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	 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร	 สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มีเป้าหมาย 
ในการส่งเสริมให้องค์กรโดยเฉพาะภาคเอกชนในประเทศไทย	 เป็นองค์กร 
สุขภาวะหรือองค์กรแห่งความสุข	(Happy	Workplace)	โดยมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำางาน	 มีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีดี	 มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน	 มีทักษะ
และประสิทธิภาพท่ีดใีนการทำางานมีความผกูพนัให้กบัองค์กร	เกดินวตักรรม
ใหม่ๆ	 ของระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเหมาะสมและ 
ยั่งยืน1

	 แนวทางการพฒันาทีท่ำางานนา่อยู่	(Healthy	Workplace	Framework)	
ขององค์การอนามัยโลก2	 เสนอว่าองค์กรที่จัดระบบการป้องกัน	 ส่งเสริม	
สนบัสนนุทัง้ดา้นรา่งกาย	จติใจ	และความผาสุกของพนกังานไดน้ั้น	ตอ้งอาศยั
การพัฒนา	4	ด้าน	คือ

คืออะไร?
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	 1)	สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำางาน							
	 2)	สภาพแวดล้อมทางสังคมในการทำางาน
	 3)	ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทำางาน	
	 4)	การเชื่อมโยงกับชุมชน		

	 การทบทวนรายงานและการศึกษาวิจัย	 พบว่าส่วนใหญ่แนวคิด 
องค์กรสุขภาวะของต่างประเทศเน้นเฉพาะสุขทางกาย	(อาทิ	ความปลอดภัย	
ไม่มีพฤติกรรมเส่ียง)	 และสุขทางใจ	 (อาทิ	 ความเครียด)	 ยังขาดความ
ครอบคลุมในเร่ืองความสมัพนัธ์ทางสงัคม	และสขุภาพทางปัญญา	ดงัจะเห็น 
จากเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพในองค์กร	(Company	Health	Check)	 3 
เผยแพร่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุโรป	(Move	Europe)	 มุ่งเน้นประเด็น
สุขภาพในเรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่	(Smoking	Prevention)	การบริโภค
เพื่อสุขภาพ	(Healthy	Eating)		การเคลื่อนไหวร่างกาย	(Active	living)	และ
การลดความเครยีด	(Stress)	โครงสรา้งของประเดน็ตรวจสอบ	มีจำานวนรวม	
27	ข้อ	แบ่งเป็น	4	มิติ	คือ	

	 1)	การพัฒนานโยบายและวัฒนธรรม	(Policy	&	Culture)
	 2)	การจัดองค์กรและโครงสร้าง	(Organization	&	Structure)
	 3)	กลยุทธ์และการดำาเนินงาน	(Strategies	&	Implementation)
	 4)	ผลลัพธ์และการประเมิน	(Results	&	Evaluation)

	 สำาหรับการดำาเนินงานประเทศไทย	สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรได้
เร่ิมดำาเนนิงานพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังานในองคก์รภาคเอกชน	โดยใช้ 
แนวคิดการจัดการ	 “คว�มสุข 8 ประก�ร4 หรือ Happy 8”	 บนฐานของ 
สขุภาวะทางกาย	สขุภาวะทางจติ	สขุภาวะทางปัญญา	และสุขภาวะทางสงัคม	 
มี	8	องค์ประกอบย่อย	ได้แก่	
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	 สุขภาพดี	(Happy	Body)	
	 มีน้ำาใจงาม	(Happy	Heart)	
	 รู้จักผ่อนคลาย	(Happy	Relax)	
	 แสวงหาความรู้	(Happy	Brain)	
	 ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม	(Happy	Soul)	
	 จัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้	(Happy	Money)	
	 ครอบครัวดี	(Happy	Family)	
	 สังคมดี	(Happy	Society)	

	 สำาหรบัการสรา้งเสรมิสุขภาวะระดบัองค์กร	คณะทำางานโครงการพฒันา 
“นักสร้างสุของค์กร”	ด้วย	MapHR	ได้เริ่มต้นพัฒนาดัชนีที่ใช้สำาหรับสะท้อน
ระดับสุขภาวะขององคก์รภาคเอกชน	ในเดอืนกุมภาพนัธ์	พ.ศ.2553	เรียกวา่	 
“ดัชนีสุขภ�วะองค์กร”	(Healthy	Organization	Index)5	 เพื่อใช้ประเมิน	 
“องค์กรสุขภ�วะ”	 ท่ีได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะองค์กรภาค
เอกชน	(ชื่อเดิมของสำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร)	ว่าองค์กรภาคเอกชน
เหล่านั้นมีการพัฒนาปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดสุขภาวะในองค์กรอย่างไร	 และมี
โครงการตอ่เนือ่ง	ดำาเนนิการระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.2553	ถงึเมษายน	
พ.ศ.2554	ภายใต้โครงการคู่มือสำารวจสุขภาวะระดับองค์กร	 เพื่อพัฒนาชุด
เครื่องมือดังกล่าวให้เป็นโปรแกรม	DBS	(Data-based	System)	ที่ใช้งาน
ง่าย	สะดวก	สามารถวิเคราะห์	ประมวลผลได้ถูกต้องและรวดเร็ว	 เผยแพร่
ผ่านระบบออนไลน์	เรียกว่า	COMPANY	HEALTH	CHECK6

	 ตอ่มาเมือ่มีการนำามาใชก้บัองคก์รภาคเอกชนจำานวนมากข้ึนทัง้องคก์ร
ขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	พบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข	(Happy	Workplace)	 จึงใช้ช่ือว่า	
“ดัชนีสุขภ�วะระดับองค์กร หรือ Happy Workplace Index” 
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	 	 	 	 	Happy	Workplace	 Index:	HWI	 ชุดล่าสุดคือ
“HWI 2012”	 มีหัวข้อย่อยรวมจำานวน	37	 ข้อ7ค่าดัชนี 
สุขภาวะองค์กรจะแสดงถึงระดับความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือให้เกิดความสุข	 บนฐานของสุขภาพที่

สมบูรณ์ครอบคลุมทั้งกาย	จิตใจ	สังคม	และปัญญาของบุคลากรในองค์กร

	 โครงการพัฒนาดัชนีตรวจสอบสุขภาวะองค์กร	 ได้ทำาการสังเคราะห์
กิจกรรมสร้างสุขขององค์กรสุขภาวะต้นแบบในปีพ.ศ.	25535		พบว่า	ดัชนี
สุขภาวะระดับองค์กร	มีปัจจัยสำาคัญ	5	มิติ	ประกอบด้วย
	 1)	การจัดการ	
	 2)	บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กร	
	 3)	กระบวนการสร้างเสริมสุขในองค์กร	
	 4)	สุขภาพกายและสุขภาพใจ
	 5)	ผลลัพธ์องค์กร	

     

แผนภ�พที่ 1
กรอบดัชนีสุขภาวะระดับองค์กร

(Happy	Workplace	Index	framework)

  มิติที่ 1 สุขด้วยการจัดการ
 (M: ManageMent)

  มิติที่ 2 สุขด้วยบรรยากาศและ
	 สภาพแวดล้อมในที่ทำางาน
 (a: atMosphere & environMent)

  มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข
 (p: process)

  มิติที่ 4	สุขด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจ
 (h: health)

  มิติที่ 5	สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร
 (r: result)

สุขภาวะองค์กร
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	 การตรวจสอบสุขภาวะองค์กรเกิดข้ึนด้วยหลักคิดว่า	 หากมีสิ่งที่ช่วย
สะท้อนที่เป็นกลางให้ภาพความจริงและเหมาะสมกับองค์กรในภาพรวม	 
จะช่วยสะท้อนสุขหรือทุกข์ขององค์กร	และใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบเพื่อแก้ไข
กอ่นทีส่ภาวะการณจ์ะเลวรา้ยหรอืรนุแรงจนนำาไปสู่ภาวะวกิฤตทิีส่่งผลกระทบ
ตอ่คณุภาพผลผลติหรืองานบริการขององคก์ร	ขณะเดยีวกนัจะเป็นเคร่ืองมือ
หนึ่งที่องค์กรสามารถเลือกใช้	เพื่อสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาภาวะปัจจัย
แห่งความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร

	 แนวคดิการพฒันาดชันสุีขภาวะระดบัองค์กร	อาศยัหลักการตรวจสอบ
ความสมดลุของปัจจยัภายในองคก์ร	ดว้ยแนวคดิวา่	“ตอ้งไมเ่พิม่คว�มเครียด
ให้กบัผู้ใช้”	องคก์รทีมี่ความตัง้ใจในการพฒันากระบวนการสร้างสุขและเลือก
ใช้เครื่องมือนี้นำาทาง	จึงไม่ควรถูกบั่นทอนด้วยเครื่องมือชุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้น	

	 เกณฑ์ ในการตรวจสอบแต่ละหัวข้อ	 จึงพัฒนาข้ึนโดยคำานึงถึง	
“ประโยชนท่ี์จะทำ�ให้เกดิกระบวนก�รสร้�งสขุในองคก์รเปน็สำ�คญั”	เน่ืองจาก
การกำาหนดกจิกรรมสรา้งสขุมีความแตกตา่งกนัไปตามบรบิทและวฒันธรรม
ขององคก์ร	ผูท้ีจ่ะกำาหนดแนวทางของงานสรา้งสขุจงึตอ้ง	สร้างกระบวนการ
เรยีนรูร่้วมกนัของผูท่ี้เกีย่วข้องในองคก์ร	เครือ่งมือชุดนีจ้งึออกแบบให้มีการ
ใช้งานด้วยการตรวจสอบองค์กรได้ด้วยตนเอง		

	 การสร้างสุขอาจจะเป็น	“เรื่องง่�ย”		สำาหรับองค์กรบางแห่ง	และอาจ
จะเป็นเร่ืองที่	 “เริ่มต้นไม่ถูก”	 สำาหรับองค์กรจำานวนมาก	 เนื่องจากความ 
แตกต่างกันในเรื่องขนาด	 ประเภท	วัฒนธรรมและระบบบริหารงานของ 
ผูน้ำาองคก์ร	ดงันัน้	ดชันสุีขภาวะระดบัองคก์ร	จงึเนน้การใชง้าน	3	ประการ	ดงันี ้

	 1)	 ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง	 มากกว่าการตรวจสอบ 
เชิงประเมิน	 ซึ่งต้องอาศัยบุคคลจากภายนอกเข้ามาประเมินหรือตรวจสอบ
เรื่องภายในองค์กร	 องค์กรควรนำาไปใช้ได้ด้วยตนเอง	 ทั้งวิธีการใช้งาน	
กระบวนการบันทึก	การรับรู้ผล	และการนำาผลไปใช้ประโยชน์
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	 2)	ใช้ตามความพร้อมและความสมัครใจ	องค์กรที่เริ่มต้นทำากิจกรรม 
สร้างสุขอาจใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ 
เปรียบเทียบกับข้อมูลการตรวจสอบครั้งต่อไปภายหลังจากดำาเนินงาน 
ไปไดร้ะยะหนึง่แล้ว	เพ่ือดคูวามเปลีย่นแปลงของปัจจยัสนับสนุนการสร้างสุข 
ภายในองค์กร	 หรือค้นจุดอ่อนและจุดแข็งของปัจจัยการพัฒนาเพื่อปรับ 
ความสมดุลของปัจจัยสนับสนุนการสร้างสุขในระยะยาว	 ทั้งน้ี	 โดยใช้ 
ตามความพร้อมและความสมัครใจ	

	 3)	 ใช้โดยไม่เปิดเผยข้อมูลองค์กรในระบบ	 เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ของใช้งานอย่างกว้างขวาง	 องค์กรท่ีเข้ามาใช้งานจะได้รับการดูแลข้อมูล 
ทีบ่นัทกึไว้ในระบบ	โดยจะนำาเสนอเฉพาะภาพรวมของจำานวนองคก์รทีมี่การ 
จำาแนกกลุ่มตามระดับการพัฒนา	 และแสดงตำาแหน่งของสภาวะปัจจัย 
การสร้างสุขขององค์กรว่าอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยรวมขององค์กรทั้งหมด 
มาก-น้อยเพียงใด	องค์กรที่ต้องการหาคู่เทียบเคียง	(benchmark)	สามารถ
แสดงความจำานงผ่านระบบและเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
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ก้�วไปสู่
องค์กรสุขภ�วะ
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง

	 แนวคดิเรือ่งการสรา้งสขุมีพฒันาการมานาน	ศาสตรข์องการ	“เข้�ถงึสุข”  
และ “สร�้งสุข”	ถกูคดิคน้มาตามลำาดบั	กลา่วกนัวา่ศาสตร์ดา้นนีโ้ลกตะวันออก 
มีความกา้วหนา้เปน็อันมาก	เพราะมีวธีิการ	“เข้�ถงึสขุ”	และ	“สร้�งสุข”	ดว้ย 
แนวคิดการพึ่งตนเองเป็นสำาคัญมากกว่าการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก	 ซึ่งทำาให้ 
มี	“พฤติกรรมเสพติด”	และ	“เกินพอดี”	 เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 
อันสั้น	และเกิด	“ทุกข์”	ตามมาจาก	“ผล”	ของ	“วิธีก�ร”	ที่ตนเองเลือกวิธี 
การเข้าถงึและสรา้งสขุ	ทางหนึง่คือการใช้	“ทกุข”์	ทีเ่กดิข้ึนเป็นเคร่ืองกำาหนด 
ให้เรามองเห็นปัจจยัแห่งเหตแุละปรับทศิทางให้กา้วไปสู่เส้นทางทีถ่กูตอ้งดว้ย 
วิธีการที่เหมาะสม	 การพัฒนาสุขในระดับปัจเจกมีศาสตร์ที่น่าศึกษาค้นคว้า 
มากมาย	ได้แก่	จิตตปัญญา	การเจริญสติ	และสมาธิแนวพุทธ	เป็นต้น	

	 สขุในระดบัองคก์ร	ซึง่หมายความถงึ	หนว่ยงาน	บริษทั	สถานประกอบการ	 
โรงเรียน	 ฯลฯ	 มีแนวคิดและกระบวนการที่แตกต่างอย่างไร	 และองค์กร 
ทีค่ดิทำาเรือ่งนีพ้ฒันาองคก์รกนัอย่างไร	บทความนีข้อนำาเสนอสาระ	3	ส่วนคอื	

	 1)	แนวคิดองค์กรสุขภาวะ	
	 2)	กระบวนการสร้างสุขภาวะองค์กร	
	 3)	สุขภาวะองค์กร	“สร้างองค์กรสุขภาวะ”	
	 	 โดยมีสาระสำาคัญดังนี้
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 1) แนวคิดองค์กรสุขภ�วะ

	 ทุกวันนี้แนวทางการพัฒนาประเทศมุ่งให้ความสนใจในเรื่อง 
การพัฒนาไปสู่การสร้างสุข	 (Happiness)	 ให้กับประชาชน	 มากกว่าการ 
มุ่งความสุขเฉพาะกลุ่มบคุคล	และใช้ระดบั	“คว�มสขุของประช�ชนในประเทศ” 
เป็นดัชนีสำาคัญในการสะท้อนผลงานและทิศทางการพัฒนา	 ปัจจุบันการ 
บริหารองค์กรของภาคเอกชนมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ผ่านการแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)1  
เป็นการเอาใจใส่และดูแล	 “สุข”	 ของประชาชนและคนในองค์กร 
รูปแบบหนึ่ง	 การแสดงความรับผิดชอบนี้อาจกระทำาในชุมชนรอบบริเวณ 
ท่ีองค์กรตั้งอยู่	 หรือชุมชนที่เป็นภูมิลำาเนาของพนักงาน	 ข้ึนกับว่าองค์กร 
จะมีความพร้อมในการแสดงความรับผิดชอบอย่างไร	 ในด้านหนึ่งการที่ 
องค์กรมีแนวคิดเรื่องนี้ช่วยให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีข้ึนในสายตาของ 
ผู้ ใช้บริการหรือลูกค้า	 รวมท้ังทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน 
มีการพัฒนาไปในทางสร้างสรรค์	 ในอีกด้านหนึ่งองค์กรได้มีการพัฒนา 
ทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดของสายการผลิตในอุตสาหกรรมของตน	 นั่นคือ 
การพัฒนา	 “คนในองค์กร”	 ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ	 มีจิตสำานึกท่ีดี 
ทั้งต่อตนเอง	เพื่อนร่วมงาน	ครอบครัว	องค์กร	ชุมชน	และสังคม

	 เรื่อง	CSR	เป็นก้าวย่างหนึ่งของการพัฒนาสู่	“องค์กรสุขภ�วะ”	หรือ 
อาจเรียกว่าองค์กรแห่งความสุข	(Happy	Workplace)		ซึ่งถูกกำาหนดให้เป็น 
เป้าหมายในการทำางานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร	 ภายใต้การสนับสนุน 
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 นับจาก 
ปี	2550	 เป็นต้นมา	 มีความพยายามผลักดันให้องค์กรภาคเอกชนเน้นการ 
สง่เสริมคุณภาพชวีติให้กบัพนกังาน	มากกวา่จะมุ่งเพยีงเร่ืองการสร้างรายได ้
และผลกำาไรขององค์กรเท่านั้น
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	 สำานักงานกองทุนประกันสังคม	 รายงานในปี	2554	ว่าประเทศไทย 
มีจำานวนสถานประกอบการประมาณ	389,682	แห่ง	มีผู้ประกันตนประมาณ	 
9.7	ลา้นคน	โดยเป็นผูป้ระกนัตนในสถานประกอบการจำานวน	6	ลา้นคน	การ 
ดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในภาคเอกชนของสำานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 ใช้แนวคิดการจัดการ	 “คว�มสุข 8  
ประก�ร หรือ Happy 8” 2	 บนฐานของสุขภาวะทางกาย	 สุขภาวะทางจิต	 
สขุภาวะทางปัญญา	และสุขภาวะทางสงัคม	มี	8	องคป์ระกอบ	ไดแ้ก	่สุขภาพด	ี 
(Happy	Body)	มีน้ำาใจงาม	(Happy	Heart)	รู้จักผ่อนคลาย	(Happy	Relax)	 
แสวงหาความรู้	(Happy	Brain)	ศรัทธาตอ่ศาสนาและศลีธรรม	(Happy	Soul)	 
จัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้	(Happy	Money)	ครอบครัวดี	(Happy	 
Family)	และสังคมดี	(Happy	Society)

              

