ความรุนแรงของการสัมผัสกับ
อันตรายและสิ่งที่คาดว่าจะเกิด) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากปัญหาไม่ได้รับการ
แก้ไข และข้อพิจารณาด้านนโยบาย
เมือ่ ได้เกณฑ์รว่ มกันแล้ว อาจเลือกใช้วธิ กี �ำ หนดลำ�ดับความสำ�คัญ เช่น
การรวมจำ�นวนทั้งหมดของปัญหาและนำ�มาจัดลำ�ดับโดยใช้วิธีจำ�แนกแต่ละ
ปัญหาเช่น (1) ปัญหาที่สำ�คัญและเร่งด่วน (2) ปัญหาเร่งด่วนแต่ไม่สำ�คัญ
หรือ (3) ปัญหาสำ�คัญแต่ไม่เร่งด่วน ถ้ามีขอ้ ย่อยอืน่ ใดในรายการทีไ่ ม่สามารถ
จัดกลุ่มได้แสดงว่าเป็นข้อที่ไม่สำ�คัญและไม่เร่งด่วน ก็ตัดออกจากการ
พิจารณาไป

ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace

29

5. วางแผน (Plan) จัดเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญสำ�หรับองค์กรขนาดใหญ่
ควรมีการวางแผนล่วงหน้า 3-5 ปี มีการกำ�หนดกิจกรรมทั่วไปเพื่อจัดการ
ปั ญ หาตามลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ และตามกรอบเวลาในแผนงานจะต้ อ ง
มีหลักการและข้อมูลสนับสนุนโดยไม่ตอ้ งลงรายละเอียดการปฏิบตั ิ แผนงาน
ทั้งหมดควรมีเป้าหมายและระบุวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน
หลั ง จากการวางแผนงานแล้ ว จะต้ อ งจั ด ทำ � แผนงานประจำ � ปี
เพื่อกำ�หนดงานที่มีความสำ�คัญระดับสูงและจะต้องจัดการแก้ ไขในปีแรก
การวางแผนงานจะต้องพิจารณาหลักการ 4 ด้านได้แก่ (1)สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในการทำ � งาน(2)สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมในการทำ � งาน
(3)ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทำ�งาน และ (4)การเชื่อมโยงกับชุมชน
เป็นแนวทางในการวางแผน เช่น ปัญหาพนักงานมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
แขนขาขาดจากการไม่มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกัน การแก้ไขนอกจากจะพิจารณาแก้ไข
ด้านกายภาพ ได้แก่ อุปกรณ์ และ เครื่องจักร จะต้องพิจารณาปัจจัยด้านจิต
สังคม เช่น ปริมาณงานที่ต้องทำ�ในช่วงเวลานั้น หรือปรับวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งเน้นผลผลิตมากกว่าเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน
หลังจากบรรจุความต้องการลงในแผนงานแล้ว ต่อไปคือการพัฒนา
โครงการเฉพาะหรื อ แผนปฏิ บั ติ ก าร โดยแผนงานประจำ � ปี ข องปี แ รก
จะต้องมีรายละเอียดของโครงการที่จะนำ�ไปปฏิบัติ รวมทั้งงบประมาณ
แหล่งสนับสนุน ทรัพยากร และการประเมินผล
6. ลงมื อ ทำ � (Do) จะต้ อ งมี ก ารกำ � หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ลงในแผนปฏิบัติการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนนี้จำ�เป็นต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน และ ตัวแทน รวมทั้งข้อตกลงร่วมเป็นแนวทาง
ในการสร้างให้เกิดความร่วมมือ
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7. ประเมิ น ผล (Evaluation) ขั้ น ตอนนี้ ช่ ว ยให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา การประเมิ น สามารถจั ดทำ � ได้ ตั้ ง แต่ ขั้ น
เริ่มดำ�เนินการ ระหว่างดำ�เนินงาน และเมื่อโครงการสิ้นสุดลง
8. ปรับปรุง (Improve) เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ผลมาจากการประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงการที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ เป็ น การ
เพิ่ ม เติ ม ในวงรอบถั ด ไป การประเมิ น อาจพบความต้ อ งการใหม่ ๆ
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ในแผนตั้ ง แต่ แ รก ดั ง นั้ น การปรั บ เปลี่ ย นแผนงานจึ ง
เป็นเรือ่ งจำ�เป็นหรือบางครัง้ เทคนิคบางอย่างอาจไม่ได้ผลตามทีค่ าดการณ์ไว้
ก็ตอ้ งการการปรับปรุงเช่นกัน ในขณะเดียวกันความสำ�เร็จทีป่ รากฏเป็นสิง่ ที่
สร้างความมัน่ ใจว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมดจะตระหนักและให้การสนับสนุน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเป้าหมาย
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การก้ า วไปสู่ อ งค์ ก รสุ ข ภาวะ Happy Workplace ด้ ว ยการใช้
กรอบแนวคิด “ทีท่ �ำ งานน่าอยู”่ “หรือ Healthy Workplace Framework” โดย
การพัฒนา 4 ด้านหลัก คือ 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำ�งาน
2) สภาพแวดล้อมทางสังคมในการทำ�งาน 3) ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ
ในที่ทำ�งาน และ 4) การเชื่อมโยงกับชุมชน
นับเป็นแนวทางพื้นฐานหนึ่งที่ ใช้ ในการพัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กร
(Happy Workplace Index framework)ของโครงการพั ฒ นา
“นั ก สร้ า งสุ ข องค์ ก ร” ด้ ว ย MapHR และเพิ่ ม เติ ม มิ ติ สำ � คั ญ ด้ า นอื่ น
กระทั่ ง เป็ น ชุ ดที่ ใช้ ในการตรวจสอบสุ ข ภาวะระดั บ องค์ ก รของ
ภาคเอกชน ซึ่ ง ต่ อ มาได้ ส ร้ า งแนวทางไปสู่ ก ารพั ฒ นา (how to)
โดยใช้ MapHR เป็ น ฐานในการออกแบบกระบวนการสร้ า งสุ ข
เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปเป็น Happy Workplace ด้วยความมั่นคง
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MapHR

แนวทางสำ�หรับนักสร้างสุของค์กร
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
คำ�ว่า MapHR ย่อมาจากองค์ประกอบของการสร้างสุขในองค์กร 5 มิติ
ประกอบด้วย

M: Management

หรือสุขด้วยการจัดการ (มิติที่ 1)

A: Atmosphere & Environment
หรือสุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (มิติที่ 2)

P: Process

สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (มิติที่ 3)

H: Health

สุขด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (มิติที่ 4)

R: Result

สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (มิติที่ 5)
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MapHR จึงเป็นแนวทางสำ�หรับนักสร้างสุของค์กร และเป็นเสมือน
แผนที่แสดงเส้นทางในการนำ�องค์กรไปสู่ความผาสุก ความสุข หรือ Happy
Workplace ซึง่ เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์อนั เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าและสำ�คัญ
ที่สุดขององค์กร เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความมั่นคง
องค์กรทีเ่ ริม่ ต้นทำ� Happy Workplace มักจะตัง้ คำ�ถามกับตนเองด้วย
ความอยากรู้ว่า “องค์กรมีความสุขแค่ไหน?” และเมื่อรู้ว่าสุขในระดับไหน
หรือแค่ไหนแล้ว ขัน้ ต่อไปก็คอื “หากต้องการเพิม่ ความสุของค์กรจะมีวธิ กี าร
อย่างไร?”
คำ�ถามดังกล่าวได้จุดชนวนความพยายามในการสร้าง “ดัชนีสุขภาวะ
องค์กร” ขึ้นในปี พ.ศ.2553 เพื่อมุ่งประโยชน์ 3 ประการคือ
1) เป็นเสมือนกระจกเงาที่ช่วยสะท้อนสภาวะปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการ
สร้างสุขของคนในองค์กร
2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
3) เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างสุขที่สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร

ความเป็นมาของดัชนีสุขภาวะองค์กร
คณะทำ�งานโครงการพัฒนา “นักสร้างสุของค์กร” ด้วย MapHR ภายใต้
การสนับสนุนของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ได้ศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ทั้งต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้ง
ประสบการณ์การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรที่ดำ�เนินกิจกรรม
สร้างสุขในองค์กร จัดทำ�ร่างดัชนีสุขภาวะองค์กรนำ�เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำ�นักพัฒนามาตรฐานแรงงาน (สพม.)
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กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรภาคเอกชน จำ�นวน
13 ท่าน พิจารณากลั่นกรอง และนำ�ไปทดลองใช้กับองค์กรทั้งขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จำ�นวน 93 แห่ง นำ�มาปรับปรุงและพัฒนาเป็น
ชุดดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index: HWI) ซึ่งมีจำ�นวน
ทั้งสิ้น 37 หัวข้อย่อย
โครงการพัฒนา“นักสร้างสุขององค์กร”ด้วย MapHR ได้พัฒนา
Happy Workplace Index ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำ�งานสร้างสุข
ในองค์กร มี 2 รูปแบบ คือ
1) คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร
		 ด้วย Happy Workplace Index
2) โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์
		 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.happyworkplaceindex.com
ค่าดัชนีสุขภาวะองค์กรจะแสดงถึงระดับความสามารถในการจัดการ
สภาวะปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุขบนฐานของสุขภาพที่สมบูรณ์ครอบคลุม
ทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญาของบุคลากรในองค์กร ว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งผลการประมวลจะแสดงแนวทางสำ�คัญในการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะตามเป้าหมาย
การตรวจสอบสุขภาวะองค์กรสามารถสร้างจุดเปลีย่ นให้คนในองค์กร
ก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกันในอีกมิติที่มิใช่คิดเพียงผลกำ�ไร แต่เป็นการสร้าง
“สภาวะแห่งความสุข” หรือ “สุขภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งองค์กร”
ทำ�ให้องค์กรเป็นสถานที่ที่ทุกคนประทับใจว่าเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และอยาก
จะมาทำ�งาน
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ประเทศไทยซึง่ เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการทีส่ �ำ คัญของภูมภิ าค
จำ�เป็นต้องดูแลพนักงานในองค์กรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสุข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าของงานที่ทำ�เพื่อสร้างและพัฒนา
สินค้าและบริการสาธารณะทีค่ �ำ นึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยเฉพาะประชาคมเพื่อนสมาชิกในภูมิภาค

