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หนังสือ “A Perspective on 2030 Business Visions” เล่มนี้ 

เกดิจากการด�าเนินโครงการผลส�าเรจ็ของการขบัเคลือ่นองค์กรสขุภาวะอย่าง

บูรณาการ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยชี้ให้เห็นมุมมอง ความคิด และวิสัยทัศน์

ของเจ้าขององค์กร (CEO) หรือผู้บริหารระดับสูง และทีมงาน (TEAM)  

ขององค์กรหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาองค์กร และ

การพฒันาคน เพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงของโลกธรุกจิ และอตุสาหกรรม 

สู่การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีอันล�้าอนาคตในยุค 2030 ภายใต้การ

สนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้อ่านจะได้รับแนวความคิดใหม่ๆ ความคิดนอกกรอบที่คิดไม่ถึงว่า

ความคิดแบบนี้มันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทาง

ในการเตรียมตัวเองให้มีความพร้อมในการมีชีวิตอยู่กับโลกแห่งเทคโนโลยี 

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ ่งห่มไทย ขอขอบคุณผู้บริหาร 

ทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองดีดี ที่เป็นประโยชน์ของการที่จะมีชีวิต 

อยู่อย่างรอด ถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
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Thailand Perspective : 
มองมุมใหม่ เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม

ส่อง Vision 2030 เพ่ือพลิกธุรกิจไทย 
และอุตสาหกรรมโลก

CEO Forum “how to make your workplace healthy” # 1
ภายใต้กิจกรรม กระตุ้นแนวคิดแกนนําองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการต่อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 

ณ โรงแรม อนันตรา ถนนนราธิวาส-ราชนครินทร์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

4

จะรู้อะไรก็ไม่สู้การรู้ที่มาตัวเอง 
คิดจะแข่งขันกับใครต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อน



A Perspective on 2030 Business Visions

5

ขอตคีวามค�าว่า “ความสขุแบบรอบด้าน” ด้วยค�าว่า “การมปัีญญา” 

น่ันคอื ความสขุ ถอืเป็นความสขุทีล่กึซึง้กว่าการยิม้ หวัเราะ หรอืการไปเทีย่ว 

ตอบได้ว่าปัญหาเป็นยอดของความสุข เช่นนี้ จะท�าอย่างไรให้บริษัทท�าก�าไร

มากขึ้น ท�าอย่างไรที่จะให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มแข่งกับต่างประเทศได้ 

ตัวผมเองมีความรู้น้อยมากเพราะเชื่อว่าทุกท่านมีความรู้ มีประสบการณ์ 

อยู ่มากแล้ว แต่ถ้าผมมาช่วยเสริมความคิดบางอย่าง แล้วท่านน�าไป

สังเคราะห์ หรือปรับแต่งให้เป็นปัญญาได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี

มองถึงอนาคตของประเทศไทยผมจะคิดถึงอนาคตโดยการมองอดีต

ด้วย ในความคดิของคนฝรัง่จรงิๆ แล้วไม่จ�าเป็นต้องถกูต้องเสมอไป คณุต้อง

มีแรงต้านแทนความคิดของพวกเขาบ้าง ไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยไม่มีอดีต 

เพราะทกุอย่างมนัองิกบัอดตีทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้เราต้องย้อนไปถงึวธิคีดิของ

คนไทยโดยจะชอบน�าอุดมคติ และแบบอย่างของประเทศอื่นๆ ที่เขาท�าได้ดี

มาเทยีบกบัความเป็นจรงิของตัวเอง ความเป็นจรงิของเราไม่ว่าจะเป็นผลงาน 

ของบริษัท ผลงานของตัวเรา ผลงานของประเทศเราถ้าเทียบกับอุดมคติ 

ไม่ได้ หรือเทียบกับที่ประเทศอื่นเขาไม่ได้ก็จะท้อแท้สิ้นหวังหมดก�าลังใจ

ผมเห็นอะไรมาเยอะพอสมควร เห็นคนไทยเจริญขึ้นมาเยอะมาก  

ผมจะไม่เชื่อที่ใครบอกว่าประเทศไทยล้าหลัง สมัยผมเป็นเด็กประเทศไทย

ทุกแห่งมีขอทาน และเป็นโรคเรื้อนด้วย ผมเกิดในสมัยประเทศไทยยังไม่มี

ส้วมซึมมีแต่ส้วมหลุมปัจจุบันก็เป็นชักโครกแล้ว ถนนหนทางเมื่อก่อนเป็น
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ลูกรังไปไหนที่ไหนก็ใช้รถไฟ รถยนต์ก็จะมีแต่รถบรรทุกหน้าฝนก็วิ่งไม่ได้

เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลากลางคืนก็ไม่ค่อยจะมีคนจับรถ (ด่าน) 

เพราะอันตราย โรงเรียนในจังหวัดที่สอนถึงระดับมัธยมปลายก็มีจังหวัดละ 

2 แห่ง เท่านั้น ชาย 1 โรงเรียน หญิง 1 โรงเรียน ผมเกิดที่จังหวัดล�าปาง 

ถือเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคเหนือ สถาบันการศึกษาที่สูงที่สุด คือ โรงเรียน

การช่างชาย และการช่างหญิง ยังไม่มีราชภัฏ ราชมงคล และมหาวิทยาลัย

แต่อย่างใด ตอนผมเป็นนิสิตที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผมเคยเป็นนายก

สโมสรนิสิตจุฬาฯ ตอนเราออกมาเดินขบวนมีคนมุงดูเรา เขารู้สึกว่าเราเป็น

ปัญญาชนชั้นสูง เรียนก็ยังไม่จบแต่ชาวบ้านก็มองเราว่าเป็นผู้น�า เพราะ 

ชาวบ้านทีม่ามุงดเูราเขาเรยีนจบแค่ ป.4, ป.7 เท่านัน้ แต่ ณ วนันีป้ระเทศไทย

เราพัฒนาเรื่องการศึกษามากขึ้น

ประเทศไทยจัดให้เป็นประเทศยากจน ทุกวันนี้ประเทศไทยมีรายได้

ปานกลางระดับบน สมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักประเทศไทยรู้จักแค่ประเทศ

สยาม เวลาผมไปเรียนที่อเมริกาก็บอกเขาว่ามาจาก ไทยแลนด์ (Thailand) 

แต่เขากลับเข้าใจว่าเป็นประเทศไต้หวัน (Taiwan) แต่ปัจจุบันประเทศไทย

เป็นประเทศหน่ึงทีค่นทัว่โลกแวะมาเยีย่มเยอืน มาท่องเทีย่ว มาพกัผ่อน เป็น

มหาอ�านาจการท่องเที่ยว 1 ใน 4 ของโลก เมื่อเร็วๆ นี้นิตยสารของ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการเดินทาง  

โหวตให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีสุดในการท่องเที่ยว จากส�ารวจทั่วโลก

มาแล้วว่า พบว่า คนไทยเป็น The Best People of the World เพราะ

ฉะนั้น ณ สถานการณ์ปัจจุบันเราก�าลังมองตัวเองไม่เหมือนกับที่โลกมองเรา 



A Perspective on 2030 Business Visions

7

ในความเป็นจรงิประเทศไทยจัดเป็นประเทศหนึง่ในโลกทีป่ระสบความ

ส�าเรจ็มาก ประเทศไหนในโลกบ้างทีไ่ม่มสีงครามตดิต่อกนัมา 200 ปี ประเทศ

เราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนั้น 200 ปี ที่เรามีแต่สันติภาพ เวียดนามเพิ่งจะ

จบสงครามไปเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา อินเดียจบสงครามไปเมื่อสงครามโลก

ครั้งที่ 2 จีนสิ้นสุดตอนที่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดประเทศเมื่อปี 2492 เราอย่าไป

มองด้านการเมืองมากนัก ถ้าเรามองด้านการเมืองอย่างเดียวจะเกิดอาการ

ท้อแท้ เพราะมันไม่ใช่ภาพที่จริงเท่าไรนัก ปัจจุบันคนไทย ภาคธุรกิจไทย 

สงัคมไทยมนัโตของมนัขึน้มาเอง ทีเ่ราวางแผนมนัจะไม่ค่อยส�าเรจ็แต่ทีส่�าเรจ็

กลับไม่ค่อยได้วางแผนเพราะฉะนั้นการมองประเทศไทยในอนาคต ผมมอง

เร่ืองบวกเป็นหลักจะไม่มองเรื่องลบ ฐานะผู้บริหารอย่าไปมองแต่เรื่องลบ 

เราต้องมองถึงโอกาสไม่ใช่ปัญหา คนที่มองปัญหาไม่สามารถจะเป็นผู้น�าได้ 

ถ้ามองโอกาสสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองไทยมีอยู่ 2-3 อย่าง คือ

1. คนไทยเป็นคนที่วิเศษ มีน�้าใจ ไม่รังเกียจคนต่างชาติ เกิดสึนามิขึ้น

คนทัง้โลกโค้งหวัให้คนไทย พายแุคทรน่ีาทีถ่ล่มหลยุเซยีน่าท�าให้คนอเมรกินั

เห็นว่าคนอเมริกันไม่ใช่คนดีเท่าไร เนื่องจากเมื่อเกิดพายุจะมีพวกขโมยของ

ทันที 

ประเทศไทยมีองคมนตรีหลายท่านที่ไม่ได้เป็นคนไทยแท้ๆ เช่น  

คณุสนัต ิทกัราล บรรพบรุษุเป็นคนอนิเดยี ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานศาลฎกีา 

และเป็นองคมนตรีของในหลวงรัชกาลที่ 9 พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา 

บรรพบรุษุเป็นชาวองักฤษ ผูว่้าราชการจังหวดั หรอืนายทหาร กเ็ป็นลกูหลาน

คนจีนทั้งนั้น เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเปิดโอกาสให้กับคน 

ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม คนจนของประเทศไทย 

ก็น่ารักมากไม่อิจฉาริษยาคนรวย ไม่เคียดแค้น ผมพักอาศัยอยู่ย่านสุขุมวิท

มีทั้งคนรวยและคนจนอาศัยอยู่ด้วยกัน ตอนเช้ามาก็มีหมูปิ้ง หมูย่างขายให้

กรรมกรในราคาถูก แต่คนรวยก็ยังมาซื้อกิน ไม่เคยรังเกียจว่าเป็นอาหาร

คนจนเช่นนี้ก็อยู่กันได้อย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งที่ส�าคัญ
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เพราะฉะน้ันการท�าธรุกจิทีเ่กีย่วกบัคน ผมมองว่าจะไปได้ดโีดยเฉพาะ

สนัถวไมตร ีการดแูลคน ธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว บรกิาร สขุภาพอนามยั 

ความสุขทางจิต การแก้ปัญหาความยุ ่งเหยิงชีวิต ความบันเทิงรื่นเริง  

เรื่องพวกนี้คนไทยเก่งหมด ผมจึงบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมา คือ “ลั่ลล๊า  

economy” เราท�าเรื่องนี้เก่งที่สุด และโลกแข่งกับเรายาก แต่ถ้าเราไปเน้น

เรื่อง 4.0 ทั้งโลกก็สามารถแข่งขันกับเราได้หมด เพราะเราตามเขาไม่ทัน  

แต่ก็ไม่ได้ทิ้ง 4.0 เราสามารถศึกษา และน�าบางส่วนมาใช้ได้แต่อย่าไปคิด 

จะแข่ง 4.0 กับใครได้ เพราะเราไม่เคยแข่งกับใครได้เราตามเขาตลอด

โรงพยาบาล และการศึกษาของไทยเราไปได้ดีมาก มหาวิทยาลัย 

ในประเทศไทยต่างชาติเข้ามาเรียนก็มีไม่น้อย ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับความงาม 

เรากไ็ปได้ด ีเพราะเราสวยเสมอไม่มผีูห้ญิงทีไ่หนในโลกแต่งตวัดกีว่าผูห้ญงิไทย 

อีกส่ิงหน่ึงที่เป็นข้อได้เปรียบของคนไทย ในปี 2030 คือ คนท่ีมีความสุข  

คนที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ระบบล้มเหลว หรือระบบยุ่งเหยิง คนไทยอยู่

ได้แต่คนต่างชาติอยู่ยาก 

2. จุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ต้ังของประเทศไทยเป็นเลิศที่สุด 

ในโลก เพราะเราอยู่ติดทะเลเกือบทุกภูมิภาค เรามีชายทะเลเยอะที่สุดเป็น

อนัดบั 2 รองจากเวียดนาม แต่เวียดนามตดิอยูก่ับทะเลเดียว คอื ทะเลจนีใต้ 

มหาสมทุรเดยีว คอื มหาสมทุรแปซฟิิก แต่เราตดิกบั 2 ทะเล คอื ทะเลอ่าวไทย 
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และทะเลอันดามัน 2 มหาสมุทร คือ 

มหาสมทุรอนิเดีย และมหาสมทุรแปซฟิิก 

เมื่อก่อนมหาสมุทรที่ส�าคัญที่สุดในโลก 

คือ มหาสมุทรแอตแลนติก แต่ปัจจุบัน

มหาสมุทรที่ส� า คัญที่สุดในโลก คือ 

มหาสมทุรอนิเดีย และมหาสมทุรแปซฟิิก 

โดยเฉพาะส่วนทีเ่ป็นทะเลจีนใต้ อ่าวไทย

เราต ่อกับทะเลจีนต ่อกับมหาสมุทร

แปซิฟิก และอีกด้านหนึ่งก็ต่อกับทะเล

อันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย จังหวัดสตูลของไทยอยู่ติดกับช่องแคบ

มะละกาซ่ึงเป็นช่องแคบทีส่�าคญัทีส่ดุในการเดินทะเล ณ ตอนนี ้เพราะสนิค้า

ทั่วไป น�้ามัน และแก๊ส ที่เดินทางผ่านช่องแคบนี้ มีมูลค่าเป็น 2 - 3 เท่าของ

คลองซูเอส และคลองปานามาด้วยซ�้า

ฉะนัน้เราเป็นศนูย์กลางของอาเซยีน ประเทศไหนจะเดนิทางกจ็ะต้อง

ผ่านประเทศไทย ประเทศจีนจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียก็ต้องผ่าน

ประเทศไทยก่อน เขาคิดจะท�ารถไฟความเรว็สงูลงไปถึงประเทศสงิคโปร์ และ

ต่อไปถงึเกาะสมุาตรา และจากเกาะสมุาตรากข้็ามมาท่ีเกาะชวา ประเทศไทย

จะเป็นศนูย์กลางของการเดินทางของคนคร้ังใหญ่ และเป็นจดุทีท่�าให้อาเซยีน

เชื่อมกับจีน และอินเดีย 
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ตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศจีน ถือได้ว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 

และอีกไม่เกิน 5-7 ปีข้างหน้า เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะใหญ่ว่าสหรัฐอเมริกา 

ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ตอนนี้ถ้านับก�าลังซื้อแล้วเศรษฐกิจของประเทศจีน 

ใหญ่กว่าเศรษฐกิจของอเมริกาด้วยซ�้า เนื่องจากจ�านวนเงินเท่ากันแต่จีน

สามารถซือ้ของได้มากกว่าสหรฐัอเมรกิา เพราะฉะนัน้ตลาดจนีถอืเป็นตลาด

ที่ใหญ่ที่สุด

ประเทศอนิเดียซึง่เคยเป็นเมอืงขึน้ขององักฤษ ตอนนีเ้ศรษฐกจิอนิเดยี

ก็เติบโตกว่าเศรษฐกิจอังกฤษ แต่ยังถือว่าเล็กกว่า เยอรมนี ฝรั่งเศส และ

ญี่ปุ่น แต่ในปี 2030 เศรษฐกิจอินเดียจะใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก อินเดีย

เคยเบีย่งเบนความสนใจไปด้านฝ่ังด้านตะวนัตก เพราะรบกบัปากสีถาน และ

สนใจอ่าวเปอร์เซียของตะวันออกกลาง แต่ในเวลานี้อินเดียเบี่ยงเบนความ

สนใจไปในด้านตะวันออก อาเซียน และจีนเป็นหลัก เพราะเศรษฐกิจของ

อาเซียน และจีนเติบโตอย่างสม�่าเสมอและรวดเร็วมาก อินเดียท�ารถไฟที่วิ่ง

ไปที่ประเทศเมียนมา หลังจากนั้นจะต่อไปที่ประเทศจีน หรือสิงคโปร์ก็จะ

ต้องผ่านประเทศไทยอยูด่ ีฉะนัน้ทีต่ัง้ของประเทศไทยถอืว่าเป็นสมรภมูท่ีิดมีาก 

นอกจากจะเป็นศูนย์กลางอาเซียนยังติดกับประเทศจีน และประเทศอินเดีย 

ซึ่งถือเป็นพลวัตใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลก 
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ปัจจุบันพลวัตการเจริญเติบโตของโลกไม่ได้อยู่ที่ตะวันตกแต่อยู่ที่

ประเทศจนี อนิเดีย ญีปุ่น่ และอาเซยีน เพราะฉะนัน้ แผ่นดนิของไทยจะไม่ใช่

แค่แผ่นดินของคนไทยเท่าน้ัน แต่คนอื่นจะเข้ามาใช้บริการเยอะข้ึน เช่น  

การเดนิทาง สญัจร ขนส่ง ล�าเลยีง แม้แต่การท่องเท่ียว เรากจ็ะเป็นศนูย์กลาง

แห่งการท่องเที่ยวของโลก เวลาพูดถึงเศรษฐกิจเราก็จะพูดถึงเกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรม แต่เกษตรกรรมท�ารายได้ให้ประชาชาติได้แค่ 8% 

อุตสาหกรรม 30% การท่องเที่ยว 20% ฉะนั้นถ้าอัตราการเติบโตยังเป็น 

เช่นนี ้ปี 2030 การท่องเทีย่วจะเพิม่เป็น 30% เท่ากบัอตุสาหกรรม เมือ่ก่อน

เรามองการท่องเที่ยวเป็นเรื่องรอง แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวควรจะเป็นเรื่อง

หลัก การเกษตรของเราก็ยังส�าคัญอยู่แต่การท่ีเกษตรจะมีรายได้มากข้ึน 

ต้องเปลี่ยนมาเป็น “เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว” โดยเฉพาะการท่องเท่ียง 

เชิงนิเวศน์ และประเทศไทยอุดมไปด้วยธรรมชาติ และป่าไม้นานาพันธุ์  

แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าลดลงเนื่องจากเกิดการตัดไม่ท�าลายป่า ปัจจุบันพื้นที่ป่า

ของเรามีไม่ถึง 40% แต่ทางป่าชายแดนด้านตะวันตกของเราที่ติดชายแดน

เมียนมา ตั้งแต่แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เป็นพื้นที่

ป่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีความหลากหลายทางชีวภาพไม่น้อยกว่า 

ป่าอเมซอน สิ่งที่เห็นชัดก็คือ มีเสือโคร่ง ช้าง นกมากขึ้น เป็นสุดยอดแห่ง

ห่วงโซ่อาหาร “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” ควรจะใช้ประโยน์

จากตรงน้ีให้มากขึ้น ป่าอีกประเภทหนึ่งของไทยซึ่งเป็นป่าระดับโลกก็คือ 

ป่าชายเลน ท่ีจังหวัดระนอง ชุมพร จันทบุรี เป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ ์