แผนภ�พที่ 2
กรอบแนวคิดก้าวย่างหนึ่งของการสร้างสุขภาวะองค์กร	ด้วย	CSR

ที่มา:	กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(2553)
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	 คำาวา่	“องคก์รสขุภาวะ”หรือองคก์รแห่งความสุข	(Happy	Workplace)	
หมายถงึ	องคก์รท่ีมีการสง่เสรมิและพฒันาคนในองคก์รให้มีคณุภาพชีวติทีด่	ี 
โดยมีเป้าหมายให้คนทำางานในองค์กรมีสุขภาพที่ดีในการทำางาน	 มีความ 
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัทีด่	ี	มีสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการทำางาน	มีทกัษะและ 
ประสิทธิภาพที่ดีในการทำางาน			มีความรักและผูกพันองค์กร	เกิดนวัตกรรม 
ใหม่ๆ	ของระบบการจดัการและพฒันาทรัพยากรมนษุยท์ีเ่หมาะสมและย่ังยนื3

	 คำานิยามหรือการให้ความหมายของคำาว่า	Happy	Workplace	 
ในบทความและงานวจิยัในตา่งประเทศ	เท่าท่ีพบเห็นไดแ้ก	่คำาวา่	Workplace	
Health	Promotion,	Healthy	Workplace,	Healthy	Organization	 โดยมี
การนิยามไว้ดังนี้

 องค์การอนามัยโลก4 ให้คำาอธิบาย “Healthy Workplace ว่าคือ  
องค์กรที่ให้การป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความ 
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน”

 Lowe5 นิยามวา่ “Healthy Workplace เปน็องคก์รทีมี่สภาพแวดล้อม 
การทำางานที่เอ้ือประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานและมีผลการปฏิบัติงาน
สูงขึ้น” 

 Dive6 ระบุว่า “Healthy Organization คือ องค์กรที่สามารถบรรล ุ
ถึงพันธกิจที่ตั้งไว้พร้อมกับมีความสามารถในการเติบโตและพัฒนาบุคลากร 
ในองค์กรไปพร้อมๆ กัน” 
  
 นิยามดังกล่าว	แม้ว่ามีความแตกต่างกันบ้างในประเด็นที่ต้องการเน้น	 
แต่ส่ิงที่สอดคล้องกันก็คือ	 การให้ความสำาคัญกับเรื่อง	 “การพัฒนาคน 
ในองค์กร”	 นักวิชาการต่างมองว่าองค์กรจะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้ 
อย่างมั่นคง	องค์กรต้องพัฒนา	“คนให้มีคุณภาพ”	ไปพร้อมกันด้วย
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	 การที่บุคลากรจะมีคุณภาพสูงขึ้น	กล่าวคือ	มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง 
สภาพร่างกาย	 สภาพจิตใจ	 มีความรู้เท่าทัน	 และมีสัมพันธภาพที่ดีกับ 
เพื่อนร่วมงาน	 หัวหน้างานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ย่อมมีความสามารถ 
ในการสร้างผลผลิตท่ีแตกตา่งจากบคุลากรท่ีขาดคณุภาพ	นัน่คอื	เจบ็ป่วยบอ่ย	 
มีปัญหาด้านสภาพจิตใจ	 ไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ ให้ทันโลก	 และขาดสัมพันธภาพ
ในการทำางาน
	 การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ	 โดยมุ่งเร่ือง	 “การสร้าง
ความสุข”	 ถือเป็นกุศโลบายท่ีสำาคัญ	 แม้ว่า	 “ความสุข”	 ส่วนหนึ่งเป็น
เรื่องเฉพาะตัว	 แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องท่ีองค์กรจะต้องจัดกระบวนการข้ึน	
เพราะการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในแต่ละวันเกิดขึ้นในสถานที่ทำางาน	 หากปล่อย 
ให้บคุลากรจมปลกัอยู่กบัความทกุข์โดยไม่สนใจ	หรอืจดัให้บา้งแบบ	“ความสขุ 
ช่ัวแวบเดียว”	 ไม่ช่วยให้เกิดผลต่อการเพิ่มคุณภาพของคนก็เป็นเร่ือง 
นา่เสียดาย	เนือ่งจากโอกาสในการพฒันาคนในองค์กรสามารถเกดิข้ึนไดม้าก	
หากผู้นำาองค์กรเอาใจใส่และตระหนักว่าการพัฒนาคนให้มีคุณภาพย่อมจะ 
สง่ผลดตีอ่องค์กร	ทัง้ในเรือ่งการมาเข้างานอยา่งสม่ำาเสมอ	มีความรับผดิชอบ	
มีวินัยในการทำางาน	รัก	ผูกพัน	ทุ่มเท	 เสียสละเพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง
ผลผลิตและงานบริการที่ลูกค้าพึงพอใจและให้การยอมรับ
 

2) กระบวนก�รสร้�งสุขภ�วะองค์กร 

 ปัจจุบัน	 “องค์กรสุขภ�วะ”	 ตามแนวคิดนี้	 เริ่มปรากฏเค้าลาง 
ให้เห็นตวัตนจริงๆ	บา้งแลว้	โดยนกัวชิาการมองวา่องคก์รสขุภาวะนา่จะมีความ 
แตกตา่งกนัไปตามขนาด	ประเภท	และความม่ังคัง่ขององคก์ร	องคก์รบางแห่ง 
จึงอาจมุ่งเน้นความสำาคัญในการสนองความต้องการข้ันพื้นฐาน	 ได้แก่	 
ความปลอดภยั	รายได	้สวสัดกิาร	ฯลฯ	ขณะทีอ่งคก์รบางแห่งอาจให้ความสำาคญั 
ในเรื่องความต้องการที่มากกว่าข้ันพื้นฐานของพนักงาน	 ได้แก่	 ความเจริญ 
กา้วหนา้ในงานอาชีพ	การไดร้บัความสำาเร็จ	การยอมรบั	ความสขุ	ฯลฯ	องคก์ร 
ที่ผู้เขียนเลือกมานำาเสนอในบทความนี้มี	2	องค์กรที่ใช้กลยุทธ์มุ่งสู่จุดหมาย 
เดยีวกนั	คือ	“ก�รสร�้งคนด”ี	แตก่ระบวนการ	และผลลัพธ์	ไดส้ะทอ้นให้เห็น 
การเอาใจใส่	“สุข”	ของสงัคม	รว่มไปกบัการสรา้งให้เกดิ	“สขุ”	ข้ึนในองคก์ร
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 กระบวนก�รสร้�งองค์กรแห่งคว�มสุข
ของโรงเรียนสัตย�ไส7  

	 โรงเรียนสัตยาไส	อำาเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี	เป็นโรงเรียนที่เปิด 
สอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษา	 กำาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า 
ต้องการ	 “สร้�งคนดีเหนือส่ิงใด”	 จากทัศนะท่ีมองว่าคนดีไม่ว่าจะอยู่ที่ใด	 
ก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้	สามารถช่วยเหลือ 
ผู้อ่ืนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเสียสละ	 และสร้างสุขที่แท้จริงของมนุษย์ได้	
จากนั้นจึงค้นหาวิธีการหรือเครื่องมือ	(Means)	 ในการขัดเกลาและบ่มเพาะ
คนดีขึ้นมา	ซึ่งจะอาศัยหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์	5	ประการเป็นแกนหลัก
ที่สำาคัญในการดำาเนินกิจกรรมในองค์กร	ได้แก่	

	 1)	ความรักความเมตตา	(เปรมา)	
	 2)	ความจริง	(สัตยา)	
	 3)	ความประพฤติชอบ	(ธรรมะ)	
	 4)	ความสงบสุข	(สันติ)	
	 5)	การไม่เบียดเบียนกันและกัน	(อหิงสา)	

 ก�รสร้�งคว�มสขุให้เกดิขึน้นีด้ำ�เนนิก�ร 2 ส่วน คอื 

	 1)	การสร้างบรรยากาศแวดล้อมทางกายภาพในการทำางาน 
ให้เหมาะสม	ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสุขจากภายนอก	อาทิ	สร้างสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติให้ร่มรื่น	 รู้สึกผ่อนคลาย	 เน้นการคัดเลือกบุคลากร 
ที่จะเข้ามาเป็นคุณครูของโรงเรียนโดยผ่านข้ันตอนทดสอบในเร่ืองการให้ 
ความรัก	ความเมตตา	คุณธรรม	การเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้	ฯลฯ	
	 2)	การขัดเกลาและพัฒนาจิตใจของคนในองค์กร	 นับเป็นการสร้าง
ความสขุจากภายในตวับคุคล	วธีิการท่ีโรงเรยีนใช้กคื็อการให้นกัเรยีนสวดมนต	์ 
นั่งสมาธิ	 และฟังการเล่านิทานสอนธรรมหรือหลักคิดในการอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่างเป็นสุข	ฯลฯ	
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	 การสรา้งสุขของโรงเรยีนสัตยาไสไดแ้สดงให้เห็นผลลัพธ์ทีป่ระจกัษชั์ด 
ส่วนหนึ่งแล้ว	 ได้แก่	 การสร้างแนวทางการจัดการให้เกิดความสุขในองค์กร	 
มีบรรยากาศที่เอ้ือให้ครูและนักเรียนมีความสุข	 กิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนากาย	 จิตใจ	 สังคม	 ควบคู่กับปัญญา	
นักเรียนมีความสุขกับผลสัมฤทธ์ิ	 ทำาให้ภาพรวมขององค์กรอยู่ในสภาวะ
สมดุลที่เอื้อให้เกิดสุขได้	ในชีวิตประจำาวัน

 กระบวนก�รสร้�งองค์กรแห่งคว�มสุขของ
บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จำ�กัด3

 
 
	 บรษัิท	เอเซยีพรีซชิัน่	จำากดั	เป็นบริษทัผลิตช้ินสว่นยานยนต	์ตัง้อยู่ใน
นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร	อำาเภอเมือง	จงัหวดัชลบรุ	ีเป็นองคก์รทีส่ร้างเสรมิ 
คณุภาพชวีติให้กบัพนกังาน	ดว้ยคำาม่ันวา่	“มุง่สร�้งคนด ีทดแทนคณุแผ่นดนิ”  
มีพนักงานประมาณ	450	 คน	 เผชิญภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหนัก 
ในปี	พ.ศ.	2540	คำาสั่งซื้อของลูกค้าลดลงทันทีกว่าร้อยละ	70	แต่สามารถ 
ประคบัประคองตวัรอดมาได	้แถมมีความรักความผกูพนัเกดิข้ึนเป็นดอกเบีย้
ให้อีก	ขณะเดียวกนับรษิทัสามารถรกัษาการแข่งขันได้ในระดบัโลกดว้ยระบบ
งานมาตรฐานสากลบนวิถีแห่งความเป็นไทย	

	 การสร้างสุขท่ีนี่เริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง	 “คุณธรรม”	 ในจิตใจของ
บุคลากรทุกคนอยู่เสมอ	 ด้วยการปฏิบัติตนตามแนวพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มีกิจกรรมจำาแนกได้ดังนี้		
	 1)	การสรา้งความกตญัญ	ูเช่น	กจิกรรมสร้างสำานกึในพระมหากรุณาธิคณุ 
วันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ	 สร้างความภาคภูมิใจเกิดเป็นไทยร่วมกัน 
จงรักภักดีต่อชาติ	 ทำาความดีเลิกสูบบุหรี่-เลิกเหล้า-เลิกการพนัน	 
มอบกองทุนพัฒนาบ้านเกิด	เป็นต้น	
	 2)	 การสร้างความเสียสละ	 เปิดโอกาสให้พนักงานทำาความดีทุก
ช่องทาง	เช่น	โครงการซ่อมรถจักรยานและอุปกรณ์ให้นักเรียนช่วงพักเที่ยง	
โครงการปันน้ำาใจให้น้อง	 โครงการรับบริจาคเลือดสร้างคลังโลหิต	 ปลูกป่า
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ	เป็นต้น	



19ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace

	 3)	 การสร้างวินัย	 เช่น	 ฝึกในค่ายลูกเสือ	 เข้าแถวเคารพธงชาติ	 
ออกกำาลงักายพร้อมกนั	โยคะทุกสปัดาห์	โครงการ	My	Machine	(เคร่ืองของ
ฉันต้องสะอาด	ผลิตแต่ของดีเท่านั้น)	ฝึกวางแผนการใช้จ่ายเงิน	จัดทำาบัญชี	
ไม่สร้างหนี้	มีศูนย์ให้คำาปรึกษาเรื่องหนี้	เป็นต้น	
	 4)	ด้านการสรา้งความสามัคค	ีเช่น	โครงการแข่งขันกฬีาเวลาพกัเทีย่ง	
คณะกรรมการส่งเสริมการอยู่ดีมีสุข	ร่วมใจลดอุบัติเหตุ	เป็นต้น
	 5)	ด้านพฒันาคณุธรรม	เช่น	โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา	ฝกึจติปฏบิตัิ
ธรรมหกวันเจ็ดคืนโดยไม่ถือเป็นวันลา	 ทำาบุญวันเกิดพนักงานประจำาเดือน	
ทอดกฐิน	เป็นต้น

	 การสรา้งสุขของบริษัท	เอเซยีพรีซช่ัิน	จำากดั	แสดงผลลพัธ์ให้เห็นเดน่ชัด 
โดยเฉพาะในภาวะที่บริษัทเผชิญภาวะวิกฤติ	 บริษัทอาศัยผู้นำาที่ช่างคิด 
เชิงสร้างสรรค์และเป็นต้นแบบ	 สร้างทีมงานข้ึนมาจัดการกิจกรรมสร้างสุข	 
เกิดบรรยากาศของการทำางานที่มีมิตรภาพระหว่างทีมงาน	 พนักงานได้รับ
การพัฒนาทั้งทางกาย	(ส่งเสริมสุขภาพ	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง)	จิตใจ	 
(มีสำานกึคนด	ีรูค้ณุคา่)	สงัคม	(ทำาดี	มีกลุม่อาสาชว่ยบา้นเกดิ	โรงเรียน	ชุมชน)	
ควบคู่กับปัญญา	(การใช้ชีวิต	 การวางแผนใช้จ่ายเงิน)	 ทำาให้ภาพรวมของ
องค์กรสามารถเกิดสุขขึ้นได้	พนักงานมีรายได้ที่มั่นคง	มีการดูแลกัน	ผูกพัน
และไม่ทอดทิ้งกันแม้ในยามที่องค์กรอยู่ในภาวะวิกฤติ

3) สุขภ�วะองค์กรสร้�ง “องค์กรสุขภ�วะ”

	 สขุภาวะทีเ่กดิข้ึนในองค์กรมีความหลากหลายตามรูปแบบและลักษณะ 
กิจกรรมขององค์กร	“เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป”	วงรอบดังกล่าวหมุนเวียน 
รอบแล้วรอบเล่า	 บางครั้งช้าหรือเร็วจนประหนึ่งว่า	 “สุข”	 นั้นดำารงอยู่กับ 
องคก์รตลอดเวลา	ภาวะเช่นนีค้นในองคก์รรูส้กึได	้เชน่	รู้สึกอยากมาทีท่ำางาน	 
รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเม่ืออยู่ในองค์กร	 สบายใจเวลาที่พบเพื่อนร่วมงาน 
ในองค์กร	ภาคภูมิใจที่ได้สวมใส่เสื้อองค์กร	หรือเกิดปิติสุขเวลาเล่าเรื่องราว 
ที่ดีในองค์กรให้ใครสักคนฟัง	เป็นต้น
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	 องค์กรสุขภาวะเกดิข้ึนไดจ้ากการสรา้งสุขภาวะให้ดำารงอยู่	โดยพฒันา
และจดัการปัจจยัเกือ้หนนุให้สมดลุ	ไดแ้ก	่การจดัการแนวคดิ	การสร้างสภาพ
แวดล้อมและบรรยากาศ	 การมีกิจกรรมสร้างสุขที่เหมาะสม	 การพัฒนา 
สุขภาพกาย-สุขภาพใจ	 และการสร้างผลลัพธ์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง	 
การศึกษากระบวนการสร้างสขุของโรงเรียนสัตยาไส	และบรษิทั	เอเซยีพรซีชิัน่	 
จำากัด	 ได้ ให้คำาตอบส่วนหนึ่งท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับองค์กรที่เลือกแนวทาง
สร้างสุข	ที่เน้นการ	“พัฒน�คน”	และการพัฒนาด้านจิตใจให้มี	“สำานึกทำาดี”	 
ประเด็นท่ีสำาคัญและท้าทายที่สุดก็คือ	 “ก�รคิดค้นวิธีก�รหรือกิจกรรมที่เข้�
กับองค์กร” 

	 องคก์รทัง้สองแห่งแสดงให้เห็นถงึระดบัความรับผดิชอบทีมี่	องคก์รทัง้
สองแห่งจงึเป็นองคก์รท่ีสงัคมตอ้งการ	และสังคมยงัต้องการองคก์รสุขภาวะ
ที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนสังคมอีกจำานวนมาก	เพื่อให้	“สังคมเป็นเบ้�
หลอม”	ให้กบัองคก์รอีกจำานวนหนึง่	และคนท่ีไม่สงักดัองคก์รอีกจำานวนมาก
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ก้�วไปเป็น Happy Workplace

ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง

	 มมุมองเรือ่ง	“ก�รสร�้งสขุ”	มีฐานจากแนวคดิเรือ่ง	“ก�รสร�้งสขุภ�พ”   
ซึ่งครอบคลุม	4	 มิติคือ	 “ก�ย จิต สังคม ปัญญ�”	 ธรรมนูญว่าด้วยระบบ 
สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	กำาหนดความหมายของ	“สุขภ�พ”	ไว้ว่า	“ภ�วะ 
ของมนษุย์ทีส่มบรูณท้ั์งท�งก�ย ท�งจิต ท�งปญัญ� และท�งสังคม เช่ือมโยงกนั 
เป็นองค์รวมอย่�งสมดุล”	 และให้ความหมายของคำาว่า	 “ปัญญ�”	ว่าคือ	 
“คว�มรูท่ั้ว รู้เท่�ทนั และคว�มเข้�ใจอย่�งแยกได้ในเหตผุลแห่งคว�มด ีคว�มช่ัว  
คว�มมปีระโยชนแ์ละคว�มมโีทษ นำ�ไปสู่คว�มมจิีตอันดงี�มและเอ้ือเฟือ้เผือ่
แผ่”	ซึ่งนายแพทย์ประเวศ	วะสี	ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาวะ	4	ด้าน	
คือ	กาย	จิต	ปัญญา	สังคม	เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ	ดังนี้	
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 1) ก�ย	 ได้แก่	ความแข็งแรง	ปลอดสารพิษ	ปลอดภัย	มีปัจจัยสี่	
 2) จิต		 ได้แก่	ความดี	ความงาม	ความสงบ	ความมีสติ	
 3) ปัญญ�	 ไดแ้ก	่รูร้อบ	รูเ้ท่าทัน	ทำาเป็น	อยู่ร่วมกนัเป็น	บรรลุอิสรภาพ
 4) สังคม	 ได้แก่	สังคมสัมพันธ์	สังคมเข้มแข็ง	สังคมยุติธรรม	และ
สังคมสันติ