ประโยชน์ของการใช้ HWI เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การสร้างสุขในองค์กร
การตรวจสอบสุขภาวะองค์กรให้ประโยชน์กับองค์กร ดังนี้
1) ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รรั บ รู้ ส ภาพและปั จ จั ย ความสมดุ ล ของสภาวะ
ที่เกื้อกูลต่อสุขและปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกข์กับคนในองค์กร
2) เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารเกีย่ วกับการสร้างองค์กรแห่งความสุขระหว่าง
พนักงาน  นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหาร
3) ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั รูจ้ ดุ อ่อน-จุดแข็งเกีย่ วกับการพัฒนาและการสร้าง
องค์กรสุขภาวะ

การตรวจสอบความสุของค์กร
การพัฒนาสุขภาวะในองค์กรที่ผ่านมาพบว่า สมดุลแห่งความสุข
ในองค์ ก รสะท้ อ นได้ ด้ว ยดั ช นี ต รวจสอบสุ ข ภาวะองค์ ก รเน้ น การพั ฒ นา
โดยอาศัยหลักความเชือ่ มโยง “สุขภาวะ 5 มิต”ิ   เรียกว่า “MapHR” มีจ�ำ นวน
37 หัวข้อย่อย ประกอบด้วย
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มิติที่ 1
มิติที่ 2
				
มิติที่ 3
มิติที่ 4
มิติที่ 5

สุขด้วยการจัดการ (M: Management)
สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
(A: Atmosphere & Environment)
สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (P: Process)
สุขด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health)
สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)

ดัชนีสุขภาวะองค์กร จำ�แนกเป็น 5 มิติ มีรายละเอียดดังนี้
มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ (M: Management)
ระบบและการบริหารจัดการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดูแลปัจจัยพื้นฐาน
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์
ซึง่ อาศัยศาสตร์และศิลป์ในการจัดการระบบต่างๆ เช่น ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
นโยบายคุม้ ครองพนักงาน สวัสดิการพนักงาน การให้รางวัลยกย่องพนักงาน
การประเมินผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ระบบและกลไกในการพัฒนาความ
ก้าวหน้าในอาชีพตามศักยภาพของพนักงาน ทำ�ให้องค์กรบรรลุผลตาม
เป้ า หมายที่ ว างไว้ พ ร้ อ มกั บ ได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข ร่ ว มกั น
ของบุคลากรในองค์กร
มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำ�งาน
(A: Atmosphere & Environment)
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำ�งานเป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน หากสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานมีความเหมาะสมหรือมีความปลอดภัย พนักงานก็จะสามารถ
ทำ�งานได้อย่างเป็นสุข ในทางตรงกันข้าม หากสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ไม่เหมาะสมหรือมีความไม่ปลอดภัยก็บน่ั ทอนหรือลดประสิทธิภาพการทำ�งาน
ลงทำ�ให้สขุ ภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานเสือ่ มโทรม เกิดความเครียด
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มีความขัดแย้ง มีความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุและโรคจากการประกอบอาชีพ
หรือเป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดโรคภัยต่างๆ ง่ายขึ้น
มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข (P: Process)
องค์กรแต่ละแห่งมีสภาพปัญหาและบริบทที่แตกต่างกันไป หาก
กิจกรรมทีอ่ งค์กรคัดเลือกนำ�มาประยุกต์ ใช้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะและ
วัฒนธรรมขององค์กร ก็จะสามารถทำ�ให้เกิดสุขได้มาก-น้อย ตามวิธีการ
ออกแบบและการสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างกิจกรรม รวมทัง้ การสร้างการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดผลในวงกว้าง เช่น การ
มีผรู้ บั ผิดชอบการกำ�กับดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุข สร้างช่องทางการสือ่ สาร
เรื่องการสร้างสุขในองค์กร เรียนรู้เรื่องการสร้างสุข สนับสนุนทรัพยากร
ให้ความสำ�คัญเรื่องสุขภาวะว่าเป็นทุนแบบหนึ่ง การมีส่วนร่วมของบุคลากร
และคุณภาพของกระบวนการประเมินองค์กรสร้างสุข
มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health)
ปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจนัน้ เชือ่ มโยงกันเป็น
สิง่ เดียวและเป็นสิง่ สำ�คัญทีเ่ กือ้ หนุนต่อความสุขสมบูรณ์และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ผู้ที่มีสุขภาพกายดี คือ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่บาดเจ็บหรือป่วย
มีสุขภาพใจดี คือ จิตใจมีความสุข รู้สึกเบิกบาน อิ่มเอมใจ มีความพึงพอใจ
ในชีวติ จะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นงานประจำ�และทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การส่งเสริมสุขภาพกายและใจจึงเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับทุกคน หากเรา
มีกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจในช่วงเวลาการทำ�งานแล้ว ก็จะส่ง
ผลดีในเบื้องต้นให้เรามีความสุขสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)
ประโยชน์ทไี่ ด้จากกิจกรรมสร้างสุขเกิดผลได้ทงั้ ต่อบุคลากรและองค์กร
เช่น การเพิ่มขึ้นของผลผลิต ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งานและ
ลดโรคที่เกิดจากการทำ�งาน เป็นการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากอัตราการ
ขาดงานของพนักงานลดลง ทำ�ให้การจัดการทรัพยากรบุคคลดีขึ้นเพราะรู้ว่า
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จะเลือกคนลักษณะอย่างไรเข้ามาทำ�งาน  ลดอัตราการลาออกจากงาน ลดระดับ
ของความเครียดของคนทำ�งาน รวมทั้ง ทำ�ให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น
เนื่องจากพนักงานมีสุขภาพดีเป็นที่ยอมรับในสังคม ลูกค้ามีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของสินค้า และการบริการที่เกิดขึ้นจากพนักงานที่ให้บริการด้วย
ความสุข
กล่าวได้ว่า ดัชนีสุขภาวะองค์กรทั้ง 5 มิติช่วยสะท้อนสภาพและปัจจัย
การดำ�เนินงานที่เชื่อมโยงต่อการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนในองค์กร ดังแผนภาพ

แผนภาพที่ 4
แสดงปัจจัยการพัฒนาสุขภาวะองค์กร ด้วย MapHR
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M : Management
สุข..ด้วยการจัดการองค์กร
วัชรพงษ์ พนิตธำ�รง
ภัทราวดี มากมี

ทำ�ไมองค์กรต้องมีการจัดการให้เกิดสุข
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว (Radical Change) องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับตัว
เพื่อตอบสนองพลวัตโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในองค์กรธุรกิจ
ซึง่ จะต้องมีการพัฒนาการบริหารและการจัดการให้เชือ่ มโยงถึงบริบทของการ
แข่งขันและสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยนำ�เข้าที่สำ�คัญประการหนึ่งที่จะทำ�ให้
องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำ�เร็จได้   โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
สั ง คมโลกได้ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้
ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace
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(Intangible Asset) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง คุณภาพของคน
ในองค์กรเป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพขององค์กร
ดังที่นักวิชาการกล่าวไว้ว่า หากขยะเข้าสู่ระบบ ขยะก็จะออกสู่ระบบ
(Garbage In, Garbage Out: GIGO) โดยเปรียบเสมือนองค์กรที่มี
ทรัพยากรมนุษย์ไร้คุณภาพ ก็จะมีผลผลิตที่ไร้คุณภาพเช่นเดียวกัน
ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือยุคดั้งเดิม (Classical Era) พนักงานถูก
มองเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งของกระบวนการผลิต และทำ�งานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการพืน้ ฐานทางด้านร่างกายเท่านัน้ แต่ในยุคปัจจุบนั องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชนได้มกี ารเปลีย่ นแปลงบทบาทหน่วยทีร่ บั ผิดชอบด้านบุคลากร
จะเห็ น ได้ จ ากการปรั บ เปลี่ ย น “งานบริ ห ารบุ ค คลและธุ ร การ” ไปเป็ น
“การจัดการทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Management)1 สิ่งที่
สำ�คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำ�ให้องค์กรสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน คือ การทำ�ให้
พนักงานมีความสำ�เร็จและมีความสุขควบคู่กันไป เพราะเมื่อบุคลากรมี
ความสุขในการทำ�งาน ย่อมพร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้กับคนรอบข้าง
เพือ่ นร่วมงาน และลูกค้าด้วย2 การทีจ่ ะดูแลพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรให้
มีความสุขนัน้ ย่อมเป็นความท้าทายของผูบ้ ริหารทีจ่ ะต้องจัดการในเรือ่ งต่าง ๆ
ทัง้ ในเรือ่ งค่าตอบแทน สวัสดิการ การประเมินผลงาน การสร้างแรงจูงใจ และ
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

การจัดการให้เกิดสุขคืออะไร
ระบบการบริ ห ารองค์ ก ร ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย นำ � เข้ า (Input)
กระบวนการจัดการ (Management) และปัจจัยนำ�ออก (Output) โดยปัจจัย
นำ�เข้าในที่นี้ก็คือ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money)
วัสดุอปุ กรณ์ (Material) และเครือ่ งจักร (Machine) นัน่ เอง ส่วนกระบวนการ
บริหารองค์กร ก็คือ การจัดการองค์กร (Management) ผู้บริหารจำ�เป็น
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ต้องมีศาสตร์ ศิลป์ และภาวะผู้นำ�ในการจัดการกับทรัพยากรต่าง ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเงิน การจัดการ
วัสดุอุปกรณ์ การจัดการเครื่องมือเครื่องจักร และที่สำ�คัญอย่างยิ่งก็คือการ
จัดการคน ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing)
การชักนำ� (Leading) และการควบคุม (Controlling)3 หากองค์กรให้ความสำ�คัญ
กับกระบวนการดังกล่าวและมีการจัดการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ POLC
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผลผลิตหรือปัจจัยนำ�ออกทั้งสินค้าและบริการก็จะ
มีคุณภาพตามไปด้วย ดังนั้น การจัดการคนที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร อีกทั้งยังสามารถดูแลพนักงานให้ประสบความสำ�เร็จ
และมีความสุขควบคู่กันไป ถือเป็นการบริหารองค์กรที่มีจริยธรรม (Moral)
ในการประกอบการอีกประการหนึ่งด้วย4