ระดับโลก ความสมบูรณ์ของป่าทั้ง 2 แบบนี้ถือเป็นความส�าเร็จของ 

ราชประศาสนศาสตร์ของในหลวงรชักาลที ่9 ท่านทรงปลกูป่า ดแูลป่าชายเลน 

ที่จันทบุรีจากเดิมที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้จนกลับมาคืนสภาพเช่นเดิม

จากนีต่้อไปจนถงึปี 2030 การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอะไรกต็ามทีเ่กีย่วกบั 

ภมูศิาสตร์ถอืเป็นเรือ่งทีห่น้าท�าทัง้สิน้ เพราะตอนนีเ้ศรษฐกจิด้านภมูศิาสตร์

ประเทศไทยก�าลังโตประมาน 4% ถ้าสามารถขยับไปถึง 5% ได้จะดีที่สุด  

แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราจะต้องท�าโครงสร้างพื้นฐานในด้านการคมนาคม
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ขนส่งให้มคีวามเชือ่มโยงครอบคลมุทัง้อาเซยีน เพราะทุกภมูภิาคของประเทศ

เชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ เช่น ภาคอีสานเชื่อมกับประเทศ สปป.ลาว จีน  

ภาคเหนือเชื่อมกับประเทศเมียนมา จีน สปป.ลาว ภาคอีสานตอนใต ้

เชื่อมกับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ภาคใต้เชื่อมกับมหาสมุทร ประเทศ 

อินโดนิเซีย เกาะชวา เป็นต้น

ปัญหาอีกอย่างของคนไทย คอื ไม่กล้าท่ีจะคดิการใหญ่ แตกต่างจาก

คนจนีเป็นชาตทิีไ่ม่กลวัอะไรทัง้สิน้ ก�าแพงของจนีทีม่คีวามยาวหลายพนัไมล์

เป็นก�าแพงประเทศไม่ใช่แค่ก�าแพงเมือง คลองของจีนเชื่อมระหว่างแม่น�้า

แยงซีกับแม่น�า้เหลือง เป็นคลองขดุยาว 2,000 กโิลเมตร ส�าหรบัประเทศไทย

คลองขุดของไทยเรายาวที่สุดน่าจะเป็นคลองแสนแสบที่เชื่อมกับแม่น�้า

เจ้าพระยา แม่น�้าบางปะกง มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร คนไทยเรา

ไม่เคยกล้าคิดเพราะถูกฝึกให้มีแต่ความกลัว แต่คนไทยยุคดั้งเดิมไม่ได้เป็น

เช่นนั้น ยกตัวอย่างพระมหากษัตริย์สมัยก่อนจะเน้นเรื่องคิดการใหญ ่

เป็นส�าคัญ แต่คนสมัยนี้มักจะคิดว่าเขาเก่งกว่าคนโบราณ เพราะคนโบราณ

ล้าหลังนั่นเอง

เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องอดีตถือเป็นเรื่องส�าคัญ สมัยก่อนการค้า

ของไทยผลผลติไม่ได้มาจากการท�านาอย่างเดียว แต่เราค้าขายกบัจนีมาเกอืบ 

700 ปีแล้ว รู้จักชา เครื่องปั้นดินเผา เราเป็นชาติที่เปิดโลกทัศน์ มีทะเลเป็น

ประตูของสู่บ้านเรา เพราะสิ่งที่เรามีมากที่สุดก็คือทะเลกับมหาสมุทร แต่

ปัจจุบันเรายังใช้ประโยชน์จากทะเลได้น้อยมากถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย 
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ประเทศไทยมอีนาคตมากกว่าประเทศอืน่ด้วยซ�า้ตอนนีเ้งนิบาทไทยแขง็มาก

คนต่างชาติก�าลังมาลงทุนกัน คนไทยชอบความส�าราญ ชอบเที่ยว ไม่ชอบ

ท�างานหนัก แต่ผมกลบัสงัเกตว่าคนไทยไม่ธรรมดาถ้าเป็นงานทีช่อบกม็กัจะ

ท�าจนดึกดื่น เช่น ร้านอาหารในกรุงเทพฯ เปิด 24 ชั่วโมง ในขณะที ่

ต่างประเทศไม่ค่อยมี แสดงว่าคนไทยเป็นคนขยันแต่ที่ขี้เกียจเพราะไม่ชอบ

ในงานที่ท�าเท่านั้นเอง 

โลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไป การท่องเที่ยว การเล่น การพักผ่อนกลาย

เป็นธุรกิจ กลายเป็นอุตสาหกรรม ส่วนการท�าหรือประดิษฐ์อะไรที่ซ�้าๆ ก็จะ

กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ล้าสมัยก�าลังจะมลายหายไปเรื่อยๆ ทั้งการปฏิบัติ

ตวัต่อคนกไ็ม่เหมอืนกนัคนไทยเก่งทีส่ดุ คอื การปฏบิตัต่ิอคนให้เท่าเทยีมกนั

นั้นท�าไม่เป็น ยกตัวอย่าง ถ้าคุณซื้อตั๋วเครื่องบิน ชั้น first Class หรือชั้น 

Business ของการบินไทย พนักงานก็บริการเราดีมาก คนไทยถนัดในการ

ท�าให้เรารู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์ เมื่อก่อนนี้ท�าไปก็ไม่ได้อะไร แต่เดี๋ยวนี้สามารถ 

น�ามาเป็นธุรกิจได้การท�าให้คนรู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์ นอกจากนี้คนไทยยังมี 

ความสุขแบบง่ายๆ มีความทุกข์ยาก ศาสนาพุทธหล่อหลอมจิตใจเราให้เป็น

คนปล่อยวาง ท�าให้เป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่ง คนไทยฆ่าตัวตายน้อยลง  

แตกต่างกบัประเทศจนี เกาหล ีญีปุ่น่ ทีม่คีนอยากฆ่าตวัตายเป็นจ�านวนมาก

เพราะเขาจริงจังกับชีวิตนั่นเอง
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การจะเป็น 4.0 คุณต้องเก่งคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี วิศวะฯ และ 

อีกมากมาย ซึ่งโดยพ้ืนฐานของคนไทยไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ แต่เรา

พยายามบังคับคนให้เก่งเรื่องพวกนี้ เพราะโดยพื้นฐานของคนไทยแล้ว 

ชื่นชอบการเรียนรู้จากการดูคนอื่นท�า เลียนแบบ และดัดแปลงอยู่แล้ว 

เรือ่งเวลาการท�างานปัจจุบนัอย่าท�างานมากจนเกนิไป หยดุท�างานแล้ว

ออกไปเที่ยวบ้าง เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น เอาเงินจากกรุงเทพฯ ไปกระจาย 

ในทุกจังหวัด ฉะนั้นอะไรที่ดีในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ดีในสมัยนี้ ส่วนอะไร 

ท่ีครึง่หน่ึงเคยไม่ดใีนวนันีโ้ลกมนัเปลีย่นอาจจะดกีเ็ป็นได้ เพราะฉะนัน้ความ

คิดของเราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับโลกปัจจุบัน 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ประเด็นการแลกเปลี่ยน

“ในฐานะผู้ประกอบการเราต้องปรับตัวให้เขากับโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต แต่ถ้าหากธุรกิจปรบัตวัไม่ได้ เนือ่งจากขาดความเชีย่วชาญ ความ

ช�านาญ แล้วมนัล้มเหลวพนกังานทีอ่ยูก่บัเรามานานกจ็ะโดนผลกระทบไปด้วย 

แล้วเราจะดูแลพนักงานเหล่านี้ให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญความเสี่ยงนี้ 

อย่างไร ?”

ค�าตอบ

เมื่อ 10 ที่แล้วโลกที่ตะวันตกไม่ได้เป็นผู้น�าอย่างเดิม แต่ในเวลานี้ 

มันจะเป็นโลกที่ตะวันออกมีบทบาทส�าคัญขึ้นมามาก โดยเฉพาะจีน อินเดีย 

และอาเซียน เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องมองตะวันออกให้มากขึ้น 

ใช้โอกาสทางเศรษฐกิจอันเกิดจากภูมิศาสตร์ของเราท่ีดีมาๆ ให้มากข้ึน  

หมัน่ศกึษาหาความรูส้ม�่าเสมอจะเบือ่หน่ายความรูไ้ม่ได้ คนไทยเป็นคนทีไ่ม่

ค่อยจริงจังในเรื่องความรู้ เรามักจะคิดว่าเป็นเพียง “ใบขับขี่” เรียนหนังสือ

เพื่อให้ได้ใบขับขี่แต่ความจริงแล้วเราจะต้องใช้ความรู้ให้มากขึ้น

เรื่องการท�าอุตสาหกรรมแฟชั่นก็ต้องมีความรู้ ต้องช่างคิด ช่างสังเกต 

คนที่ท�าธุรกิจโดยเฉพาะ CEO ต้องรู้เรื่องอื่นให้มากขึ้น เพราะถ้ารู้แต่เรื่อง

ธุรกิจก็จะเปลี่ยนแปลงมากไม่ได้ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถ้าไม่รู้เรื่องอื่นๆ 

ด้วย มนัจะผลกัดนัธรุกจิได้น้อย จะตามหลงัตะวนัตก แต่ถ้าเรามคีวามรูด้้าน

ประวัติศาสตร์ เรื่องแฟชั่นไม่ได้มีแค่คนไทยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน 

ภาคใต้ เท่านั้น บางทีเราอาจจะต้องอาศัยแรงบันดาลใจจากศิลปะภูมิภาค 

อื่นๆ หรือในต่างประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย จากนั้นพยายามสร้าง

สินค้าขึ้นมาเป็นของใหม่ สิ่งเหล่านี้เองที่จ�าเป็นจะต้องใช้ความรู้ 

ส�าหรบัคนท�าธรุกจิไม่ควรคดิเฉพาะเรือ่งก�าไร-ขาดทนุ เราจะเป็นผูน้�า

สังคมเราต้องรู้เรื่องสังคมให้มากถึงจะมีบทบาทท่ีใหญ่ข้ึน เรื่องธุรกิจก็ต้อง

ท�าให้ดี สังคมก็ต้องดูแล เพราะถ้าสังคมไม่ดีธุรกิจก็ไม่ได้ ถ้าสังคมไทยท�าให้

คนมีคุณภาพไม่ได้พนักงานของเราก็ไม่มีคุณภาพ เราควรใช้ความคิด หรือ
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ทฤษฎีแบบไทยๆ ให้มากขึ้น สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราออกมาให้

ได้เราถึงจะอยู่รอด

ภาพบรรยากาศกิจกรรม



A Perspective on 2030 Business Visions

17

มาสเตอร์คูล เราท�าธุรกิจเกี่ยวกับพัดลมไอเย็น พัดลมไอน�้า แก้ปัญหา

อากาศร้อน ทิศทางเราก�าหนดไว้ว่า มาสเตอร์คูล เป็นแค่ SME การบริหาร

จัดการธุรกิจก็ยังคงเป็นเหมือนบริษัทเล็กๆ ที่ยังจ�าเป็นต้องใกล้ชิด ณ วันนี้

สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ โลกมันเปลี่ยนการท�าธุรกิจแล้วไม่มีปัญหาเลยผมถือว่า

โชคร้าย เพราะอารมณ์ธุรกิจตอนนี้มันเหมือนไฟไหม้ก�าลังลุกลามไปเรื่อยๆ 

ทิศทางและการพัฒนาบุคลากรตนเอง

โลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง 
ส่ิงที่เราต้องเปลี่ยนตาม คือ 

แผนธุรกิจ และคน

คุณนพชัย วีระมาน
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตามผมมั่นใจว่าถ้าคุณไม่รู ้ตัวว่าไฟก�าลังลามเข้ามาใกล้เราแล้ว  

การที่มารู้ตัวอีกทีเอาตอนที่ไฟมันไหม้บ้านแล้ว ณ วันนั้นคุณจะแก้ไขอะไร 

ก็สายไป ธุรกิจก็เช่นเดียวกันการที่ยอดขายไม่ดีกลับโทษว่าปัญหาเกิดจาก

ภาวะทางเศรษฐกจิทีไ่ม่ดี แต่ลมืมองไปว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ คอื โลกมนัเปลีย่นแปลง

นั่นเองโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อธุรกิจมากที่สุด คือ 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค ณ วันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก การ

ที่ลูกค้าจะหาซื้อสินค้า การตัดสินใจเลือกสินค้า มองว่าปัจจุบันเรามีระบบ

ออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น บางทีเขาไม่ได้ซ้ือของผ่านทางระบบ

ออนไลน์ แต่เขาใช้ระบบออนไลน์ช่วยในการตัดสินใจ พฤติกรรมเหล่านี้เรา

ต้องยอมรับให้ได้

2. สภาพแวดล้อมการแข่งขัน โลกปัจจุบันการแข่งขันมันสูงมาก คู่

แข่งเพิม่ขึน้และแขง็แกร่งมากขึน้อย่างรวดเรว็ โอกาสทีเ่ราเคยสร้างไว้ปัจจบัุน

มันมีคู่แข่งเข้ามาแย่งพื้นที่เยอะขึ้น นี่คือความท้าทาย 

เพราะฉะน้ัน เทคนิคและกระบวนการถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ปี 2017  

มาสเตอร์คูลเรามีมีคู่แข่งเกือบ 70 ราย เติบโตเร็วมาก จากเดิมที่แทบไม่มี 

คูแ่ข่งเลย เพราะการหาซือ้สนิค้ามนัสะดวก และรวดเรว็ขึน้ เนือ่งจากมรีะบบ

ออนไลน์เข้ามานั่นเอง โลกมันเปลี่ยนถ้าเราปรับตัวไม่ทันอย่านึกว่าจะมี

จงัหวะในการเก็บเกีย่ว จะต้องมกีารต้ังเป้าหมายทีช่ดัเจน มกีารท�าการตลาด 

และที่ส�าคัญต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ และน่าเชื่อถือใน

คุณภาพ

เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องการท�างานให้มันมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย เรื่องคนกับเรื่องงาน ในความเป็นจริงธุรกิจจะประสบความ

ส�าเร็จ คุณต้องมีคนที่ใช่กับแผนที่ดี กลยุทธ์ (Strategy) วันนี้ทุกคนต้องรู้ 

แล้วว่างานที่เรารับผิดชอบในเชิงธุรกิจมันมีผลกระทบ เราจะหาจุดแข็ง 

ให้อุตสาหกรรมที่เราอยู่ยังไงกับสิ่งที่องค์กรคิดค้นขึ้น (Business Model) 

เรื่องพวกนี้ทุกคนคิดกันอยู่แล้ว และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ มันเป็นธุรกิจ
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คุณเอง คุณต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมการแข็งขัน เข้าใจเรื่องภาพรวมธุรกิจ

ของคุณแล้วก็หาให้เจอว่าอะไรคือทางออก

ทิศทางธุรกิจยุคใหม่ต้องเป็นทิศทางที่ยั่งยืน มีอะไรท่ีท�าแล้วคนอื่น 

ลอกเลียนยาก โดยส่วนตัวคิดว่าขายของอย่างเดียวเป็นเรื่องที่มีแต่จะแย ่

ลงไปเร่ือยๆ ถ้าคดิว่าจะขายของควรท�าสนิค้าทีไ่ม่เหมอืนใคร สนิค้าทีม่คีวาม

แตกต่างมันถึงจะยั่งยืน 

กลยุทธ์ส�าคัญ คือ พยายามสร้างเรื่องการบริการ เช่น เราท�าธุรกิจ 

เรื่องการประหยัดพลังงาน ในความเป็นจริงมันมีสินค้าไปขายแต่เราเห็นว่า 

การเดนิไปขายสนิค้าสิง่ทีล่กูค้าบอกกค็อืเขาจะเทยีบราคาข้างเดยีว วนันีเ้ลย

เปลีย่นแผนใหม่ว่าไม่ขายแต่ให้เช่า เพราะถ้าเราไปขายลกูค้ากต้็องมคีนลงทนุ

จ่ายเงินก้อนใหญ่ แล้วจะมาถามว่าประหยัดไหม คุ้มไหม มันก็จะมีค�าถาม

ตามมาเยอะ เราต้องเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ณ วันนี้ในทิศทางของธุรกิจงาน

บรกิารจะเป็นหวัใจส�าคญัทีค่นอืน่จะเข้ามาแข่งขนัยาก ในเชงิกลยทุธ์ทศิทาง

ธุรกิจเราจะมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนทิศทางอย่างไรท่ียังจะท�าให้ธุรกิจ

มันมีจุดแข็งอยู่รอด

Happy Workplace จากทมี SHARE สอนให้เน้นไปท่ี “คน” เป็นเรือ่ง 

ที่ยากมาก วันนี้เรารู้ว่าเราจะท�าอะไร เรามีทิศทาง เรามีกลยุทธ์ ปรากฏว่า
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คนที่เรามีเขาใช่หรือไม่ เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนแผนธุรกิจนั้นท�าได้แต่จะให้

เปลี่ยนคนให้ไปในทิศทางที่เราต้องการอันนี้เรื่องยาก แต่สิ่งที่เราต้องท�า คือ 

ท�าความเข้าใจเรื่องคนจริงๆ Happy Workplace ไม่ใช่เรื่องของการที่ท�าให้

พนักงานมีความสุข แต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องแก้ปัญหาในองค์กร คือ ถ้า

องค์กรประสบความส�าเรจ็พนกังานถงึจะมคีวามสขุ เราท�าโครงการมากเ็ยอะ 

เรียนรูท้ีจ่ะพยายามเปลีย่นแปลงคน สรปุว่าหวัใจส�าคญัในการท�างานกบัคน 

คือ คนที่ใช่ส�าหรับองค์กรเราควรจะเป็นคนแบบไหน เราก�าลังจะเปลี่ยนค่า

นยิม เปล่ียนความเป็นคนทีเ่ขาเป็นอยูใ่นสงัคมปัจจบุนัมาเป็นคนทีเ่หมาะกบั

องค์กรเรา ส�าหรับคนที่ใช่ของมาสเตอร์คูล คือ ต้องเป็นคนที่มุ่งมั่น พัฒนา 

ด้วยใจ

โครงการ Kool Talk

เกิดจากปัญหาด้านการสื่อสาร ได้เริ่มท�าโครงการ Morning Talk  

ให้แต่ละหน่วยงานคยุกนัในทกุเช้า หลงัจากนัน้ปัญหาในหน่วยงานเริม่ลดลง 

เพราะพนักงานแต่ละคนได้คุยกันว่าเจอปัญหาอะไร และจะหาทางออก

อย่างไร ปัญหาในหน่วยงานจงึลดลง แต่เมือ่กลบัประเมนิดบูรษิทัยงัมปัีญหา

เรื่องการสื่อสารในองค์กร จึงเกิดเป็น Morning Talk ทั้งบริษัท ท�าทุกวัน 

ทกุเช้า โดยใช้ Line เป็นช่องทางในการสือ่สารกนักบัตัวแทนแต่ละหน่วยงาน 

ช่วงแรกดเูหมอืนพนกังานจะไม่เข้าใจว่าท�าโครงการนีม้าเพือ่อะไร และจะได้

อะไร ณ วันนี้ครบ 100 วัน ที่ท�าโครงการ เห็นได้ชัดว่าพนักงานมีการสื่อสาร

กันดีขึ้น และคอยช่วยเหลือกันมากขึ้น ทุกเรื่องที่ท�ามักจะมีเรื่องดี และไม่ดี 

ช่วงเริม่ต้นมกัจะเหน็แต่เรือ่งไม่ด ีแต่ถ้าเราผลกัดนัให้ผ่านเรือ่งไม่ดไีปได้เรือ่ง