	 ฐานทั้ง	4	ประการนี้	เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย	มีส่วนอย่างสำาคัญ
ต่อการมีสุข-ทุกข์ของผู้คนโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือทำางาน
ร่วมกันอยู่เป็นหมู่คณะ

	 แนวทางการสรา้งเสริมสขุภาพในทีท่ำางานตามกรอบของทีท่ำางานนา่อยู่	 
(Healthy	Workplace	Framework)	 ขององค์การอนามัยโลก1	 อธิบายว่า	 
องค์กรที่จะให้การป้องกัน	 ส่งเสริม	 สนับสนุนทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และ 
ความผาสุกของพนักงานได้นั้น	 ต้องสร้างโดยอาศัยแนวทางสำาคัญ	4	 ด้าน	 
คือ		
	 1)	สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำางาน
	 2)	สภาพแวดล้อมทางสังคมในการทำางาน
	 3)	ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทำางาน
	 4)	การเชื่อมโยงกับชุมชน	

	 มีรายละเอียด	ดังนี้
 1) สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พในก�รทำ�ง�น
  (The physical work environment) 

	 ส่ิงอำานวยความสะดวกในที่ทำางาน	 เช่น	 ส่ิงก่อสร้าง	 เคร่ืองจักร	 
เฟอร์นิเจอร์	ผลิตภัณฑ์	สารเคมี	วัสดุ	และกระบวนการผลิต	ซึ่งมีผลกระทบ
ตอ่ความปลอดภยัท้ังรา่งกายและจติใจ	กอ่ให้เกดิความเจบ็ป่วย	การบาดเจบ็	 
พิการหรือเสียชีวิต	 รวมทั้ง	 ส่งผลต่อความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพ 
และการใช้ชีวิตของพนักงานตลอดช่วงเวลาการทำางาน
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 2) สภ�พแวดล้อมท�งสังคมในก�รทำ�ง�น 
  (The psychosocial work environment) 

	 บรรยากาศในการทำางาน	วัฒนธรรมองค์กร	 ทัศนคติ	 ความเชื่อ	 
ค่านิยม	และการปฏิบัติซึ่งปรากฏขึ้นในองค์กร	ส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จ 
ของงาน	 และความผาสุกของพนักงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	 เช่น	 การมี 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในองค์กร	 การสนับสนุนให้เกิดการ 
ดำาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี	เป็นต้น	

 3) ทรัพย�กรบุคคลด้�นสุขภ�พในที่ทำ�ง�น 
  (Personal health resources in the workplace) 

	 ส่ิงสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพ	 ได้แก่	 ข้อมูลข่าวสาร 
กจิกรรมทีดู่แลสุขภาพ	บคุคลตน้แบบ	อุปกรณอ์อกกำาลังกาย	การสร้างโอกาส 
ที่บริษัทจัดเตรียมไว้	 ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาหรือคงไว้ซึ่งวิ ธีปฏิบัติ 
ในการดำาเนินชีวิตที่คำานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 4) ก�รเชื่อมโยงกับชุมชน 
  (Enterprise community involvement) 

	 กิจกรรมขององค์กรที่สร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กรกับชุมชนทั้งทางกายภาพและสังคม	 ซึ่งส่งผลดีต่อความปลอดภัย	
สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ	 รวมทั้งความผาสุกของพนักงานและ 
คนในชุมชน
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แผนภ�พที่ 3 
กรอบการพัฒนาที่ทำางานน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก	(WHO,	2010)

	 แผนภาพแสดงถึงการนำาโปรแกรมท่ีทำางานน่าอยู่	 (Healthy	 
Workplace	Program)	 ไปปฏิบัติให้ประสบความสำาเร็จนั้น	 องค์กรจะต้อง
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 มีระบบการจัดการและการร่วมมือกันทั้งในด้าน
องค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ	 ซึ่งหลักสำาคัญที่เป็นแกนกลางและต้อง
ปรากฏอยู่ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ	 คือความเป็นผู้นำา	 (Leadership	
Engagement)	 และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	(Worker	 Involvement)	 
ซึ่งขึ้นอยู่กับจริยธรรมและการให้คุณค่า	(Values	and	Ethics)	มีรายละเอียด
ของขั้นตอนการดำาเนินงานดังนี้	
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 1. ระดมกำ�ลัง (Mobil ized) เป็นข้ันตอนแรกที่สำ าคัญและ 
มีความจำาเป็น	 เป็นการระดมกำาลังร่างพันธสัญญาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สว่นใหญ่และผูน้ำาทางความคดิของบรษิทัและชมุชน	ซ่ึงหากมีข้อตกลงร่วมจะ
สง่ผลให้เกดิการสนับสนนุดา้นทรัพยากรและวชิาการในกระบวนการข้ันตอ่ไป

	 ข้ันตอนของการระดมกำาลงันี	้ไม่ใช่เพียงแคก่ารตอบตกลงจากเจา้ของ
บริษัทเท่าน้ัน	 ส่ิงที่สำาคัญของพันธสัญญานี้คือ	 การร่วมพัฒนาและการ
อนุมัตินโยบายทุกด้านจากผู้รับผิดชอบระดับสูงสุดของบริษัท	 และส่ือสาร
ไปยังพนักงานทุกคน	 และตัวแทนบริษัท	 การระดมสินทรัพย์สำาหรับการ
เปลี่ยนแปลง	ซึ่งรวมทั้งคน	เวลา	และความต้องการอื่นๆ	สำาหรับการพัฒนา
สถานประกอบการ

 2. ประชุม (Assemble) เม่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญได้กำาหนด 
ข้อตกลงหรอืพนัธสญัญารว่มกนัแลว้	จะตอ้งมีการจดัหาแหลง่ทรพัยากรตา่ง	ๆ 	 
เป็นช่วงเวลาที่คณะทำางานจะต้องผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น 
ในที่ทำางาน	ซึ่งจะเป็นไปตามที่กำาหนดไว้	

	 สำาหรับบริษัทขนาดใหญ่ควรจัดตั้งคณะกรรมการแยกต่างหากซึ่งอาจ
ตัง้ช่ือว่า	“ทมีพฒันาท่ีทำางานนา่อยู	่(Healthy	Workplace	Team)”	เป็นการรวม 
ตัวแทนจากหลายระดับหลายภาคส่วนของธุรกิจและอาจรวมถึงบุคลากร
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย	 บุคลากรด้านทรัพยากรมนุษย์	 วิศวกร	
และบุคลากรด้านการแพทย์รวมอยู่ด้วย	 นอกจากน้ีทีมงานควรมีเพศหญิง 
ในจำานวนที่ใกล้เคียงกับเพศชาย	 หรือมีจำานวนมากพอที่จะสะท้อนความ
ต้องการได้ครอบคลุม

	 สำาหรับบริษัทขนาดเล็ก	 หากเป็นไปได้ควรมีผู้เช่ียวชาญหรือบุคคล
ภายนอกที่จะมาให้การสนับสนุน	 เช่น	 บุคลากรทางการแพทย์จากบริษัท 
ขนาดใหญ่หรือจากคลินิกด้านอาชีวอนามัย	ตัวแทนจากเครือข่ายเฉพาะของ
อุตสาหกรรมจงัหวดั	หรอืจากบรษิทัตวัแทนดา้นสขุอนามัยและความปลอดภยั 
ในพื้นที่	เป็นต้น
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 3. ประเมินก่อนดำ�เนินก�ร (Assess) 

	 สิ่งที่จำาเป็นจะต้องประเมินก่อนดำาเนินการจำาแนกเป็น	2	ประเภทคือ	

				 3.1	การประเมินสถานการณ์ปัจจบุนัของบรษัิทและพนกังาน	สามารถ 
ใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย	 ข้ึนอยู่กับขนาดและความซับซ้อน 
ขององค์กร	 องค์กรขนาดใหญ่ควรมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
ลูกจ้าง	 เช่น	 ข้อมูลการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ทำางาน	ความพิการ	การลาออก	รวมทั้งควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือผลผลิต	 นโยบายการประเมินนี้จะเน้นที่สุขภาพของพนักงานและความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ	

	 สถานประกอบการขนาดใหญอ่าจเป็นลกัษณะของการสำารวจ	โดยถาม 
คำาถามที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร	ประเด็นผู้นำา	ความเครียดในสถาน 
ประกอบการ	ความเครียดที่เกิดจากภายนอก	พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล	 
สิ่งที่เกี่ยวกับภาวะอันตรายท่ีพบในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการทำางาน 
หรือในชุมชน	เป็นต้น	สำาหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก	การประเมินอาจ 
ใช้การสอบถามโดยการใช้แบบประเมินง่าย	 ๆ	 และการพูดคุยเป็นกลุ่มย่อย 
กับพนักงานและตัวแทน

	 3.2	การประเมินความต้องการในอนาคต	สำาหรับบริษัทและพนักงาน	 
ในองค์กรขนาดใหญ่	 อาจต้องมีการเทียบเคียงกับบริษัทที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกนั	ซึง่จะตอ้งมีการทบทวนเอกสาร	กรณตีวัแบบของการปฏบิตัทิีด่	ี 
(good	practice)	หรอืคำาแนะนำาในการปฏบิตัสิำาหรบัพนกังานแตล่ะคน	จำาเป็น 
ต้องรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นด้านความต้องการในการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมการทำางานและภาวะสุขภาพ	 รวมทั้งสิ่งที่นายจ้างควรจะให้การ 
ช่วยเหลือ	สำาหรบัองคก์รขนาดเลก็ควรมีการปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือ 
มีการเย่ียมชมบริษัทในภูมิภาคท่ีมีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน	 เพื่อการ 
ประยุกต์แนวคิด	และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สามารถปฏิบัติได้
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 ตัวอย่�งวิธีก�รรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

	 1)	การทบทวนเอกสาร	รายงาน	สถติกิารบาดเจบ็หรืออุบตัเิหต	ุข้อมูล
ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย	เป็นต้น
	 2)	การเข้าตรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยตรง	เพื่อสำารวจสิ่งที่
เป็นอันตราย	หรือความเสี่ยงด้านสุขภาพ
	 3)	การติดตามสภาพแวดล้อม	และการตรวจสุขภาพ	การรักษาต่างๆ	
โดยความช่วยเหลือของผู้เช่ียวชาญด้านอาชีวอนามัยหรือทางการแพทย์	 
ซึ่งทำาให้ได้ข้อมูลทั้งด้านกายภาพและด้านเคมีในสถานประกอบการ
	 4)	ควรสำารวจข้อมูล	ในลักษณะที่ไม่ระบุชื่อ	หรือปกปิดชื่อผู้ ให้ข้อมูล	
ทั้งทางเอกสารหรือสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์	
	 5)	การสนทนากลุ่ม	 การประชุมกลุ่มย่อย	 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
และมีคำาถามที่กำาหนดไว้แล้ว	ซึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในบริษัทขนาดเล็ก	 
หรือกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนจำากัด	 นอกจากนี้ 
การสนทนากลุ่มยังมีประโยชน์ที่จะทำาให้ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์ขึ้นหรือ 
เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากการสำารวจในขั้นต้น
	 6)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	 เป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	 อาจสัมภาษณ์ 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
	 7)	กล่องรับข้อเสนอแนะ	ทำาให้ได้ข้อเสนอแนะตรงไปตรงมามากกว่า 
การจัดกลุ่มสนทนา

	 การรวบรวมข้อมูลนี้	ควรจะเปิดโอกาสให้เพศหญิงมีโอกาสในการให ้
ข้อเสนอแนะไดเ้ทา่เทยีมกบัเพศชาย	เคร่ืองมือการสำารวจทีใ่ช้ควรเป็นความลับ 
และปกปิดผู้ ให้ข้อมูล	และควรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพศของผู้มีส่วนร่วม	 
การวิเคราะห์ข้อมูลควรแยกกัน	 เพื่อให้ได้ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อ
เพศใดเพศหนึ่ง	 หากเป็นลักษณะของการสนทนากลุ่ม	 ควรคำานึงถึง 
ความอิสระในการให้ความเห็นของเพศหญิง	 โดยจะไม่รู้สึกถูกคุกคามความ 
เห็นโดยเพศชาย	 ขณะเดียวกันในเพศชายบางครั้งอาจรู้สึกฝืนใจที่จะแสดง 
ความกลัวหรือกังวลในกลุ่มที่จัดให้มีการคละเพศ
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 4. จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ (Prioritize) เม่ือได้ข้อมูลแล้ว	 ทีมงาน 
จะต้องจดัลำาดับความสำาคญัของประเดน็ท้ังหมด	ซึง่อาจเป็นไปไดท้ีจ่ะมีปัญหา
จำานวนมากที่จะต้องแก้ไข	ถ้าในองค์กรขนาดเล็กและมีปญัหาน้อย	ประมาณ	 
5-10	 ประเด็น	 ทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน	 อาจใช้วิธีการร่วมกัน 
เลือกประเด็นที่สำาคัญขึ้นมาแก้ไขก่อนโดยอาศัยวิธีการจัดลำาดับ	

	 ก่อนจัดลำาดับความสำาคัญควรมีเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดลำาดับ	
โดยมีข้อพิจารณา	2	ข้อคือ

	 1)	ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูมี้บทบาทในสถานประกอบการ	 
ได้แก่ผู้จัดการ	พนักงาน	และตัวแทน	

	 2)	 ความต้องการพื้นฐานของ	Maslow	 จะต้องมีการเติมเต็ม 
ความตอ้งการข้ันพืน้ฐานกอ่น	จากนัน้จงึคำานงึถงึความตอ้งการในระดบัทีสู่งข้ึน	 
เป็นเกณฑ์ที่นำามาใช้ประกอบการพิจารณา	 ได้แก่	 ความยาก-ง่ายในการ 
แก้ปัญหา	 ความเสี่ยง/อันตรายต่อพนักงาน	(ความรุนแรงของการสัมผัสกับ
อันตรายและส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิด)	 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนหากปัญหาไม่ได้รับการ
แก้ไข	และข้อพิจารณาด้านนโยบาย

	 เม่ือไดเ้กณฑ์ร่วมกนัแลว้	อาจเลอืกใช้วธีิกำาหนดลำาดบัความสำาคญั	เช่น	 
การรวมจำานวนทั้งหมดของปัญหาและนำามาจัดลำาดับโดยใช้วิธีจำาแนกแต่ละ 
ปัญหาเช่น	(1)	 ปัญหาที่สำาคัญและเร่งด่วน	(2)	 ปัญหาเร่งด่วนแต่ไม่สำาคัญ	 
หรือ	(3)	ปัญหาสำาคญัแตไ่ม่เรง่ดว่น	ถา้มีข้อยอ่ยอ่ืนใดในรายการทีไ่ม่สามารถ 
จัดกลุ่มได้แสดงว่าเป็นข้อที่ไม่สำาคัญและไม่เร่งด่วน	 ก็ตัดออกจากการ 
พิจารณาไป
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 5. ว�งแผน (Plan) จัดเป็นขั้นตอนที่สำาคัญสำาหรับองค์กรขนาดใหญ ่
ควรมีการวางแผนล่วงหน้า	3-5	 ปี	 มีการกำาหนดกิจกรรมทั่วไปเพื่อจัดการ
ปัญหาตามลำาดับความสำาคัญ	 และตามกรอบเวลาในแผนงานจะต้อง 
มีหลักการและข้อมูลสนบัสนนุโดยไม่ตอ้งลงรายละเอียดการปฏบิติั	แผนงาน
ทั้งหมดควรมีเป้าหมายและระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน	

	 หลังจากการวางแผนงานแล้ว	 จะต้องจัดทำาแผนงานประจำาปี 
เพื่อกำาหนดงานที่มีความสำาคัญระดับสูงและจะต้องจัดการแก้ไขในปีแรก	 
การวางแผนงานจะตอ้งพจิารณาหลกัการ	4	ดา้นไดแ้ก	่(1)สภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพในการทำางาน(2)สภาพแวดล้อมทางสังคมในการทำางาน	 
(3)ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทำางาน	 และ	(4)การเช่ือมโยงกับชุมชน	 
เป็นแนวทางในการวางแผน	 เช่น	 ปัญหาพนักงานมีความเส่ียงต่ออุบัติเหตุ
แขนขาขาดจากการไม่มีอุปกรณ์ป้องกนั	การแก้ไขนอกจากจะพจิารณาแก้ไข
ด้านกายภาพ	ได้แก่	อุปกรณ์	และ	เครื่องจักร	จะต้องพิจารณาปัจจัยด้านจิต
สังคม	เช่น	ปริมาณงานที่ต้องทำาในช่วงเวลานั้น	หรือปรับวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งเน้นผลผลิตมากกว่าเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน	

	 หลังจากบรรจุความต้องการลงในแผนงานแล้ว	 ต่อไปคือการพัฒนา 
โครงการเฉพาะหรือแผนปฏิบัติการ	 โดยแผนงานประจำาปีของปีแรก 
จะต้องมีรายละเอียดของโครงการท่ีจะนำาไปปฏิบัติ	 รวมทั้งงบประมาณ	 
แหล่งสนับสนุน	ทรัพยากร	และการประเมินผล	

 6. ลงมือทำ� (Do) จะต้องมีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ลงในแผนปฏิบัติการของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง	 ข้ันตอนนี้จำาเป็นต้องอาศัยการ 
มีส่วนร่วมของพนักงาน	 และ	 ตัวแทน	 รวมท้ังข้อตกลงร่วมเป็นแนวทาง 
ในการสร้างให้เกิดความร่วมมือ



31ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace

 7. ประเมินผล (Evaluat ion) ข้ันตอนน้ี	 ช่วยให้ ได้ ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนา	 การประเมินสามารถจัดทำาได้ตั้งแต่ขั้น 
เริ่มดำาเนินการ	ระหว่างดำาเนินงาน	และเมื่อโครงการสิ้นสุดลง