การจัดการองค์กรให้มีความสุข....ทำ�อย่างไร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรให้มีความสุข เป็นผลจากความ
เป็นมืออาชีพและความสำ�นึกในความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริหารองค์กร  
โดยทีผ่ ปู้ ระกอบการจะต้องรูจ้ กั วิธถี นอมรักษาพนักงาน (Employee Retention) เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความสุขและลดอัตราการลาออกจากงานของพนักงาน
(Turnover rate)5 ปัจจัยสำ�คัญที่ต้องบริหารจัดการมีดังนี้
- ระบบบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงาน
- นโยบายคุ้มครองพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
- ระบบการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฎหมาย
- ระบบการให้รางวัลยกย่องพนักงาน
- ระบบและกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพตามศักยภาพ
ของพนักงาน
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหา
การพัฒนา และการรักษาพนักงานไว้ สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ ในการบริหารคน
ขององค์กรว่าจะให้ความสำ�คัญไปที่การมุ่งคน (People Orientation) หรือ
การมุ่งงาน (Task Orientation) หรือมุ่งไปทั้งสองด้านอย่างเท่าเทียมกัน
โดยการสร้างความสุขให้พนักงานผ่านกระบวนการในการจัดการนั้น องค์กร
สามารถสร้างสุขด้วยเทคนิคการจัดการ ดังต่อไปนี้

การมีระบบบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสม
ตามกฎหมายแรงงาน
นโยบายการกำ�หนดค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรธุรกิจ สะท้อน
ให้เห็นถึงจริยธรรมในการประกอบการ ซึ่งนโยบายของสถานประกอบการ
อาจกำ�หนดได้ ใน 3 รูปแบบคือ การกำ�หนดค่าตอบแทนให้ต่ำ�กว่าอัตราทั่วไป
การกำ � หนดค่ า ตอบแทนในระดั บ เดี ย วกั บ อั ต ราทั่ ว ไป และการกำ � หนด
ค่าตอบแทนให้สงู กว่าอัตราทัว่ ไป โดยทีอ่ งค์กรธุรกิจจะต้องพิจารณาทัง้ ในด้าน
ต้นทุน ภาระงาน และคุณสมบัตขิ องบุคลากรอีกด้วย แต่ประเด็นพืน้ ฐานทีเ่ ป็น
ตัวชีว้ ดั ความสุขของบุคลากรในองค์กร คือ การทีพ่ นักงานได้รบั ค่าตอบแทน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับค่าตอบแทน
ตามกฎหมายแรงงานที่กำ�หนดโดยรัฐบาล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนแรงงานขั้นต่ำ�
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ6

นโยบายคุ้มครองพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานมีหลายฉบับ อาทิเช่น ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน ล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองแรงงาน
ทั้งสิ้น7 โดยองค์กรที่มีการกระทำ�  (Action) ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ�ของกฎหมาย
แรงงานกำ�หนด ถือว่าเป็นการตอบสนองเชิงรับ (Re-active) ขององค์กรธุรกิจ
หากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์สำ�นึกรับผิดชอบต่อพนักงานจะมีการตอบสนอง
เชิ ง รุ ก (Pro-active) ต่ อ การคุ้ ม ครองพนั ก งานทั้ ง ในด้ า นของการลา
การพัฒนาคน การเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชยและการรักษาพนักงาน องค์กร
ทีม่ กี ารตอบสนองต่อความสุขของบุคลากรจึงควรพิจารณาถึงประเด็นในการ
กำ�หนดนโยบายและควบคุมนโยบายคุม้ ครองพนักงานเพิม่ เติมจากทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด รวมทัง้ ปรับปรุงนโยบายการบริหารงานให้เอือ้ ต่อสภาพแวดล้อมและ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการได้อย่างสมเหตุสมผล

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน  (Performance Appraisal)  เป็นส่วนหนึง่
ของระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 8 ซึ่ง
หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำ�การวัดคุณค่าของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานภายในช่วงเวลาที่กำ�หนด ว่ามีความเหมาะสมกับ
มาตรฐานหรือไม่ โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความเที่ยงตรง
ปราศจากอคติ และเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System)  จะส่งผลต่อ
ขวัญกำ�ลังใจและความสุขของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนสามารถนำ�ผลการ
วิเคราะห์สมรรถนะไปเชื่อมโยงสู่การปรับปรุงระบบได้อย่างต่อเนื่อง

ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace

45

ระบบการให้รางวัลยกย่องพนักงาน
การสร้างระบบการทำ�งานทีเ่ อือ้ ต่อความสุขของบุคลากร จำ�เป็นอย่างยิง่
ที่ จ ะต้ อ งสร้ า งระบบการจู ง ใจพนั ก งาน ทั้ ง ที่ เ ป็ น ระบบรางวั ล ที่ เ ป็ น
ตัวเงิน (Financial Rewards) และรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial
Rewards) โดยจุดเริ่มต้นขององค์กรอยู่ที่การกำ�หนดระบบการให้รางวัล
จู ง ใจที่ เ ป็ น รู ป ธรรม สะท้ อ นข้ อ เท็ จ จริ ง และเหมาะสมกั บ บริ บ ทองค์ ก ร
และเสริ ม ด้ ว ยการสร้ า งการยอมรั บ ให้ กั บ ระบบการจู ง ใจและการ
ยกย่ อ งพนั ก งานที่ ไ ด้ กำ � หนดขึ้ น โดยประเด็ น ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ
การปฏิ บั ติ ต ามแนวทางและสื่อสารอย่างเป็น ระบบ เพื่อ ลดแรงต่อ ต้า น
จากพนักงาน รวมทั้งการตรวจสอบและการปรับปรุงระบบการให้รางวัล
ยกย่องพนักงานอย่างต่อเนื่อง และนำ�ไปสู่การทำ�ให้ระบบมีความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป9

ระบบและกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
ตามศักยภาพของพนักงาน
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและมุ่งเน้นคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
จะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) อย่าง
เป็นระบบ และส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน หรือ
ที่เรียกว่า “การพัฒนาสายงานอาชีพ” (Career Development) ซึ่งจะมีการ
ออกแบบระบบเกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นตำ � แหน่ ง และการโยกย้ า ยที่ ชั ด เจน
ทำ�ให้บุคลากรมองเห็นลู่ทางการเติบโตตามสายงานและความก้าวหน้า
ในการทำ�งาน สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถอันเป็นปัจจัยพืน้ ฐาน
ที่เอื้อให้เกิดสุขและคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน (Quality of Work Life) ของ
พนักงาน10
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A : Atmosphere
สุข..ด้วยบรรยากาศในที่ทำ�งาน
ดวงเนตร ธรรมกุล
ชัชฎา พารุ่ง