ที่ดีก็จะเกิดขึ้นเอง ปัจจุบันได้ท�าโครงการ Kool Talk ทุกเช้าวันละประมาณ

ครึ่งชั่วโมง สามารถช่วยแก้ปัญหาให้การท�างานลงตัวมากขึ้น

ส�าหรบัคน สิง่ทีส่�าคญัท่ีสดุ คือ เรือ่งค่านิยมถอืเป็นเรือ่งท่ีเปลีย่นแปลง

ได้ยากที่สุด และต้องใช้เวลามาก ฉะน้ันควรตอบค�าถามให้ได้ว่าองค์กร

ต้องการคนแบบไหน และสร้างคนแบบนัน้ให้ได้ คนทีจ่ะอยูก่บัองค์กรได้ควร

จะมีค่านิยมแบบเดียวกับองค์กร 
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บริษทัระดับโลกทีท่�าเกีย่วกบัเรือ่งคน พนกังานทีล่าออกส่วนใหญ่ไม่ใช่

เพราะเงนิเดอืน แต่เพราะพนกังานไม่รูส้กึผกูพนักบัองค์กร สรปุคอืพนกังาน

เขารูต้วัหรอืไม่ว่าเขามคีวามส�าคัญ รู้เร่ืองเป้าหมายองค์กรหรอืไม่ รูห้รอืไม่ว่า 

เขาท�าหน้าที่อะไร ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราอาจจะนิยามความสุขพนักงาน

ใหม่ไม่ใช่เร่ืองต้องให้สวสัดกิาร แต่เรือ่งการให้ความส�าคญั และเราจะท�างาน

กับทุกคนได้ง่ายขึ้น นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่า Engagement ความผูกพันของ

พนักงานในองค์กร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ทักษะที่ว่าสําคัญ 
ยังสู้ผู้นําที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้

อีซูซุกาญจนบุรี ถือเป็นบริษัทเล็กๆ เป็นดีลเลอร์ (Dealer) รถยนต์ 

การพัฒนาองค์กร และบุคลากรของเรา จากโจทย์ที่ทาง SHARE ให้มา  

มี 3 ข้อด้วยกัน 

1. บริษัท

2. ภาพรวมที่เราคิด

คุณณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จํากัด
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3. เรื่องที่มีอิทธิพลต่อองค์กรของเรา แม้กระทั่งการวางแผนจะพัฒนา

สู่อนาคตปี 2030

 

บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ�ากัด เราเป็นธุรกิจบริการด้านรถยนต์ยี่ห้อ 

อีซูซุ เฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี เรามี 3 สาขา นอกจากนี้ยังมีธุรกิจโรงแรม 

ปั๊มน�้ามัน และอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดกาญจนบุรีด้วย การท�างาน 

จะเป็นลักษณะของการให้บริการโดยเน้นเรื่องของคนในการให้บริการเป็น

หลัก นี่คือเหตุผลส่วนหน่ึงในการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เป้าหมายองค์กร เราพยายามผลักดันกันมาโดยตลอดระยะเวลา 3 ปี

ที่ผ่านมา อันดับแรก คือ ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองก่อน คือ มองว่าเราไม่ใช่

องค์กรใหญ่ดงันัน้เราต้องไม่หยดุนิง่ เพราะถ้าเราหยดุเมือ่ไร จะมคีนทีพ่ร้อม

จะก้าวน�าเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งส�าคัญ เราบอกพนักงานเสมอว่าต้อง

สร้างมูลค่าของตัวเองให้เกิดขึ้นแต่ต้องเกิดด้วยความภูมิใจของพนักงานเอง 

เพราะถ้าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่ได้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์

ในส่วนงานของตวัเอง ปัญหากค็อืต้องรอหวัหน้าเพยีงคนเดยีวทัง้หมดนีไ้ม่มี

ทางที่เราจะเท่าทันกับโลกที่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงไปได้แน่นอน 

การยกระดับมาตรฐาน และการบริการเพื่อให้ทันโลกดิจิทัล (Digital) 

กบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีเ่ราต้องตระหนกัให้มาก คอื ต้องเพิม่ความ

แตกต่างให้กับตัวเองมากที่สุด เราเป็นดีลเลอร์ (Dealer) รถยนต์ซ้ือท่ีไหน

ก็ได้ ในเรื่องของการท�าตลาด การแข่งขัน แนวความคิด และบอกพนักงาน

ว่าเราต้องอยู่ในองค์กรที่ทุกคนฝันอยากจะอยู่ด้วย และต้องก้าวทันกับโลก

ดิจิทัล (Digital) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะ

ต้องมีเร่ืองของการออกแบบ (Design) การประกอบกิจกรรมที่ท้าทาย 

แตกต่างจากที่อื่น พยายามนึกตลอดเวลาว่าจะเราต้องแตกต่างไม่ให้ 

เหมือนใคร ทั้งนี้ นอกจากจะได้เรื่องยอดขายแล้วที่ส�าคัญกว่านั้น คือ ลูกค้า

ประทับใจ และอยากกลับมาหาเราอีก เราต่อสู้หนักมากกับการตลาดในโลก
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ออนไลน์ (Online) และยี่ห้ออื่นๆ รวมถึงแบรนด์ตัวเองนี่คือสิ่งท่ีต้องท�า  

แม้กระทั่งเรื่องของการท�างานเราจะใช้ระบบไคเซน (Kaizen) และ ไอเอสโอ 

(iSO) อซูีซุทัว่ประเทศไม่มใีครใช้ระบบไอเอสโอ (iSO) เลยเราเป็นธรุกจิเลก็ๆ 

ล�าดับต้นๆ ที่น�ามาใช้ และยืนยันว่าจะต้องพัฒนาต่อ สิ่งที่ท�าเพียงเพราะเรา

ต้องการมีมาตรฐาน ต้องพัฒนาตัวเองมิเช่นน้ันเราแข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ 

บริษัทแม่เขาก็มีมาตรฐานในแบบฉบับของเขา แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้าง

มาตรฐานให้กับตัวเองให้เป็นระบบสากลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

อย่างไรมากกว่า จงัหวดักาญจนบรุถีอืว่าโชคดีทีม่อีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศ

พม่า มองว่าในอนาคตประเทศพม่าระบบเศรษฐกจิเขาอาจจะดขีึน้ ประชาชน

ชาวพม่าได้เข้ามาต้ังฐานในจังหวัดกาญจนบุรีก็พอสมควร และเราก็เป็น

บริษัทที่ได้รับการรับรองนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการ

พัฒนาเราในอนาคต 

SHARE ได้ให้โอกาสเราไปท�ากิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมา ท�าให้รู้ว่าเราจะท�าอย่างไรเพื่อที่จะให้พนักงานเขาอยู่กับเรา เนื่อง

ด้วยภาวะการแข่งขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ มบีรษิทัทีก่�าลงัเตบิโตในจงัหวดักาญจนบรุี

ก็มมีากขึน้ เพราะฉะน้ันสิง่ทีเ่ราจะต้องท�า คือ การรกัษาทีมงาน และบุคลากร

ของเราให้ยัง่ยนืทีสุ่ด แล้วจะรกัษาคนไว้ได้อย่างไรสิง่นีถ้อืเป็นเรือ่งแปลกใหม่

ส�าหรับเรา และคนเมืองกาญฯ และถือเป็นความท้าทายที่เราจะต้องสร้าง 

ให้มันเกิดขึ้นให้จงได้ 
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เราก็พยายามน�าระบบดิจิทัล (Digital) ให้สามารถผลักดันองค์กร  

รวมไปถึงเปลี่ยนวิธีการขายใหม่ๆ เพราะปัจจุบันผู้คนสนใจมาขายของผ่าน

ระบบออนไลน์กันมากขึ้น ลูกค้าส่วนหนึ่งก็มาจากออนไลน์ (Online) มีมาก

ถึง 30% จากยอดซื้อทั้งหมด ถึงแม้จะเป็นรถยนต์ระดับราคาหลักล้านหรือ

หลักแสน และไม่แน่ใจว่าในอนาคตดีลเลอร์ (Dealer) รถยนต์ยังจะคงอยู่ได้

หรือไม่ การลงทุนของมันค่อนข้างมหาศาลพอสมควรฉะนั้นเราก็ต้องรู้จัก

ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้วที่จะมีผลกระทบกับเราในปี 2030 ประกอบด้วย

1. การพัฒนา และการเปลี่ยนผ่าน

2. การเปลี่ยนผ่านของสังคมผู้สูงวัย 

3. การขยายตัวของสังคมเมือง 

4. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

5. การปรับเปลี่ยนสภาพอากาศ

ทั้งหมดคือภาพแนวโน้วหลักในปี 2030 ที่คาดการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้น 

(เป็นเพียงความคิด) เราได้มีการวางแผนบางอย่างไว้แล้ว บางอย่างก็ไปได้ 

ในระดับหนึ่ง เช่น ระบบออนไลน์ (Online) ศูนย์บริการเราก็มีโซล่าเชลล์ 

(Solar Cell) รองรับแค่ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ได้มากขึ้น น�าเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) เข้ามาช่วย 

ในการท�างานให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

เป้าหมายในปี 2030 เราจะต้องเพิม่พฒันาศกัยภาพในแต่ละด้านเพือ่

รองรับโอกาส หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นอย่างไร หลักการคือ 

- เพิ่มทักษะความรู้ของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านเทคโนโลย ี

ใหม่ๆ การสรรหา และคัดเลือกผู้ค้าที่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีต่างๆ

ส่วนการบริหารเครื่องมือต่างๆ การจัดเก็บพลังงาน หรือโปรแกรม

ต่างๆ เร่ิมใช้เป็นทางเดินไปสู่สังคม (Passage of Society) ให้เรื่องของ 
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การจัดการภายในกับสิ่งที่เราสามารถท�าได้ อะไรที่มันจะเกิดข้ึน แก้ไขได้  

ปรับได้ เราก็ทยอยท�าไปเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดมากขึ้นว่าก�าลังเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับสิ่งที่เกิดในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนผ่าน สังคมผู้สูงวัย ปัจจุบัน

ในเรื่องของสวัสดิการเราปรับให้เหมาะกับเพศ อายุ วัย และความเสี่ยงของ

พนักงานให้มากขึ้น อนาคตคือเขาสามารถมีสิทธิที่จะเลือกสวัสดิการของ 

ตัวเองให้เหมาะสมเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจ หรือแม้กระท่ังอบรมทักษะการ

จัดการคนต่างวัย เรื่องของอายุคนท�างานมีผลกระทบต่อระบบการท�างาน

มากขึ้นคนเจยุคใหม่จะเข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการท�างานเยอะขึ้น

อนาคตสิ่งที่เราต้องท�า คือ 

1. การใช้เทคโนโลยีในส่วนงานต่างๆ มากขึ้น เพื่อทดแทนการ

ขาดแคลนแรงงานคน เทคโนโลยีบางตัวที่เราสามาถใช้เพื่อที่จะพัฒนา และ

ลดจ�านวนต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost) ต่างๆ ได้ คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเริ่ม

พัฒนาความมทีกัษะอนัหลากหลาย (Multi Skill) ความแขง็แรงของแรงงาน

ก็สูงขึ้น การแข่งขันของต่างชาติ และบริษัทข้ามชาติก็มีมากขึ้น รวมถึง

กระบวนการวางแผนงาน (Succession Plan) ก็เป็นสิ่งส�าคัญ บางครั้งการ

ท่ีพนักงานของเราไม่อยากจะเติบโตเพราะเขามองไม่เห็นภาพตัวเองใน

อนาคตที่ชัดเจนนั่นเอง ฉะนั้น ถ้าเราไม่มีการวางแผนการท�างานมันไม่ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน และเมื่อมีคู่แข่งเข้ามาในแต่ละ

ช่วงๆ เวลา แน่นอนว่าคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในเมื่อเราให้เขาไม่ได้ในช่วง

จังหวะนั้นเราต้องตรงเตรียมตัว และต้องท�าใจในที่สุด
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2. ต้องพยายามปรบัตัวให้เข้ากบัตลาดปัจจบัุน ด้วยระยะทางกรงุเทพ-

กาญจนบุรี แค่ 70 กิโลเมตร โอกาสที่จะสูญเสียพนักงานที่จะหันหน้าไป

ท�างานในเมอืงมเียอะขึน้ คนเมอืงกาญอยากจะไปท�างานกรงุเทพฯ เยอะ แต่

ด้วยปัจจยัหลายๆ ทีย่งัไม่เอือ้เท่านัน้เอง อนาคตถ้ามเีส้นทางคมนาคมทีใ่กล้

ขึน้ สะดวกสบายขึน้เราอาจจะเสยีบคุลากรทีส่�าคญัไปตลอดกาลเลยกไ็ด้ ถ้า

เรามกีารเปรียบเทยีบให้เรือ่งของ ค่าจ้าง ค่าแรง และต้นทนุค่าใช้จ่ายระหว่าง

เมืองกับกาญจนบุรี สิ่งนี้เองที่ท�าให้เรารักษาทีมงานเราไว้ได้ แต่ หลังจากนี้

สิ่งที่เราต้องท�า คือ การดูแลซึ่งกันและกัน การใส่ใจพนักงานที่มากกว่า

พนักงาน นึกถึงใจเขาใจเรา และสุดท้ายเขาก็จะรักเรารักองค์กร 

ค�าถามที่ส�าคัญ คือ คุณรักองค์กรหรือไม่? 

บางอย่างที่เคยเป็นจากบนลงล่าง (top down) แต่วันนี้เราขอให้เป็น

จากล่างขึ้นบน (bottom up) หลายๆ ครั้ง กับการที่มี bottom up สิ่งที่ได้

กลบัมา คอื เขารูห้น้างานดีกว่าเราด้วยซ�า้แต่บางครัง้ไม่มสีิง่ใดเลยทีจ่ะดงึเอา

ความรู้จากเขาได้ ถ้าเกิดว่าใช่เสียงเล็กๆ น้อยๆ จากเขาจะท�าให้เขามีตัวตน

ในสงัคม หรอืในองค์กรมากขึน้ การใช้หลกั bottom up ถอืเป็นการโชว์ศกัย

ภาพหลายๆ ด้านของเขา สดุท้ายเขาจะเกดิความภาคภมูใิจทีม่ชีือ่เขาเองเป็น

คนคดิ เป็นคนท�า เป็นคนสร้าง สดุท้ายเขาจะเกดิการรกั และผกูพนัต่อองค์กร

ในที่สุด
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สิ่งส�าคัญอีกประการ คือ ผู้น�าต้องมีประสบการณ์ และสิ่งที่ผู้บริหาร

หน้าใหม่ต้องท�า คอื ต้องทุม่เทให้พนกังานได้เหน็สิง่นัน้ ต้องลงไปร่วมมอืกบั

คอยประคับประคอง เป็นผู้น�าให้เขาตลอดเวลา เอาจุดเด่นที่เรามีช่วยเขา 

เช่นนี้เราจะได้รับการยอมรับ สิ่งที่ส�าคัญอีกประการ คือ การเปิดใจ ถ้าเขา

เป็นน�้าคร่ึงแก้วถึงจะอายุงานเยอะแต่เราผลักดันให้เขาเห็นภาพอาจจะล้ม

เหลวบ้าง แต่ถ้าเราอยู่ข้างเขาทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ 

Happy Workplace บางคนอาจมองว่ามนัเป็นงานเพิม่ แต่ถ้าเอามา

ท�าจริงจัง มาพัฒนาต่อเนื่อง มันจะอยู่ยั่งยืน อยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งของ

งาน 8 ชัว่โมง ทีพ่นักงานต้องอยูก่บัเรา ถ้าเขารูส้กึสขุกบังานทีเ่ขาท�าด้วยการ

แก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเขาเอง และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สิ่งส�าคัญ 

คอื เปิดเผยให้พนักงานได้เหน็ และได้ร่วมมอืผลกัดันองค์กร และแก้ไขปัญหา 

เช่น จะลดค่าใช้จ่ายยังไง จะเพิ่มรายได้ยังไง เราจะได้การท�างานที่มีความ

แขง็แรงมากขึน้ ขนาดแม่บ้านกต้็องรู้ถงึความเป็นไปขององค์กรว่าเป็นอย่างไร 

และสามารถช่วยเสนอไอเดียดีดีบางส่วนกับทีมเรา

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ถ้าเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงก�าลังจะเกิดขึ้นเช่นนี้เราก็อยู่ไม่ได้แล้ว 

เราผลิตเก้าอี้นั่งในรถ (car seat cover) แต่ไม่ได้ท�าส่วนพลาสติกเราท�า 

ส่วนที่เป็นเบาะ เราท�าธุรกิจนี้มาเกือบ 30 ปี เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย  

คู่แข่งของเรา คือ จีน และเวียดนาม เป็นตลาดเล็กๆ คิดว่าเล็กๆ นี่แหละดี 

คู่แข่งน้อย แต่ปรากฏว่าเราลืมไปว่าบริษัทใหญ่ๆ เขาไปสร้างคู่แข่งได้ ไม่ใช่

บอกว่าเราเป็นผู้ช�านาญมา 30 ปี แล้วต้นทุนเราต้องสูงขึ้น ฉะนั้นเมื่อก่อน 

งานกับความสุข 
มันเหมือนเรากําลังอยู่ในสนามรบ 

ถ้ารู้จักตื่นตัว เตรียมพร้อมตลอดเวลา
ต้องมีสักครั้งที่เราชนะ

ดร.อมร พงษ์เภตรารัตน์
ประธานกรรมการ 

บริษัท ดาสโก้ จํากัด
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ที่คิดว่าการส่งมอบ คุณภาพดี อะไรก็ดีแท้จริงแล้วเราไม่เคยฟังสิ่งที่ลูกค้า

ต้องการเลย มองแต่ว่าเราได้ให้คณุภาพ ได้ให้บรกิาร ได้ให้แบรนด์ระดบัโลก

เบอร์ 2 เบอร์ 3 เท่านั้น นี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการที่โลกมัน

เปลี่ยนเร็วมาก การสื่อสารต่างๆ เช่นนี้แล้วเราจะท�าอย่างไรให้อยู่ได้ในอีก  

5 ปีข้างหน้า

ทกุคนพูดถงึยคุ 4.0 เราจะอยูใ่นโลกแห่งการแข่งขนันีไ้ด้อย่างไร ถ้ามวั

แต่ไปมุ่งเรื่องอื่นๆ เราก็ทุกข์ พอทุกข์แล้วเราก็คิดว่าท�าไม ลูกน้องถามปีนี้

เป็นอย่างไร ปีหน้าเป็นอย่างไร เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราแค่แต่งตัวให้สวย 

เตรียมตัวให้พร้อม เดี๋ยวมันก็ดีเอง ค�าว่า “เดี๋ยวดีเอง” คือ เราเข้าใจลูกค้าดี

หรือยัง เราตอบโจทย์ลูกค้าดีหรือยัง และเราให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือยัง 