 8. ปรับปรุง (Improve) เป็นการสร้างความเปล่ียนแปลงที่เป็น
ผลมาจากการประเมิน	 เพ่ือปรับปรุงโครงการที่ได้ปฏิบัติหรือเป็นการ
เพิ่มเติมในวงรอบถัดไป	 การประเมินอาจพบความต้องการใหม่	 ๆ	 
ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ ในแผนตั้งแต่แรก	 ดังนั้นการปรับเปล่ียนแผนงานจึง 
เป็นเรือ่งจำาเป็นหรือบางคร้ังเทคนคิบางอย่างอาจไม่ไดผ้ลตามท่ีคาดการณ์ไว	้ 
กต้็องการการปรับปรงุเช่นกนั	ในขณะเดยีวกนัความสำาเร็จทีป่รากฏเป็นสิง่ที ่
สรา้งความม่ันใจวา่ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสียทัง้หมดจะตระหนกัและให้การสนบัสนุน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	และบรรลุผลตามเป้าหมาย
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 การก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ด้วยการใช้ 
กรอบแนวคดิ “ทีท่ำางานน่าอยู่” “หรอื Healthy Workplace Framework” โดย 
การพัฒนา 4 ด้านหลัก คือ 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำางาน 
2) สภาพแวดล้อมทางสังคมในการทำางาน 3) ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ
ในที่ทำางาน และ 4) การเชื่อมโยงกับชุมชน 
 นับเป็นแนวทางพื้นฐานหน่ึงที่ใช้ ในการพัฒนาดัชนีสุขภาวะองค์กร  
(Happy Workplace Index f ramework)ของโครงการพัฒนา  
“นักสร้างสุของค์กร” ด้วย MapHR และเพิ่มเติมมิติสำาคัญด้านอ่ืน 
กระทั่ ง เ ป็น ชุดที่ ใ ช้ ในการตรวจสอบสุ ขภาวะร ะดั บองค์ กรของ
ภาคเอกชน ซึ่ งต่อมาได้สร้ างแนวทางไปสู่การพัฒนา (how to)  
โดยใ ช้  MapHR เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการสร้าง สุข  
เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปเป็น Happy Workplace ด้วยความมั่นคง
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MapHR
แนวท�งสำ�หรบันกัสร�้งสขุองคก์ร 
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง

	 คำาวา่	MapHR	ย่อมาจากองค์ประกอบของการสร้างสุขในองคก์ร	5	มิต ิ
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)



35ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace

 MapHR	 จึงเป็นแนวทางสำาหรับนักสร้างสุของค์กร	 และเป็นเสมือน 
แผนที่แสดงเส้นทางในการนำาองค์กรไปสู่ความผาสุก	ความสุข	หรือ	Happy	 
Workplace	ซึง่เนน้การพฒันาทุนมนษุย์อันเป็นทรพัยากรทีมี่คณุคา่และสำาคญั 
ที่สุดขององค์กร	เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความมั่นคง

	 องคก์รทีเ่ริม่ตน้ทำา	Happy	Workplace	มักจะตัง้คำาถามกบัตนเองดว้ย 
ความอยากรู้ว่า	 “องค์กรมีคว�มสุขแค่ไหน?”	 และเม่ือรู้ว่าสุขในระดับไหน	 
หรือแค่ไหนแล้ว	ข้ันตอ่ไปกค็อื	“หากตอ้งการเพิม่ความสขุองคก์รจะมีวธีิการ
อย่างไร?”

	 คำาถามดังกล่าวได้จุดชนวนความพยายามในการสร้าง	 “ดัชนีสุขภ�วะ
องค์กร”	ขึ้นในปี	พ.ศ.2553	เพื่อมุ่งประโยชน์	3	ประการคือ	

	 1)	เป็นเสมือนกระจกเงาที่ช่วยสะท้อนสภาวะปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการ	
	 	 สร้างสุขของคนในองค์กร
	 2)	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
	 3)	เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างสุขที่สอดคล้องกับ 
	 	 บริบทขององค์กร	

คว�มเป็นม�ของดัชนีสุขภ�วะองค์กร  

	 คณะทำางานโครงการพฒันา	“นกัสร้างสขุองคก์ร”	ดว้ย	MapHR	ภายใต ้
การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	 
ได้ศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ทั้งต่างประเทศและในประเทศ	 รวมทั้ง	 
ประสบการณ์การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรที่ดำาเนินกิจกรรม 
สร้างสุขในองค์กร	 จัดทำาร่างดัชนีสุขภาวะองค์กรนำาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 สำานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน	(สพม.)	 
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กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	สำานกังานประกนัสังคม	กระทรวงแรงงาน	 
มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)	 และองค์กรภาคเอกชน	 จำานวน	 
13	 ท่าน	 พิจารณากลั่นกรอง	 และนำาไปทดลองใช้กับองค์กรทั้งขนาดใหญ่	 
ขนาดกลาง	 และขนาดเล็ก	 จำานวน	93	 แห่ง	 นำามาปรับปรุงและพัฒนาเป็น
ชุดดัชนีสุขภาวะองค์กร	(Happy	Workplace	Index:	HWI)	 ซึ่งมีจำานวน 
ทั้งสิ้น	37	หัวข้อย่อย

	 โครงการพัฒนา“นักสร้างสุขององค์กร”ด้วย	MapHR	 ได้พัฒนา	 
Happy	Workplace	Index	 ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำางานสร้างสุข 
ในองค์กร	มี	2	รูปแบบ	คือ

 1) คู่มือตรวจสอบสุขภ�วะระดับองค์กร 
  ด้วย Happy Workplace Index 
 2) โปรแกรมตรวจสอบสุขภ�วะระดับองค์กรออนไลน์ 
  เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์ www.happyworkplaceindex.com

	 ค่าดัชนีสุขภาวะองค์กรจะแสดงถึงระดับความสามารถในการจัดการ 
สภาวะปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดความสุขบนฐานของสุขภาพที่สมบูรณ์ครอบคลุม 
ทั้งกาย	จิตใจ	สังคม	และปัญญาของบุคลากรในองค์กร	ว่ามีความเหมาะสม 
หรือไม่	อย่างไร	รวมทั้งผลการประมวลจะแสดงแนวทางสำาคัญในการแก้ไข 
ปรับปรุงเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะตามเป้าหมาย

	 การตรวจสอบสุขภาวะองคก์รสามารถสรา้งจดุเปล่ียนให้คนในองคก์ร
ก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกันในอีกมิติที่มิใช่คิดเพียงผลกำาไร	 แต่เป็นการสร้าง	 
“สภ�วะแห่งคว�มสุข”	 หรือ	 “สุขภ�วะที่ส�ม�รถเกิดข้ึนได้ทั่วท้ังองค์กร”  
ทำาให้องค์กรเป็นสถานท่ีที่ทุกคนประทับใจว่าเป็นสถานที่ท่ีน่าอยู่และอยาก 
จะมาทำางาน
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	 ประเทศไทยซึง่เป็นฐานการผลติสินคา้และบรกิารทีส่ำาคญัของภมูภิาค
จำาเป็นต้องดูแลพนักงานในองค์กรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสุข	 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 และตระหนักถึงคุณค่าของงานที่ทำาเพื่อสร้างและพัฒนา 
สนิคา้และบริการสาธารณะทีค่ำานงึถงึคณุธรรม	จรยิธรรม	และความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม	โดยเฉพาะประชาคมเพื่อนสมาชิกในภูมิภาค

ประโยชน์ของก�รใช้ HWI เป็นเครื่องมือสนับสนุน
ก�รสร้�งสุขในองค์กร 

การตรวจสอบสุขภาวะองค์กรให้ประโยชน์กับองค์กร	ดังนี้

	 1)	ผู้บริหารองค์กรรับรู้สภาพและปัจจัยความสมดุลของสภาวะ 
	 	 ที่เกื้อกูลต่อสุขและปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกข์กับคนในองค์กร
	 2)	เป็นเคร่ืองมือสือ่สารเกีย่วกบัการสรา้งองคก์รแห่งความสุขระหวา่ง 
	 	 พนักงาน		นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และผู้บริหาร
	 3)	ผู้ปฏบิตังิานไดร้บัรู้จดุอ่อน-จดุแข็งเกีย่วกบัการพฒันาและการสรา้ง 
	 	 องค์กรสุขภาวะ

ก�รตรวจสอบคว�มสุของค์กร 

	 การพัฒนาสุขภาวะในองค์กรที่ผ่านมาพบว่า	 สมดุลแห่งความสุข 
ในองค์กรสะท้อนได้ด้วยดัชนีตรวจสอบสุขภาวะองค์กรเน้นการพัฒนา	 
โดยอาศัยหลักความเช่ือมโยง	“สุขภ�วะ 5 มติ”ิ		เรียกวา่	“MapHR”	มีจำานวน	
37	หัวข้อย่อย	ประกอบด้วย
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 มิติที่ 1 สุขด้วยก�รจัดก�ร (M: Management)
 มิติที่ 2 สุขด้วยบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อม
    (A: Atmosphere & Environment)
 มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนก�รสร้�งสุข (P: Process)
 มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภ�พก�ยและสุขภ�พใจ (H: Health)
 มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)

	 ดัชนีสุขภาวะองค์กร	จำาแนกเป็น	5	มิติ	มีรายละเอียดดังนี้

 มิติที่ 1 สุขด้วยก�รจัดก�ร (M: Management)
	 ระบบและการบริหารจัดการมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดูแลปัจจัยพื้นฐาน 
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 ได้แก่	 บุคลากร	 เงิน	วัสดุอุปกรณ์	 
ซึง่อาศัยศาสตรแ์ละศลิป์ในการจดัการระบบต่างๆ	เชน่	ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม	 
นโยบายคุม้ครองพนักงาน	สวสัดกิารพนกังาน	การให้รางวลัยกย่องพนกังาน	 
การประเมินผลงานให้เป็นที่ยอมรับ	 ระบบและกลไกในการพัฒนาความ 
ก้าวหน้าในอาชีพตามศักยภาพของพนักงาน	 ทำาให้องค์กรบรรลุผลตาม 
เป้าหมายที่วางไว้พร้อมกับได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขร่วมกัน 
ของบุคลากรในองค์กร

 มิติที่ 2 สุขด้วยบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมในที่ทำ�ง�น 
 (A: Atmosphere & Environment)
	 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการทำางานเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน	หากสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานมีความเหมาะสมหรือมีความปลอดภัย	 พนักงานก็จะสามารถ 
ทำางานได้อย่างเป็นสุข	ในทางตรงกันข้าม	หากสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ไม่เหมาะสมหรอืมีความไม่ปลอดภยักบ็ัน่ทอนหรือลดประสทิธิภาพการทำางาน
ลงทำาให้สุขภาพกายและสขุภาพจติของพนกังานเส่ือมโทรม	เกดิความเครียด	 
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มีความขดัแยง้	มีความเสีย่งตอ่การเกดิอุบตัเิหตแุละโรคจากการประกอบอาชีพ	 
หรือเป็นสาเหตุทำาให้เกิดโรคภัยต่างๆ	ง่ายขึ้น

 มิติที่ 3 สุขด้วยกระบวนก�รสร้�งสุข (P: Process)
	 องค์กรแต่ละแห่งมีสภาพปัญหาและบริบทที่แตกต่างกันไป	 หาก 
กจิกรรมทีอ่งค์กรคดัเลือกนำามาประยกุต์ใช้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะและ 
วัฒนธรรมขององค์กร	 ก็จะสามารถทำาให้เกิดสุขได้มาก-น้อย	 ตามวิธีการ 
ออกแบบและการสรา้งความเช่ือมโยงระหวา่งกจิกรรม	รวมทัง้	การสรา้งการมี 
ส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดผลในวงกว้าง	เช่น	การ 
มีผู้รบัผดิชอบการกำากบัดแูลนโยบายองคก์รสรา้งสขุ	สรา้งชอ่งทางการสือ่สาร 
เรื่องการสร้างสุขในองค์กร	 เรียนรู้เร่ืองการสร้างสุข	 สนับสนุนทรัพยากร	 
ให้ความสำาคัญเรื่องสุขภาวะว่าเป็นทุนแบบหนึ่ง	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	
และคุณภาพของกระบวนการประเมินองค์กรสร้างสุข

 มิติที่ 4 สุขด้วยสุขภ�พก�ยและสุขภ�พใจ (H: Health) 
	 ปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบัวา่สขุภาพกายและสุขภาพใจนัน้เช่ือมโยงกนัเป็น 
สิง่เดยีวและเป็นส่ิงสำาคญัท่ีเกือ้หนนุตอ่ความสขุสมบรูณแ์ละคณุภาพชวีติทีด่	ี 
ผู้ที่มีสุขภาพกายดี	 คือ	 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	 ไม่บาดเจ็บหรือป่วย	 
มีสุขภาพใจดี	คือ	จิตใจมีความสุข	รู้สึกเบิกบาน	อิ่มเอมใจ	มีความพึงพอใจ 
ในชีวติจะสามารถปฏบิตัหินา้ทีใ่นงานประจำาและทำางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ	 
ดงันัน้	การสง่เสรมิสุขภาพกายและใจจงึเป็นสิง่ท่ีจำาเป็นสำาหรับทกุคน	หากเรา 
มีกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจในช่วงเวลาการทำางานแล้ว	 ก็จะส่ง 
ผลดีในเบื้องต้นให้เรามีความสุขสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

 มิติที่ 5 สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร (R: Result)  
	 ประโยชนท์ีไ่ด้จากกจิกรรมสรา้งสุขเกดิผลไดท้ัง้ตอ่บคุลากรและองคก์ร	
เช่น	 การเพิ่มขึ้นของผลผลิต	 ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานและ 
ลดโรคที่เกิดจากการทำางาน	 เป็นการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากอัตราการ 
ขาดงานของพนักงานลดลง	ทำาให้การจัดการทรัพยากรบุคคลดีขึ้นเพราะรู้ว่า 
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จะเลอืกคนลกัษณะอยา่งไรเข้ามาทำางาน		ลดอัตราการลาออกจากงาน	ลดระดบั 
ของความเครียดของคนทำางาน	 รวมท้ัง	 ทำาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีข้ึน
เนื่องจากพนักงานมีสุขภาพดีเป็นที่ยอมรับในสังคม	 ลูกค้ามีความพึงพอใจ 
ต่อคุณภาพของสินค้า	 และการบริการที่เกิดขึ้นจากพนักงานที่ให้บริการด้วย 
ความสุข

	 กล่าวได้ว่า	ดัชนีสุขภาวะองค์กรทั้ง	5	มิติช่วยสะท้อนสภาพและปัจจัย 
การดำาเนินงานที่เชื่อมโยงต่อการสร้างความสุขให้เกิดข้ึนอย่างสมดุลและ 
ยั่งยืนในองค์กร	ดังแผนภาพ

แผนภ�พที่ 4 
แสดงปัจจัยการพัฒนาสุขภาวะองค์กร	ด้วย	MapHR
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M : Management
สุข..ด้วยก�รจัดก�รองค์กร
วัชรพงษ์ พนิตธำ�รง
ภัทร�วดี ม�กมี    

 
ทำ�ไมองค์กรต้องมีก�รจัดก�รให้เกิดสุข

	 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่าง 
รวดเร็ว	(Radical	Change)	องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับตัว 
เพื่อตอบสนองพลวัตโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการในองค์กรธุรกิจ	 
ซึง่จะตอ้งมีการพฒันาการบรหิารและการจดัการให้เชือ่มโยงถงึบริบทของการ 
แข่งขันและสอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

	 ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยนำาเข้าที่สำาคัญประการหนึ่งที่จะทำาให้ 
องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำาเร็จได้	 	โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 
สังคมโลกได้ ให้ความสำาคัญกับการบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้	 
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(Intangible	Asset)	 ซึ่งหมายถึงทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง	 คุณภาพของคน 
ในองค์กรเป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพขององค์กร	

	 ดังที่นักวิชาการกล่าวไว้ว่า	 หากขยะเข้าสู่ระบบ	 ขยะก็จะออกสู่ระบบ	 
(Garbage	 In,	Garbage	Out:	GIGO)	 โดยเปรียบเสมือนองค์กรที่มี 
ทรัพยากรมนุษย์ไร้คุณภาพ	ก็จะมีผลผลิตที่ไร้คุณภาพเช่นเดียวกัน

	 ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือยุคดั้งเดิม	(Classical	Era)	พนักงานถูก 
มองเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งของกระบวนการผลิต	และทำางานเพื่อตอบสนอง 
ความตอ้งการพืน้ฐานทางดา้นรา่งกายเท่านัน้	แตใ่นยคุปัจจบุนัองคก์รภาครัฐ 
และภาคเอกชนไดมี้การเปล่ียนแปลงบทบาทหนว่ยทีรั่บผดิชอบดา้นบคุลากร	 
จะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยน	 “ง�นบริห�รบุคคลและธุรก�ร”	 ไปเป็น	 
“ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์”	(Human	Resource	Management)1	 สิ่งที่ 
สำาคญัทีสุ่ดทีจ่ะทำาให้องคก์รสร้างความไดเ้ปรยีบในเชิงแข่งขัน	คอื	การทำาให้ 
พนักงานมีความสำาเร็จและมีความสุขควบคู่กันไป	 เพราะเม่ือบุคลากรมี 
ความสุขในการทำางาน	 ย่อมพร้อมท่ีจะส่งมอบความสุขให้กับคนรอบข้าง	
เพือ่นรว่มงาน	และลูกคา้ดว้ย2	การทีจ่ะดแูลพนกังานหรือบคุลากรในองคก์รให้ 
มีความสขุนัน้	ย่อมเป็นความท้าทายของผู้บรหิารท่ีจะตอ้งจดัการในเร่ืองตา่ง	ๆ 	 
ทัง้ในเรือ่งคา่ตอบแทน	สวสัดกิาร	การประเมินผลงาน	การสร้างแรงจงูใจ	และ 
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