ความสำ�คัญของบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในที่ทำ�งาน
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำ�งานและ
บรรยากาศให้ ค นทำ � งานในองค์ ก รมี ค วามสุ ข ถื อ เป็ น การลงทุ น ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทำ�ให้เกิดประโยชน์ทั้งคนงานและนายจ้างตามคำ�กล่าว
ที่ว่า “คนที่มีความสุขหรือองค์กรที่มีบรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลังอันยิ่ง
ใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานทุกมิต1ิ เช่น การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มคุณภาพ
เพิ่มยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า สร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถ
ปรับตัวได้ มีความยืดหยุ่นสูง ลดความสูญเสีย ลดการขาดหรือลางาน
ลดความเครียดของพนักงาน ลดอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำ�งาน”
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กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำ�งานตามกรอบขององค์การ
อนามัยโลก2,3 ได้มงุ่ เน้นให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายได้รว่ มกันพัฒนาสถาน
ประกอบการ ตามแนวทาง Healthy Work Approach เพื่อให้มีการดูแล
เอาใจใส่ดา้ นสุขภาพและความเป็นอยูข่ องพนักงานในองค์กร มีองค์ประกอบ
สำ�คัญ 4 ประการ คือ
1)		 การส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การมีนโยบายที่เอื้อให้เกิดสุขภาพดี
2)		 การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ได้ แ ก่ การจั ดสภาพ/
สิง่ แวดล้อมในการทำ�งานให้ถกู สุขลักษณะและปลอดภัย เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระ
ทบต่อสุขภาพอนามัยของคนทำ�งาน
3) 		 การจัดการทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
4) 		 การพัฒนาแบบยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการทำ�งานที่ให้
ความสำ�คัญ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
รูปแบบการสร้างสุขในที่ทำ�งาน (Healthy Workplace) ที่เสนอ
โดยองค์กรสุขภาพของแคนาดา หรือ Health Canada4,5 ให้ความสำ�คัญต่อ
ปัจจัย 3 ประการ ประกอบด้วย
1)		 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาทิ การมีส่วนร่วมของพนักงาน
การสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการทำ�งาน การแสดงความชื่นชมยินดี
การยอมรับบุคคลต้นแบบ การมีอิสระในการตัดสินใจ ฯลฯ   
2)		 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการทำ�งาน อาทิ การจัด
บริเวณและสถานที่ทำ�งานให้มีความปลอดภัย การมีป้ายแสดงจุดเสี่ยง ฯลฯ
3)		 การจัดทรัพยากรให้เอื้อต่อสุขภาพอนามัย อาทิ การจัดให้มี
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้เลือก การจัดสถานที่ออกกำ�ลังกาย การจัดเวลา
ให้พนักงานได้ออกกำ�ลังกาย การจัดอุปกรณ์/งบประมาณสนับสนุน การมี
โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ การฝึกทักษะการจัดการความเครียด ฯลฯ
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ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อให้เกิดสุขในองค์กร
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดสุข
ในองค์กร ประกอบด้วย
1) ภาวะผูน้ �ำ องค์กร บุคคลทีม่ สี ว่ นสำ�คัญในการทำ�ให้เกิดบรรยากาศทีด่ ี
ในการทำ�งาน คือ ผู้นำ�องค์กร ความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นในการพัฒนาองค์กร
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะผู้นำ�สูงสุดหรือคณะผู้บริหารในองค์กร และองค์กร
สร้างสุขจะเกิดขึน้ ได้จ�ำ เป็นต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ายช่วยกัน ดังนัน้
หากผู้นำ�องค์กรเกิดแนวคิดและมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลเอาใจใส่พนักงาน
ควรทำ�ให้ทกุ คนในองค์กรรับรูแ้ ละเข้าใจเป้าหมายขององค์กร ด้วยการแสดง
แนวคิดและทิศทางทีช่ ดั เจน มีการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ทุกฝ่าย ทุกระดับ
ผ่านกิจกรรมทีเ่ ป็นทางการ อาทิ การสัมมนา การสือ่ สารผ่านเสียงตามสาย ฯลฯ
และกิจกรรมกึ่งทางการ อาทิ กิจกรรม Lunch talk, Daily talk ฯลฯ รวมทั้ง
การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสุขที่หลากหลายตามความ
ต้องการและคิดริเริม่ มาจากแผนกต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ การ
สร้างสุขและการพัฒนาองค์กรในภาพรวม
2) ผู้ บ ริ หารเป็ น ต้ น แบบการสร้ างสุ ข ในองค์ ก ร ตั ว แบบที่ ดีที่ สุ ด
ในการนำ�องค์กรให้กา้ วไปสูอ่ งค์กรสุขภาวะ คือผูน้ �ำ องค์กรหรือคณะผูบ้ ริหาร
ขององค์กร ลักษณะการเป็นต้นแบบทีด่ ี ทำ�ได้หลากหลายตามธรรมชาติและ
บุคลิกภาพที่จะนำ�ลักษณะที่ดีอยู่แล้วเน้นให้เกิดความโดดเด่นขึ้น อาทิ การ
มีอารมณ์ดี การเรียกชือ่ พนักงานได้ถกู ต้อง ร่วมออกกำ�ลังกาย การรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ การควบคุมภาวะอ้วนลงพุงหรือน้ำ�หนักเกิน การรักษา
ศีลปฏิบัติธรรม การส่งเสริมให้ทำ�ความดี ความใจดี การช่วยเหลือเกื้อกูล
สังคม การประหยัดเก็บออมเงิน ฯลฯ  หากผู้บริหารสามารถเป็นต้นแบบที่ดี
การสร้างสุขย่อมทำ�ให้พนักงานและองค์กรภายนอกนำ�ไปเป็นแบบอย่าง
ของการปฏิบัติตนเพื่อความสุขแก่ตนเองและครอบครัว
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3) บรรยากาศในที่ทำ�งานส่งเสริมความสุขของพนักงาน ทุกคนที่อยู่
ในสถานทีท่ �ำ งานต่างต้องการความอบอุน่ เสมือนอยูใ่ นบ้านหลังทีส่ องของชีวติ
สิ่งที่จะประกอบกันขึ้นจนกลายเป็นความอบอุ่นนี้ มิได้อาศัยสิ่งของที่มีราคา
แพงหรื อ ต้ อ งลงทุ น มาก แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น และสั ม ผั ส ได้ ห ากทุ ก ฝ่ า ย
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น สร้ า งขึ้ น ทำ � ให้ ส ถานที่ ทำ � งานน่ า อยู่ ดั่ง มี ม นต์ เ สน่ ห์
เราเรียกได้ว่า “บรรยากาศของการทำ�งานดี” อาทิ มีการทัก ทายและ
ยิ้ ม ให้ กั น ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ตั้ ง เป้ า หมายประจำ � วั น ร่ ว มกั น
มีสัมพันธภาพที่ดี แสดงความห่วงใยกัน ฯลฯ
4) การสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำ�งานทีด่ ี สภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานถือเป็นปัจจัยที่สำ�คัญลำ�ดับต้นของการบรรเทาความทุกข์
เพราะชั่ ว โมงการทำ � งานในแต่ ล ะวั น มี ม ากกว่ า 8 ชั่ ว โมง สภาพ
แวดล้ อ มในการทำ � งาน ได้ แ ก่ แสงสว่ า ง เสี ย งรบกวน อุ ณ หภู มิ
ความร้ อ น-เย็ น การถ่ า ยเทของอากาศ การจั ด บริ เ วณตามมาตรฐาน
ที่กำ�หนด หากองค์กรไม่ให้ความสำ�คัญกับสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
จะทำ�ให้พนักงานต้องเผชิญกับสภาวะที่ทำ�ให้เกิดความเมื่อยล้าง่าย เสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บ ส่งผลเสียต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในภาพรวม แนวทาง
การพัฒนาให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดี ได้แก่ การทำ�กิจกรรม 5 ส.
การจัดเวรยามเฝ้าระวังและตรวจสอบความผิดปกติของสิ่งต่างๆ ในบริเวณ
สถานที่ ทำ � งาน เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขป้ อ งกั น และกำ � หนดแนวทาง
ในการพัฒนา ฯลฯ
5) การสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน การสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในการทำ�งานจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ได้อย่างมหาศาล ดังนั้น แนวทางการดูแลความปลอดภัยในการทำ�งานของ
พนักงาน จึงควรเริม่ จากการกำ�หนดแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน และดำ�เนินการตามแผนและมาตรฐานที่กำ�หนด อาทิ  การดูแลตรวจ
ตราอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิต การสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกัน การ
สร้างสำ�นึกด้านความปลอดภัย8 การกำ�หนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ฯลฯ
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มีการประเมินผลการดำ�เนินการ เพื่อนำ�มาปรับปรุงพัฒนาแนวทางและ
กิจกรรม ให้เกิดผลต่อการสร้างสุขด้ายความปลอดภัยของพนักงาน
6) การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร องค์กรที่มีความ
ซือ่ สัตย์ตอ่ ลูกค้าอย่างสม่�ำ เสมอ ไม่เอาเปรียบลูกค้าและพนักงานของตนเอง
ย่อมได้รับการสนับสนุนจากสังคมตลอดไป ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและ
พนักงานสะท้อนได้ดว้ ยการแสดงออกถึงการยึดมัน่ ในหลักธรรม การทำ�ตาม
กฎกติ ก าของสั ง คม การไม่ ล ะเมิ ด กฎหมาย การไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ไม่สงบเรียบร้อยในสังคม การประกอบอาชีพอย่างสุจริต การไม่สร้างผล
กระทบเสียหายต่อทรัพยากรส่วนรวมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาจึงควรมีกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำ�นึกที่ถูกต้อง
และการมุ่งเน้นกิจกรรมทำ�ความดี อาทิ กิจกรรมแข่งขันการทำ�ความดี การ
สร้างแรงจูงใจในการทำ�เพื่อคนอื่น ยกย่องเชิดชูและให้รางวัลการทำ�ดี ฯลฯ
7) องค์กรดูแลความสุขของครอบครัวพนักงาน เกิดกำ�ลังใจในการ
ทำ�งาน กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับครอบครัวของ
พนักงานเกิดขึน้ ได้หลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมกีฬาสร้างสุข กิจกรรมพาลูกมา
ทีท่ �ำ งานพ่อ/แม่ กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ การเยีย่ มบ้านพนักงาน การมอบ
ทุ น การศึ ก ษาของบุ ต ร การให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลแก่ ค น
ในครอบครัว6,7,8 ฯลฯ เมือ่ ดำ�เนินกิจกรรมแล้ว ควรประเมินผลกิจกรรม เพือ่ นำ�
ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ ต่อไป
8) การร่วมพัฒนาชุมชนสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม องค์กร
และชุมชนต่างต้องพึง่ พาอาศัยกันและจำ�เป็นต้องร่วมดูแลทรัพยากรเพือ่ มิให้
กิจการขององค์กรไปสร้างความเสียหายหรือสร้างผลกระทบก่อความรำ�คาญ
และความไม่ปลอดภัยต่อคนในชุมชน ความร่วมมือระหว่างกันช่วยทำ�ให้เกิด
การประสานงานที่ดี และช่วยเหลือเมื่อได้รับความเดือดร้อน กิจกรรม
การพัฒนาชุมชนและดูแลสิง่ แวดล้อมมีมากมายหลายรูปแบบ อาทิ โครงการ
สำ�นึกรักบ้านเกิด การปลูกป่าชายเลน รณรงค์ลดการใช้พลังงาน บวชต้นไม้
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ
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9) การช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/พิการให้กลับสู่งาน แม้ว่าจะมี
ระบบประกันสังคมและสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง
อันเนื่องมาจากการทำ�งาน หากพนักงานต้องสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความ
พิการจนทำ�ให้ประสิทธิภาพในการทำ�งานลดน้อยลง หรือไม่สามารถทำ�งาน
ในหน้าที่เดิมได้แล้ว องค์กรที่มีกรณีเช่นนี้ควรกำ�หนดแนวทางในการสร้าง
ความมั่นใจและให้ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลพนักงานให้สามารถ
กลับมาทำ�งานใหม่ได้ ย่อมทำ�ให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคงในการทำ�งาน
ให้กับองค์กร รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันปัญหาสังคมโดยรวมกิจกรรม
ที่องค์กรจัดขึ้น อาทิ การย้ายงานพนักงานมาทำ�งานด้านเอกสารในออฟฟิส
หรือการให้บุคคลในครอบครัวมาทำ�งานแทนเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว
ฯลฯ
ปั จ จั ย ด้ า นบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มในสถานที่ ทำ � งานที่ เ อื้ อ
ให้ เ กิ ดสุ ข มี ค วามครอบคลุ ม ทั้ ง ในด้ า นภาวะผู้ นำ � องค์ ก ร ผู้ บ ริ ห ารเป็ น
ต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร บรรยากาศการทำ�งานที่อบอุ่น ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำ�งาน
การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร การดูแลความสุขของครอบครัว
พนักงาน การร่วมพัฒนาชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การ
ช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/พิการให้กลับสู่งาน
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P : Process
สุข..ด้วยกระบวนการสร้างสุข
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
อัจศรา ประเสริฐสิน