นี่คือสิ่งที่เราต้องหาให้เจอถ้าเราหาโจทย์นี้ไม่เจอต่อให้ตอบลูกค้าถูกเราก็ไป

ไม่รอด เพราะสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด คือ เรื่องราคา

ยุด 4.0 Artificial intelligence (Ai) มันไม่สามารถตอบโจทย์เราได้

ทั้งหมดทุกอย่าง เพราะเรายังคงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว

ของคนในการเยบ็ แต่กไ็ม่ปฏเิสธทีเ่ทคโนโลยจีะเข้ามาช่วยสนบัสนนุการท�างาน 

เราให้คล่องตัวมากขึ้น เป็นต้นว่า

1. ช่วยลดต้นทุน 

2. ช่วยลดเวลาในการท�างาน
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ดังนั้น สิ่งที่เราจะต้องค�านึงต่อมา คือ การวางแผนด้านกลยุทธ์ แผน

กับกลยุทธ์มันไม่ใช่เรื่องง่าย คุณเขียนแต่คุณปฏิบัติจริงได้หรือไม่ สิ่งที่ผม 

พูดว่า 3-4 ปี พนักงานของเราเห็นภาพความส�าเร็จเป็นแบบเดียวกันกับเรา

หรือไม่ สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ ต้องพยายามท�า ผมก็ต้องพยายามท�าเท่าที่เวลา

ผมมี เราสั่งให้ท�าโครงการเริ่มท�าไป เพราะเราจะสร้างคน ก็สร้างพฤติกรรม

ให้เกดิให้ได้โดยการค่อยๆ เปลีย่นแปลง การท�างานเรากอ็อกแบบการท�างาน

เหมือนเราสร้างละครเร่ืองหน่ึง เราต้องออกแบบการแสดงจะท�าอย่างไร 

ให้มันสามารถร่วมกันได้ พูดง่ายแต่ท�ายาก จะท�ายังไงให้คนเล่นบทคล้อย

ตามกัน แต่ละคนมีอีโก้ต่างกัน สร้างระบบขึ้นมาเพื่อฝึกคนให้ท�างานเป็น 

งานประจ�าให้ได้ พยายามขายไอเดียพนักงานท�าอย่างไรให้องค์กรมี

ประสิทธิภาพ

Happy Workplace เป็นเรือ่งยาก มนัเหมอืนกบัว่าเราอยูใ่นสนามรบ

แล้วเราจะมีความสุขได้ยังไง ต้องออกรบกันทุกอาทิตย์ ช่วงงานน้อยทุกคน

กังวลมากถึงได้รู ้ว่าพนักงานเรารักองค์กร เราอยู่กันมานานเป็น 20 ปี 

วัฒนธรรมองค์กรคือเราอยู่แบบฉันพี่น้อง เรามีความรักกัน ผู้บริหารต้องลง

มาเป็นผู้น�าทัพ ต้องฝึกเขา พัฒนาเขา แทนที่เราจะไปหาวิศวกร (engineer) 

มาร่วมทัพแต่เราเปลี่ยนเป็นฝึกให้เขาเป็น ขอแค่มีหัวใจของการท�างาน 
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สรุปอนาคตองค์กรจะอยู่รอดได้ ต้องประกอบด้วย

1. ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกัน แล้วตั้งโจทย์ให้ได้ มันคืออะไร 

2. ออกแบบการท�างานร่วมกันว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไง

3. มาลงมือท�าร่วมกัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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คนไทยในปี 2030 จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ในขณะที่ผู้บริหาร (CEO) 

ยงัหน้าเดมิ แต่คนทีเ่ข้ามาท�างานหน้าตาเป็นยงัไงยงัไม่รู ้เพราะคนเริม่เปลีย่น

ไปเร่ือยๆ และเปลี่ยนแปลงเร็วมากคนยุคใหม่ท่ีจะเข้ามาท�างานในองค์กร

แล้วเราจะออกแบบบริษัท หรือองค์กรอย่างไร หลายคนบอกว่าคนยุคไหนๆ 

ก็เหมือนกัน แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องคน องค์กรต้องถามตัวเองว่า 

“องค์กรเพศอะไร” ถ้าองค์กรมีเพศหญิงเยอะคุณต้องคิดแบบเพศหญิง  

หรือชาย หรือเพศที่ 3 ก็ต้องมีชุดความคิดอีกแบบหนึ่ง

พัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร

ปัจจุบันคนมักจะไปมองหาปัญหา 
แต่อนาคตเป็นเรื่องของโอกาส 

เพราะโอกาสจะทําให้เราแตกต่างจากคนอื่น 

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ปีหน้าจะเป็นปีที่แตกหักเร่ืองเทคโนโลยี ถ้า 5G เข้ามามันอาจจะ

เปลี่ยนวิธีชีวิตเราไปหมด เทคโนโลยีจะท�าให้คนอีก 5 ปีข้างหน้าต่างจาก

ปัจจุบันอย่างรุนแรง คนแรก คือ พนักงาน คนที่สอง คือ ลูกค้า ลูกค้าจะไม่

เดินมาหาเราแต่เราต้องวิง่เข้าไปหาเขา และต้องยดัเยยีดให้กบัเขา การยดัเยยีด 

กเ็ป็นสิง่ยาก เพราะเขามตีวัเลอืกเยอะเปิดมอืถอืมาเขาจะมขีองทีเ่หมอืนกบั

เราอีกเป็นหมื่นๆ ชิ้นจากทั่วโลก วลีที่ว่า “ส่งออกสะใภ้ต่างชาติเลย เดี๋ยว

เขาจะดึงลูกเขยมาให้เรา” มองอาจดูเฉยๆ ดูไร้สาระ แต่ตอนนี้สะใภ ้

ต่างชาติสร้างคุณค่า (value) ให้คนภาคอีสานเป็นอย่างมาก บางหมู่บ้าน 

ส่งลูกหลานไปเรียนอยู่ยุโรปกลับมาพัฒนาหมู่บ้านมากกว่าคนที่เรียนจบ

กรุงเทพฯ เสียอีก คนแบบนี้จบมาเขาไม่มองระดับเราด้วยซ�้าแต่เขาไปมอง

ระดับโลก

Microsoft บอกว่า อนาคตพนักงานจะหายาก ยิ่งเก่งยิ่งหายาก และ

คนเก่งอาจจะไม่เลือกเราแล้วเพราะคนเก่งๆ ไม่ต้องการเป็นลกูจ้าง แต่อยาก

เป็นหุน้ส่วน (Partner) เพราะฉะน้ัน Microsoft ต้องหาวธิจ้ีางงานใหม่ แทนท่ี

จะจ้างงานแบบตลอดชีวิต แต่จะจ้างแค่ 2 ปี เป็น Part Time แต่ท�างาน 

เต็มเวลา 2 ปีต่อมา พนักงานเหล่านี้อาจจะออกไปท�างานกับ Apple แทน 

พนักงาน และลูกค้ารู้จักใช้เทคโนโลยี แต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็จะคุยกับเขาไม่รู้

เรื่อง ชีวิตคนในองค์กรมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นี่คือความท้าทายของคนที่เป็น 

ผู้บริหารต้องมองคนให้ออก ทั้งลูกค้ากับลูกจ้าง ถ้าใช้ความคิดแบบเดิม 

ท่ีคิดว่าไม่มีปัญหาออกแล้วก็จ้างคนใหม่ใช้ความคิดแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว  

ต้องเข้าใจถึง
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- เทคโนโลยีที่เปลี่ยน 

- องค์ความรู้ 

- ยุคของคนที่เปลี่ยนแปลง

เราต้องเอาจุดแข็งด้านภูมิกายภาพ คน ทรัพยากร และทุนต่างๆ  

มาร่วมออกแบบธุรกิจ เพื่อให้การจัดการได้หลากหลายยิ่งขึ้น

“คนทีอ่อกแบบตกึส่วนใหญ่เขาจะออกแบบห้องน�า้ชาย และห้องน�า้หญงิ 

ในจ�านวนที่เท่ากัน ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะมีจ�านวนผู้หญิงอยู่ 90%  

ในองค์กร ผู้หญิงต้องต่อคิวยาวรอเข้าห้องน�้า สุดท้ายก็คือห้องน�้าทั้งตึกเป็น

ของผู้หญิงหมดแล้วไปสร้างห้องน�้าผู้ชายตามซอกเล็กๆ” 

ผมก�าลังพูดถึงการออกแบบชีวิต เพราะเราไม่เคยคิดถึงสัดส่วน 

ประชากรจริงๆ บางบริษัทไม่ต้องแยกห้องน�้าชายหญิง พนักงานมีอยู ่  

10-20 คน เข้าได้ทุกเพศ เร่ืองพวกน้ีถ้าเราไม่เห็นปัญหามันก็คิดไม่ออก  

บางบริษัทคิดว่า การปวดประจ�าเดือนของผู้หญิงเป็นเรื่องเจ็บป่วย ต้องไป

ขอใบรบัรองแพทย์จงึจะลาหยดุได้ แต่ในประเทศแถบสแกนดเินเวยีเขามอง

ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ บริษัทต้องรับสภาพ 

เวลาเราพูดถึงอุปสรรค อย่างแรก คือ เรื่องวิธีคิด วิธีคิดเรื่องมุมมอง 

ในการบริหารจัดการคน แต่ค�าว่าจัดการกับบริหารก็ยังต่างกันต้องคิด 
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คนละแบบ เช่น เราท�าเรือ่งองค์กรแห่งความสขุ พบว่า บรษิทัไหนทีพ่ยายาม

ให้ HR ลงไปท�าโครงการองค์กรแห่งความสุขเองมักจะล้มเหลว แต่ในความ

เป็นจริงคือ HR ต้องถอยจาก “คนที่ท�า” มาเป็น “คนสนับสนุน” ส่วน 

คนที่ต้องท�าจริงๆ คือพนักงานทุกคนต้องท�ากันเองถึงจะเกิดความยั่งยืน 

เพราะสิ่งนี้คือการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการท�างานใหม่ 

หัวหน้างานพาลูกน้องมาเตรียมท�างาน เช่น ให้ทุกคนเล่าเรื่องที่อยาก

เล่า ซึ่งจริงๆ กิจกรรมเช่นนี้เป็นเครื่องมือที่จะท�าให้คนพร้อมท�างาน มีคน

บอกว่าเด็กมหาลัยประสิทธิภาพในการเรียนต�่ามาก แต่เด็กอนุบาลถึงมัธยม

จะมีเครื่องมือบางอย่างในการเตรียมตัวก่อนที่จะเรียนหนังสือ คือ การเข้า

แถวเคารพธงชาติ แต่เด็กมหาวิทยาลัยไม่ต้องเคารพธงชาติเพราะเราเชื่อว่า

เด็กโตแล้ว มีความรับผิดชอบเพียงพอจึงมีเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนบ้าง มาเรียน

สายบ้าง เดก็มธัยมท่ีมาสายมแีค่ 2 กรณี เท่าน้ัน คือ มาสายเพราะการเดนิทาง 

หรอืมาสายเพราะตัง้ใจ สาเหตกุารมาเรยีนหนงัสอืต้องเตรยีมตวัก่อน เพราะ

เขาเชือ่ว่า เดก็ทีม่าจากบ้านยงัไม่พร้อมจะเรยีนหนงัสอืโดยธรรมชาต ิเพราะ

ฉะน้ันโรงเรียนต้องมกีระบวนการอย่างน้อย 10-15 นาท ีในการเตรยีมพร้อม

ก่อนเรียน เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ มีการพูดคุยกัน เพื่อให้ที่มา

จากหลายๆ บ้านมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น

เรื่องนี้องค์กรก็ต้องเข้าใจในเรื่องของคนว่าจะออกแบบยังไง ระเบียบ

วินัยที่เราต้องการสร้างควรจะเป็นระเบียบวินัยของบริษัท หรือของทุกคน 

ของทุกคน หมายถึง ทุกคนจะต้องมีระเบียบวินัยร่วมกันเป็นพื้นฐาน เช่น 

การซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สิ่งน้ีทุกบริษัทต้องเร่ิมหยิบมาพูดคุยให้มากข้ึน 

เพราะมนัคอืการเตรยีมคนท�างาน เรามกัจะพดูว่าท�าไมคนญีปุ่่นมคีวามมุง่มัน่ 

ในการท�างานสงูมาก เพราะเขาถกูเตรยีมเรือ่งพวกนีม้าโดยตลอด เพราะฉะนัน้ 

หลายๆ บริษัทจึงให้พนักงานที่มาจากหลายๆ ที่ ได้เข้าร่วมมาพูดคุยกันก่อน

ที่จะเริ่มงาน เป็นการเตรียมตัวก่อนท�างาน เพราะถ้าเกิดให้พนักงานมาถึงที่

บริษัทแล้วเริ่มท�างานเลย ยิ่งต้องท�างานกับเครื่องจักรก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูง  

ทุกวันนี้บริษัทรับความเสี่ยงทุกวัน เพราะไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวพนักงาน 
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สอดส่องพนักงานว่า มีสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจพร้อมจะท�างานหรือ

ไม่ มสีตใินการท�างานหรอืไม่ เรือ่งนีเ้ป็นสิง่ทีอ่งค์กรควรจะต้องให้ความสนใจ 

เช่นนี้ 10-15 นาที ก่อนเริ่มงานอาจจะเป็นการพูดคุยกัน เพราะการพูดคุย 

การได้เหน็หน้า การมปีฏสิมัพนัธ์ก่อนท�างาน เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน

มากกว่าการที่มาถึงที่ท�างานแล้วเริ่มท�างานเลย 

พนักงานเราท�างานซ�้าๆ เราควรตั้งโจทย์ว่าจะท�างานแบบเดิมแต่ใช้

เวลาน้อยลงจะท�าอย่างไร เราอาจะเห็นวิธีการท�างานอีกเป็นร้อยแบบ ให้

พนักงานช่วยกันคิด เพราะสิ่งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Happy Workplace 

หมายถงึ พนักงานต้องช่วยกนัคดิ และเข้ามามบีทบาทในการออกแบบสภาพ

การท�างานกบัเรามากขึน้ อย่าไปคิดว่าสิง่ทีเ่ราออกแบบนัน้เปลีย่นแปลงไม่ได้ 

อีกอุปสรรคหนึ่งของเราไม่มีเครื่องมือมากพอ มองว่าเครื่องมือในการ

พัฒนาคนของผู้ประกอบการหลายๆ คนยังไม่ชัดเจน ตอนท�า Happy  

Workplace เราพบว่าเครื่องในการพัฒนาคนมันมากขึ้น หลายๆ คนม ี

เครื่องมือในการพัฒนาใหม่ๆ 10 ปี กับในปัจจุบัน เครื่องมือในการพัฒนา

คนในอินเทอร์เน็ตภายใต้แนวคิด Happy Workplace เยอะมากขึ้น 

อย่างชดัเจน เพราะมนัมกีระบวนการให้คนต้องเริม่คดิรปูแบบทีห่ลากหลาย 

เพราะฉะน้ันเครื่องมือส�าคัญมาก ยิ่งองค์กรที่ใหญ่มากเท่าไร ยิ่งจะหา 

เคร่ืองมอืเยอะ หนึง่เครือ่งมอือาจจะไม่จ�าเป็นต้องครอบคลมุทกุเรือ่ง แต่อาจ

จะแค่บริบทเฉพาะพนกังานกลุม่หนึง่ อกีกลุม่อาจจะต้องใช้อกีเครือ่งมอืหนึง่ 

และเครือ่งมอืต้องมกีารพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เครือ่งมอืบางเครือ่งมอื ณ วนันี้ 

ใช้ได้ พรุ่งน้ีอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้ เพราะฉะนั้นองค์กรต้องไม่หยุดหา 

เครื่องมือใหม่ๆ นอกจากจะเปลี่ยนวิธีคิด หาเครื่องมือใหม่ๆ อีกสิ่งหนึ่งคือ

มมุมอง เป็นเรือ่งส�าคัญมาก มมุมองของเราต้องยอมเปลีย่น วนันีผ้มเหน็ความ

หลากหลายของเด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาท�างาน เหมือนกับว่าเป็นไปทุกๆ ปี 

ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนเร็วมาก และจะสะท้อนมาที่ตัวพนักงาน 

ของเราด้วย พนกังานของเราอาจจะมวีธิคีดิทีจ่ะการเปลีย่นตามคนยคุใหม่ๆ 

เข้ามา
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คนไทยใช้ความเป็นเครือข่ายน้อยชอบท�างานแบบคนเดียว แต่ถ้า

เรามารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายกันบ่อยๆ เจอกันบ่อยๆ เราก็เก่งขึ้นได้ เพราะ

เห็นมุมมองใหม่ๆ มีวิธีคิดใหม่ๆ เห็นเครื่องมือใหม่ๆ เพราะท้ังหมดมาจาก 

เครือข่าย บริษัทที่ท�าทุกอย่างด้วยตัวเอง เก่งด้วยตัวเองหายากมาก เพราะ

คุณต้องเก่งมาก โชคดีมาก และเหนื่อยมาก 

อุปสรรคของเรา คือ วิธีคิด ต้องหาวิธีคิดใหม่ๆ ให้ได้ และต้องกระตุ้น

ให้คนในองค์กรคิดด้วย ความฝันของเราในฐานะผู้บริการก็คืออยากให้

พนักงานคิด แต่ปัญหาก็คือท�าอย่างไรให้เขาคิด เราเอากระดาษหนึ่งแผ่นไป

ให้เขาคิด เขาก็ไม่คิด เพราะความคิดเกิดจากหน้างาน หมายถึงต้องกระตุ้น

ให้เขาสามารถกล้าที่จะคิด พัฒนางาน ณ ตรงหน้างานที่เขาเห็น 

หน้าที่ของหัวหน้างาน คือ ต้องดึงความสามารถของคนในองค์กร 

คนในทมีออกมาให้ได้ เพราะหวัหน้างานไม่ใช่ นาย (Boss) แต่เป็น ผูฝึ้กสอน 

(Trainer) กต้็องมหีน้าทีป่ระตุ้นส่งเสรมิ น่ีคือการบ้านข้อใหญ่ของผูบ้รหิารว่า 

จะท�าให้หวัหน้างานมคุีณสมบติัแบบน้ีได้อย่างไร ถ้าเราหาหวัหน้างานแบบนี้ 

ได้มากเท่าไรบริษัทก็ไปรอด และเขาก็จะจัดการตัวเองให้อยู่กับบริษัทได้ 

ส�าหรับองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศ ควรมีการเรียกพนักงานมา 

พูดคยุกนัในทกุเช้า จะได้รูว่้าพนกังานมปีระสทิธภิาพพร้อมจะท�างานหรอืไม่ 

เพราะถ้าพนักงานท�างานไม่ได้ ทีมงานก็ท�างานไม่ได้ หัวหน้างานจะเป็น
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กุญแจส�าคัญที่จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จมากกว่าระบบเสียอีก 

หมายถึง หัวหน้างานต้องจัดการงานของตัวเองให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ต้องเริ่ม