ก�รจัดก�รให้เกิดสุขคืออะไร

	 ระบบการบริหารองค์กร	 ประกอบด้วย	 ปัจจัยนำาเข้า	 (Input)	
กระบวนการจัดการ	(Management)	และปัจจัยนำาออก	(Output)	โดยปัจจัย 
นำาเข้าในที่นี้ก็คือ	ทรัพยากรในการบริหาร	ได้แก่	คน	(Man)	เงิน	(Money)	 
วสัดอุุปกรณ	์(Material)	และเครือ่งจกัร	(Machine)	นัน่เอง	สว่นกระบวนการ 
บริหารองค์กร	 ก็คือ	 การจัดการองค์กร	(Management)	 ผู้บริหารจำาเป็น 
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ต้องมีศาสตร์	ศิลป์	และภาวะผู้นำาในการจัดการกับทรัพยากรต่าง	ๆ 	ให้บรรล ุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเงิน	 การจัดการ 
วัสดุอุปกรณ์	การจัดการเครื่องมือเครื่องจักร	และที่สำาคัญอย่างยิ่งก็คือการ 
จัดการคน	 ได้แก่	 การวางแผน	(Planning)	 การจัดองค์กร	(Organizing)	 
การชักนำา	(Leading)	และการควบคมุ	(Controlling)3	หากองคก์รให้ความสำาคญั 
กับกระบวนการดังกล่าวและมีการจัดการครอบคลุมทั้ง	4	 ด้าน	 คือ	POLC	 
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	ผลผลิตหรือปัจจัยนำาออกทั้งสินค้าและบริการก็จะ 
มีคุณภาพตามไปด้วย	 ดังนั้น	 การจัดการคนที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร	อีกทั้งยังสามารถดูแลพนักงานให้ประสบความสำาเร็จ
และมีความสุขควบคู่กันไป	 ถือเป็นการบริหารองค์กรที่มีจริยธรรม	(Moral)	
ในการประกอบการอีกประการหนึ่งด้วย4

ก�รจัดก�รองค์กรให้มีคว�มสุข....ทำ�อย่�งไร

	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีความสุข	เป็นผลจากความ 
เป็นมืออาชพีและความสำานกึในความรบัผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ริหารองคก์ร		 
โดยทีผู่ป้ระกอบการจะตอ้งรูจ้กัวธีิถนอมรักษาพนกังาน	(Employee	Reten-
tion)	เพือ่ให้บคุลากรมีความสขุและลดอัตราการลาออกจากงานของพนกังาน	 
(Turnover	rate)5	ปัจจัยสำาคัญที่ต้องบริหารจัดการมีดังนี้
	 -	 ระบบบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมตามกฎหมายแรงงาน
	 -	 นโยบายคุ้มครองพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
	 -	 ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
	 -	 ระบบการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฎหมาย
	 -	 ระบบการให้รางวัลยกย่องพนักงาน
	 -	 ระบบและกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพตามศักยภาพ	
	 	 ของพนักงาน
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	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ	 ตั้งแต่การวางแผน	 การสรรหา	 
การพฒันา	และการรกัษาพนกังานไว	้สะทอ้นให้เห็นถงึกลยุทธ์ในการบริหารคน 
ขององค์กรว่าจะให้ความสำาคัญไปที่การมุ่งคน	(People	Orientation)	 หรือ 
การมุ่งงาน	(Task	Orientation)	 หรือมุ่งไปทั้งสองด้านอย่างเท่าเทียมกัน	 
โดยการสร้างความสุขให้พนักงานผ่านกระบวนการในการจัดการนั้น	องค์กร 
สามารถสร้างสุขด้วยเทคนิคการจัดการ	ดังต่อไปนี้

ก�รมีระบบบริห�รผลตอบแทนที่เหม�ะสม
ต�มกฎหม�ยแรงง�น

	 นโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรธุรกิจ	 สะท้อน 
ให้เห็นถึงจริยธรรมในการประกอบการ	 ซึ่งนโยบายของสถานประกอบการ 
อาจกำาหนดได้ใน	3	รูปแบบคือ	การกำาหนดค่าตอบแทนใหต้่ำากว่าอตัราทั่วไป	 
การกำาหนดค่าตอบแทนในระดับเดียวกับอัตราทั่วไป	 และการกำาหนด 
คา่ตอบแทนให้สูงกวา่อัตราทัว่ไป	โดยท่ีองคก์รธุรกจิจะตอ้งพจิารณาทัง้ในดา้น 
ตน้ทุน	ภาระงาน	และคณุสมบตัขิองบคุลากรอีกดว้ย	แตป่ระเดน็พืน้ฐานทีเ่ป็น 
ตวัช้ีวดัความสขุของบคุลากรในองคก์ร	คอื	การทีพ่นกังานไดร้บัคา่ตอบแทน 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับค่าตอบแทน 
ตามกฎหมายแรงงานที่กำาหนดโดยรัฐบาล	 ทั้งนี้	 ค่าตอบแทนแรงงานข้ันต่ำา 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของ 
ประเทศ6 
 

นโยบ�ยคุ้มครองพนักง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น

	 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานมีหลายฉบบั	อาทเิช่น	ประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน	 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี	103	 
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี 
พิจารณาคดีแรงงาน	 พระราชบัญญัติประกันสังคม	 และพระราชบัญญัติ 
คุม้ครองแรงงาน	ลว้นแลว้แต่เป็นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองแรงงาน
ทั้งสิ้น7	 โดยองค์กรที่มีการกระทำา	(Action)	 ตามเกณฑ์ข้ันต่ำาของกฎหมาย 
แรงงานกำาหนด	ถือวา่เป็นการตอบสนองเชงิรับ	(Re-active)	ขององค์กรธุรกจิ	 
หากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์สำานึกรับผิดชอบต่อพนักงานจะมีการตอบสนอง 
เชิงรุก	 (Pro-active)	 ต่อการคุ้มครองพนักงานทั้งในด้านของการลา	 
การพัฒนาคน	การเลิกจ้าง	การจ่ายค่าชดเชยและการรักษาพนักงาน	องค์กร 
ทีมี่การตอบสนองตอ่ความสขุของบคุลากรจงึควรพจิารณาถงึประเดน็ในการ 
กำาหนดนโยบายและควบคมุนโยบายคุม้ครองพนกังานเพิม่เตมิจากทีก่ฎหมาย 
กำาหนด	รวมทัง้ปรบัปรุงนโยบายการบรหิารงานให้เอ้ือตอ่สภาพแวดล้อมและ 
การเปลี่ยนแปลงความต้องการได้อย่างสมเหตุสมผล

ระบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�นเป็นที่ยอมรับ

	 การประเมินผลการปฏบิตังิาน		(Performance	Appraisal)		เป็นสว่นหนึง่ 
ของระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน	(Performance	Management)	8	ซึ่ง 
หมายถึง	กระบวนการที่เป็นระบบ	ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำาการวัดคุณค่าของ 
บุคลากรในการปฏิบัติงานภายในช่วงเวลาที่กำาหนด	ว่ามีความเหมาะสมกับ 
มาตรฐานหรือไม่	 โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี	 มีความเที่ยงตรง	 
ปราศจากอคติ	และเป็นไปตามระบบคุณธรรม	(Merit	System)		จะส่งผลต่อ 
ขวญักำาลังใจและความสุขของบคุลากรในองคก์ร	ตลอดจนสามารถนำาผลการ 
วิเคราะห์สมรรถนะไปเชื่อมโยงสู่การปรับปรุงระบบได้อย่างต่อเนื่อง
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ระบบก�รให้ร�งวัลยกย่องพนักง�น

	 การสรา้งระบบการทำางานท่ีเอ้ือตอ่ความสุขของบคุลากร	จำาเป็นอยา่งยิง่ 
ที่จะต้องสร้างระบบการจูงใจพนักงาน	 ทั้งที่ เ ป็นระบบรางวัลที่ เป็น 
ตัวเงิน	(Financial	Rewards)	 และรางวัลท่ีไม่เป็นตัวเงิน	(Non-financial	 
Rewards)	 โดยจุดเร่ิมต้นขององค์กรอยู่ท่ีการกำาหนดระบบการให้รางวัล 
จูงใจท่ีเป็นรูปธรรม	 สะท้อนข้อเท็จจริงและเหมาะสมกับบริบทองค์กร	 
และเสริมด้วยการสร้างการยอมรับให้กับระบบการจูงใจและการ 
ยกย่องพนักงานที่ ได้กำ าหนด ข้ึน	 โดยประ เด็นที่ สำ าคัญที่ สุด	 คือ 
การปฏิบัติตามแนวทางและสื่อสารอย่างเป็นระบบ	 เพื่อลดแรงต่อต้าน 
จากพนักงาน	 รวมท้ังการตรวจสอบและการปรับปรุงระบบการให้รางวัล 
ยกย่องพนักงานอย่างต่อเนื่อง	และนำาไปสู่การทำาให้ระบบมีความสอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป9

ระบบและกลไกในก�รพัฒน�คว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ
ต�มศักยภ�พของพนักง�น

	 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและมุ่งเน้นคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์	 
จะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Human	Resource	Development)	อย่าง 
เป็นระบบ	และสง่เสริมให้บคุลากรมีความกา้วหนา้ในอาชพีตามสายงาน	หรือ 
ที่เรียกว่า	“การพัฒนาสายงานอาชีพ”	(Career	Development)	ซึ่งจะมีการ 
ออกแบบระบบเกี่ยวกับการเลื่อนตำาแหน่งและการโยกย้ายที่ ชัดเจน	 
ทำาให้บุคลากรมองเห็นลู่ทางการเติบโตตามสายงานและความก้าวหน้า 
ในการทำางาน	สอดคล้องกบัศกัยภาพและความสามารถอันเป็นปัจจยัพืน้ฐาน 
ที่เอื้อให้เกิดสุขและคุณภาพชีวิตในการทำางาน	(Quality	of	Work	Life)	ของ
พนักงาน10
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A : Atmosphere
สุข..ด้วยบรรย�ก�ศในที่ทำ�ง�น
ดวงเนตร ธรรมกุล
ชัชฎ� พ�รุ่ง

คว�มสำ�คัญของบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อม
ในที่ทำ�ง�น

	 การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำางานและ 
บรรยากาศให้คนทำางานในองค์กรมีความสุขถือเป็นการลงทุนที่ ให้ 
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า	ทำาให้เกิดประโยชน์ทั้งคนงานและนายจ้างตามคำากล่าว 
ที่ว่า	“คนที่มีความสุขหรือองค์กรที่มีบรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลังอันยิ่ง
ใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานทุกมิติ1	เช่น	การเพิ่มผลผลิต	การเพิ่มคุณภาพ	 
เพิ่มยอดขาย	 ความพึงพอใจของลูกค้า	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	 สามารถ 
ปรับตัวได้	 มีความยืดหยุ่นสูง	 ลดความสูญเสีย	 ลดการขาดหรือลางาน	 
ลดความเครียดของพนักงาน	 ลดอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำางาน”  
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 กระบวนก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนทำ�ง�นตามกรอบขององค์การ 
อนามัยโลก2,3	ได้มุ่งเนน้ให้ผูท้ีมี่สว่นเกีย่วข้องทกุฝา่ยไดร่้วมกนัพฒันาสถาน 
ประกอบการ	 ตามแนวทาง	Healthy	Work	Approach	 เพื่อให้มีการดูแล 
เอาใจใส่ด้านสุขภาพและความเป็นอยูข่องพนกังานในองคก์ร	มีองคป์ระกอบ 
สำาคัญ	4	ประการ	คือ
 
 1)  ก�รส่งเสริมสุขภ�พ	ได้แก่	การมีนโยบายที่เอื้อให้เกิดสุขภาพดี	
 2)  ก�รอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย	 ได้แก่	 การจัดสภาพ/
สิง่แวดลอ้มในการทำางานให้ถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั	เพือ่ไม่ให้ส่งผลกระ
ทบต่อสุขภาพอนามัยของคนทำางาน	
 3)   ก�รจัดก�รทรัพย�กรบคุคล	เพือ่ให้พนกังานมีความรู	้ความสามารถ 
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
 4)   ก�รพัฒน�แบบยั่งยืน	ได้แก่	การพัฒนากระบวนการทำางานที่ให้
ความสำาคัญ	ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
 รูปแบบก�รสร้�งสุขในท่ีทำ�ง�น	 (Healthy	Workplace)	 ที่เสนอ 
โดยองค์กรสุขภาพของแคนาดา	หรือ	Health	Canada4,5	ให้ความสำาคัญต่อ 
ปัจจัย	3	ประการ	ประกอบด้วย	

 1)  ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร	 อาทิ	 การมีส่วนร่วมของพนักงาน	 
การสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการทำางาน	 การแสดงความชื่นชมยินดี	 
การยอมรับบุคคลต้นแบบ	การมีอิสระในการตัดสินใจ	ฯลฯ			
 2)  ก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อมท�งก�ยภ�พในก�รทำ�ง�น	 อาทิ	 การจัด
บริเวณและสถานที่ทำางานให้มีความปลอดภัย	การมีป้ายแสดงจุดเสี่ยง	ฯลฯ	
 3)  ก�รจัดทรัพย�กรให้เอ้ือต่อสุขภ�พอน�มัย	 อาทิ	 การจัดให้มี
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้เลือก	 การจัดสถานท่ีออกกำาลังกาย	 การจัดเวลา
ให้พนักงานได้ออกกำาลังกาย	 การจัดอุปกรณ์/งบประมาณสนับสนุน	 การมี
โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่	การฝึกทักษะการจัดการความเครียด	ฯลฯ
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ปัจจัยด้�นบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อม
ที่เอื้อให้เกิดสุขในองค์กร

	 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดสุข
ในองค์กร	ประกอบด้วย	

 1) ภ�วะผู้นำ�องคก์ร บคุคลท่ีมีสว่นสำาคญัในการทำาให้เกดิบรรยากาศทีด่ ี
ในการทำางาน	 คือ	 ผู้นำาองค์กร	 ความสำาเร็จที่เกิดข้ึนในการพัฒนาองค์กร	 
ส่วนใหญ่เกิดข้ึนเพราะผู้นำาสูงสุดหรือคณะผู้บริหารในองค์กร	 และองค์กร 
สรา้งสุขจะเกดิขึน้ไดจ้ำาเป็นตอ้งอาศยัการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่ายช่วยกนั	ดงันัน้	 
หากผู้นำาองค์กรเกิดแนวคิดและมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลเอาใจใส่พนักงาน	 
ควรทำาให้ทกุคนในองคก์รรบัรูแ้ละเข้าใจเป้าหมายขององคก์ร	ดว้ยการแสดง
แนวคดิและทศิทางท่ีชัดเจน	มีการสรา้งความสัมพนัธ์ทีด่กีบัทกุฝ่าย	ทกุระดบั	
ผา่นกจิกรรมทีเ่ป็นทางการ	อาท	ิการสมัมนา	การสือ่สารผา่นเสยีงตามสาย	ฯลฯ	 
และกิจกรรมกึ่งทางการ	อาทิ	กิจกรรม	Lunch	talk,	Daily	talk	ฯลฯ	รวมทั้ง	 
การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสุขที่หลากหลายตามความ 
ตอ้งการและคิดรเิริม่มาจากแผนกตา่งๆ	อยา่งตอ่เนือ่ง	ซึง่จะเป็นผลดตีอ่การ 
สร้างสุขและการพัฒนาองค์กรในภาพรวม	

 2) ผู้บริห�รเป็นต้นแบบก�รสร้�งสุขในองค์กร ตัวแบบที่ดีที่สุด 
ในการนำาองคก์รให้กา้วไปสูอ่งคก์รสขุภาวะ	คอืผูน้ำาองคก์รหรือคณะผูบ้ริหาร 
ขององค์กร	ลักษณะการเป็นต้นแบบทีด่	ีทำาไดห้ลากหลายตามธรรมชาตแิละ 
บุคลิกภาพที่จะนำาลักษณะที่ดีอยู่แล้วเน้นให้เกิดความโดดเด่นขึ้น	 อาทิ	 การ 
มีอารมณด์	ีการเรียกช่ือพนกังานไดถ้กูตอ้ง	รว่มออกกำาลังกาย	การรับประทาน 
อาหารเพื่อสุขภาพ	 การควบคุมภาวะอ้วนลงพุงหรือน้ำาหนักเกิน	 การรักษา 
ศีลปฏิบัติธรรม	 การส่งเสริมให้ทำาความดี	 ความใจดี	 การช่วยเหลือเกื้อกูล 
สังคม	การประหยัดเก็บออมเงิน	ฯลฯ		หากผู้บริหารสามารถเป็นต้นแบบที่ดี 
การสร้างสุขย่อมทำาให้พนักงานและองค์กรภายนอกนำาไปเป็นแบบอย่าง	 
ของการปฏิบัติตนเพื่อความสุขแก่ตนเองและครอบครัว	
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 3) บรรย�ก�ศในท่ีทำ�ง�นส่งเสริมคว�มสุขของพนักง�น ทุกคนที่อยู่ 
ในสถานทีท่ำางานตา่งตอ้งการความอบอุ่นเสมือนอยู่ในบา้นหลังทีส่องของชีวติ	 
สิ่งที่จะประกอบกันขึ้นจนกลายเป็นความอบอุ่นนี้	มิได้อาศัยส่ิงของที่มีราคา 
แพงหรือต้องลงทุนมาก	 แต่เป็นส่ิงที่เกิดข้ึนและสัมผัสได้หากทุกฝ่าย
ร่วมมือร่วมใจกันสร้างข้ึน	 ทำาให้สถานท่ีทำางานน่าอยู่ดั่งมีมนต์เสน่ห์	 
เราเรียกได้ว่า	 “บรรยากาศของการทำางานดี”	 อาทิ	 มีการทักทายและ
ย้ิมใ ห้กัน 	 ช่วย เห ลือ เกื้ อกูลกัน 	 ตั้ ง เป้ าหมายประจำ าวัน ร่ วมกัน	 
มีสัมพันธภาพที่ดี	แสดงความห่วงใยกัน	ฯลฯ

 4) ก�รสร้�งเสรมิให้เกดิสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นทีด่	ีสภาพแวดลอ้ม 
ในการทำางานถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญลำาดับต้นของการบรรเทาความทุกข์ 
เพราะชั่ วโมงการทำางานในแต่ละวันมีมากกว่า	 8	 ช่ัวโมง	 สภาพ
แวดล้อมในการทำางาน	 ได้แก่	 แสงสว่าง	 เสียงรบกวน	 อุณหภูมิ 
ความร้อน-เย็น	 การถ่ายเทของอากาศ	 การจัดบริเวณตามมาตรฐาน 
ที่กำาหนด	 หากองค์กรไม่ให้ความสำาคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 
จะทำาให้พนักงานต้องเผชิญกับสภาวะที่ทำาให้เกิดความเมื่อยล้าง่าย	เสี่ยงต่อ
การบาดเจบ็	ส่งผลเสยีตอ่ปรมิาณและคณุภาพของผลผลติในภาพรวม	แนวทาง
การพัฒนาให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี	ได้แก่	การทำากิจกรรม	5	ส.	 
การจัดเวรยามเฝ้าระวังและตรวจสอบความผิดปกติของสิ่งต่างๆ	 ในบริเวณ 
สถานที่ทำางาน	 เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขป้องกันและกำาหนดแนวทาง 
ในการพัฒนา	ฯลฯ	