ความสำ�คัญของกระบวนการสร้างสุขในองค์กร
สุขในองค์กรเกิดขึ้นได้ทั้งจากผู้นำ�  HR และพนักงาน แต่จะเกิดผล
ในระดับองค์กร ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันจึงจะเกิดพลัง องค์กรหลายแห่ง
เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยกิ จ กรรมเล็ ก ๆเพี ย งกิ จ กรรมเดี ย ว นำ � ไปสู่ กิ จ กรรมอื่ น ๆ
ที่ทำ�แล้วคนส่วนใหญ่อยากจะทำ�ต่อ เกิดผลต่อความสัมพันธ์ ความร่วมมือ
การสนับสนุนซึง่ กันและกัน และเกิดการเรียนรูท้ จี่ ะแสวงหาสิง่ ทีด่ กี ว่าเพือ่ การ
สร้างสรรค์ สร้างกระบวนการทำ�งานที่นำ�ไปสู่เป้าหมายและความสำ�เร็จ
ร่วมกันโดยมีความสุขเดินเคียงคูไ่ ปด้วย เพราะความสุขในองค์กรเกิดได้ดว้ ย
ความตั้งใจมากกว่าจะรอให้เกิดขึ้นเอง การสร้างอุณหภูมิของความสุข
ให้เกิดขึ้นคงเส้นคงวา ไม่สุขสุดขั้วเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่หล่อเลี้ยงความสุข
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ให้เกิดขึน้ ด้วยความตัง้ ใจและความร่วมมือของทุกฝ่าย ทุกระดับ กระบวนการ
สร้างสุขทีไ่ ด้ผลดีจงึ ต้องการการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทและลักษณะ
นิสัยของคนในองค์กร
เอกสารการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ เ พื่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ออตตาวา ชาร์เตอร์ (Ottawa Charter for Health Promotion)1 ครั้งที่ 1
เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ได้ก�ำ หนดวิธกี ารดำ�เนินการส่งเสริมสุขภาพ
ไว้ โดยมีแนวคิดที่สำ�คัญคือ การยอมรับขององค์การสหประชาชาติว่า การมี
สุขภาพและสุขภาวะทีด่ ที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นได้นนั้ เป็นสิทธิพนื้ ฐานทีม่ นุษย์ทกุ คน
ควรได้รับโดยไม่มีข้อยกเว้น สาระสำ�คัญของคำ�มั่นสัญญาการสร้างเสริม
สุขภาพในส่วนของสถานประกอบการคือให้การส่งเสริมสุขภาพเป็นเกณฑ์ขนั้
พื้นฐานของการประกอบกิจการที่ดี เนื่องจากการดำ�เนินงานของภาคเอกชน
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน และต่อปัจจัยอันจะส่งผล
ต่อสุขภาพอื่นๆ ดังนั้นภาคเอกชนจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
และความปลอดภั ย ของคนงาน และจะต้ อ งส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
สุขภาวะที่ดีให้แก่พนักงาน ครอบครัว และชุมชนควบคู่ไปด้วย
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไอรแลนด์ 2 ใช้กิจกรรม
6 ขั้นตอน คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การสร้างความตระหนักและสร้างข้อตกลงร่วม
การจัดตั้งคณะทำ�งาน
การหาความต้องการจำ�เป็น
การประเมินสภาพปัจจัยในองค์กร
การวางแผนดำ�เนินงาน
การดำ�เนินการตามแผน
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คณะทำ � งานโครงการฯ นำ � มาดั ดแปลงใช้ ในการเผยแพร่ ใ ห้ กั บ
นักสร้างสุของค์กร มี 5 ขั้นตอน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

สร้างภาพฝันองค์กรแห่งความสุข
การศึกษาและตรวจสอบปัจจัยสร้างสุขในองค์กร
การออกแบบกระบวนการสร้างสุข
การดำ�เนินการสร้างสุข
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

สำ�หรับการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขของประเทศในยุโรป
อาศัยเครือ่ งมือตรวจสอบตนเอง (self-assessment) ได้แก่ Company Health
Check3 ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสำ�หรับการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพในทีท่ �ำ งาน
เครื่องมือนี้เผยแพร่ให้ผู้ทำ�งานในองค์กรได้ตรวจสอบความต้องการขั้นต้น
และพัฒนางานด้านสุขภาพในองค์กร
กระบวนการสร้างสุขในองค์กรของนักสร้างสุของค์กร 5 ขั้นตอน
โครงการพัฒนา“นักสร้างสุของค์กร” ด้วย MapHR ได้พัฒนา Happy
Workplace Index ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนสภาวะปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความสุข
ของคนในองค์กรให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำ�งานสร้างสุขในองค์กร
โดยเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ
1) คู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร
		 ด้วย Happy Workplace Index (เล่มสีฟ้า)
2) โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์
		 เข้าใช้งานได้ที่ www.happyworkplaceindex.com
บุคคลที่แนะนำ�ให้ ใช้เครื่องมือนี้ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร นักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คณะทำ�งานสร้างสุขในองค์กร หรือผู้ที่ทำ�งานสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร  
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จุ ดมุ่ ง หมายของการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า ว คื อ
“กระบวนการใช้ ” มากกว่ า “ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตรวจสอบสุ ข ภาวะ
ระดับองค์กรด้วย Happy Workplace Index” ดังนั้น ผู้ที่นำ�เครื่องมือนี้
ไปใช้ ด้วยวิธีที่หนึ่ง คือ การใช้เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร
ด้วย Happy Workplace Index หรือวิธีที่สอง คือ การบันทึกผ่านโปรแกรม
ตรวจสอบสุ ข ภาวะระดั บ องค์ ก รออนไลน์ ค วรให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
“กระบวนการใช้” โดยพิจารณาว่าจะกำ�หนดวิธีการใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสุขที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้ง “เครื่องมือสร้างการเรียนรู้” และ “เครื่องมือช่วยให้เกิดการ
สื่อสาร” ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์ก รเกี่ยวกับการสร้างสุข
ในองค์กรของตนเอง มีข้อแนะนำ�ดังนี้
1) ใช้เป็น “เครื่องมือสร้างการเรียนรู้”
ควรเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มคณะทำ�งานอย่าง
กว้างขวาง เพื่อการสร้างความคิดใหม่ๆ สำ�หรับพัฒนาคนในองค์กร และ
หาวิธใี นการนำ�ความคิดเหล่านีไ้ ปทำ�ให้เป็นจริงตามบริบทขององค์กร ด้วยการ
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) อาทิ เน้นการฟังคนอืน่ ด้วยความตัง้ ใจ ให้ขอ้ เสนอแนะแบบสร้างสรรค์
แลกเปลีย่ นความคิดด้วยใจเป็นกลาง เพือ่ ปรับปรุงกระบวนสร้างสุขในองค์กร
ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
2) ใช้เป็น “เครื่องมือช่วยให้เกิดการสื่อสาร”
ผลการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
ทำ�ให้ทราบระดับปัจจัยการสร้างสุขขององค์กร โดยผลการคำ�นวณตามคู่มือ
ตรวจสอบหรือผลการประมวลด้วยโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะออนไลน์
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มีการแสดงผล 3 ส่วน คือ
1) ระดับการจัดการปัจจัยสุขภาวะในภาพรวมขององค์กร
2) ระดับปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการสร้างสุขในองค์กร จำ�แนกตามมิติ
การพัฒนา 5 มิติ
3) การจำ�แนกกลุม่ องค์กร 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ องค์กรทีต่ อ้ งรีบแก้ไข
กลุ่มองค์กรที่ยังไม่มีอะไรแน่นอน กลุ่มองค์กรที่กำ�ลังก้าวหน้า
และกลุ่มองค์กรที่น่าอิจฉาที่สุด
ผลการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร ด้วย Happy Workplace Index
ดังกล่าวจะทำ�ให้องค์กรรับทราบระดับการพัฒนาว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด
และองค์กรควรให้ความสำ�คัญในเรื่องใดบ้าง เรื่องใดที่ควรเร่งรัดก่อน
องค์กรจึงควรนำ�ผลดังกล่าวมาใช้สอื่ สารอย่างเหมาะสมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
จะช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจในการเลื อ กกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ ธรรมชาติ
ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร พั ฒ นาให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงและต่ อ เนื่ อ ง
มีการใส่ใจความต้องการของทุกฝ่าย และตอบสนองคนส่วนใหญ่
การตรวจสอบสุขภาวะองค์กร จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับคณะทำ�งานสร้างสุขในองค์กร คณะ
ทำ�งานสร้างสุของค์กรด้วยกันเอง คณะทำ�งานสร้างสุขในองค์กรกับพนักงาน
หรือบุคลากร รวมทั้ง ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารองค์กร    