พัฒนาหัวหน้างานในการที่จะบริการจัดการทีมให้ดีข้ึน ซ่ึงหัวหน้างาน 

คนเดียวไม่มีวันท�าได้ ควรจะให้หัวหน้างานหลายๆ คนมานั่งพูดคุย 

แลกเปลี่ยนกัน

ฉะนั้น การพัฒนาคนในการท�างาน ต้องมีเครื่องมือ วิธีคิด มีการท�า

เครอืข่าย และมีการพฒันามุมมอง เช่น คนทีม่ ีTacit Knowledge (ความรู้ 

ทีไ่ม่สามารถอธบิายได้) เราจะต้องดึงความรูน้ี้ออกมาได้อย่างไร เช่น พนกังาน

คนหน่ึงขายของให้ลูกค้าเก่งมาก จะให้มาสอนพนักงานคนอื่นก็สอนไม่ได้  

สิ่งที่ต้องท�าคือต้องลงทุนหาใครสักคนไปตามติดชีวิตของคนๆ นั้น ทั้งวิธีพูด 

วิธีวาง Position นี่เป็นสิ่งที่ผู้บริการต้องท�าการบ้าน ไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องมือ 

มาแล้วจบแค่นั้น จะต้องมีการจัดการภายในเพื่อพัฒนาความรู้ของเราด้วย 

ผมว่าอุปสรรคจริงๆ แล้วมันไม่มีจะมีแต่สิ่งที่เราคาดไม่ถึง เช่น

เราคาดไม่ถึงว่า เราต้องมีเครื่องมือมากกว่านี้ 

เราคาดไม่ถึงว่า เครือข่ายมันช่วยให้เราท�างานได้ดีขึ้น

เราคาดมาถึงว่า ผู้บริหารจะต้องคิดเยอะขนาดนี้
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มต่อสู้ด้วยตนเองอย่างมาก และสามารถ 

เอาตวัรอดมาได้ ช่วงทีค่่าเงนิตกต�า่อตุสาหกรรมอืน่ล้มเหลวแต่เครือ่งนุม่ห่ม

ยังอยู่ได้ และเป็นช่วงที่ได้เปรียบด้วยซ�้าเขาสร้าง labor Productivity  

ในการปรับตัวด้านธุรกิจในเรื่องของการเปลี่ยนรายการผลิตคนหนึ่งท�าได้

หลายอย่าง ทดแทนกันได้หมด จัดการสายการผลิตใหม่ทั้งระบบ เมื่อตอน

ค่าแรงงานขั้นต�่าขึ้นมา 300 บาท จังหวัดที่อยู่นอกกรุงเทพมหานครแทบอยู่

พยายามสร้างคนให้เป็นคนเก่ง 
และพร้อมสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องที่เขาถนัด 

แล้วความเก่งและดีจะมีพร้อมๆ กัน

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ
อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน
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ไม่ได้ เช่น จงัหวดัยโสธรต่อสูก้บัภาวะ 300 บาท ด้วย Productivity ผูจ้ดัการ

ทุกคนลุกขึ้นมาสู้ ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัท พนักงานทุกคนรู้สึกเป็น

ตวัแทนของบริษทั บรษิทัประกาศว่าไม่จ้างแรงงานต่างด้าวเราจะมาสูก้นัเอง

ด้วย productivity คอื ตวัผูบ้รหิารเหน็ว่าลกูน้องเป็นคนทีม่คีณุค่ากบับรษิทั 

ผู้จัดการทุกแผนกลูกขึ้นมาช่วยกัน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน 

การท�างานสู้จน 300 บาท ผ่านได้

ความอยู่รอดของธุรกิจ คือ คน อย่างไรก็ต้องให้คนของเราเก่งให้ได้  

ในทุกปีกระทรวงแรงงานจะมีโปรแกรมท�า labor Productivity 100 กว่า

โรงทัว่ประเทศ หลายอตุสาหกรรม หรอืเราไปขอเขามาท�าแค่ 2 กระบวนการ 

เรื่อง Logistic ของหนักเอาไว้ใน ของเบาไว้นอก หรือคุณสั่งวัตถุดิบมาแล้ว

มันไม่ได้ใช้ขายไม่ออก กลายเป็น lost เรื่องต้นทุนไป พนักงานเก่งข้ึนมา

ทันตาเห็นเลยซึ่งสามารถกู้เงินมาท�าเฉพาะเรื่องได้ เพราะฉะนั้นการพัฒนา

คนเป็นเรื่องส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ถึงมีเทคโนโลยีเข้ามาก็ต้องใช้คน

“สตรีคืนสติ” 

คืออีกโครงการที่น�าผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้เสถียรธรรมสถาน

จัดโปรแกรมให้ เป็นการฝึกการเรียนรู้จากการเห็น การปฏิบัติต่างๆ สรุปคือ

การให้ความรักกับคนในองค์กร ให้ความเข้าใจ ท�าอย่างไรให้เขา ลดต้นทุน

ลดรายจ่าย ปลูกผกั รูจ้กัออกก�าลงักายดแูลสขุภาพตวัเอง ให้มคีวามสามคัคี

ในองค์กร ความผูกพันในองค์กร หลังจากที่ผู้บริหารหลายองค์กรเข้าร่วม

โครงการนี้น�าไปท�าตามในบริษัทท�าให้องค์กรดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การท�างานเมื่อคนมีสติ ความปลอดภัยสูงมาก อันตรายน้อยลงมาก เมื่อมีใจ 

Productivity ก็ดีขึ้นด้วยการประหยัด หรือลดขั้นตอนการผลิต 

เมือ่พูดถงึคนเก่ง และคนดีในองค์กรเราต้องการคนทัง้ 2 แบบ เก่งก่อน

แล้วค่อยด ีหรอืดีก่อนแล้วค่อยเก่งบางทมีนัอาจจะมาพร้อมกนัไม่ได้ อย่างเช่น 

SCG เขาอยู่รอดได้เพราะว่า คนเก่งต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะฉะนั้น  

เขาเปิดรับคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความแตกต่างกับคนรุ่นเก่ามาก แต่จะท�าอย่างไร

ให้เขาเดินหน้าได้เต็มที่ และเราพยายามเข้าใจเขา

เมือ่พดูถึงวฒันธรรมองค์กรหลายท่านพดูว่า ม ีMorning Talk ซึง่ถอืว่า

มาถกูทาง เราอาจจจะสร้างวฒันธรรมองค์กร โดยชูประเดน็ว่าเราเป็นองค์กร

ประสิทธิภาพ เราเป็นองค์กรของทีมเวิร์ค (Teamwork) การท�าให้เขาเป็น

ส่วนหน่ึงขององค์กร มีส่วนร่วมก็มีความส�าคัญ อย่างช่วงเช้าเห็นด้วยกับ

การเตรียมตัวก่อนที่จะท�างาน เช่น บริหารร่างกาย พูดคุยให้พนักงานตื่นตัว 

ให้มีสมาธิที่ดี เมื่อสมาธิดี การที่จะท�างานผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดน้อยลง 

เพราะฉะนั้นช่วงเช้าก่อนท�างาน สัก 5 นาที ก็จะดีกับพนักงาน 

ในเรื่องของ Happy Workplace สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญก็คือ Happy  

Money พนักงงานมีปัญหาเรื่องการจัดการเงินของตัวเอง การที่เขาท�า OT 

ขอเงนิเพิม่ เพราะเขาไม่ไหวในการทีจ่ะแบกภาระ เขาอยากให้เราให้เงนิเพิม่

ตลอดเวลา แต่การที่ให้เราเงินเพิ่มโดยไม่ได้เขาไปช่วยจัดการก็ไม่เพียงพอ 

บางบริษัทหรือองค์กรถึงกับเข้าไป Refinance (การช�าระเงินกู้ที่มีอยู่ใน

ปัจจบุนัด้วยเงนิกูใ้หม่) เรือ่งบ้าน หรอืรถต่างๆ ช่วยเจรจาให้เพือ่ลดค่าใช้จ่าย

ลงเราอาจจะต้องใส่ใจตรงนี้มากขึ้นให้ความส�าคัญกับเขาเสมือนว่าเขาเป็น

คนส�าคัญในครอบครัว เช่น ประเทศสิงคโปร์เขาตั้งองค์กร ชื่อ Skill future 

เตรียมคนส�าหรับ Global Citizen คนแต่ละกลุ่มจะมีความหลากหลาย 

ที่เหมาะสมในการอยู่ใน Global Citizen เพราะฉะนั้นเขามีองค์กรที่จะช่วย

สนับสนุนเพื่อการนั้น ไม่จ�าเป็นที่ทุกคนจะต้องเป็น High Technology 

ทั้งหมด คนที่เก่งท�ามือก็ท�าต่อไป คนเก่งเรื่องไหนก็ให้เก่งไปในเรื่องนั้น  

คนไหนเก่งงานบริการก็ส่งเสริมเขา
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เพราะฉะน้ันเครือ่งนุง่ห่มทีม่อียูใ่นบ้านเรา คอื เครือ่งนุม่ห่ม High End 

เราต้องขายของแพงได้แล้วถึงจะอยู่รอด ต้องท�าคนของเราให้เก่ง คนเก่ง 

ก็ต้องให้หัวใจเขาด้วย ทางสิงคโปร์ไม่ได้ปลูกข้าวเพราะไม่มีที่ปลูก แต่ท�า

โครงการ “R&D” (Research and Development) วิจัยและพัฒนาเรื่อง

ข้าว ถ้าประเทศไหนซือ้เขาจากเขาจะรบัรองได้เลยว่าผลติผลจะออกมาเท่าไร 

แต่เขาไม่เพาะพันธ์เองต้องซื้อใหม่ทุกครั้ง และขายของแพงเท่านั้น 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ประเด็นค�าถามที่ 1

กระแสโลกหันมาสู่บูรพาภิวัฒน์ซึ่งน�้าหนักทางเศรษฐกิจรวมทั้งมิติ

อื่นๆ ของโลกก็หันมาสู่ภาคตะวันออกมากขึ้น ท่านมีแนวทางในการปรับ

องค์กร และบุคลากรอย่างไร ?

 

ค�าตอบ

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร เดิมไม่เจตนาจะท�าเป็นธุรกิจแต่มีผล

ส�าเร็จเกิดจากการสอนลูกตัวเองทั้ง 3 คน ให้ได้ทุนทุกคน หลังจากตอนนี้ได้

มีสาขาเพิ่มขึ้น ตัวเองก็กลายเป็นผู้สูงอายุ และเกิดอุบัติเหตุล้ม และขาหัก 3 

ท่อน ซึ่งมองว่าต่อไปน่าจะเปิดภาระของสังคม ภายหลังจากที่ทาง สสส. ได้

ให้การอบรมสนับสนุนบุคลากรจาก 9 สาขา รวมถึงธุรการแล้ว เกือบ 400 

คน แต่ละสาขาก็อยู่กันมานาน เช่นสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอยู่ตั้งแต่เปิด

โรงเรียน ค�าถาม คือ

1. แล้วเราจะเอาบุคลากรที่มีค่าเหล่านี้ไปไว้ที่ไหน 

2. เราจะตอบแทนเขาได้อย่างไร 

หลังจากที่ SHARE ได้เขาไปให้ความรู้เราก็ได้ประชุมฝ่ายหัวหน้างาน

Workshop
Expected Bright Ideas
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ทั้งหมด ผลปรากฏว่าหลังจากประชุมเกิด idea อันหลากหลายโดยที่ได้คิด

หลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรการป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ เนื่องจาก 

ตัวเองจบปริญญาตรีคณิตศาสตร์ และท�า Attitude Test และปัญหาของ 

ผู้สูงอายุก็คือ การพูดซ�้าซาก พูดจนน่าเบื่อหน่าย จึงน�าเอาทุกปัญหามาตั้ง

หลักสูตรใหม่ โดยมีผู ้สนับสนุน คือ พี่ชายซึ่งเป็นท่ีปรึกษาของ สสส.  

หลังจากเขียนหลักสูตร รวบรวมปริญญานิพนธ์ทั้งหลายได้เป็นดังนี้ 

ส่วนที่หน่ึง คือ ย้อนกลับไปวัยเด็กสมองของเด็กก�าลังพัฒนา  

ส่วนผู้ใหญ่สมองก�าลังจะเสื่อม เพราะฉะนั้นจะท�าอย่างไรให้เสื่อมน้อยลง

ส่วนทีส่อง คอื ท�ากจิกรรมทางด้านกายภาพทางด้านสมอง และอาหาร

บางส่วนที่เป็นสมุนไพร ให้เซลล์ของสมองเสื่อมถอยน้อยที่สุด แต่งานวิจัย 

ก็บอกว่าใช้ได้แค่บางจุด

ท�าอย่างไรทีจ่ะให้สงัคมลดภาระผูส้งูอายใุนอนาคต ท�าอย่างไร อญัมณี

ของครอบครวัเหล่านีจ้ะอยูก่บัเราได้นาน หรอืเสยีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ดุ เพราะ

ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียง แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายสูง ติดบ้านไม่ออกไปไหนเลย 

หรอืตดิสังคมไม่อยูบ้่านเลย เพราะฉะนัน้เราจงึเอาข้อด้อยทกุส่วนมารวมกนั 

ในขณะเดียวกันตัวเองเป็นผู้สูงอายุที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ เมื่อถึงเวลา 

ที่เดินได้แล้วคงไม่อยากที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือเก็บไว้ใช้อีกครั้ง  

เพราะฉะนั้นท�าอย่างไรจึงจะไม่ต้องซื้อใหม่ จึงเป็นอาชีพที่ 2 คือ การให้เช่า

อุปกรณ์ส�าหรับผู้สูงอายุ ถือเป็นการช่วยภาระทางสังคม ช่วยภาระทาง

ครอบครัว และได้ติดต่อทางประเทศไต้หวันในการน�าเข้าอุปกรณ์ส�าหรับ 

ผู้สูงอายุมือสองมาจ�าหน่าย ความรู้ทั้งหมดได้รับอิทธิพลมาจาก Happy 

Workplace สสส.และวิทยากรทุกท่าน 

นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

ที่ผ่านมาในมุมมองของแพทย์จะเป็นการบริจาคแต่คุณภาพมันบอก 

ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นอปุกรณ์ผูส้งูอายมุอืสองมนัสามารถรูไ้ด้ อนาคตมนัจะจ�าเป็น

เพราะเขาเข้าถึง เช่น อยากจะได้ของดีๆ แบบญี่ปุ่นในราคาญี่ปุ่น แต่คนไทย
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เข้าไม่ถึง แค่รถเข็นก็ราคา 20,000 บาทขึ้นไป ซ่ึงท่ีเราเห็นท่ีเป็นราคาถูก 

ซึ่งหนักและอันตรายมาก

ผมชอบสิ่งที่เป็น Creative (ความคิดสร้างสรรค์) คือ คิดจะยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคน คือ ต้องเอาของดีๆ มาให้ใช้ แล้วในอนาคตราคามันก็

จะถูกลง

ประเด็นค�าถามที่ 2

แนวโน้มของโลกใบนีจ้ะเน้นเรือ่งของความรบัผดิชอบต่อสงัคม และ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น องค์กรและบุคลากรของเรามีแนวทางในการปรับตัว 

อย่างไร ?

ค�าตอบ

เน่ืองจากมันเป็นทิศทางของสังคมยุคนี้ ผู ้บริโภคก็ต้องการเรื่องนี ้

มากขึ้นเรื่อยๆ ทางออกทางเดียวคือต้องท�าจริงๆ คือต้องก�าหนดทิศทาง 

ของบริษัทจริงๆ ว่าเราจะต้องท�าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมจริงๆ และท�าทุกๆ วันอย่างแท้จริง หลังจากที่เราท�าจริงๆ  

อาจจะมีผิดพลาดบ้าง ตกหล่นบ้าง ผมเชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่พร้อมจะให้

อภัย และให้โอกาส

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ

ไร่ส้มก�านันจุล เป็นตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมใหม่ มีเรื่องของ 

R&D (Research and Development) น�าผลิตภัณฑ์มาต่อยอดจน 

นักท่องเที่ยวที่ไปเพชรบูรณ์ต้องแวะเข้ามา เนื่องมาจากความทุ่มเท และ

นวัตกรรมของบริษัทนี่เป็นตัวอย่างในการขายของท่ีแพง และดี และ 

ไม่หยุดนิ่ง
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นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

อุตสาหกรรมตอนนี้เป็นเรื่องของ lifestyle (วิถีการด�าเนินชีวิตของ

แต่ละบุคคล) เป็นเรื่องของการใช้ชีวิต เช่น โรงเรียนกวดวิชาก็กลายเป็น 

lifestyle ของสังคมผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้น Product life Style เยอะมาก 

ผมว่าต้องแยกกันระหว่างทักษะของคนที่เคยท�างานนี้ กับทักษะของเขา 

ในการจัดการที่ดี เขาสามารถท�างานอีกงานหนึ่งได้ ไม่จ�าเป็นต้องท�างาน 

อย่างเดยีว เพราะทกุคนมพ้ืีนฐานในการท�างานเหมอืนกนัอยูแ่ล้ว เพยีงแต่ว่า 

จะให้เขาท�าอะไรได้บ้าง ดีกว่าให้เขาออกไปหางานใหม่ ควรให้เขาท�าที่มัน

เหมาะกับบริบทของเขา คือ คนหนึ่งคนสามารถท�างานได้หลายอย่าง 

ประเด็นค�าถามที่ 3

ประเทศไทยมีข้อได้เปรยีบอะไรบ้างในระดบัภมูภิาค และระดับโลก ?