 5) ก�รสร้�งเสริมคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น การสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในการทำางานจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ 
ได้อย่างมหาศาล	 ดังนั้น	 แนวทางการดูแลความปลอดภัยในการทำางานของ 
พนกังาน	จงึควรเริม่จากการกำาหนดแนวทางสร้างเสริมความปลอดภยัในการ 
ทำางาน	และดำาเนินการตามแผนและมาตรฐานที่กำาหนด	อาทิ		การดูแลตรวจ 
ตราอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิต	 การสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกัน	 การ 
สร้างสำานึกด้านความปลอดภัย8	 การกำาหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน	 ฯลฯ	 
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มีการประเมินผลการดำาเนินการ	 เพ่ือนำามาปรับปรุงพัฒนาแนวทางและ 
กิจกรรม	ให้เกิดผลต่อการสร้างสุขด้ายความปลอดภัยของพนักงาน

 6) ก�รสร้�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร องค์กรที่มีความ 
ซือ่สตัย์ต่อลกูค้าอยา่งสม่ำาเสมอ	ไม่เอาเปรยีบลูกคา้และพนกังานของตนเอง	 
ย่อมได้รับการสนับสนุนจากสังคมตลอดไป	 ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและ 
พนักงานสะท้อนไดด้ว้ยการแสดงออกถงึการยึดม่ันในหลกัธรรม	การทำาตาม 
กฎกติกาของสังคม	 การไม่ละเมิดกฎหมาย	 การไม่ก่อให้เกิดความ 
ไม่สงบเรียบร้อยในสังคม	 การประกอบอาชีพอย่างสุจริต	 การไม่สร้างผล 
กระทบเสียหายต่อทรัพยากรส่วนรวมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ฯลฯ	 
ดังนั้น	 แนวทางการพัฒนาจึงควรมีกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำานึกที่ถูกต้อง	
และการมุ่งเน้นกิจกรรมทำาความดี	อาทิ	กิจกรรมแข่งขันการทำาความดี	การ
สร้างแรงจูงใจในการทำาเพื่อคนอื่น	ยกย่องเชิดชูและให้รางวัลการทำาดี	ฯลฯ

 7) องค์กรดูแลคว�มสุขของครอบครัวพนักง�น เกิดกำ�ลังใจในก�ร
ทำ�ง�น กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับครอบครัวของ 
พนกังานเกดิข้ึนไดห้ลายรูปแบบ	อาทิ	กจิกรรมกฬีาสรา้งสขุ	กจิกรรมพาลกูมา 
ทีท่ำางานพอ่/แม่	กจิกรรมครอบครวัสขุสนัต	์การเยีย่มบา้นพนักงาน	การมอบ 
ทุนการศึกษาของบุตร	 การให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่คน 
ในครอบครวั6,7,8	ฯลฯ	เม่ือดำาเนนิกจิกรรมแล้ว	ควรประเมินผลกจิกรรม	เพือ่นำา 
ผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและกิจกรรมฯ	ต่อไป

 8) ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนสังคมและก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม องค์กร 
และชมุชนต่างต้องพึง่พาอาศยักนัและจำาเป็นตอ้งร่วมดแูลทรัพยากรเพือ่มิให้ 
กจิการขององคก์รไปสร้างความเสยีหายหรือสรา้งผลกระทบกอ่ความรำาคาญ 
และความไม่ปลอดภัยตอ่คนในชมุชน	ความร่วมมือระหวา่งกนัชว่ยทำาให้เกดิ 
การประสานงานท่ีดี	 และช่วยเหลือเม่ือได้รับความเดือดร้อน	 กิจกรรม 
การพฒันาชุมชนและดแูลสิง่แวดลอ้มมีมากมายหลายรูปแบบ	อาท	ิโครงการ
สำานึกรักบ้านเกิด	การปลูกป่าชายเลน	รณรงค์ลดการใช้พลังงาน	บวชต้นไม้	
การพัฒนาชุมชน	ฯลฯ	
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 9) ก�รช่วยเหลือพนักง�นที่ทุพพลภ�พ/พิก�รให้กลับสู่ง�น แม้ว่าจะม ี
ระบบประกันสังคมและสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับอบุัติเหตุร้ายแรง 
อันเนื่องมาจากการทำางาน	 หากพนักงานต้องสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความ 
พิการจนทำาให้ประสิทธิภาพในการทำางานลดน้อยลง	 หรือไม่สามารถทำางาน 
ในหน้าท่ีเดิมได้แล้ว	 องค์กรท่ีมีกรณีเช่นนี้ควรกำาหนดแนวทางในการสร้าง 
ความม่ันใจและให้ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลพนักงานให้สามารถ 
กลับมาทำางานใหม่ได้	 ย่อมทำาให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคงในการทำางาน 
ให้กับองค์กร	 รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันปัญหาสังคมโดยรวมกิจกรรม 
ที่องค์กรจัดขึ้น	อาทิ	การย้ายงานพนักงานมาทำางานด้านเอกสารในออฟฟิส	
หรือการให้บุคคลในครอบครัวมาทำางานแทนเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว	
ฯลฯ	

	 ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำางานที่เอ้ือ 
ให้เกิดสุขมีความครอบคลุมทั้งในด้านภาวะผู้นำาองค์กร	 ผู้บริหารเป็น 
ต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร	 บรรยากาศการทำางานท่ีอบอุ่น	 ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน	 สภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดี	 มีความปลอดภัยในการทำางาน	 
การสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในองคก์ร	การดแูลความสขุของครอบครัว 
พนักงาน	การร่วมพัฒนาชุมชน	และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง	การ 
ช่วยเหลือพนักงานที่ทุพพลภาพ/พิการให้กลับสู่งาน
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P : Process
สุข..ด้วยกระบวนก�รสร้�งสุข
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
อัจศร� ประเสริฐสิน

คว�มสำ�คัญของกระบวนก�รสร้�งสุขในองค์กร

	 สุขในองค์กรเกิดข้ึนได้ทั้งจากผู้นำา	HR	 และพนักงาน	 แต่จะเกิดผล 
ในระดับองค์กร	 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันจึงจะเกิดพลัง	 องค์กรหลายแห่ง
เร่ิมต้นด้วยกิจกรรมเล็กๆเพียงกิจกรรมเดียว	 นำาไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ	 
ที่ทำาแล้วคนส่วนใหญ่อยากจะทำาต่อ	 เกิดผลต่อความสัมพันธ์	 ความร่วมมือ	 
การสนบัสนุนซึง่กนัและกนั	และเกดิการเรียนรูท้ีจ่ะแสวงหาส่ิงทีด่กีวา่เพือ่การ 
สร้างสรรค์	 สร้างกระบวนการทำางานที่นำาไปสู่เป้าหมายและความสำาเร็จ 
ร่วมกนัโดยมีความสุขเดนิเคยีงคูไ่ปดว้ย	เพราะความสขุในองคก์รเกดิไดด้ว้ย 
ความต้ังใจมากกว่าจะรอให้เกิดข้ึนเอง	 การสร้างอุณหภูมิของความสุข 
ให้เกิดขึ้นคงเส้นคงวา	ไม่สุขสุดขั้วเพียงช่วงเวลาสั้นๆ	แต่หล่อเลี้ยงความสุข 
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ให้เกดิข้ึนด้วยความตัง้ใจและความรว่มมือของทกุฝา่ย	ทกุระดบั	กระบวนการ 
สรา้งสขุทีไ่ดผ้ลดจีงึตอ้งการการออกแบบให้สอดคล้องกบับริบทและลักษณะ 
นิสัยของคนในองค์กร

	 เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
ออตตาวา	ชาร์เตอร์	(Ottawa	Charter	for	Health	Promotion)1	ครั้งที่	1	 
เม่ือวนัที	่21	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2529	ไดก้ำาหนดวธีิการดำาเนนิการส่งเสรมิสขุภาพ 
ไว้	โดยมีแนวคิดที่สำาคัญคือ	การยอมรับขององค์การสหประชาชาติว่า	การมี 
สขุภาพและสุขภาวะทีด่ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไดน้ัน้เป็นสิทธิพืน้ฐานทีม่นษุย์ทกุคน 
ควรได้รับโดยไม่มีข้อยกเว้น	 สาระสำาคัญของคำาม่ันสัญญาการสร้างเสริม 
สขุภาพในส่วนของสถานประกอบการคอืให้การส่งเสริมสุขภาพเป็นเกณฑ์ข้ัน 
พื้นฐานของการประกอบกิจการที่ดี	เนื่องจากการดำาเนินงานของภาคเอกชน 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน	 และต่อปัจจัยอันจะส่งผล 
ต่อสุขภาพอ่ืนๆ	 ดังนั้นภาคเอกชนจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของคนงาน	 และจะต้องส่งเสริมสุขภาพและ 
สุขภาวะที่ดีให้แก่พนักงาน	ครอบครัว	และชุมชนควบคู่ไปด้วย

	 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไอรแลนด์2	 ใช้กิจกรรม	 
6	ขั้นตอน	คือ

	 1)		 การสร้างความตระหนักและสร้างข้อตกลงร่วม
	 2)		 การจัดตั้งคณะทำางาน
	 3)		 การหาความต้องการจำาเป็น
	 4)		 การประเมินสภาพปัจจัยในองค์กร
	 5)		 การวางแผนดำาเนินงาน
	 6)		 การดำาเนินการตามแผน
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	 คณะทำางานโครงการฯ	 นำามาดัดแปลงใช้ ในการเผยแพร่ให้กับ 
นักสร้างสุของค์กร	มี	5	ขั้นตอน	คือ

	 1)		 สร้างภาพฝันองค์กรแห่งความสุข
	 2)		 การศึกษาและตรวจสอบปัจจัยสร้างสุขในองค์กร
	 3)		 การออกแบบกระบวนการสร้างสุข
	 4)		 การดำาเนินการสร้างสุข
	 5)		 การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

	 สำาหรับการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขของประเทศในยุโรป
อาศยัเครือ่งมือตรวจสอบตนเอง	(self-assessment)	ไดแ้ก	่Company	Health	
Check3  ซึง่เป็นเครือ่งมือสำาหรบัการพฒันางานสรา้งเสริมสุขภาพในทีท่ำางาน	 
เครื่องมือนี้เผยแพร่ให้ผู้ทำางานในองค์กรได้ตรวจสอบความต้องการข้ันต้น
และพัฒนางานด้านสุขภาพในองค์กร	

	 กระบวนการสร้างสุขในองค์กรของนักสร้างสุของค์กร	5	 ข้ันตอน 
โครงการพัฒนา“นักสร้างสุของค์กร”	 ด้วย	MapHR	 ได้พัฒนา	Happy	 
Workplace	Index	 ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนสภาวะปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความสุข
ของคนในองค์กรให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำางานสร้างสุขในองค์กร	 
โดยเผยแพร่ใน	2	รูปแบบ	คือ

 1) คู่มือตรวจสอบสุขภ�วะระดับองค์กร 
  ด้วย Happy Workplace Index (เล่มสีฟ้�)
 2) โปรแกรมตรวจสอบสุขภ�วะระดับองค์กรออนไลน์ 
  เข้�ใช้ง�นได้ที่ www.happyworkplaceindex.com

	 บุคคลที่แนะนำาให้ใช้เครื่องมือนี้	 ได้แก่	 ผู้บริหารองค์กร	 นักพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์	 คณะทำางานสร้างสุขในองค์กร	 หรือผู้ท่ีทำางานสร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตให้กับพนักงานในองค์กร		
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	 จุดมุ่งหมายของการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าว	 คือ	 
“กระบวนก�รใช้”	 มากกว่า	 “ผลที่เกิดข้ึนจ�กก�รตรวจสอบสุขภ�วะ 
ระดับองค์กรด้วย Happy Workplace Index”	 ดังนั้น	 ผู้ท่ีนำาเครื่องมือนี้ 
ไปใช้	ด้วยวิธีที่หนึ่ง	คือ	การใช้เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร	 
ด้วย	Happy	Workplace	Index	หรือวิธีที่สอง	คือ	การบันทึกผ่านโปรแกรม 
ตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กรออนไลน์ควรใ ห้ความสำ าคัญกับ	 
“กระบวนก�รใช้”	โดยพิจารณาว่าจะกำาหนดวิธีการใช้อย่างไร	เพื่อให้เกิดผล 
ต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการสร้างสุขท่ีเหมาะสมกับองค์กร	 ซึ่งอาจ 
เป็นได้ทั้ง	 “เคร่ืองมือสร้�งก�รเรียนรู้”	 และ	 “เคร่ืองมือช่วยให้เกิดก�ร 
สื่อส�ร”	 ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์กรเกี่ยวกับการสร้างสุข 
ในองค์กรของตนเอง	มีข้อแนะนำาดังนี้

 1) ใช้เป็น “เครื่องมือสร้�งก�รเรียนรู้” 

	 ควรเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มคณะทำางานอย่าง 
กว้างขวาง	 เพื่อการสร้างความคิดใหม่ๆ	 สำาหรับพัฒนาคนในองค์กร	 และ 
หาวธีิในการนำาความคดิเหลา่นีไ้ปทำาให้เป็นจรงิตามบริบทขององคก์ร	ดว้ยการ 
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข	(Happy	Work-
place)	อาท	ิเนน้การฟงัคนอ่ืนดว้ยความตัง้ใจ	ให้ข้อเสนอแนะแบบสร้างสรรค	์ 
แลกเปลีย่นความคดิดว้ยใจเป็นกลาง	เพือ่ปรบัปรุงกระบวนสร้างสุขในองคก์ร 
ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

 2) ใช้เป็น “เครื่องมือช่วยให้เกิดก�รสื่อส�ร” 

	 ผลการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร	 ด้วย	Happy	Workplace	Index	 
ทำาให้ทราบระดับปัจจัยการสร้างสุขขององค์กร	โดยผลการคำานวณตามคู่มือ
ตรวจสอบหรือผลการประมวลด้วยโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะออนไลน์	 
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มีการแสดงผล	3	ส่วน	คือ
	 1)		 ระดับการจัดการปัจจัยสุขภาวะในภาพรวมขององค์กร
	 2)		 ระดับปัจจัยท่ีเอ้ือให้เกิดการสร้างสุขในองค์กร	 จำาแนกตามมิติ
	 	 	 การพัฒนา	5	มิติ
	 3)		 การจำาแนกกลุ่มองคก์ร	4	กลุ่ม	ไดแ้ก	่กลุ่มองคก์รทีต่อ้งรีบแก้ไข	 
	 	 	 กลุ่มองค์กรท่ียังไม่มีอะไรแน่นอน	 กลุ่มองค์กรที่กำาลังก้าวหน้า	 
	 	 	 และกลุ่มองค์กรที่น่าอิจฉาที่สุด	

	 ผลการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร	 ด้วย	Happy	Workplace	Index	 
ดังกล่าวจะทำาให้องค์กรรับทราบระดับการพัฒนาว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด	 
และองค์กรควรให้ความสำาคัญในเรื่องใดบ้าง	 เร่ืองใดท่ีควรเร่งรัดก่อน	 
องคก์รจงึควรนำาผลดงักล่าวมาใช้ส่ือสารอย่างเหมาะสมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง 
จะช่วยสร้างความเข้าใจในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติ 
ของบุคลากรในองค์กร	 พัฒนาให้เกิดความเช่ือมโยงและต่อเนื่อง	 
มีการใส่ใจความต้องการของทุกฝ่าย	และตอบสนองคนส่วนใหญ่	

	 การตรวจสอบสุขภาวะองค์กร	 จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เกิด 
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับคณะทำางานสร้างสุขในองค์กร	 คณะ 
ทำางานสร้างสุของค์กรดว้ยกนัเอง	คณะทำางานสรา้งสุขในองค์กรกบัพนกังาน 
หรือบุคลากร	รวมทั้ง	ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารองค์กร				

ปัจจัยด้�นกระบวนก�รที่เอื้อให้เกิดสุขในองค์กร 

	 การทบทวนงานวิจัยและสังเคราะห์กิจกรรมสร้างสุขขององค์กรต่างๆ	 
พบว่า	 ปัจจัยด้านกระบวนการที่เอ้ือให้เกิดสุขในองค์กร	 ประกอบด้วย	 
ปัจจัยสำาคัญ	7ประการ	ดังนี้

 ปัจจัยที่ 1 คณะทำ�ง�น/ผู้รับผิดชอบก�รกำ�กับดูแลนโยบ�ยองค์กร 
สร้�งสุข การมีคณะทำางานหรอืผู้รบัผิดชอบทีด่แูลเกีย่วกบัทศิทางการสร้างสุข 
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ในองคก์รมีส่วนช่วยให้ประเดน็เรือ่งนีมี้การดำาเนนิกจิกรรม	องคก์รขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่จำาเป็นต้องอาศัยคณะทำางานที่มาจากหลายฝ่ายหรือ 
หลายแผนกจะทำาให้เกดิความเข้มแข็งในการประสานงาน	อาท	ิใชก้ารทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม	(team	work)	 	 มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบุคคลและ 
ผู้แทนพนักงาน	พิจารณากิจกรรมต่างๆ	ว่าจะทำาเรื่องใด	มีระยะเวลาในการ 
ดำาเนนิกจิกรรมและเป้าหมายท่ีตอ้งการเป็นอย่างไร	มีการประเมินการทำางาน 
ของคณะทำางาน/ผู้รับผิดชอบกำากับนโยบายองค์กร	 และนำาผลประเมิน 
มาปรับปรุง/พัฒนาคณะทำางาน

 ปัจจัยท่ี 2 ก�รสร้�งช่องท�งก�รสื่อส�รเร่ืองก�รสร้�งสุขในองค์กร 
ช่องทางการสือ่สารเร่ือง	“สขุขององคก์ร”	ควรเป็นชอ่งทางทีเ่ปิดกวา้งระหวา่ง 
พนักงานกับ	HR	 ช่วยให้สุขขององค์กรมีการพูดคุยกันมากข้ึน	 ทั้งท่ีเป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการ	ซึง่อาจจดัไดห้ลายรปูแบบ	อาท	ิการส่ือสารพดูคยุ 
ประจำาวัน	(Daily	talk)	การเพิ่มวิธีการให้พนักงานสามารถเข้าถึงและพูดคุย 
กันได้มากขึ้น	 ใช้กล่องความคิดเห็นเรื่องสุขขององค์กร	ป้ายประชาสัมพันธ์	 
มุมสรา้งสขุ	จดหมายเวยีน	วทิยุ/เสยีงตามสายทีเ่ข้าถงึพนกังาน	อีเมล์ส่วนตวั	 
สื่อสังคมออนไลน์	 เป็นต้น	 รวมถึงมีการประเมินช่องทางส่ือสารเร่ืองการ 
สร้างสุขในองค์กร	 และนำาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาช่องทาง 
การสื่อสารการสร้างสุขในองค์กร