ปัจจัยด้านกระบวนการที่เอื้อให้เกิดสุขในองค์กร
การทบทวนงานวิจัยและสังเคราะห์กิจกรรมสร้างสุขขององค์กรต่างๆ
พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการที่เอื้อให้เกิดสุขในองค์กร ประกอบด้วย
ปัจจัยสำ�คัญ 7ประการ ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คณะทำ�งาน/ผู้รับผิดชอบการกำ�กับดูแลนโยบายองค์กร
สร้างสุข การมีคณะทำ�งานหรือผูร้ บั ผิดชอบทีด่ แู ลเกีย่ วกับทิศทางการสร้างสุข
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ในองค์กรมีสว่ นช่วยให้ประเด็นเรือ่ งนีม้ กี ารดำ�เนินกิจกรรม องค์กรขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ จำ � เป็ น ต้ อ งอาศั ย คณะทำ � งานที่ ม าจากหลายฝ่ า ยหรื อ
หลายแผนกจะทำ�ให้เกิดความเข้มแข็งในการประสานงาน อาทิ ใช้การทำ�งาน
ร่วมกันเป็นทีม (team work)   มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบุคคลและ
ผู้แทนพนักงาน พิจารณากิจกรรมต่างๆ ว่าจะทำ�เรื่องใด มีระยะเวลาในการ
ดำ�เนินกิจกรรมและเป้าหมายทีต่ อ้ งการเป็นอย่างไร มีการประเมินการทำ�งาน
ของคณะทำ�งาน/ผู้รับผิดชอบกำ�กับนโยบายองค์กร และนำ�ผลประเมิน
มาปรับปรุง/พัฒนาคณะทำ�งาน
ปัจจัยที่ 2 การสร้างช่องทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
ช่องทางการสือ่ สารเรือ่ ง “สุขขององค์กร” ควรเป็นช่องทางทีเ่ ปิดกว้างระหว่าง
พนักงานกับ HR ช่วยให้สุขขององค์กรมีการพูดคุยกันมากขึ้น ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ซึง่ อาจจัดได้หลายรูปแบบ อาทิ การสือ่ สารพูดคุย
ประจำ�วัน (Daily talk) การเพิ่มวิธีการให้พนักงานสามารถเข้าถึงและพูดคุย
กันได้มากขึ้น ใช้กล่องความคิดเห็นเรื่องสุขขององค์กร ป้ายประชาสัมพันธ์
มุมสร้างสุข จดหมายเวียน วิทยุ/เสียงตามสายทีเ่ ข้าถึงพนักงาน อีเมล์สว่ นตัว
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงมีการประเมินช่องทางสื่อสารเรื่องการ
สร้ า งสุ ข ในองค์ ก ร และนำ � ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาช่ อ งทาง
การสื่อสารการสร้างสุขในองค์กร
ปัจจัยที่ 3 การเรียนรู้เรื่องการสร้างสุขในองค์กร กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร ะหว่ า งที ม งานช่ ว ยให้ เ กิ ดพั ฒ นาการด้ า นการออกแบบกิ จ กรรม
สร้างสุขที่ใช้เงินลงทุนน้อยแต่เกิดผลกระทบต่อพนักงานทุกระดับได้มาก
ทำ�ให้รวู้ า่ กิจกรรมใดทำ�แล้วได้ผล เกิดการยอมรับและเกิดความสุข กิจกรรมใด
ควรเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิก มีการรวบรวมและจัดเก็บความรูเ้ รือ่ งการสร้างสุข
ในองค์กร นอกจากนี้ การทีท่ มี งานได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นแนวคิดและเทคนิค
เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ จะยิ่งช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ
สำ�หรับนำ�มาทดลองและประยุกต์ ใช้ อาทิ การให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้
จากตัวอย่างที่ดีภายในองค์กร การมีหลักสูตรอบรมพนักงานอย่างชัดเจน
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เป็นต้น ซึง่ กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู/้ ถ่ายทอดเรือ่ งการสร้างสุขจะต้อง
มีการดำ�เนินงาน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ปัจจัยที่ 4 การสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กร กระบวนการสร้างสุข
ทำ�ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ แต่กิจกรรมสร้างสุขบางครั้งไม่จำ�เป็นต้องใช้เงิน
จำ�นวนมากในการทำ�กิจกรรม ดังนั้น สิ่งสนับสนุนจากองค์กรอาจจะไม่ใช่
งบประมาณทุกเรื่องไป แต่อาจให้การสนับสนุนด้านสถานที่ อุปกรณ์ วัสดุ
ความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรและอื่ น ๆที่ แ สดงถึ ง การให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
เอาใจใส่อย่างจริงจังจากผู้นำ�และผู้บริหารองค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องมีการ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ การสร้ า งสุ ข อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารประเมิ น
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุข และนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/
พัฒนาการสนับสนุนนั้น
ปัจจัยที่ 5 องค์กรให้ความสำ�คัญเรือ่ งสุขภาวะว่าเป็นทุนแบบหนึง่ คำ�ว่า
“สุขภาวะเป็นทุนขององค์กร” หมายถึง ทัศนะหรือมุมมองว่า การที่บุคลากร
ในองค์กรมีสุขภาวะเป็นสิ่งสำ�คัญ และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเป้าหมายของ
องค์กร นอกเหนือจากลักษณะที่เป็นตัวเงิน ตัวอย่างเช่น การที่พนักงาน
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจดี มีน้ำ�ใจเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักผ่อนคลายในการ
ใช้ชีวิต มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีศีลธรรมจริยธรรม รู้จักเก็บรู้จัก
ใช้ไม่เป็นหนี้ สร้างครอบครัวที่อบอุ่น และร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ เป็นต้น
สิง่ เหล่านีถ้ อื ได้วา่ เป็นส่วนสนับสนุนองค์กร เพราะทำ�ให้บคุ คลสร้างผลงานได้
มากและผลผลิตมีคุณภาพ ดังนั้น การที่พนักงานมีความสุขเพราะร่างกาย
แข็งแรงดี ไม่ลาป่วยบ่อย มีความสบายใจ ไม่เคร่งเครียด ความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานและ HR ราบรืน่ พนักงานมาทำ�งานด้วยความกระฉับกระเฉง
ย่อมเป็นทุนที่ทำ�ให้องค์กรเดินหน้าไปอย่างมั่นคง เพราะองค์กรมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีทำ�ให้การผลิตมีคุณภาพ ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ
ทั้งตัวพนักงาน ฝ่ายบุคลากร และผู้นำ�องค์กร จึงควรให้ความสำ�คัญว่าเรื่อง
สุขภาวะเป็นทุนแบบหนึ่ง
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ปัจจัยที่ 6 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข ความร่วมมือระหว่าง
บุคคลหลายฝ่ายก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวคิดที่เป็นเรื่อง
สร้างสรรค์ท�ำ นอง “คิดดี ทำ�ดี มีสว่ นร่วมในการพัฒนากิจกรรมให้เกิดผลทีด่ ี
ร่วมกัน” สามารถสนองตอบความต้องการของพนักงานทุกแผนก สร้างการ
สื่อสารให้ทั่วถึง เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมคิดกิจกรรม วางแผน ร่วมลงมือ
ร่วมรับรู้ปัญหาหรือความสำ�เร็จ มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรม
สร้างสุขในองค์กร จะทำ�ให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ เสมือนเป็นเจ้าของร่วมและ
ยินดีที่ร่วมมือกับองค์กรในทุกด้าน
ปั จ จั ย ที่ 7 คุ ณ ภาพของกระบวนการประเมิ น องค์ ก รสร้ า งสุ ข
กระบวนการสร้างสุขในองค์กรที่ดีมีคุณภาพเกิดขึ้นได้ เพราะองค์กรให้
ความสำ�คัญกับการรับฟังข้อเสนออย่างทั่วถึง เพื่อนำ�มาปรับปรุงกิจกรรม
ให้ดีขึ้น หรือปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม กระบวนการสร้างสุขที่ดี มีลักษณะ 6 ประการดังนี้ คือ
1) ริเริ่มจากความต้องการของทั้งพนักงาน HR และผู้นำ�องค์กร
2) มีเป้าหมายร่วมของการทำ�กิจกรรม
3) มีกระบวนการทำ�งานร่วมกันหลายฝ่าย
4) มีการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมหนึ่งกับกิจกรรมอื่นๆ
5) สามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมได้
6) มีการปรับปรุงกิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
กิ จ กรรมที่ อ งค์ ก รจั ด ทำ � ขึ้ น มี ม ากมาย บ่ อ ยครั้ ง ที่ เ ราไม่ ท ราบว่ า
กิจกรรมเหล่านั้นสร้างให้เกิดสุขแก่พนักงานครอบคลุมหรือไม่ และยาวนาน
เพียงใด สุขเหล่านัน้ จะรักษาให้มคี วามต่อเนือ่ งจนเป็นประเพณีและวัฒนธรรม
ขององค์กรได้อย่างไร การติดตามพัฒนาการของกิจกรรมเหล่านี้ สามารถ
ช่วยพัฒนาคุณภาพของกระบวนการสร้างสุขในองค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับองค์กรตรวจสอบอย่างสม่ำ�เสมอ มีการจัดทำ�รายงานผลการ
ประเมินฯต่อผู้บริหาร/พนักงาน และนำ�ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพกระบวนการสร้างสุขต่อไป
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H : Health
สุข..ด้วยสุขภาพกาย
และสุขภาพใจ
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
อัจศรา ประเสริฐสิน

ความสำ�คัญของสุขกายสุขใจ
“อโรคยา ปรมา ลาภา” หรือ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”
เป็นที่สิ่งปรารถนาของทุกคน แต่เรามักจะมองข้ามและไม่ได้ดูแลเท่าที่ควร
ในช่วงวัยทำ�งาน อายุระหว่าง 15-59 ปี ถือเป็นช่วงวัยที่สามารถประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้เพือ่ การดำ�เนินชีวติ ทีร่ าบรืน่ จากรายงานการสำ�รวจสุขภาพ
คนไทย1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยทำ�งานเพศชายมีภาวะอ้วนร้อยละ 28.4
เพศหญิงร้อยละ 40.7 ความชุกของการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเพศชาย
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มีรอ้ ยละ 6.0 และเพศหญิงร้อยละ 7.7 ความชุกของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ในกลุ่มเพศชายและเพศหญิงมีร้อยละ 21.4 และภาวะของไขมันในเลือด
ผิดปกติในกลุ่มเพศชายร้อยละ 16.7 และเพศหญิงร้อยละ 21.4 สาเหตุของ
โรคเหล่านีเ้ ป็นผลมาจากพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่ถกู ต้อง ได้แก่ บริโภคอาหาร
ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ขาดการออกกำ�ลังกาย มีความเครียด มีพฤติกรรม
เสี่ยงต่างๆ อาทิ การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
ปั ญ หาสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจของคนวั ย ทำ � งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิทธิภาพการทำ�งานและผลงาน เนื่องจากผู้ที่มีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรง
สมบูรณ์จะสามารถทำ�งานได้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่ออ่ นล้าง่าย จนบัน่ ทอนหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการทำ�งาน ซึ่งทำ�ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่ายในขั้นตอน
การผลิต และการมีสุขภาพจิตดีมีความสบายใจ ไม่มีภาวะความเครียดสูง
จากสภาพแวดล้อมการทำ�งาน ปัญหาส่วนตัวหรือ ปัญหาครอบครัว จนทำ�ให้
มีสมาธิในการทำ�งาน เอาใจใส่ตอ่ ภาระงาน คิดงานทีส่ ร้างสรรค์ หรือให้บริการ
ด้วยความยิ้มแย้มสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและผู้ที่พบเห็น
สิง่ ทีส่ ะท้อนถึงปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานในองค์กร
ได้แก่ อัตราการเจ็บป่วย การบาดเจ็บจากการทำ�งาน การลาหรือการขาดงาน
และค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล2 ซึง่ องค์กรจะต้องสูญเสีย ทัง้ กำ�ลังคนและ
เวลาในการทำ�งาน ขณะเดียวกันพนักงานจะมีชั่วโมงการทำ�งานลดลง และ
มีรายได้ทไี่ ม่แน่นอนหรืออาจไม่เพียงพอต่อการดำ�รงชีวติ บางคนอาจจะต้อง
พึง่ พายาหรือยาเสพติดเพือ่ ให้สามารถทำ�งานได้ องค์กรทีเ่ อาใจใส่เรือ่ งสุขภาพ
ของพนั ก งานจะพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงหรือให้งานบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีและสามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐานงานทุกด้าน
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ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนในองค์กร
บุคคลที่มีภาวะสมบูรณ์ 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา สังคม เรียกว่า
“ผู้มีสุขภาพดี” กล่าวคือ
		