ค�าตอบ

ข้อได้เปรียบของประเทศไทย ประกอบด้วย

1. เรื่องคน

2. เรื่อง location (สถานที่ตั้ง)

ถ้าเราเป็น SME อาจจะตีโจทย์ยาก ในแง่บริษัทใหญ่อาจจะมองเห็น

โอกาสแล้ว เขาจะรู้แล้วว่าจะใช้เรื่อง Location Base เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว 

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เขาเปิดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ได้รองรับคนไทย 

แต่ถ้าเป็นธุรกิจ SME ท�าอย่างไรให้ 2 เรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เป็น

โจทย์ยาก ในส่วนตัวบริษัทที่ท�าอยู่เราก็ยอมรับว่ายังไม่ได้หยิบเอา 2 เรื่องนี้

มาเป็นโอกาสของธุรกิจ 

ไม่ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็ยังเช่ือว่าเมืองไทยยังม ี

จุดแข็ง และอย่างน้อยยัง maintain โอกาส ในการท�าธุรกิจ และประคับ

ประคองตัวเองให้อยู่รอด
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นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

ทกุวนันีไ้ม่มเีอกชนกบัสถาบนัการศึกษาทีม่คีวามสามารถในเชิงท�างาน

วิจัยมาท�างานร่วมกัน เกาหลีหรือญี่ปุ่น มหาลัยในต่างจังหวัดของเขาไม่ได้

เก่งกว่าเรา แต่เอกชนกับมหาลัยของเขาท�างานด้วยกันมากจนมีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ จริงๆ ในเมืองไทยก็มีแต่กลุ่มเอกชนของเราไม่ได้มี

แนวคิดแบบน้ีเลยไม่สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อท่ีจะคุยกับมหาลัยในพื้นท่ี  

ที่จะสามารถสนับสนุนได้ เพราะฉะนั้น เรื่อง R&D (Research and  

Development) ส�าคัญมาก 

ประเทศสงิคโปร์เขาอาจจะสูเ้รือ่งการเกษตรประเทศไทยไม่ได้ แต่เรือ่ง 

Bio Technology (เทคโนโลยีชีวภาพ) เหนือกว่าแน่นอน ความต้องการ 

ของเอกชนกับความสามารถของสถาบันการศึกษาในเรื่องการท�า R&D  

(Research and Development) ผมยงัเชือ่ว่าท�าคนเดยีวไปไม่รอดยิง่ธรุกจิ

เล็กยิ่งยาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เร่ืองงานวิจัยที่บริษัทท�าค่อยข้างเยอะ เราท�าธุรกิจมา 10 กว่าปี  

เราก็เน้นว่า พยายามการสร้างนวัตกรรมเราก็ไปร่วมกับสถาบันการศึกษา  

ใช้โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ท�าเรื่องการพัฒนานวัตกรรม เราท�า

โครงการกบั iTAP ค่อนข้างนานกไ็ด้ผลตอบรบัมาว่ามบีรษิทัไทยไปขอใช้ทนุ

แล้วส�าเร็จน้อยมาก เมือ่คนรูว่้ามโีครงการกเ็ข้าไปเริม่ท�า ไปเสนอขอโครงการ

จากทาง iTAP ได้ทนุมาจบัมอืกบัมหาลยัร่วมกนัพฒันาแต่กล้็มเหลว หรอืจบ

เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาก็ไม่สามารถออกสู่ตลาดได้ กระบวนกว่าจะประสบ

ความส�าเร็จก็ค่อนข้างเยอะ เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสะสมองค์ความรู้ต่าง ๆ 

เมอืงจนีมนีโยบายในการท�าเรือ่งน้ีดีมาก เขาเหน็ว่าประเทศจนีมปัีญหา

อากาศเสีย เครื่องฟอกอากาศมากขายอยู่เต็มไปหมด แต่เขารู้ว่าถ้าคนจีน 

ไปซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศใช้จะขาดทุนเยอะ ภาครัฐเป็นคนก�าหนดว่าให้

มหาวทิยาลยัท�างานวจัิยเรือ่งเคร่ืองฟอกอากาศ และตัง้บรษิทัผลติขายคนจนี 
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ทางมหาวิทยาลัยเป็นคนหุ้นด้วย ภาครัฐเขาสนับสนุนดีมากเขาท�าเรื่องนี้มา

หลายสบิปีแล้วจนมหาวทิยาลยัน้ีมบีรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่งานวจิยักว่า 200 บรษิทั 

มหาวิทยาลัยน้ีมาที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่ามีบริษัท มีสินค้าอะไรบ้าง 

เชิญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาฟัง หาคนร่วมงาน หรือน�าสินค้ามาขาย  

ร่วมทนุกนัตัง้โรงงาน หรอืถ่ายทอดเทคโนโลย ีตอนนีข้ายคนในประเทศแล้ว

จงึออกมาขายกบัตลาดต่างประเทศ เพราะเขาสนบัสนนุเรือ่งนีช้ดัเจนมากจงึ

ท�าให้การพัฒนาเติบโตเร็ว

ภาพบรรยากาสโดยรวมของกิจกรรม
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พัฒนาคน พัฒนาองค์กรสู่ยุค 2030
หัวใจสําคัญของคนที่จะเก่งหรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นเถ้าแก่ หรือนายจ้างว่า
คุณจะสามารถทําให้เขาเก่งได้อย่างไร 

เพราะระบบการบริหารคนที่ดี
ย่อมมาจากเจ้านายที่เข้าใจเรื่องคน

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
อดีตปลัดกระทรวงแรงงานนายกสมาคมแห่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT
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ยกตัวอย่างเช่น สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกองค์กรหนึ่ง 

ที่ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการคน แต่สิ่งหนึ่งที่แมนยูไนเต็ดมีผลงาน

ออกมาไม่ได้ดีเท่าที่ควร คือ ความล้มเหลวเรื่องการบริหารคนถือเป็น  

Succession Plan การวางแผนทดแทนต�าแหน่งงาน เทคนิคหนึ่งในการ

บริหารองค์กรถ้าท่านอยากให้องค์กรเติบโต ควรหาจุดส�าคัญที่เป็นกลยุทธ์

ของท่าน แล้วประเมินความสามารถว่ามีท่านความสามารถพอหรือไม่  

ความรู้ และทักษะมีเพียงพอหรือไม่ เช่นนี้แมนยูไนเต็ดจึงล้มเหลวในการ

เลือกคนที่มาด�ารงต�าแหน่งโค้ช (Coach) นั่นเอง 

ธุรกิจไม่จ�าเป็นต้องมีขนาดใหญ่ก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ

บริหารคนได้ แก่นของการบรหิารคนไม่ได้ซบัซ้อนมาก ในฐานะท่ีท่านบรหิาร

คน ท่านเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของบริษัททั้งนั้น ถ้าอยากให้องค์กรของ

ท่านเติบโตขึ้นจงให้ความส�าคัญกับเรื่องคน เพราะการบริหารคนมันเปลี่ยน

องค์กรได้จริง เพราะองค์กรไม่มีชีวิต สิ่งที่ท�าให้องค์กรมีชีวิต คือ คน  

คนเป็นแบบไหนองค์กรกเ็ป็นแบบนัน้ ถ้าคณุอยากจะเป็น High Performance 

Organization ค�าถามกค็อื องค์กรเป็น High Performer หรอืไม่ มแีต่บุคคล

ที่มีความสามารถหรือไม่ ถ้าบุคลากรเป็น High Performer องค์กรก็เป็น 

High Performance Organization ได้ 
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อยากให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้(learning Organization) 

ค�าถามคือ บุคลากรเป็น learner หรือไม่ กระตือรือร้นในการเรียนรู้หรือไม่ 

แต่ถ้าบุคลากรเป็นคนที่ไม่เรียนรู้ เหมือนกับเป็นน�้าท่ีเต็มแก้วเช่นนี้ก็ไม่

สามารถจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนองค์กร 

ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนคน และสิ่งที่ท่านต้องค�านึงถึง คือ

 

How to recruit top talent

หาคนเก่งและคนดีเข้ามาท�างาน เก่งแต่ไม่ดีก็เป็นแค่ทรัพย์สินของ 

ตัวเอง เมื่อไหร่ที่ได้คนเก่งแต่ไม่ใช่คนดีมันคือสินทรัพย์ของตัวเอง พร้อม 

ทีจ่ะกอบโกยทกุอย่างเข้าหาตวัเอง แต่ถ้าเก่งแล้วดด้ีวยนัน่คอืสนิทรพัย์อนัมี

ค่ายิง่ขององค์กร ดงันัน้ แนะน�าผูป้ระกอบการทกุท่านเวลาเลอืกคนเลอืกดีๆ  

เพราะเขาคือคนที่จะเปลี่ยนองค์กรคุณ ฉะนั้น How to recruit top talent 

ส�าคัญมากเก่งอย่างเดียวไม่พอ วิธีคิดก็ส�าคัญ

How to develop people 

คุณจะท�าให้เขาเก่งขึ้นได้อย่างไรบ้าง ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมารูปแบบ 

การพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กร CCl ใช้ Model ท่ีเรียกว่า 

70:20:10 Development Approach ผมท�างานที่บริษัทมิตรผล ผมปรับ 

Model ใหม่หมด และใช้ค�าว่า 70:20:10 มาเป็นกลยุทธ์ในการท�างาน  

คนเราอาจจะเก่งได้จากการแก้ปัญหา การมีประสบการณ์ที่มากขึ้น การได้

สอนคนอื่น แต่ผมเชื่อว่าการที่คนเราจะเก่งขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับโอกาสในการ

ใช้ชีวิตด้วย โจทย์ในวันนี้ คือ คุณจะท�าอย่างไรให้คน มีความใฝ่รู้ในตัวเอง 

ให้เขามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

Peter Senge เป็นอจัฉรยิะทางด้าน learning Organization หนงัสอื

ของเขาพูดถึงวินัย 5 ประการของมนุษย์ ถ้าเมื่อไรที่คนมีวินัย 5 ประการนี้

คนจะเรียนรู้ได้เร็ว ได้เก่ง การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงได้

เร็วมาก โดยเฉพาะเรื่องของ learning Skill ถ้าคุณสามารถปลูกฝังวินัยนี้
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ในตัวคุณ และในตัวลูกน้อง คุณจะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเท่า

ทันกับการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอก

Jack Welch ผู้บริการ GE เคยกล่าวไว้ว่าถ้าเมื่อไรการเปลี่ยนแปลง

ภายนอกเร็วกว่าการเปลีย่นแปลงภายในองค์กรนัน้กย่็อมล่มสลาย แต่ในทาง

กลับกนัถ้าเราพฒันาตวัเองเรว็กว่าการเปลีย่นแปลงข้างนอกเรากอ็ยูไ่ด้ และ

อยู่ได้ดีด้วย 

วินัย 5 ประการ 

1. Mental Model คือ กรอบความคิด เปลี่ยนกรอบวิธีคิด อย่าท�า 

ตัวเองให้เป็นน�้าเต็มแก้ว ถ้าเมื่อไรที่เป็นน�้าเต็มแก้วคุณก็จะไม่เรียนรู ้

อะไรเลย โลก ณ วนันีใ้ครจบปรญิญาตรรีะบบการศกึษาเนือ้หาความรูจ้ะอยู่

ได้แค่ 5 ปี ฉะนั้นคนต้องเปลี่ยนกรอบ ต้องกระหายในการเรียนรู้ตลอดเวลา 

เวลาขึน้ค่าจ้างมเีหตุผลอยู ่2 ประการ คือ บางทขีึน้ค่าจ้างเพราะ Consumer 

Price index (CPi) ดชันรีาคาผูบ้รโิภคให้เท่ากนัหรอืเกนิไป แต่อกีนยัยะหนึง่ 

คือ เขามีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เพราะฉะน้ันคุณก็ขึ้นค่าจ้างตามความสามารถ 

ที่เพิ่มขึ้น ค�าถามง่ายๆ ใครที่เป็นลูกจ้าง แต่ละปีคุณมีอะไรท่ีเก่งข้ึน คุณมี

ความสามารถอะไรทีเ่พิม่ขึน้ ใครทีเ่ป็นเจ้าของบริษัท เคยตัง้ค�าถามหรอืไม่ว่า 

ลกูน้องของคณุ ไม่ว่าจะกีค่นกต็ามเขามคีวามสามารถอะไรเพิม่ขึน้บ้าง หรอื

มีทักษะอะไรเก่งขึ้นบ้าง ปีนี้เราติดอาวุธอะไรให้เขา ติดอาวุธอะไรท่ีท�าให ้
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เขามี value Added มากขึ้น ถ้าเปลี่ยนกรอบความคิด เปิดกว้าง เราก็เป็น

คนที่เรียนรู้มากขึ้นได้ 

2. Personal Mastery คือ การเชี่ยวชาญส่วนบุคคล ทักษะที่รู้ลึก  

รูจ้รงิ ทกุวนันีค้นเราอยากรูอ้ะไร คุณสามารถรูไ้ด้ทกุเรือ่งในโลกใบนี ้ณ วนันี้ 

ลืมเรื่องปริญญาบัตรไปได้เลย ปริญญาไม่ได้หมายความว่าจ�ากัดกรอบ 

การเรียนรู้ เช่น ต�าแหน่ง HR มาจากไหนก็ได้ไม่ส�าคัญแต่ที่ส�าคัญขอให้มี 

การเรียนรู้ที่ดี 

อกีตวัอย่างหน่ึง คือ ผมเคยต้องไปเจรจาต่อรองเดก็คนหนึง่ อาย ุ32 ปี 

เป็นคนชาติเนเธอร์แลนด์ (Netherland) ปรากฏว่าเขาเรียกเงินเดือน 

ที่แพงมากเท่ากับรถเก๋งดีๆ หน่ึงคันต่อเดือน และยังขอหุ้นอีกด้วย และ 

ที่ส�าคัญเขาไม่จบปริญญาตรี เขาบอกว่าวุฒิการศึกษาไม่จ�าเป็น เพราะเขามี

ผลงาน มี Success Profile มี Network (เครือข่าย) มี Mentor (ที่ปรึกษา) 

ที่ดีรอบตัวเขา โลกเราทุกวันนี้ในยุคที่ดิจิทัล (Digital) เข้ามา การเรียนรู ้

มันอยู่รอบตัว ขอให้แค่เรามีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจนครับ ถ้าเมื่อไร 

ที่คุณปลูกฝังคนในองค์กรขอคุณให้มีเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีชัดเจนเขาก็

เป็นเลิศได้ 

3. Team Learning บางทีการเรียนรู้คนเดียวก็ไม่ได้ไปไกลเท่าการ

เรียนรู้เป็นทีม จะท�าอย่างไรให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ในองค์กรของท่าน  

ตอนนีเ้ป็นยคุของแนวคิดการท�างานขององค์กร (Agile Organization) ท�าให้

องค์กรเกิดความคล่องตัว การเรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐานการเรียนรู้ (Team 

Based) ส�าคญัมาก ว่าเราจะสร้างวฒันธรรมในองค์กรให้คนแลกเปลีย่นเรยีน

รู้อย่างไรได้บ้าง 

4. Share Vision สร้างเป้าหมายร่วมกัน วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

5. การคิดเชิงระบบ
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ทฤษฎี 70:20:10 

ประการที่หนึ่ง คนเราถ้าโชคดีอยู่ในองค์กรที่ดีได้เปรียบคนอื่น ฉะนั้น

จงท�าให้องค์กรที่ท่านบริหารอยู่ ไม่ว่าจะเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นที่ที่สามารถ

พัฒนาคนได้ ตัวชี้วัดก็คือวันแรกที่เข้ามาท�างานกับวันที่ออกจากงานทักษะ

เขาเท่าเดมิหรอืไม่ ถ้าเมือ่ไรทีว่นัแรกทีเ่ข้ามาท�างานงานกบัวนัทีอ่อกจากงาน

มคีวามรูเ้ท่ากนั องค์กรของคณุคอืองค์กรที ่fail State (รฐัล้มเหลว) เราต้อง

ท�าให้องค์กรเป็นองค์กรทีดี่ จะท�าอย่างไรถ้าพนักงานทีม่อียูไ่ม่มปีระสทิธภิาพ 

เช่นนั้นแล้วคุณจ้างเขามาท�าไม เขามาท�างานกับคุณแล้ว หน้าที่ของคุณคือ 

ท�าให้เขาเก่งขึ้น ผลงานของพนักงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขา

เพียงอยา่งเดยีว แต่ขึน้อยูก่ับความสามารถของคนเป็นนาย และองค์กรดว้ย 

เพราะฉะนั้นหัวใจส�าคัญของการเก่งเร็วเก่งช้าขึ้นอยู่กับองค์กรด้วย นี่คือ 

70% แรก จงท�าองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ประการที่สอง คนเราจะเติบโตตามโจทย์ที่เจอในชีวิต คนไม่ได้เก่งขึ้น

ตามประสบการณ์ ไม่ได้เก่งขึน้ตามอายงุาน คณุท�างานมา 30 ปี แต่เจอโจทย์

แบบเดิมซ�้าๆ คุณก็จะเก่งอยู่แค่นั้น แต่ถ้าในแต่ละปีคุณเจอโจทย์ที่ซับซ้อน

ขึน้ ยากขึน้ คณุกจ็ะเตบิโตขึน้ เพราะฉะนัน้หวัใจส�าคญัของคนทีเ่ป็นนายคน 

เป็นองค์กร คุณต้องวางโจทย์ให้เขาท�า ยิ่งเป็นคย Generation Y หรือ M 

(เด็กยุคใหม่) เขาชอบงานที่ท้าทาย งานที่เขามีความหมาย สังเกตว่ากลุ่ม 

Gen y, Gen z, Gen m นอกจากตัวเองแล้ว ก็จะมี Mark Zuckerberg, 

Elon Musk, Steve Jobs เป็น idol เพราะคนเหล่านี้เขาเป็นคนเปลี่ยนโลก 

เด็กพวกนี้ชอบท�าอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเอง ชอบท�างานที่ท้าทาย มีคุณค่า 
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หัวหน้ายุคนี้ไม่ใช่แค่คุณท�างานตามแบบแผนอย่างเดียว คุณต้องสร้างสรรค์

งานอะไรใหม่ๆ งานที่มีคุณค่า งานที่ท้าทาย เพราะฉะนั้นจบออกแบบ  

(Design) งานให้ดี ใครเป็นเจ้าขององค์กรอย่าให้มีแต่งานเดิมๆ ซ�้าๆ เพียง

อย่างเดียว ควรมีงานที่ innovate (แหวกแนว) ด้วยส�าคัญมาก 

สรุป

70% คือการเรียนรู้จากงานยากๆ ที่มันท้าทาย พยายามหาโปรเจ็กต์

ให้ลูกน้อง   

20% คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น ต้องสร้างบรรยากาศ 

ในองค์กรให้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น เจ้านายสามารถจะลงมา

โค้ช (Coach) ลูกน้องได้อย่างไรบ้าง เพื่อนร่วมงานจะแบ่งปันประสบการณ์ 

องค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง ใช้วิธีตั้งค�าถามก็ได้ ไม่ว่าจะรูปแบบไหน

ก็ตาม ตรงนี้คือสิ่งส�าคัญในเรื่องของการพัฒนาคน

10% เป็นเรื่อง Training Program ในระบบ ท�าให้องค์กรเป็น  

Development Process ที่ดี มี Signature Program มีรูปแบบการพัฒนา

ที่ดี 
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How to engage people 

Engage เป็นเรื่องของความไว้ใจเชื่อใจ “Stay Stay Strive” เราอยู่

กับองค์กรนี้แต่เหนือกว่านั้นต้อง strive ที่แปลว่า หยาดเหงื่อเพื่อองค์กร  

จะท�าอย่างไรให้คนทุ่มเทเพื่อองค์กร ท�าอย่างไรให้เขาผลักดันความส�าเร็จ 

ให้องค์กร ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจลองคิดดูว่าอะไรคือเหตุผลที่พนักงานควรอ 

ยู่กับเรา หัวหน้างานที่ดี เพื่อนดี ผลตอบแทนดี ? เงินเสมอไปหรือไม่ที่ท�าให้

คนอยู่กับเรา เช่น ธุรกิจเรื่องปศุสัตว์ เรื่องการเกษตร เรื่องอาหารการกิน

ก�าลังมาแรง ไม่ว่าโลกเปลี่ยนไปขนาดไหน คนยังต้องกินอยู่ ต�าแหน่ง 

คุณเลิศวรรธน์ เป็นต�าแหน่งส�าคัญมาก ทางบริษัทคู่แข่งก�าลังจะเปิดรับ

ต�าแหน่งใหม่ ที่ตรงกับคุณเลิศวรรธน์ มากๆ ผมเสนอเงินเดือนให้คุณเท่ากับ 

2.5 เท่า จากที่คุณได้อยู่ ลูกน้องคุณ ตัวคุณเอง ถ้าโดนยื่นขอเสนอแบบนี้

ยืนยันว่า ไม่ได้ตอบตกลงทันทีแน่นอน คุณจะมีค�าถามอยู่ในหัวมากมาย 

บริษัทอะไร ที่ไหน เจ้านายเป็นใคร งานที่ให้ท�าเป็นอย่างไร ท้าทายหรือไม่ 

สนุกหรือไม่ งานมีคุณค่าหรือไม่ มีความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาการ 