 ปัจจัยที่ 3 ก�รเรียนรู้เรื่องก�รสร้�งสุขในองค์กร กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างทีมงานช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านการออกแบบกิจกรรม 
สร้างสุขที่ใช้เงินลงทุนน้อยแต่เกิดผลกระทบต่อพนักงานทุกระดับได้มาก	
ทำาให้รูว้า่กจิกรรมใดทำาแลว้ไดผ้ล	เกดิการยอมรบัและเกดิความสุข	กจิกรรมใด 
ควรเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก	มีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้เร่ืองการสร้างสุข 
ในองคก์ร	นอกจากนี	้การทีท่มีงานไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนแนวคดิและเทคนคิ 
เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมกับองค์กรอ่ืนๆ	 จะย่ิงช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ	 
สำาหรับนำามาทดลองและประยุกต์ใช้	 อาทิ	 การให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้ 
จากตัวอย่างที่ดีภายในองค์กร	 การมีหลักสูตรอบรมพนักงานอย่างชัดเจน	 
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เป็นต้น	ซึง่กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู/้	ถา่ยทอดเร่ืองการสร้างสขุจะตอ้ง 
มีการดำาเนินงาน	ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

 ปัจจัยที่ 4 ก�รสนับสนุนทรัพย�กรจ�กองค์กร กระบวนการสร้างสุข 
ทำาให้เกิดกิจกรรมต่างๆ	 แต่กิจกรรมสร้างสุขบางคร้ังไม่จำาเป็นต้องใช้เงิน 
จำานวนมากในการทำากิจกรรม	 ดังนั้น	 สิ่งสนับสนุนจากองค์กรอาจจะไม่ใช่ 
งบประมาณทุกเร่ืองไป	 แต่อาจให้การสนับสนุนด้านสถานที่	 อุปกรณ์	วัสดุ	 
ความร่วมมือของบุคลากรและอ่ืนๆที่แสดงถึงการให้การสนับสนุนและ 
เอาใจใส่อย่างจริงจังจากผู้นำาและผู้บริหารองค์กร	 ซึ่งองค์กรจะต้องมีการ 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง	 มีการประเมิน 
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสร้างสุข	และนำาผลการประเมินมาปรับปรุง/ 
พัฒนาการสนับสนุนนั้น

 ปจัจัยท่ี  5 องคก์รให้คว�มสำ�คญัเรือ่งสขุภ�วะว�่เปน็ทนุแบบหนึง่ คำาวา่	 
“สุขภ�วะเป็นทุนขององค์กร”	หมายถึง	ทัศนะหรือมุมมองว่า	การที่บุคลากร 
ในองค์กรมีสุขภาวะเป็นส่ิงสำาคัญ	 และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเป้าหมายของ 
องค์กร	 นอกเหนือจากลักษณะที่เป็นตัวเงิน	 ตัวอย่างเช่น	 การที่พนักงาน 
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจดี	มีน้ำาใจเอื้ออาทรต่อกัน	รู้จักผ่อนคลายในการ 
ใช้ชีวิต	มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา	มีศีลธรรมจริยธรรม	รู้จักเก็บรู้จัก 
ใช้ไม่เป็นหนี้	 สร้างครอบครัวที่อบอุ่น	 และร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่	 เป็นต้น	 
สิง่เหลา่นีถ้อืไดว้า่เป็นสว่นสนบัสนนุองคก์ร	เพราะทำาให้บคุคลสร้างผลงานได ้
มากและผลผลิตมีคุณภาพ	 ดังนั้น	 การท่ีพนักงานมีความสุขเพราะร่างกาย 
แข็งแรงดี	 ไม่ลาป่วยบ่อย	 มีความสบายใจ	 ไม่เคร่งเครียด	 ความสัมพันธ์ 
ระหวา่งพนกังานและ	HR	ราบร่ืน	พนกังานมาทำางานด้วยความกระฉบักระเฉง	 
ย่อมเป็นทุนที่ทำาให้องค์กรเดินหน้าไปอย่างมั่นคง	เพราะองค์กรมีการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีทำาให้การผลิตมีคุณภาพ	 ดังนั้น	 บุคลากรทุกระดับ 
ทั้งตัวพนักงาน	ฝ่ายบุคลากร	และผู้นำาองค์กร	จึงควรให้ความสำาคัญว่าเรื่อง 
สุขภาวะเป็นทุนแบบหนึ่ง
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 ปัจจัยท่ี 6 ก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้�งสุข ความร่วมมือระหว่าง 
บุคคลหลายฝ่ายก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวคิดที่เป็นเร่ือง 
สรา้งสรรคท์ำานอง	“คดิด ีทำ�ด ีมสีว่นรว่มในก�รพฒัน�กจิกรรมให้เกดิผลทีด่ ี
ร่วมกัน”	สามารถสนองตอบความต้องการของพนักงานทุกแผนก	สร้างการ 
สื่อสารให้ทั่วถึง	เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมคิดกิจกรรม	วางแผน	ร่วมลงมือ	 
ร่วมรับรู้ปัญหาหรือความสำาเร็จ	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรม 
สรา้งสขุในองคก์ร	จะทำาให้พนกังานเกดิความรู้สกึเสมือนเป็นเจา้ของร่วมและ 
ยินดีที่ร่วมมือกับองค์กรในทุกด้าน	

 ปัจจัยท่ี 7 คุณภ�พของกระบวนก�รประเมินองค์กรสร้�งสุข  
กระบวนการสร้างสุขในองค์กรท่ีดีมีคุณภาพเกิดข้ึนได้	 เพราะองค์กรให้ 
ความสำาคัญกับการรับฟังข้อเสนออย่างทั่วถึง	 เพื่อนำามาปรับปรุงกิจกรรม 
ให้ดีขึ้น	หรือปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรม	กระบวนการสร้างสุขที่ดี	มีลักษณะ	6	ประการดังนี้	คือ
		 1)		 ริเริ่มจากความต้องการของทั้งพนักงาน	HR	และผู้นำาองค์กร	
	 2)		 มีเป้าหมายร่วมของการทำากิจกรรม	
	 3)		 มีกระบวนการทำางานร่วมกันหลายฝ่าย	
	 4)		 มีการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมหนึ่งกับกิจกรรมอื่นๆ	
	 5)		 สามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมได้	
	 6)		 มีการปรับปรุงกิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง

	 กิจกรรมที่องค์กรจัดทำาข้ึนมีมากมาย	 บ่อยคร้ังที่เราไม่ทราบว่า 
กิจกรรมเหล่านั้นสร้างให้เกิดสุขแก่พนักงานครอบคลุมหรือไม่	และยาวนาน 
เพยีงใด	สขุเหลา่นัน้จะรกัษาให้มีความตอ่เนือ่งจนเป็นประเพณแีละวฒันธรรม 
ขององค์กรได้อย่างไร	 การติดตามพัฒนาการของกิจกรรมเหล่านี้	 สามารถ 
ช่วยพัฒนาคุณภาพของกระบวนการสร้างสุขในองค์กร	ด้วยการใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสมกับองค์กรตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ	 มีการจัดทำารายงานผลการ 
ประเมินฯต่อผู้บริหาร/พนักงาน	 และนำาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 
คุณภาพกระบวนการสร้างสุขต่อไป
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H : Health
สุข..ด้วยสุขภ�พก�ย
และสุขภ�พใจ
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง
ยุพ�วรรณ ทองตะนุน�ม
อัจศร� ประเสริฐสิน

คว�มสำ�คัญของสุขก�ยสุขใจ

 “อโรคย� ปรม� ล�ภ�”	 หรือ	 “คว�มไม่มีโรคเป็นล�ภอันประเสริฐ”  
เป็นที่ส่ิงปรารถนาของทุกคน	 แต่เรามักจะมองข้ามและไม่ได้ดูแลเท่าที่ควร	 
ในช่วงวัยทำางาน	 อายุระหว่าง	15-59	 ปี	 ถือเป็นช่วงวัยที่สามารถประกอบ 
อาชีพ	สรา้งรายไดเ้พือ่การดำาเนนิชวีติทีร่าบรืน่	จากรายงานการสำารวจสุขภาพ 
คนไทย1	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างวัยทำางานเพศชายมีภาวะอ้วนร้อยละ	28.4	 
เพศหญิงร้อยละ	40.7	 ความชุกของการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเพศชาย 



66 ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace

มีร้อยละ	6.0	และเพศหญิงร้อยละ	7.7	ความชุกของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง	 
ในกลุ่มเพศชายและเพศหญิงมีร้อยละ	21.4	 และภาวะของไขมันในเลือด 
ผิดปกติในกลุ่มเพศชายร้อยละ	16.7	และเพศหญิงร้อยละ	21.4	สาเหตุของ 
โรคเหล่านีเ้ป็นผลมาจากพฤตกิรรมสขุภาพท่ีไม่ถกูตอ้ง	ไดแ้ก	่บริโภคอาหาร 
ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม	ขาดการออกกำาลังกาย	มีความเครียด	มีพฤติกรรม 
เสี่ยงต่างๆ	อาทิ	การสูบบุหรี่	ดื่มแอลกอฮอล์	ฯลฯ

	 ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนวัยทำางานเกี่ยวข้องกับ 
ประสิทธิภาพการทำางานและผลงาน	เนื่องจากผู้ที่มีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรง 
สมบรูณจ์ะสามารถทำางานไดอ้ย่างตอ่เนือ่งโดยไมอ่่อนล้างา่ย	จนบัน่ทอนหรือ 
เป็นอุปสรรคต่อการทำางาน	 ซึ่งทำาให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่ายในขั้นตอน
การผลิต	 และการมีสุขภาพจิตดีมีความสบายใจ	 ไม่มีภาวะความเครียดสูง 
จากสภาพแวดล้อมการทำางาน	ปัญหาสว่นตวัหรอื	ปัญหาครอบครัว	จนทำาให้ 
มีสมาธิในการทำางาน	เอาใจใส่ตอ่ภาระงาน	คดิงานท่ีสร้างสรรค	์หรือให้บริการ 
ด้วยความยิ้มแย้มสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและผู้ที่พบเห็น	

	 สิง่ทีส่ะทอ้นถงึปัญหาสขุภาพกายและสขุภาพใจของพนักงานในองคก์ร	 
ไดแ้ก	่อัตราการเจบ็ป่วย	การบาดเจบ็จากการทำางาน	การลาหรือการขาดงาน	 
และคา่ใช้จา่ยในการรกัษาพยาบาล2	ซึง่องคก์รจะตอ้งสูญเสีย	ทัง้กำาลังคนและ 
เวลาในการทำางาน	 ขณะเดียวกันพนักงานจะมีช่ัวโมงการทำางานลดลง	 และ 
มีรายไดท้ีไ่ม่แนน่อนหรอือาจไม่เพยีงพอตอ่การดำารงชีวติ	บางคนอาจจะตอ้ง 
พึง่พายาหรอืยาเสพตดิเพือ่ให้สามารถทำางานได	้องคก์รทีเ่อาใจใส่เร่ืองสขุภาพ 
ของพนักงานจะพัฒนากระบวนการผลิตที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพและ 
ไดผ้ลผลติทีมี่คุณภาพสงูหรอืให้งานบริการทีมี่คณุภาพทำาให้เกดิภาพลกัษณ ์
ที่ดีและสามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐานงานทุกด้าน
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ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภ�พของคนในองค์กร

	 บุคคลที่มีภาวะสมบูรณ์	4	ด้าน	คือ	กาย	จิต	ปัญญา	สังคม	เรียกว่า	 
“ผู้มีสุขภ�พดี”	กล่าวคือ

  ก�ย	มีความแข็งแรง
  จิต		 มีสติ	สงบ	มีความดีงาม	
  ปัญญ�มีความรู้รอบ	รู้เท่าทัน
  สังคม	มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 
	 	 ปัจจัยกำาหนดสุขภาพของแต่ละบุคคลเกี่ยวข้องกับปัจจัย	
3	ประการ3	คือ	
 
 สภ�พแวดล้อม	ได้แก่	นโยบายด้านสุขภาพ	บริเวณ	/สถานที่	อุปกรณ์	 
สื่อโฆษณา	ผู้นำาองค์กร	เพื่อนร่วมงาน	ครอบครัว	
 ระบบบริก�รสุขภ�พ ได้แก่	 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ	 การเข้าถึงบริการ 
ด้านการส่งเสริม	ป้องกัน	รักษา	และฟื้นฟูสภาพ	
 คณุลักษณะของปจัเจกบคุคล ไดแ้ก	่พนัธุกรรม	ความรู้	ความเช่ือ	และ
พฤติกรรมสุขภาพ	ดังแผนภาพ	
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แผนภ�พที่ 5 
ปัจจัยที่เชื่อมโยงกับสุขภาพของบุคคล

	 การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ4	 เพื่อ 
กำาหนดแนวทางและโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
ให้ถูกต้องและเหมาะสม	 มีองค์ประกอบสำาคัญ	3	 ด้านคือ	 ปัจจัยนำา	 ได้แก่ 
การรับรู้	 ความเช่ือ	 ทัศนคติ	 ความรู้	 	 ปัจจัยเอ้ือให้บุคคลมีพฤติกรรม 
ที่ถูกต้อง	ได้แก่	อุปกรณ์	สถานที่	การเข้าถึงบริการ	และปัจจัยเสริม	ได้แก่	
นโยบายขององค์กร	มาตรการ	เพื่อนร่วมงาน	ครอบครัว	สื่อโฆษณา	

	 สภาพปัญหาสุขภาพของกลุ่มคนวัยทำางาน	 ซึ่งพบว่า	 มีพฤติกรรมท่ี 
ไม่ถกูตอ้งนำาไปสู่ปัญหาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคเรือ้รงั5	อาท	ิโรคความดนัโลหิตสูง	 
โรคเบาหวาน	โรคไขมันในเส้นเลือด	โรคมะเร็ง	ฯลฯ	รายงานการวิจัยพบว่า	 
โรคเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง	(บริโภคเกิน	 
หวาน	 มัน	 เค็ม)	 สูบบุหรี่	 ดื่มแอลกอฮอล์	 ขาดการออกกำาลังกาย	 มีภาวะ 
ความเครียดสงูตอ่เนือ่ง	ดงันัน้	การส่งเสริมให้พนกังานมีพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง	
จึงช่วยให้สุขภาพกาย	และสุขภาพใจมีความสมบูรณ์และมีความสุข
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	 แนวทางดูแลพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	 แนะนำา 
หลัก	6	อ.สร้างสุขภาพคนไทย6	เพื่อดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
 
 1) อ�ห�ร	 การบริโภคอาหารยึดหลักการรับประทานให้ครบ	 
5	หมู่	 ควรบริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้น	 และหลากหลายชนิด	หลีกเลี่ยง 
อาหารประเภทไขมันและแป้งในปรมิาณมากเกนิไป	เพราะจะทำาให้เกดิโรคอ้วน	 
โรคหลอดเลือดหัวใจ	โรคความดันโลหิตสูง	และโรคเบาหวานได้	

 2) ออกกำ�ลงัก�ย	ควรออกกำาลงักายตามชนดิกฬีาทีเ่หมาะสมกบัชว่งวยั 
และโอกาส	โดยออกกำาลงักายครัง้ละ	30	นาทีอย่างตอ่เนือ่ง	หรอืออกกำาลงักาย 
แบบสะสมจนครบ	30	นาทีต่อวัน	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	ครั้ง

 3) อ�รมณ์	 เม่ือมีความสุขร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟิน	 ซึ่งส่งผลให้ 
ร่างกายตื่นตัวกระชุ่มกระชวย	 ผ่อนคลาย	 การทำางานของสมองจะดี	 
อายุยืนมากข้ึน	 หากอารมณ์เสียบ่อยๆ	 จะส่งผลกระทบต่อร่างกายทำาให้รับ 
ประทานอาหารไดน้อ้ย	นอนหลบัยาก	ขาดสมาธิในการทำางาน	หงดุหงดิ	หรือ 
ก้าวร้าว	

 4) อน�มยัสิง่แวดลอ้ม	ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทัง้ทีท่ำางานและทีบ่า้นให้ 
มีความสะอาด	ปลอดภยั	และปราศจากสิง่รบกวนหรอืเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ

 5) อโรคย�	หลกีเล่ียงปัจจยัเส่ียงทีจ่ะทำาให้เกดิโรค	อาท	ิการรบัประทาน 
อาหารสุกๆ	 ดิบๆ	 อาหารที่ปนเป้ือนสารเคมี/เ ช้ือโรค	 รวมทั้งการ 
ดูแลเรื่องความปลอดภัย	 อาทิ	 การสวมหมวกกันน็อค/ชุดป้องกันอันตราย	 
การสวมรองเท้าขณะทำางาน	ฯลฯ

 6) อบ�ยมขุ	ถอืวา่เป็นภยัรา้ยแรงท่ีส่งผลโดยตรงทำาให้เกดิผลเสียตอ่ 
สุขภาพกายและจิตใจ	และส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง	ดังนั้น	ควรลดละ 
เลิกบุหรี่	สุรา	ยาเสพติด	และการพนัน	เพื่อให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น		
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สุขภ�พดี Happy กับง�นที่ทำ� 
นำ�ไปสู่ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พง�น 

 เรื่องที่สร้�งเสริมสุขภ�พก�ยและสุขภ�พใจ  ควรทำ�เพิ่มขึ้น
  		 ออกกำาลังกาย	

  		ระบบดูแลสุขภาพพนักงาน

  		ความสุขของพนักงานในองค์กร

  		ความพึงพอใจในการทำางานของพนักงาน

  		ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของทุกคนในองค์กร

  		คา่ดชันมีวลกาย	(BMI)	และรอบเอวทีค่วบคมุให้อยูใ่นระดบัปกติ 

  		ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

 เรื่องที่บั่นทอนสุขภ�พก�ยและสุขภ�พใจ  ควรทำ�ให้น้อยลง
  		 ความเครียดของพนักงาน	

  		 พฤตกิรรมเส่ียงดา้นสขุภาพ	(อาทิ	สบูบหุรี	่การดืม่แอลกอฮอล์)

  		 อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย/เสียชีวิตเน่ืองจากการทำางาน