กาย มีความแข็งแรง
		
จิต มีสติ สงบ มีความดีงาม
		
ปัญญามีความรู้รอบ รู้เท่าทัน
		
สังคม มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ปั จ จั ย กำ � หนดสุ ข ภาพของแต่ ล ะบุ ค คลเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย
3 ประการ3 คือ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ นโยบายด้านสุขภาพ บริเวณ /สถานที่ อุปกรณ์
สื่อโฆษณา ผู้นำ�องค์กร เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว
ระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ การเข้าถึงบริการ
ด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ
คุณลักษณะของปัจเจกบุคคล ได้แก่ พันธุกรรม ความรู้ ความเชือ่ และ
พฤติกรรมสุขภาพ ดังแผนภาพ
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แผนภาพที่ 5
ปัจจัยที่เชื่อมโยงกับสุขภาพของบุคคล
การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ4 เพื่อ
กำ � หนดแนวทางและโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ให้ถูกต้องและเหมาะสม มีองค์ประกอบสำ�คัญ 3 ด้านคือ ปัจจัยนำ�  ได้แก่
การรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้   ปัจจัยเอื้อให้บุคคลมีพฤติกรรม
ที่ถูกต้อง ได้แก่ อุปกรณ์ สถานที่ การเข้าถึงบริการ และปัจจัยเสริม ได้แก่
นโยบายขององค์กร มาตรการ เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว สื่อโฆษณา
สภาพปัญหาสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำ�งาน ซึ่งพบว่า มีพฤติกรรมที่
ไม่ถกู ต้องนำ�ไปสูป่ ญ
ั หาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง5 อาทิ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเส้นเลือด โรคมะเร็ง ฯลฯ รายงานการวิจัยพบว่า
โรคเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง (บริโภคเกิน
หวาน มัน เค็ม) สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกกำ�ลังกาย มีภาวะ
ความเครียดสูงต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง
จึงช่วยให้สุขภาพกาย และสุขภาพใจมีความสมบูรณ์และมีความสุข
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แนวทางดูแลพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข แนะนำ�
หลัก 6 อ.สร้างสุขภาพคนไทย6 เพื่อดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) อาหาร การบริ โ ภคอาหารยึ ด หลั ก การรั บ ประทานให้ ค รบ
5 หมู่ ควรบริโภคผักและผลไม้ ให้มากขึ้น และหลากหลายชนิด หลีกเลี่ยง
อาหารประเภทไขมันและแป้งในปริมาณมากเกินไป เพราะจะทำ�ให้เกิดโรคอ้วน
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานได้
2) ออกกำ�ลังกาย ควรออกกำ�ลังกายตามชนิดกีฬาทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัย
และโอกาส โดยออกกำ�ลังกายครัง้ ละ 30 นาทีอย่างต่อเนือ่ ง หรือออกกำ�ลังกาย
แบบสะสมจนครบ 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
3) อารมณ์ เมื่อมีความสุขร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟิน ซึ่งส่งผลให้
ร่ า งกายตื่ น ตั ว กระชุ่ ม กระชวย ผ่ อ นคลาย การทำ � งานของสมองจะดี
อายุยืนมากขึ้น หากอารมณ์เสียบ่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อร่างกายทำ�ให้รับ
ประทานอาหารได้นอ้ ย นอนหลับยาก ขาดสมาธิในการทำ�งาน หงุดหงิด หรือ
ก้าวร้าว
4) อนามัยสิง่ แวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทัง้ ทีท่ �ำ งานและทีบ่ า้ นให้
มีความสะอาด ปลอดภัย และปราศจากสิง่ รบกวนหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5) อโรคยา หลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะทำ�ให้เกิดโรค อาทิ การรับประทาน
อาหารสุ ก ๆ ดิ บ ๆ อาหารที่ ป นเปื้ อ นสารเคมี / เชื้ อ โรค รวมทั้ ง การ
ดูแลเรื่องความปลอดภัย อาทิ การสวมหมวกกันน็อค/ชุดป้องกันอันตราย
การสวมรองเท้าขณะทำ�งาน ฯลฯ
6) อบายมุข ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงทีส่ ง่ ผลโดยตรงทำ�ให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพกายและจิตใจ และส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ดังนั้น ควรลดละ
เลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติด และการพนัน เพื่อให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น  
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สุขภาพดี Happy กับงานที่ทำ�
นำ�ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพงาน
เรื่องที่สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ ควรทำ�เพิ่มขึ้น
		 ออกกำ�ลังกาย
		 ระบบดูแลสุขภาพพนักงาน
		 ความสุขของพนักงานในองค์กร
		 ความพึงพอใจในการทำ�งานของพนักงาน
		 ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของทุกคนในองค์กร
		 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และรอบเอวทีค่ วบคุมให้อยูใ่ นระดับปกติ
		 ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
เรื่องที่บั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพใจ ควรทำ�ให้น้อยลง
		 ความเครียดของพนักงาน
		 พฤติกรรมเสีย่ งด้านสุขภาพ (อาทิ สูบบุหรี่ การดืม่ แอลกอฮอล์)
		 อุบตั เิ หตุ/เจ็บป่วย/เสียชีวติ เนือ่ งจากการทำ�งาน
		 พนักงานลาโดยมีสาเหตุจากอุบัติเหตุในการทำ�งาน
		
“กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน”7 เมื่อร่างกายเจ็บป่วย
ไม่สบาย จิตใจก็พลอยเศร้าหมอง พาลเบือ่ การเบือ่ งาน หากเราสามารถจัดการ
จิตใจตนเองได้จะช่วยทำ�ให้เกิดความสบาย แนวทาง “จิตตปัญญาสร้างสุข”
เป็นทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาตนเอง ด้วยการฝึกจัดการความคิดและเปลี่ยนมุม
มองให้เห็นคุณค่าในตนเอง ฝึกคิดทางบวก มีสติ และลดพฤติกรรมเสี่ยง
ดังนั้นการสร้างสุขในองค์กรที่เน้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของ
พนั ก งานในองค์ ก รถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทาย ผลของการดู แ ลสุ ข ภาพย่ อ ม
เกิดขึน้ โดยตรงต่อผูป้ ฏิบตั ิ ทีมงาน และองค์กรเป็นผู้ได้รบั ประโยชน์จากการ
ที่ พ นั ก งานทำ � งานได้ อ ย่ า งเต็ ม กำ � ลั ง ความสามารถ มี ส มาธิ งานจึ ง มี
ประสิทธิภาพ
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ดังนั้น บทบาทของผู้นำ�องค์กรและนักสร้างสุขในองค์กร จึงควรดูแล
เอาใจใส่สขุ ภาพกายและใจของตนให้เป็นแบบอย่างทีด่ ี ได้รบั การยอมรับจาก
คนในองค์กรและพร้อมทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพเพือ่ นร่วมงาน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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R : Result
สุข..ด้วยผลลัพธ์องค์กร
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
สิรินธร สินจินดาวงศ์

ความสำ�คัญของผลลัพธ์ต่อการสร้างสุขในองค์กร
การที่องค์กรมีผลงานบรรลุตามเป้าหมายในแต่ละปีหรือช่วงเวลา
ย่อมส่งผลดีในภาพรวมทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ลงทุน เพราะผลงาน
ดังกล่าวนำ�มาซึง่ ผลตอบแทนความเหน็ดเหนือ่ ยทีล่ งทุนลงแรงไป หากองค์กร
ทำ�ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายหรือประสบภาวะขาดทุน ยอดสั่งซื้อลด/ไม่มี
ยอดสั่งซื้อ หรือผลผลิตไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหากสภาพการณ์นี้
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลานาน องค์ ก รย่ อ มประสบกั บ ความ
ยากลำ � บากและทำ � ให้ ข าดความสามารถในการรั ก ษาหรื อ พั ฒ นาปั จ จั ย
ที่เอื้อให้เกิดสุขต่อพนักงานและบุคลากรในองค์กรได้  
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ผู้บริหารองค์กร HR และพนักงาน มีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของ
องค์กรแตกต่างกันไป โดยเฉพาะผูบ้ ริหารองค์กรมักมีความคาดหวังต่อผลงาน
จากบุคลากรและพนักงานในองค์กรทัง้ ในด้านปริมาณ (จำ�นวน) และคุณภาพ
(การสร้างสรรค์) สูงกว่าทุกคนในองค์กร ดังนั้น มุมมองที่มีต่อผลลัพธ์ของ
องค์กรจึงแตกต่างกันด้วย โดยผู้นำ�องค์กรจะเน้นด้านผลงานตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัด และตอบแทนเป็นเงินค่าจ้างรายเดือน ค่าทำ�งานล่วงเวลา (โอที)
และโบนั ส และคาดหวั ง ว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ การคื น ความสุ ข ให้ แ ทนความ
เหนือ่ ยยากลำ�บากกับงานทีพ่ นักงานได้ ใช้แรงกายและความคิดไปในกระบวน
การผลิ ต การตอบแทนในลั ก ษณะดั ง กล่ า วอาจสามารถสร้ า งสุ ข ได้
เป็นครัง้ คราว มักจะทำ�ให้เกิดสุขเพียงชัว่ ระยะเวลาอันสัน้ และผ่านพ้นไปอย่าง
รวดเร็ว ขณะที่พนักงานกลับต้องการสิ่งตอบแทน ที่เป็นนามธรรมด้วย อาทิ
การดูแลเอาใจใส่ การช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อน การสอบถาม
ความเป็นอยู่ ฯลฯ  รวมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มงาน ซึง่ นำ�ไปสูค่ วามรูส้ กึ
ผูกพันทางใจกับองค์กร อยากทำ�งานอยูก่ บั เพือ่ นๆ  และพร้อมจะทุม่ เททำ�งาน
หรือเผชิญภาวะความยากลำ�บากหากองค์กรเผชิญภาวะวิกฤติ          
ผลที่เกิดขึ้นนำ�มาซึ่งผลผลิต (Product) และบริการ (Service) ที่มี
คุณภาพ สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจให้กบั องค์กร นำ�มาซึง่ การ
ยอมรับและชื่อเสียง นอกเหนือไปจากผลกำ�ไร  
ดังนั้น การมุ่งพัฒนาให้เกิดสุขในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมาย
“องค์กรแห่งความสุข” จึงอาจสะท้อนได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 4 ด้าน คือ   
1)
2)
3)
4)
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ความผูกพันของพนักงาน
อัตราการลาออกของพนักงาน
ผลิตภาพแรงงานขององค์กร
ผลิตภาพรวมขององค์กร
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ปัจจัยด้านผลลัพธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความสุข
ของพนักงาน
กระบวนการสร้างสุขในองค์กร หรือ MapHR อันประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านการจัดการ (M: Management) ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในทีท่ �ำ งาน (A: Atmosphere & Environment) ปัจจัยด้านกระบวนการสร้างสุข
(P: Process) ปัจจัยด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H: Health) และปัจจัยด้าน
ผลลัพธ์องค์กร (R: Result) ปัจจัยต่างๆ ล้วนมีความเชื่อมโยงกันและกัน
ปั จ จั ย ด้ า นหนึ่ ง อาจเป็ น เหตุ ส่ ง ผลทำ � ให้ ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น เกิ ดขึ้ น ได้ ดั ง นั้ น
การทำ�ให้ปัจจัยทุกด้านมีความสมดุลและเหมาะสมตามบริบทขององค์กร
จึงมีส่วนเกื้อหนุนให้คนในองค์กรเกิดสุขได้ตลอดช่วงเวลาการทำ�งานหรือ
การใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร

องค์กรมีสุข เพราะคนในองค์กรรักใคร่ผูกพัน
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้สำ�รวจ
ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทเอกชนชั้นนำ�ของประเทศไทย พบว่า
บริษัทที่มีความมั่นคงสูงและให้ค่าตอบแทนสูงไม่ได้ทำ�ให้พนักงานเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรเสมอไป แต่เกิดจากการเอาใจใส่ของผู้บริหารองค์กรที่มี
ต่อพนักงานมากกว่า สอดคล้องกับคำ�กล่าวที่ว่า “ความรักความผูกพันเป็น
สายใยที่เชื่อมใจระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในองค์กร”
คำ�ว่า “ความผูกพันต่อองค์กร” มีความหมายดังนี้
1) ทั ศ นคติ ท างบวกของพนั ก งานที่ มี ต่ อ องค์ ก รและค่ า นิ ย ม
ขององค์กร พนักงานทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์กรจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อม
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ของการทำ�ธุรกิจ การทำ�งานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างผลการดำ�เนินงาน                  
และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร1
2) ความมุ่ ง มั่ น และความสามารถที่ จ ะอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ความสำ � เร็ จ
ขององค์กร2
3) การแสดงออกถึงความสัมพันธ์อนั แนบแน่นของบุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ
เกี่ยวพันและยึดถือองค์กร มีลักษณะสำ�คัญ 3 ประการคือ
		 ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
		 มีความเต็มใจทีท่ มุ่ เทความพยายามเพือ่ ประโยชน์ขององค์กร
		 มี ค วามปรารถนาอย่ า งแรงกล้ า ที่ จ ะดำ � รงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น
สมาชิกภาพขององค์กร3
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและนำ�มาใช้ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resources) มากขึน้ ตามลำ�ดับ รวมทัง้ อัตราการลาออกและ อัตรา
การลาป่วยของพนักงานด้วย เพราะทราบดีวา่ เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ผลประกอบการขององค์กร
ความผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่อไปนี้
1) อัตราการขาดงาน (Absenteeism) กล่าวคือ ผู้ที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรสูงจะมีอัตราการมาทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ4
2) อัตราการลาออก (Turnover rate) กล่าวคือ บุคคลทีม่ คี วามผูกพัน
ต่อองค์กรสูงจะมีความต้องการลาออกในระดับต่ำ�5
3) ผลการปฏิบัติงาน (Job performance) องค์กรที่พนักงานมีความ
ผูกพันอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้มจะให้ผลการปฏิบัติงานที่สูงตามไปด้วย6
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4) การบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Organization goal attainment)
พนักงานทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์กรจะมีความต่อเนือ่ งในการเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์ ก รและมี ค วามพยายามในการทำ � งานเพื่ อ ทำ � ให้ อ งค์ ก รบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้7
นอกจากนี้ ความผู ก พั น ของพนั ก งานยั ง เกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
ประสบการณ์ ในการทำ�งาน (ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการ)
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน การรับรูเ้ ป้าหมายขององค์กร การแสดงภาวะ
ผูน้ �ำ ของหัวหน้างาน การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น/ตัดสินใจ โอกาส
ในความก้าวหน้า ความท้าทายของงาน และผลที่ได้รับจากการทำ�งาน  
แล้วอย่างไร จึงจะเรียกว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร บางท่าน
บอกว่า ถ้าอยูน่ านกว่า 5 ปี เข้าขัน้ มีความผูกพันเกิดขึน้ แล้ว แต่เมือ่ สอบถาม
เจ้าตัวกลับได้รับคำ�ตอบว่าอยู่นานเพราะไม่มีที่จะไป ดังนั้น จึงมีการพัฒนา
เครื่องมือวัดความผูกพันของพนักงานขึ้น อาทิ The Gallup Organization8
ได้พัฒนาคำ�ถาม 12 ประการ Q-12 โดยแบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์กร (engaged) มีลักษณะทำ�งาน
ด้วยความเต็มใจ ตั้งใจ และคำ�นึงถึงองค์กรเป็นสำ�คัญ
2) กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ยึ ด ติ ด กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (not-engaged)
มีลักษณะขาดความกระตือรือร้น ทำ�งานโดยไม่ตั้งใจ
3) กลุ่มที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (actively disengaged)
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีความสุขในการทำ�งาน
การวัดความผูกพันของพนักงานยังอาจสะท้อนได้จากความเชื่อมั่นใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่ และความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
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องค์กรน่าอยู่ มีสุข คนไม่คิดตีจาก
การลาออกจากงานของพนั ก งานมี ส าเหตุ สำ � คั ญ มาจากการไม่ มี
ความสุขในการทำ�งาน ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่มีความปลอดภัย
ในการทำ � งาน ขาดการยอมรั บ จากเพื่ อ นร่ ว มงานและหั ว หน้ า งาน
รวมทั้ง ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน9
ส่วนสาเหตุรอง ได้แก่ ค่าตอบแทนสวัสดิการด้านต่างๆ
อัตราการลาออก (Turnover Rate) ของพนักงาน คำ�นวณได้จากสูตร
จำ�นวนพนักงานที่ออกในช่วงเวลานั้น
(พนักงานต้นปี + พนักงานปลายปี) / 2 X 100

คนยิ่งสุข ผลิตภาพยิ่งเพิ่มพูน
ผลิตภาพรวมขององค์กร (Total productivity)
ผลผลิตที่ผลิตได้จากความสามารถโดยรวมในการบริหารสินทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ10 ประกอบด้วย “ประสิทธิภาพด้านผลผลิต” ได้แก่
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ บ ริ โ ภคพึ ง พอใจ
“ประสิทธิภาพด้านองค์กร” ได้แก่ การมีบุคลากรคุณภาพ สุขภาพกายดี
ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ย/บาดเจ็ บ จนต้ อ งหยุ ด พั ก งาน ขวั ญ และกำ � ลั ง ใจดี เ ยี่ ย ม
ผู้ นำ � มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการนำ �องค์ ก ร เกิ ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ มและ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี สะอาด ปลอดภัย เกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์กร
โดยรวม และประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ การลดขั้ น ตอน
ประหยัดเวลา ลดการสูญเสียทรัพยากร ทำ�ให้เกิดผลได้ตามเป้าหมาย
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การคำ�นวณผลิตภาพรวม ใช้สูตรดังนี้
ผลิตภาพรวม =
ผลผลิตในรอบปี
			
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน * + ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน
(* ใช้ค่าเฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด)

กำ�ลังคน สร้างงาน สร้างผลผลิต
ผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity)
เป็ น ผลมาจากการคำ � นวณอั ต ราส่ ว นของผลผลิ ต ในปี ปั จ จุ บั น
เปรี ย บเที ย บกั บ จำ � นวนพนั ก งานทั้ ง หมดในองค์ ก ร (ต่ อ คนหรื อ
ต่อชัว่ โมงการทำ�งาน)11 ดังนัน้ ผลผลิตขององค์กรจะเพิม่ ขึน้ มาก - น้อยเพียงใด
มาจากปั จ จั ย หลั ก เรื่ อ งคนในองค์ ก ร 12 องค์ ก รจึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งจั ด สรร
ทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ ให้คนทีอ่ ยูใ่ นองค์กรทำ�งานอย่างมีความสุข เกิดพลังงาน
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ลดต้นทุนในการผลิต สร้างผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพให้กับ
องค์กร
การคำ�นวณผลิตภาพแรงงาน ใช้สูตรดังนี้
ผลิตภาพแรงงาน =

ผลผลิตในรอบปี
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด*
(* ใช้ค่าเฉลี่ยต้นงวดและปลายงวด)

จะเห็นได้วา่ การมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ13 ทำ�งานได้อย่างเต็มกำ�ลังความ
สามารถมีส่วนช่วยให้เกิดผลิตภาพที่ดีกับองค์กร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร
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ให้มีคุณภาพควรพัฒนาคุณลักษณะดังนี้
1) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามภารกิจ
2) ความคิด ทัศนคติ ความริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบ
มีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ าน
4) สุขภาพใจสมบูรณ์ มีจิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลรอบข้าง
5) มนุษยสัมพันธ์ดเี ป็นผูป้ ระสานความร่วมมือสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจ
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีในทุกระดับ
องค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงความสุขของพนักงาน14 พบว่าเกิด
ผลผลิตขึ้น 2 ส่วน คือ
ส่วนทีห่ นึง่ ผลต่อพนักงาน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อสถานทีท่ �ำ งาน มีความ
สัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างเพือ่ นร่วมงาน เกิดความรักและภักดีตอ่ องค์กร การลาออก
และขาดงานลดลง
ส่วนที่สอง ผลต่อองค์กร ได้แก่ สินค้าและบริการมีคุณภาพ องค์กร
มีภาพลักษณ์ที่ดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง
การสร้างสุขในองค์กรเกิดผลทั้งในระดับพนักงานและระดับองค์กร
กล่าวคือ ทำ�ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน มีความจงรักภักดีต่อองค์กร การลาออกและการขาดงานลดลง
ส่วนผลทีเ่ กิดขึน้ ในระดับองค์กร ได้แก่ คุณภาพสินค้าและบริการดีขนึ้ องค์กร
มีภาพลักษณ์ที่ดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง
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