การเรียนรู้ Career Opportunities โอกาสเติบโตเป็นอย่างไรบ้าง เหตุผล 

ที่คนอยู่มีเยอะแยะมากมาย 

มีงานวิจัยเร่ืองหนึ่งเรื่อง เหตุผลท่ีคนอยู่ คนท่ีมีอายุน้อยบอกอีก

ประเด็นหนึ่ง คนที่มีอายุเยอะก็มองอีกประเด็นหน่ึง คนเก่งๆ ก็มองอีก 

แบบหน่ึง คือ ชอบงานท้าทาย ชอบอิสระ เมื่อไรท่ีคุณให้เขาท�างานตาม

แบบแผนเขาไม่อยูก่บัคุณแน่นอน พวกเด็กรุน่ใหม่อาจจะชอบ Starting Rate 



10% เป็นเรื่อง 
Training Program 
ที่บริษัทจะวางเอาไว้

70:20:10 คือ การวางสัดส่วนการพัฒนาคน

70% ในเน้นเรื่องของ
Job Assign Project

20% เป็นเรื่องการเรียนรู้
จากคน จากเพ่ือนร่วมงาน 
จากนาย



A Perspective on 2030 Business Visions

59

ชอบ flexible Work How แต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กใหม่ เด็กเก่ง หรือคนท�างาน

มานานแล้ว จะมปัีจจยัร่วมกนัหนึง่อย่างของการ Engagement หวัใจส�าคญั

ในการ Engage คน คือ มนุษย์กับมนุษย์ และยืนยันได้เลยคนเข้ามาท�างาน

เพราะองค์กร ออกจากงานเพราะเจ้านายก็มีเยอะ ที่ไหนมีการลาออก 

มีเหตุผลอยู่ 2 อย่าง ไม่ใช่เรื่องงานก็เรื่องนาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนาย

เพราะบริหารงานไม่ดี ถ้าเป็นผู้น�า (leader) เป็นนายที่สร้างแรงบันดาลใจ

ให้คนต่อให้ยากขนาดไหนต่อให้มันเป็นปัญหามันก็คือการเรียนรู้ How to 

engage people แก่นอยู่ที่ภาวะผู้น�า (leadership)

   

How to motivate people 

คุณจะสร้างแรงจูงใจอย่างไรให้คนมาท�างานทุกวัน ทุกอาทิตย ์

มเีป้าหมายทีช่ดัเจน บรษิทัทีอ่ยูใ่นช่วงขาลงนอกจากปรบัโครงสร้างแล้วกท็�า

เรื่องของ How to motivate people จะมีระบบปัจจัยการตอบแทน  

(Reward Commission) อย่างไร จะท�าเรือ่งของเป้าหมายให้ชดัเจนอย่างไร 

มีแรงจูงใจในการท�างานทุกวัน ตัววัดแรงจูงใจในการท�างาน คือ ลองเข้าไป

ถามพนกังานว่า วันจันทรเ์ขารูส้ึกอยา่งไรบ้าง อยากมาท�างานหรอืไม่ เมื่อไร

ที่องค์กรมีการกระตุ้นที่ดี วันจันทร์พนักงานจะมีความสุขกับการมาท�างาน 

หรือ เมื่อถึงวันศุกร์แล้วไม่อยากหยุดยังอยากท�างานต่อ
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How to people serve organization target 

จะท�าอย่างไรให้คนสามารถตอบโจทย์องค์กรได้ ท�าอย่างไรให้คน 

ทุกคนเป็นคนที่มีความหมาย เขามีส่วนสนับสนุนความส�าเร็จองค์กร 

อย่างไรบ้าง เมื่อไรที่มนุษย์มีวัตถุประสงค์ที่ชัดแล้วสามารถส่งต่อไปยัง

ประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ถือว่าสุดยอด การที่จะออกแบบบริษัทใหม่ก็ต้องท�า 

เป้าหมายให้ชัดเจน ให้รู้ว่าเราจะจัดการอย่างไรบ้าง น�า OKR มาใช้ให้เต็ม

รูปแบบ ให้แต่ละคนรู้ว่าในแต่ละเดือน ต้องเก็บอะไรที่เป็นเรื่องส�าคัญๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ท�าให้ทุกคนเป็นคนส�าคัญขององค์กร นี่คือแก่นของ 

การบริหารคน

How to recruit top talent 

ระบบการเลือกคน เจ้าของบริษัทและเถ้าแก่ เลือกให้ดี เพราะต่อให้

ระบบไม่ดีให้ใช้ระบบ Bias Similar to Me คนสัมภาษณ์เป็นแบบไหนก็ได้

คนถูกสัมภาษณ์แบบนั้น 

How to develop people

วางระบบอย่างไรบ้าง จะพัฒนาความสามารถในงานอย่างไรบ้าง  

จะพัฒนาอย่างไรให้เขาไปกับองค์กรได้ ระบบ Engage คน จะปรับบทบาท

ของหัวหน้าอย่างไร เรื่องการ Engage เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้า  

การบริหารคนหัวใจส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ความเก่งของ HR อย่างเดียว ระบบ 

การบริหารคนที่ดีต้องมาจากนายที่เข้าใจเรื่องคน 

How to motivate people 

สร้างแรงจูงใจให้เขาและสุดท้ายท�าให้ทุกคนตอบโจทย์ได้ว่า การที่มา

ท�างานให้บรษิทั ช่วยตอบโจทย์องค์กรได้อย่างไรบ้าง เป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้

องค์กรนี้ส�าเร็จได้อย่างไรบ้าง งานของเขามีคุณค่าอย่างไรบ้าง นี่คือ 

การพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ทั้งหมดเปลี่ยนที่ ระบบความคิดของคนก่อน 

ถ้าเขาไม่เชื่อในศักยภาพตัวเองต้องให้ก�าลังใจเขา 
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ขอยกตัวอย่างคน 2 คนที่มีแนวคิดไม่เหมือนกัน คนแรก คือ “Jim 

Collins” เขียนหนังสือเรื่อง องค์กรอัมตะ (Built to Last) บอกว่า คนเรา

เปลี่ยนแปลงได้ไม่เยอะหรอก อย่าไปเสียเวลา เพราะฉะนั้นใช้คนให้ตรง 

กับงาน เลือกคนให้ตรงกับงาน อีกคนที่ความคิดตรงข้ามกันชื่อ “Kenneth 

Blanchard” เขยีนหนังสอื ผูจั้ดการหน่ึงนาท ี(The One Minute Manager) 

เขาบอกว่า สัตว์ยังเปลี่ยนได้ ท�าไมคนจะพัฒนาไม่ได้

“จงท�าให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรของโอกาสของพนักงาน โอกาส

ที่ได้ท�างานที่ท�าให้เขาเก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น มีความสุขในชีวิตมาก

ขึ้น งานของคนที่เป็นเจ้าของ หัวใจส�าคัญของการเป็นเถ้าแก่ ไม่ใช่แค่สร้าง

รายได้ แต่การท�างานกับมนุษย์เป็นสิ่งดีๆ ที่ให้โอกาสกับคน”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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Share & Show เคล็ดลับความสําเร็จ
กิจกรรม Happy Workplace 
ในมุมมองของการพัฒนาคน และพัฒนา
องค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ยุค 2030

การทํางานที่ดีย่อมเกิดจากการที่ตัวเรา
มีความสุขก่อน และที่สําคัญต้องมีจุดยืน
เป็นของตัวเอง

SiVATEl HOTEl ได้เข้าสูโ่ครงการ Happy Workplace ตัง้แต่ปี 2017 

ปัจจุบัน SiVATEl HOTEl ใช้ Happy Workplace เป็น Model ในการ 

ขับเคลื่อนสร้างพัฒนาองค์กร เรียกว่า เป็น Model หลักไม่ได้มองว่า เป็น

เพียงแค่กิจกรรมเสริม แต่เป็น Core Value ของโรงแรม การท่ีเราจะไป 

ปี 2030 องค์กรต้องมีความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจหลัก การท�าธุรกิจทุกวันนี้ 

คุณอลิสรา ศิวยาธร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร
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มีการแข่งขันกันสูงมาก ทุกคนจะเจอเรื่องของสงครามราคา จะต้องคิด 

โปรโมชั่น และต้องหาว่าลูกค้าชอบอะไร พยายามหาจุดขาย แต่ในมุมของ

เราเรากลับมองต่างมองว่าสิ่งที่ส�าคัญ และเป็นหัวใจที่จะท�าให้องค์กรหรือ

บริษัท เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด�าเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน แบรนดิ้ง 

(Branding) เป็นเรื่องที่เราควรให้ความส�าคัญ

แบรนดิง้ (Branding) ในทีน่ีอ่งค์กรกต้็องมามองว่าจดุยนืในการท�างาน

ของเรา หรือคุณค่าของ Brand หรือขององค์กรนั้นคืออะไร เมื่อเราเป็น 

Brand ทีใ่ช่กจ็ะสามารถดึงลกูค้าทีรั่กเราเข้ามา เมือ่ลกูค้ารูถึ้งคณุค่าในตวัเรา 

เราก็จะอยู่เหนือสงครามราคาได้ เป็นการเดินทางที่ยาวนาน อาจจะไม่เห็น

ยอดขายสูงภายในหนึ่งปีแต่ว่าการสร้างองค์กรนั้นย่อมใช้เวลา

การท�างาน เรายึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  

โดยเฉพาะข้อทีใ่ห้ความส�าคญัทีส่ดุ คอื การท�างานอย่างมคีวามสขุ เพราะว่า 

การท�าโรงแรม คือ งานบริการ เราไม่สามารถที่จะบอกให้พนักงานยิ้มหรือ

ว่ามกีารบริการด้วยใจรกั (Service Mind) แต่ว่าเราเชือ่ว่าการท�างานทีด่ย่ีอม

เกิดจากการที่ตัวเรามีความสุข

การท�า Brand เรายดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นพืน้ฐาน 

คนอาจจะมองว่าพอเพียง กับการท�าธุรกิจจะไปกันได้อย่างไร แต่เรามองว่า 

คือ การรู้จักตน การรู้จักหาคุณค่าของตัวเราให้เจอ การท�าธุรกิจโดยที่เรายัง

เน้นยอดขาย เน้นการเติบโตน้ันมันสามารถไปด้วยกันได้กับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
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3 ห่วง 2 เงื่อนไข โมเดล

ห่วงที่หนึ่ง คือ การรู้จักตน หมายถึง Brand Positioning คือ  

ความสุขอย่างสมดุล และการแบ่งปันอย่างยั่งยืน ส่วนเหตุผลก็คือ เมื่อเรามี

ความรู้ตน ในการ Operation จะมีเหตุผลเสมอ การที่เรามองว่าที่นี่คือ 

บ้านหลงัทีส่อง การทีเ่ราดแูลพนกังานเหมอืนครอบครวั ท�าให้เขามคีวามสขุ

ห่วงทีส่อง คอื การแบ่งปัน เราให้ความส�าคัญในเรือ่งของการใช้วตัถุดบิ 

Organic เราใช้ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็น SME Thai Brand ในโรงแรมเราไม่ใช้ House 

Brand เน่ืองจากว่าเป็นโรงแรมแค่ Outlet เดยีวไม่มคีวามคุม้ค่าในการสร้าง 

House Brand แต่เรายินดีที่จะสนับสนุน เรื่อง SME คนไทยด้วยกันที่เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแล้วใช้ตัวเราซึ่งเป็นช่องทางการบอกกล่าวให้กับ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบว่าของไทยดี และมีคุณภาพ 

ห่วงที่สาม คือ เราเน้นเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเรารู้ตน 

เรามีเหตุผลในการท�างานของเรา นั่นจะน�าไปสู่ภูมิคุ้มกัน หรือความยั่งยืน

ขององค์กร ในการที่เรามองว่าเราเป็น Happy Workplace และเราก็เป็น 

Brand ทีมี่จดุยนืในการท�างาน และมคุีณค่าในการทีจ่ะสือ่สารออกไปให้ผูค้น 

โดยมองว่า Brand หรือจุดยืนของ Brand เป็นสิ่งที่เราจะปักหลัก และมัน

จะไม่เปลีย่นแปลง เป็นสิง่ทีเ่ราใช้ถ่ายทอดสือ่สารให้ทัง้กบัพนกังานและลกูค้า

การเป็นธรุกจิครอบครวัมนัคือจุดยนื 

และความเชื่อที่เราต้องถ่ายทอดไปให้รุ่น 

สู่รุ่น เพราะถ้าธุรกิจยึดโยงอยู่ด้วยตัวเลข 

ด้วยเงิน ด้วยผลก�าไร เมื่อถอดกลับมาเป็น

ธุรกิจครอบครัวเวลาเปลี่ยนผ่านไปใน

แต่ละรุ่น เมื่อทุกคนยึดกับตัวเงินแน่นอน

สิ่งที่เราเห็น คือ การทะเลาะเบาะแว้งกัน

ของคนในครอบครวั บางธรุกจิต้องแตกแยก 

กันไป บางธุรกิจคือล้มหายตายจากกันไป 

แต่ในวันที่เรามี Brand Purpose หรือ 

Brand เรามีคุณค่านั่นเอง 
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จุดยืนในวันนี้ คือ การที่เราเป็นโรงแรมแห่งความสุขอย่างสมดุล และ 

การแบ่งปันอย่างยัง่ยนื มนัจะเป็นความเชือ่ และจดุยนืในการท�างานทีจ่ะสบื

ต่อส่งไปให้กับรุ่นอื่นๆ ปัจจุบันเราเป็น Gen รุ่นที่สาม เราจะต้องปลูกฝัง 

ลูกหลานต่อไป ในการท�างานมันไม่ใช่แค่ตัวเราที่ได้เงินกลับมาเป็นรายได้ 

เข้ามาให้ครอบครัว แต่มันยังคงเป็น Brand ที่มีคุณค่ากับสังคม และ 

ประเทศชาติด้วย เราให้ความส�าคัญเรื่องของความสุข ท่ีแบ่งปันได้ คือ 

พนักงานเขาถึงจะส่งมอบบริการที่ดีไปสู่ลูกค้า เมื่อลูกค้ามาพักที่โรงแรม 

เกิดความทรงจ�าที่ดี นอกจากนั้น เขายังได้กินอาหารจากวัตถุดิบปลอดภัย 

วัตถุดิบ Organic (ปลอดสารพิษ) และด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม และการทีเ่ราซือ้วตุัดิบโดยตรงกบัเกษตรกร ถอืเป็นการสนบัสนนุ

เกษตรวิถีอินทรีย์ ทั้งหมดจะน�าไปสู่การส่งเสริมให้สังคมเกษตรอินทรีย ์

เข้มแขง็ และเพือ่สิง่แวดล้อมทีดี่ เช่นน้ีจะท�าให้ประเทศชาตไิปสูค่วามยัง่ยนืได้

แต่ละคนที่เราเลือกท�างานด้วยไม่ได้ท�างานแค่พื้นฐานธุรกิจของเขา  

แต่ว่าทุกคนล้วนท�างานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ในปีนี้เราจะเช่ือมโยง 

ทุกคนเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเกิดขึ้น อย่างคุณแอปเปิ้ล เขาถนัดเรื่องของ

การปลกูผกัแต่มคีวามสนใจเรือ่งการท�าหมอูนิทรย์ี เพราะทางเชยีงรายข้อมลู

เหล่านีอ้าจจะน้อย ปีน้ีเป็นปีทีเ่ราจะเชือ่มโยงทกุคนเข้าด้วยกนัเป็น Network 

แล้วก็ภายในปลายปีนี้ เราจะจัด SiVATEl Market เมื่อลูกค้าได้ทานอาหาร 

ได้รู้จักเกษตรกร อยากพบเจอ อยากสั่งซื้อ สามารถสั่งซื้อได้ และปีหน้า  

เราจะเชือ่มโยงกบัฟาร์มทรปิปีหน้าน่าจะเปิดให้ลกูค้าสามารถเข้าไปเยีย่มชม

ฟาร์มได้
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นอกจากในเรือ่งของวตัถดิุบ Organic เรากจ็ะมเีรือ่งมติขิองสิง่แวดล้อม 

มองว่าโรงแรมสามารถมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศ เรากินเยอะ  

เราพร้อมจะจ่ายเกษตรกร เพื่อกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ลดสารเคมีที่จะตกค้างในดิน น�้า และอากาศ อีกสิ่งหนึ่งที่โรงแรมผลิตเยอะ

ที่สุด คือ ขยะ ถ้าโรงแรมตั้งเป้าไปที่เรื่องการกิน เรื่องการลดปริมาณขยะ 

ธุรกิจโรงแรมก็จะเป็นภาคส่วนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้ ในวิถีการ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากจะก�าจัดขยะในกลุ่มของเศษอาหาร เรามี

การใช้แก้ว Bio Cup ซึง่ผลติจากพชื สามารถย่อยสลายได้ ลดการใช้พลาสตกิ

ภายในห้องพัก เปลี่ยนสบู่ และ แชมพูเป็นแบบ Refill ช่วยลดขยะพลาสติก

แชมพูขวดเล็กๆ ปีละ 9,600 ชิ้น ลงได้ ขวดน�้าในโรงแรมใช้เป็นชวดแก้ว 

100% ลดขยะขวดพลาสติกไปอีกปีละ 120,000 ชิ้น ตัวหลอดใช้หลอด

กระดาษ ทกุวนัน้ีในห้องพกั ไม่เสร์ิฟหลอดลดขยะได้อกี 9,000 ชิน้ต่อปี และ

มีการท�าโครงการขยะทองค�า สร้างขึ้นเพื่อปลูกจิตส�านึกให้พนักงานหันมา

ใส่ใจเรื่องขยะ ปกติโรงแรมที่ท�า Green Hotel จะมีการช่ังน�้าหนักขยะ 

เดือนละประมาณ 12,000 กก. ปัจจุบันเราอยู่ที่เดือนละ 5,900 กก. ลดลง

เกือบ 50% (ขยะพลาสติกคิดเป็นแค่ 10% เท่านั้น ที่เหลือ คือ ขยะเศษ

อาหาร)
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ผลที่ได้รับ 

ผลที่เกิดขึ้นต่อการเข้าพักของลูก 1 คน จะผลิตขยะคนละประมาณ  

2 กก. แต่ทกุวนัน้ีลดลงเหลอื 1 กก. และเราหวงัว่าจะต้องให้ลดลงน้อยกว่านี้ 

ได้อีกอย่างแน่นอน ทั้งหมดนี้คือ Core Value Brand ของโรงแรมท่ีเป็น

ความสุขอย่างสมดุล และเป็นการแบ่งปันอย่างยัง่ยนื ฉะนัน้เวลาลกูค้ามาพกั

ที่โรงแรมจะไม่ใช่แค่ความสุขของลูกค้าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เนื่องจาก

การได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้จะกลับเกื้อกูลสู ่พี่น้อง

เกษตรกรวิถีอินทรีย์ การช่วยลดปริมาณขยะในนโรงแรมถือเป็นการท�าให้มี

ขยะออกไปสู ่สิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยลง ท้ังหมดท้ังมวลตัวองค์กร 

จะขับเคลื่อนเองไปไม่ได้ถ้าพนักงานไม่มีความเข้าใจ เช่นนี้ SiVATEl จึงน�า

เอา Happy Workplace มาเป็น Model ทัง้หมดในการจดักจิกรรมนอกจาก

จะสนุกแล้วยังได้สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเข้าไปได้อย่างกลมอีกด้วย