  		 พนักงานลาโดยมีสาเหตุจากอุบัติเหตุในการทำางาน

  “ก�ยกับใจน้ันเป็นสิ่งท่ีอ�ศัยกันและกัน”7	 เม่ือร่างกายเจ็บป่วย 
ไม่สบาย	จติใจกพ็ลอยเศรา้หมอง	พาลเบือ่การเบือ่งาน	หากเราสามารถจดัการ
จิตใจตนเองได้จะช่วยทำาให้เกิดความสบาย	แนวทาง	“จิตตปัญญาสร้างสุข”	 
เป็นทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาตนเอง	ด้วยการฝึกจัดการความคิดและเปลี่ยนมุม
มองให้เห็นคุณค่าในตนเอง	 ฝึกคิดทางบวก	 มีสติ	 และลดพฤติกรรมเส่ียง	 
ดังนั้นการสร้างสุขในองค์กรที่เน้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของ
พนักงานในองค์กรถือเป็นเรื่องท่ีท้าทาย	 ผลของการดูแลสุขภาพย่อม 
เกดิข้ึนโดยตรงต่อผู้ปฏิบติั	ทีมงาน	และองคก์รเป็นผู้ไดรั้บประโยชนจ์ากการ 
ที่พนักงานทำางานได้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 มีสมาธิ	 งานจึงมี
ประสิทธิภาพ
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	 ดังนั้น	บทบาทของผู้นำาองค์กรและนักสร้างสุขในองค์กร	จึงควรดูแล
เอาใจใสสุ่ขภาพกายและใจของตนให้เป็นแบบอย่างทีด่	ีไดรั้บการยอมรับจาก
คนในองค์กรและพร้อมทีจ่ะเข้ามามีสว่นรว่มในการดแูลสุขภาพเพือ่นร่วมงาน
ครอบครัว	ชุมชน	และสังคม
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R : Result
สุข..ด้วยผลลัพธ์องค์กร
ขวัญเมือง แก้วดำ�เกิง            
สิรินธร สินจินด�วงศ์

คว�มสำ�คัญของผลลัพธ์ต่อก�รสร้�งสุขในองค์กร

	 การที่องค์กรมีผลงานบรรลุตามเป้าหมายในแต่ละปีหรือช่วงเวลา	 
ย่อมส่งผลดีในภาพรวมทั้งกับผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้ลงทุน	เพราะผลงาน 
ดงักลา่วนำามาซึง่ผลตอบแทนความเหนด็เหนือ่ยท่ีลงทนุลงแรงไป	หากองคก์ร 
ทำาผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายหรือประสบภาวะขาดทุน	 ยอดส่ังซื้อลด/ไม่มี 
ยอดส่ังซื้อ	 หรือผลผลิตไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหากสภาพการณ์นี้ 
เกิด ข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน	 องค์กรย่อมประสบกับความ 
ยากลำาบากและทำาให้ขาดความสามารถในการรักษาหรือพัฒนาปัจจัย 
ที่เอื้อให้เกิดสุขต่อพนักงานและบุคลากรในองค์กรได้		
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	 ผู้บริหารองค์กร	HR	 และพนักงาน	 มีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของ 
องคก์รแตกต่างกนัไป	โดยเฉพาะผู้บรหิารองคก์รมักมีความคาดหวงัตอ่ผลงาน 
จากบคุลากรและพนกังานในองคก์รท้ังในดา้นปริมาณ	(จำานวน)	และคณุภาพ	 
(การสร้างสรรค์)	สูงกว่าทุกคนในองค์กร	ดังนั้น	มุมมองที่มีต่อผลลัพธ์ของ 
องค์กรจึงแตกต่างกันด้วย	 โดยผู้นำาองค์กรจะเน้นด้านผลงานตามเป้าหมาย 
หรือตัวชี้วัด	และตอบแทนเป็นเงินค่าจ้างรายเดือน	ค่าทำางานล่วงเวลา	(โอที)	 
และโบนัส	 และคาดหวังว่าส่ิงเหล่านี้คือการคืนความสุขให้แทนความ 
เหนือ่ยยากลำาบากกบังานทีพ่นกังานได้ใช้แรงกายและความคดิไปในกระบวน 
การผลิต	 การตอบแทนในลักษณะดังกล่าวอาจสามารถสร้างสุขได้ 
เป็นคร้ังคราว	มักจะทำาให้เกดิสขุเพยีงช่ัวระยะเวลาอันส้ันและผ่านพน้ไปอย่าง 
รวดเร็ว	ขณะที่พนักงานกลับต้องการสิ่งตอบแทน	ที่เป็นนามธรรมด้วย	อาทิ	 
การดูแลเอาใจใส่	 การช่วยเหลือเม่ือเกิดความเดือดร้อน	 การสอบถาม 
ความเป็นอยู่	ฯลฯ		รวมท้ังความสัมพันธ์ระหวา่งผู้รว่มงาน	ซึง่นำาไปสูค่วามรูสึ้ก 
ผกูพนัทางใจกบัองคก์ร	อยากทำางานอยู่กบัเพือ่นๆ		และพรอ้มจะทุม่เททำางาน 
หรือเผชิญภาวะความยากลำาบากหากองค์กรเผชิญภาวะวิกฤติ										
                                                                                                                
	 ผลที่เกิดข้ึนนำามาซึ่งผลผลิต	(Product)	 และบริการ	(Service)	 ที่มี 
คณุภาพ	สามารถสรา้งความเช่ือม่ัน	ความไวว้างใจให้กบัองคก์ร	นำามาซึง่การ 
ยอมรับและชื่อเสียง	นอกเหนือไปจากผลกำาไร		

	 ดังนั้น	การมุ่งพัฒนาให้เกิดสุขในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	ตามเป้าหมาย	
“องค์กรแห่งคว�มสุข”	จึงอาจสะท้อนได้จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	4	ด้าน	คือ			

	 1)		 ความผูกพันของพนักงาน	
	 2)		 อัตราการลาออกของพนักงาน	
	 3)		 ผลิตภาพแรงงานขององค์กร	
	 4)		 ผลิตภาพรวมขององค์กร	
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ปัจจัยด้�นผลลัพธ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคว�มสุข
ของพนักง�น

	 กระบวนการสร้างสุขในองค์กร	หรือ	MapHR	อันประกอบด้วย	ปัจจัย 
ดา้นการจดัการ	(M: Management)	ปัจจยัดา้นบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
ในทีท่ำางาน	(A: Atmosphere & Environment)	ปัจจยัดา้นกระบวนการสร้างสุข	 
(P: Process)	ปัจจยัดา้นสุขภาพกายและสขุภาพใจ	(H: Health)	และปัจจยัดา้น 
ผลลัพธ์องค์กร	 (R: Result)	 ปัจจัยต่างๆ	 ล้วนมีความเช่ือมโยงกันและกัน	 
ปัจจัยด้านหนึ่งอาจเป็นเหตุส่งผลทำาให้ปัจจัยด้านอ่ืนเกิดข้ึนได้	 ดังน้ัน	 
การทำาให้ปัจจัยทุกด้านมีความสมดุลและเหมาะสมตามบริบทขององค์กร 
จึงมีส่วนเกื้อหนุนให้คนในองค์กรเกิดสุขได้ตลอดช่วงเวลาการทำางานหรือ
การใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร

องค์กรมีสุข เพร�ะคนในองค์กรรักใคร่ผูกพัน

	 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย	 (PMAT)	 ได้สำารวจ 
ความคิดเห็นของพนักงานในบริษัทเอกชนช้ันนำาของประเทศไทย	 พบว่า	 
บริษัทที่มีคว�มมั่นคงสูงและให้ค่�ตอบแทนสูงไม่ได้ทำ�ให้พนักง�นเกิดคว�ม 
ผูกพันต่อองค์กรเสมอไป	 แต่เกิดจากการเอาใจใส่ของผู้บริหารองค์กรที่มี 
ต่อพนักงานมากกว่า	 สอดคล้องกับคำากล่าวที่ว่า	 “คว�มรักคว�มผูกพันเป็น 
ส�ยใยที่เชื่อมใจระหว่�งผู้บริห�รกับพนักง�นในองค์กร”

	 คำาว่า	“คว�มผูกพันต่อองค์กร”	มีความหมายดังนี้	

	 1)	 ทัศนคติทางบวกของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรและค่านิยม 
ขององคก์ร	พนกังานท่ีมีความผกูพันตอ่องคก์รจะตระหนกัถงึสภาพแวดล้อม 
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ของการทำาธุรกิจ	 การทำางานกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างผลการดำาเนินงาน																		 
และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร1

	 2)	 ความมุ่งม่ันและความสามารถที่จะอุทิศตนเพื่อความสำาเร็จ 
ขององค์กร2

	 3)	การแสดงออกถงึความสัมพนัธ์อันแนบแนน่ของบคุคลทีมี่ความรู้สึก 
เกี่ยวพันและยึดถือองค์กร	มีลักษณะสำาคัญ	3	ประการคือ	

  		 ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร	
  		 มคีวามเตม็ใจท่ีทุ่มเทความพยายามเพือ่ประโยชนข์ององคก์ร	
  		 มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะดำารงไว้ซึ่งความเป็น
	 	 	 	 	 สมาชิกภาพขององค์กร3

	 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	 (Employee	Engagement)	 
เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและนำามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์	
(Human	Resources)	มากขึน้ตามลำาดับ	รวมท้ัง	อัตราการลาออกและ	อัตรา
การลาป่วยของพนกังานดว้ย	เพราะทราบดวีา่เป็นปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์กบั
ผลประกอบการขององค์กร	

	 ความผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่อไปนี้	

	 1)	อัตราการขาดงาน	(Absenteeism)	 กล่าวคือ	 ผู้ที่มีความผูกพัน 
ต่อองค์กรสูงจะมีอัตราการมาทำางานอย่างสม่ำาเสมอ4 
	 2)	อัตราการลาออก	(Turnover	rate)	กล่าวคอื	บคุคลทีมี่ความผกูพนั 
ต่อองค์กรสูงจะมีความต้องการลาออกในระดับต่ำา5 
	 3)	ผลการปฏิบัติงาน	(Job	performance)	องค์กรที่พนักงานมีความ 
ผูกพันอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้มจะให้ผลการปฏิบัติงานที่สูงตามไปด้วย6 
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	 4)	การบรรลุเป้าหมายขององค์กร	(Organization	goal	attainment)	 
พนกังานทีม่คีวามผกูพนัตอ่องคก์รจะมีความตอ่เน่ืองในการเข้าร่วมกจิกรรม
ขององค์กรและมีความพยายามในการทำางานเพื่อทำาให้องค์กรบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้7 
 
	 นอกจากนี้	 ความผูกพันของพนักงานยังเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับ 
ประสบการณ์ในการทำางาน	(ความพึงพอใจต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการ)	 
ความสัมพนัธ์กบัเพือ่นรว่มงาน	การรบัรู้เป้าหมายขององคก์ร	การแสดงภาวะ 
ผูน้ำาของหัวหนา้งาน	การมีส่วนรว่มในการแสดงความคดิเห็น/ตดัสินใจ	โอกาส 
ในความก้าวหน้า	ความท้าทายของงาน	และผลที่ได้รับจากการทำางาน		
 
	 แล้วอย่างไร	จึงจะเรียกว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร	บางท่าน 
บอกวา่	ถา้อยู่นานกวา่	5	ปี	เข้าขัน้มีความผกูพนัเกดิข้ึนแล้ว	แตเ่มือ่สอบถาม 
เจ้าตัวกลับได้รับคำาตอบว่าอยู่นานเพราะไม่มีที่จะไป	 ดังนั้น	 จึงมีการพัฒนา 
เครื่องมือวัดความผูกพันของพนักงานขึ้น	อาทิ	The	Gallup	Organization8  
ได้พัฒนาคำาถาม	12	ประการ	Q-12	โดยแบ่งพนักงานออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ

	 1)		 กลุ่มที่มีความผูกพันต่อองค์กร	(engaged)	 มีลักษณะทำางาน 
ด้วยความเต็มใจ	ตั้งใจ	และคำานึงถึงองค์กรเป็นสำาคัญ	
	 2)		 กลุ่มที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร	 (not-engaged)	 
มีลักษณะขาดความกระตือรือร้น	ทำางานโดยไม่ตั้งใจ
	 3)		 กลุ่มที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร	 (actively	disengaged)
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีความสุขในการทำางาน	
 
	 การวัดความผูกพันของพนักงานยังอาจสะท้อนได้จากความเชื่อมั่นใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร	 ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามอย่างเต็มที่	และความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์กร
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องค์กรน่�อยู่ มีสุข คนไม่คิดตีจ�ก

	 การลาออกจากงานของพนักงานมีสาเหตุสำาคัญมาจากการไม่มี 
ความสุขในการทำางาน	 ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ	 ไม่มีความปลอดภัย 
ในการทำางาน	 ขาดการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน	 
รวมทั้ง	 ประเด็นเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน9  
ส่วนสาเหตุรอง	ได้แก่	ค่าตอบแทนสวัสดิการด้านต่างๆ	

อัตร�ก�รล�ออก (Turnover Rate) ของพนักง�น คำ�นวณได้จ�กสูตร
จำ�นวนพนักง�นที่ออกในช่วงเวล�นั้น

(พนักง�นต้นปี + พนักง�นปล�ยปี) / 2 X 100

คนยิ่งสุข ผลิตภ�พยิ่งเพิ่มพูน 

 ผลิตภ�พรวมขององค์กร (Total productivity) 
	 ผลผลิตที่ผลิตได้จากความสามารถโดยรวมในการบริหารสินทรัพย์ 
ท้ังหมดของกิจการ10	 ประกอบด้วย	 “ประสิทธิภ�พด้�นผลผลิต”	 ได้แก่	 
ปริมาณและคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าหรือผู้บริโภคพึงพอใจ	 
“ประสิทธิภ�พด้�นองค์กร”	 ได้แก่	 การมีบุคลากรคุณภาพ	 สุขภาพกายดี	 
ไม่เจ็บป่วย/บาดเจ็บจนต้องหยุดพักงาน	 ขวัญและกำาลังใจดี เยี่ยม	 
ผู้นำามีวิสัยทัศน์ ในการนำาองค์กร	 เกิดบรรยากาศ	 สภาพแวดล้อมและ 
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี	 สะอาด	 ปลอดภัย	 เกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์กร 
โดยรวม	 และประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 การลดข้ันตอน	 
ประหยัดเวลา	ลดการสูญเสียทรัพยากร	ทำาให้เกิดผลได้ตามเป้าหมาย	
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	 การคำานวณผลิตภาพรวม	ใช้สูตรดังนี้

 ผลิตภ�พรวม  =                   ผลผลิตในรอบปี
                       สินทรัพย์ดำ�เนินง�น * + ค่�ใช้จ่�ยด้�นแรงง�น
                                 (* ใช้ค่�เฉลี่ยต้นงวดและปล�ยงวด)

กำ�ลังคน สร้�งง�น สร้�งผลผลิต 

 ผลิตภ�พแรงง�น (Labor productivity) 
	 เป็นผลมาจากการคำานวณอัตราส่วนของผลผลิตในปีปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับจำ านวนพนักงาน ท้ังหมดในองค์กร	 (ต่อคนหรือ 
ตอ่ชัว่โมงการทำางาน)11	ดงันัน้	ผลผลติขององคก์รจะเพิม่ข้ึนมาก	-	นอ้ยเพยีงใด	 
มาจากปัจจัยหลักเร่ืองคนในองค์กร12	 องค์กรจึงจำาเป็นต้องจัดสรร 
ทรพัยากรตา่ง	ๆ 	เพือ่ให้คนทีอ่ยู่ในองคก์รทำางานอย่างมีความสขุ	เกดิพลังงาน 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถลดความผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน	ลดต้นทุนในการผลิต	สร้างผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพให้กับ
องค์กร

	 การคำานวณผลิตภาพแรงงาน	ใช้สูตรดังนี้

      ผลิตภ�พแรงง�น  =            ผลผลิตในรอบปี
                                         จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด*
                                   (* ใช้ค่�เฉลี่ยต้นงวดและปล�ยงวด)

	 จะเห็นไดว้า่การมีบคุลากรทีมี่คณุภาพ13	ทำางานไดอ้ย่างเตม็กำาลังความ 
สามารถมีส่วนช่วยให้เกิดผลิตภาพที่ดีกับองค์กร	ดังนั้น	การพัฒนาบุคลากร 
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ให้มีคุณภาพควรพัฒนาคุณลักษณะดังนี้	
	 1)		 ความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ตามภารกิจ	
	 2)		 ความคิด	ทัศนคติ	ความริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบ
มีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ	ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	
	 3)		 สขุภาพรา่งกายสมบรูณแ์ข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคตอ่การปฏิบตังิาน	
	 4)		 สุขภาพใจสมบูรณ์	มีจิตอาสา	ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลรอบข้าง	
	 5)		 มนษุยสัมพนัธ์ดเีป็นผูป้ระสานความร่วมมือสามารถปฏบิตัภิารกจิ
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีในทุกระดับ	

	 องค์กรที่ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความสุขของพนักงาน14	 พบว่าเกิด
ผลผลิตขึ้น	2	ส่วน	คือ	

 สว่นทีห่นึง่ ผลตอ่พนักง�น ไดแ้ก	่ความพงึพอใจตอ่สถานทีท่ำางาน	มีความ 
สมัพนัธ์ทีดี่ระหวา่งเพือ่นรว่มงาน	เกดิความรกัและภกัดตีอ่องคก์ร	การลาออก 
และขาดงานลดลง	

 ส่วนที่สอง ผลต่อองค์กร	 ได้แก่	สินค้าและบริการมีคุณภาพ	องค์กร 
มีภาพลักษณ์ที่ดี	ผลผลิตเพิ่มขึ้น	และต้นทุนการผลิตลดลง	

	 การสร้างสุขในองค์กรเกิดผลท้ังในระดับพนักงานและระดับองค์กร	
กลา่วคอื	ทำาให้พนกังานเกดิความพงึพอใจ	มีความสัมพนัธ์อันดรีะหวา่งเพือ่น
ร่วมงาน	 มีความจงรักภักดีต่อองค์กร	 การลาออกและการขาดงานลดลง	 
สว่นผลทีเ่กดิข้ึนในระดบัองคก์ร	ไดแ้ก	่คณุภาพสินคา้และบริการดข้ึีน	องคก์ร 
มีภาพลักษณ์ที่ดี	ผลผลิตเพิ่มขึ้น	และต้นทุนการผลิตลดลง	
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