การขับเคลื่อน Happy Workplace มองว่าเป็นหน้าที่ของทุกๆ คน 

ที่จะต้องท�าให้องค์กรมีความสุข ไม่ใช่หน้าที่ของ HR หรือของใครคนใด 

คนหนึง่ ผู้บรหิารระดบัสงู (CEO) คนเดยีวกเ็สกให้ไม่ได้ องค์กรจะมคีวามสขุ

เป็นหน้าที่ของทุกคน ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม และที่ส�าคัญ

กิจกรรมน้ันจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย หรือวัฒนธรรมขององค์กรด้วย

ความสุขถึงจะยั่งยืน

ตัวอย่างกิจกรรม

ในทุกๆ หนึ่งปีเราจะมีหนึ่งวันที่ในการท�า Happy Workplace Hay 

ถอืเป็นการ Refresh ให้ความรูแ้ก่พนกังานเก่าและใหม่ว่า Happy Workplace 

คืออะไร มีการแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์ท�าให้เกิดความสนุก ได้ทั้งความรู้ เป็นวันที่

ทกุคนได้มาพบเจอกนั มกีารจดั Training Happy Together ให้กบัพนกังาน

ที่เข้าใหม่ รวมถึงพนักงานฝึกงาน คือ เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับ Brand 

วัฒนธรรมองค์กร และ Value ของ Happy Workplace สุดท้ายน�าไปสู่ 

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
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กิจกรรม Happy Body + Happy Relax มีการเล่นเกมส์ จัดบอร์ด

ประชาสัมพัรธ์ให้ความรู้ มีแข่งขันกีฬา กิจกรรทั้งหมดเกิดจากแต่ละกลุ่ม 

คิดขึ้นมาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน Happy Heart + Happy Soul 

จะมีการใส่บาตรร่วมกันทุกต้นเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) และในอนาคตจะมี

การเชญิลูกค้าในภายโรงแรมมาร่วมใส่บาตรด้วยกนักบัพวกเรา มกีารเอาของ

ไปให้น้องทีม่ลูนธิชิยัพฤกษ์ รวมตวักนัไปท�าความสะอาดศาลาวดั เรยีกได้ว่า

เป็นกิจกรรมนอกเวลางานที่ท�าให้ทุกคนได้ท�ากิจกรรมดีๆ ร่วมกัน 

Happy Money + Happy Brain คือ การกินอาหารที่ปลอดภัย 

(Organic) บวกกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

องค์กร กับ Value ขององค์กร คือ มีการอบรมให้พนักงานปลูกผักอินทรีย์ 

ก�าลงัจะต่อยอด คอื การปลกูผกัในโรงแรม มองว่าสามารถเป็นกจิกรรมสร้าง

ความสขุได้ มนัสามารถส่งต่อแนวคดินนีไ้ปยงัครอบครวัของพนกังานได้ด้วย 

เช่น ภรรยาใครที่ไม่ได้ท�างาน หรือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สูงอายุอยู่ท่ีบ้าน 

ก็สามารถปลูกกินเองได้ ได้กินของปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้ง

ยังสามารถขายเพ่ือนบ้านใกล้เคียงได้ และถ้าปลูกได้เยอะกว่านี้ก็สามารถ 

น�ามาขายให้ทางโรงแรมในราคาที่เป็นธรรมได้อีกด้วย 

ธนาคารขยะทองค�า คือ เป็นเรื่องเรื่องจิตส�านึกคนกับสิ่งแวดล้อม  

เรามกีารอบรมให้พนกังานรูจั้กคดัแยกขยะ เช่น ขวดพลาสตกิ (แยกพลาสตกิ

ขุ่น พลาสติกใส) ท�าให้ขายได้มูลค่ามากขึ้น สามารถสอนสมาชิกในบ้าน 

ตัวเองก็ได้ให้รู้จักคัดแยกขยะ แล้วสามารถน�ามาฝากกับท่ีโรงแรมได้ ท้ังนี้ 

เรามจีดัการแข่งขนัการคดัแยกขยะ พอถงึสิน้ปีสามอนัดบัทีม่ยีอดขายสะสม

เยอะสุด จะได้รางวัลเพิ่มไปอีก
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สิ่งที่เกินความคาดหมายไปกว่านั้น คือ มีพนักงานหลายคนกลับบ้าน

เดินจะเก็บขยะไปตลอดทาง เพื่อที่จะเอามาขายให้กับโครงการเรา หรือ

พนักงานคนใดที่มีพี่น้องหลายคนทุกวันเสาร์ และอาทิตย์จะตระเวนตาม

ชมุชนตวัเองเกบ็ขยะ ทมีฟตุบอลไปซ้อมเสรจ็กเ็กบ็ขวดพลาสตกิมาจากสนาม

ฟุตบอล เป็นต้น เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับตัว

พนักงาน

Happy Family + Happy Society จะมเีรือ่งของ Birthday Party 

เมื่อก่อนจะเป็นการ จัดตลาดเอาของมาขายของแลกเปลี่ยนกัน ปีนี้มีการ

ปรับเป็นสมบัติผลัดกันชม มีการประเมิน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปในแต่ละปี 

ทัง้หมดน้ีกช็ีว้ดักลบัมาด้วยเครือ่งมอื Happimometer จากเริม่แรกก่อนเข้า

โครงการ Happimometer เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 62% ล่าสุดท�ามาปีที่แล้ว

เพิ่มมาเป็น 69% ที่เราคาดหมายเอาไว้ก่อนเริ่มเข้าโครงการอย่างเรา 

คนท�างานเองก็มีความดีใจ และภาคภูมิใจที่ เราเห็นการเพิ่มขึ้นของ  

Happimometer ในมิติต่างๆ สุดท้ายสิ่งที่กลับมา คือ โรงแรมของเรา 

อัตราการ Turnover Rate อยู่ที่ 3% หลังจากเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยอยู่ที่ 

1% ในแง่ของโรงแรมการที่ลูกค้ากลับมาเจอพนักงานคนเดิมที่จดจ�าลูกค้า 

ได้ถือเป็นสิ่งส�าคัญ
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สะท้อนความรู้สึกของพนักงานศิวาเทล จากการขับเคลื่อนโครงการ 

Happy workplace

“ทุกคนชอบมากเราเป็นองค์กรที่มีทัศนคติที่ดี ก่อนที่จะเริ่มทุกอย่าง 

ควรปรบัทศันคตใิห้ได้ ถ้ามทีศันคติทีดี่แล้วกจ็ะท�าให้เราท�างานง่ายข้ึน ทุกคน 

มทีศันคตใินการน�าองค์กร น�าเพือ่นร่วมงาน เกดิการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

มีความเป็นมิตร การให้อภัย ผิดพลาดอะไรเราก็ช่วยเหลือกัน เพราะเราคือ

ครอบครัวเดียวกัน”

เสียงสะท้อนจากพนักงาน คนที่ 1

“หลังจากเข้าร่วมโครงการ Happy Workplace ในมิติของ Happy 

Body เรามีการท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกก�าลังกายเริ่มมีกิจกรรม 

ตีแบด กิจกรรมเต้นแอโรบิค” 

เสียงสะท้อนจากพนักงาน คนที่ 2

“ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับมิติของ Happy Soul เช่น ใส่บาตรท�าบุญ  

เพราะนานๆ ทีที่ทุกคนจะได้มีโอกาสท�าบุญร่วมกัน”

เสียงสะท้อนจากพนักงาน คนที่ 3

“ได้เล่นกับพี่ๆ น้องๆ ในโรงแรม ท�าให้เรามีความสนิทใจกันมากขึ้น 

คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก แต่ที่นี่คือ เราอยู่แล้วสบายใจ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน 

 ช่วยเหลือกัน”

เสียงสะท้อนจากพนักงาน คนที่ 4
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“ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร (คุณหนิง) ที่น�าเอา Happy Workplace  

เข้ามาท�าให้เพื่อนพนักงานได้มีกิจกรรมท�าร่วมกัน ได้สานสัมพันธ์ และม ี

ความสุขมากขึ้น”

เสียงสะท้อนจากพนักงาน คนที่ 5

“จะท�างานที่นี่ จนกว่าจะไม่มีแรงที่จะท�า”

เสียงสะท้อนจากพนักงาน คนที่ 6

“การทีเ่รามจุีดยนื เราสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง พนกังานท�างาน

แล้วรู้ว่างานของเขามีคุณค่าอย่างไร ทั้งตัวเรา ทั้งผู้คน ทั้งสังคมก็จะน�าไปสู่

การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่จ�าเป็นท่ีจะน�าพาเราไปสู่ปี 

2030 หวังว่ามีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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Share & Show เคล็ดลับความสําเร็จ
กิจกรรม Happy Workplace 
ในมุมมองของการพัฒนาคน และพัฒนา
องค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ยุค 2030

การทํา Happy Workplace ให้ประสบความสําเร็จ
มันต้องใจเย็นๆ และจะสําเร็จได้ต่อเมื่อคนมีใจ
ที่จะทํา และที่สําคัญต้องให้อิสระทางความคิด
พร้อมกับการมีส่วนร่วม

อุปสรรคและความส�าเรจ็นัน้มนัแบ่งขัน้ด้วยใยบางๆ ถ้าคณุท�าแล้วไม่มี

อุปสรรคมันก็จะไปสู่ความส�าเร็จ เพราะฉะนั้นทุกคนมักจะกล่าวว่าแล้วท�า

อย่างไรให้ส�าเร็จ? แต่ส�าหรับนิยามผม คือ การเริ่มมต้นหาอุปสรรคให้เจอ 

ฝ่าฟันมนัไปให้ได้ เม่ือไม่มอีปุสรรคมนักคื็อความส�าเรจ็ทีร่ออยูข้่างหน้า เพราะ 

เรารู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนจะต้องท�าอย่างไร เพราะเรามีคณะกรรมการบริหาร 

เรามีที่ปรึกษาจากทาง SHARE โรงงานผมก็ถือว่ายังไม่ประสบความส�าเร็จ

คุณธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์
กรรมการผู้จัดการทั่วไป 

บริษัท ยูนิเวอแซล แอพพาเรล จํากัด (มหาชน)
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ในเรือ่งของ Happy Workplace แต่เรารูอ้ปุสรรค และมปัีจจยัทีน่�าไปสูค่วาม

ส�าเร็จ ดังนี้

1. ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (CEO) ถ้าไม่

สนับสนุนก้าวแรกก็ไม่เกิดขึ้น สาเหตุ ที่ CEO ไม่สนับสนุนเพราะ

1. ไม่เห็นประโยชน์

2. เห็นว่าเสียเวลา 

3. ไม่ยอมให้ผู้บริหารระดับรองลงมา ลงไปขับเคลื่อน 

สุดท้ายถ้า CEO ไม่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องเหล่านี้ก็เริ่มต้นไม่ได้ 

2. ต้องมีคณะกรรมการขับเคลื่อน บางองค์กร CEO อาจจะตั้ง 

คณะกรรมการขึ้นมาเอง โดยไม่ได้ถามความสมัครใจที่จะท�า หรือมีความรู้

เรื่องนี้หรือไม่ ท�าประกาศเป็นนโยบบายออกมาเลย คนที่ท�าไม่รู้เลย พอไม่รู้

กไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไร บางคนถงึขัน้ต่อต้านเพราะไม่รูว่้าอยู่ๆ  มามอบหมายงาน

อะไรให้ หรือบางที่เป็นลักษณะ CEO ท�าเองเกือบทุกอย่างแล้วก็คอย 

สัง่ออกไป (Top Down) นัน่กห็มายความว่าส�าเรจ็แต่ส�าเรจ็ด้วยตวั CEO เอง 

ไม่มส่ีวนร่วมจากทมีงาน หรอืบางครัง้แต่งตัง้คณะกรรมการเรยีบร้อยแต่เมือ่

ลงมือท�าก็ไม่ได้มอบหมายงานเท่าที่ควร ความส�าเร็จจึงไม่ค่อยเกิด หรือ 

คณะกรรมการเกี่ยงกันท�างาน การมีกิจกรรมหลากหลายแน่นอนมันไม่

สามารถตอบโจทย์ได้ทุกคน แต่ทุกกิจกรรมจะกระจายกันตอบโจทย์แต่ละ

คนจนครบทุกคน 

แต่ถ้าเป็นผมจะบอกเลยว่า เราท�าเพื่ออะไร เช่น เพื่อลดทุกข์ ท�าเพื่อ

ไปสู่เป้าหมายขององค์กร ท�าแล้วได้อะไร องค์กรได้ผลตอบแทน ได้ก�าไร  

ได้รายได้ที่ดี ต้องพูดให้ชัดเจน เรามีหลักเกณฑ์สิ่งท่ีจะพูดหรือไม่ ถ้าไม่มี 

อย่าพูดอย่างเดียวให้เขียนเป็นระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ให้ชัดเจน  

ถ้าผลประกอบการดี เราจะมกีารปรบัขึน้อตัราเงินเดอืน ถ้าผลประกอบการดี 

มกี�าไรด ีเราจะมีการจ่ายโบนัสตามอตัรา เมือ่เหน็ว่าชัดเจน ถ้าคนส่วนใหญ่ท�า 
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คนส่วนน้อยจะถูกบังคับโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ท�าเขาก็จะกลายเป็นแกะด�า 

ในที่สุด

3. ต้องมีแผนงานและระบบงาน ถ้าไม่มีแผนงาน ไม่มีระบบงาน 

โครงการก็เดินต่อไม่ได้ บางครั้งจะเจออุปสรรคในระหว่างด�าเนินการ เช่น  

ไม่ท�าตามแผน ไม่ท�าตามขั้นตอน ไม่ท�าตามที่ปรึกษาแนะน�า และก็มักจะมี

เหตุผลว่ามันไม่ใช่จรติขององค์กร คนไม่เหน็ด้วย คนไม่มเีวลา ให้ท�านอกเวลา 

(เป็นการเอาใจผู้บริหาร) เมื่อมีแผนการแล้วบางครั้ง CEO ชอบล้วงลูก  

การล้วงลูกเพ่ือให้เดินหน้ามันไม่ใช่อุปสรรค แต่บางคนล้วงลูกเพื่อห้ามท�า

ตรงนั้น ห้ามท�าตรงนี้ ตัดตรงนั้น ตัดตรงนี้ออก ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี ้

ก็ต้องคุยกับ CEO ใหม่ขอให้ใจเย็นๆ Happy Workplace ไม่ได้ท�าให้ส�าเร็จ

ภายใน 1-2 วัน หรือ 1 เดือน มันจะค่อยๆ ส�าเร็จเมื่อคนมีใจ

4. การมีส่วนร่วม เมื่อ CEO เห็นด้วย มีคณะกรรมการ มีแผนงาน 

ปรากฏว่าไม่ได้มอบหมายงานให้ชัดเจน จนไม่มีการมีส่วนร่วม ส่วนร่วมในที่

นี้ คือรวมถึงทุกคน จะมอบหมายตามความถนัดก็ได้ เหมือนกับค�าว่า put 

the right man on the right job แต่บางครัง้เราต้องค้นหาช่วยให้เขาค้นหา

ตัวตนลักษณะทางกายภาพที่แท้จริงระบบของ Happy Workplace มีการ

สร้างทีมเทรนเนอร์การฝึกฝนตามหลักสูตรต่างๆ ที่ SHARE จัดขึ้นมีส่วน
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ท�าให้เกดิการค้นพบตวัเอง แล้วเขากจ็ะได้มส่ีวนร่วม การมส่ีวนร่วมอกีอย่าง

หนึ่งที่จะกระตุ้นให้เข้ามาร่วมกัน คือ การประชาสัมพันธ์

5. ต้องจัดสรรเวลาและบริหารเวลา การจัดสรรเวลาส�าหรับ

อุตสาหกรรมของผมท�าเสือ้ผ้าแฟชัน่ แฟชัน่กห็มายถึงฤดกูาลมนักม็ ีSeason 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรมก็เช่นเดียวกัน มี High (สูง)  

ม ีlow (ต�า่) เพราะฉะนัน้เรากส็ามารถไปเน้นช่วง low Season ได้ นอกจาก

จะเป็นช่วยพัฒนาบุคลากร Happy Workplace ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น�าไปใช้

เวลาช่วงนั้นได้

6. ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้คือสิ่งที่ยากมาก เพราะส่วนใหญ่จะท�า

เป็นแบบคลื่นกระทบฝั ่ง ฉะนั้นต้องมีคนคอยกระตุ ้นไม่ว่าจะเป็นทีม

เทรนเนอร์ รวมทั้ง CEO ก็ต้องกระตุ้น 

7. ต้องให้ก�าลังใจ หรือให้รางวัล ถ้าพนักงานเขาไม่ให้ความร่วมมือ

จะท�าอย่างไร เราต้องสร้างแรงจูงใจ นอกจากจะให้เห็นความส�าคัญแล้วว่า

ท�าแล้วได้อะไร บางครัง้การมอบประกาศเกยีรตคิณุอย่างเป็นทางการ จะท�า

เป็นประจ�าทกุเดอืน ประจ�าไตรมาส หรอืประจ�าปีกไ็ด้ ประจ�าปีกอ็าจจะเป็น

งานทีจ่ดัใหญ่โต มกีารให้ประกาศเกยีรติคุณ มกีารมอบรางวลั หรอืเงนิรางวลั 

หรือเลีย้งฉลองเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงความส�าเรจ็ และอกีวธิหีนึง่ทีไ่ม่ต้องใช้เงนิ 

คือ การให้คะแนน เชื่อว่าทุกคนมีระบบการประเมินการท�างาน ประเมินผล

การปฏิบัติงาน อาจจะเป็นประจ�าปี ประจ�าไตรมาส หรือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อที่จะรู้ว่าผ่านความเป็นมืออาชีพหรือไม่ การให้คะแนนถือ

เป็นการเพิ่มเป็น Extra (พิเศษ) หรือเป็นคะแนนโบนัส เป็นต้น

8. ความมีอิสระ ลูกจ้าง และผู้บริหารในยุค 4.0 ชอบความอิสระ  

ซึ่งค้านกับการที่เราจะต้องมีขั้นตอน มีนโยบาย เพราะทุกอย่างมันเหมือน
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ขาวกบัด�า เนือ่งจากทกุคนถกูตีกรอบว่าต้องท�าตามสิง่เหล่านัน้ แต่ปรากฎว่า 

คนยคุนีต้้องการความเป็นอสิระ คืออสิระทางความคิด อสิระในการแสดงออก 

เพราะฉะนั้น ในเมื่อมันขัดแย้งกันอันหนึ่งเป็นกรอบอีกอันเป็นอิสระ สิ่งที่ 

ต้องท�า คือ การให้เขามีส่วนร่วมในการคิดกรอบนั้น คนส่วนใหญ่จะยอมรับ

สิง่ทีต่วัเองคดิ เพราะฉะนัน้ให้พวกเขามาช่วยกนัคิด CEO อย่าคดิเองคนเดยีว 

กรรมการ คณะกรรมการอย่าคิดเพียงฝ่ายเดียวต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม

9. การใช้ไอท ี(IT) ควรใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

อะไรที่เป็น Hard Copy (ต้นฉบับพิมพ์) ก็อาจจะต้องเลิก หรือใช้ให้น้อยลง 

การสื่อสารด้วยไอทีจะท�าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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กระบวนการ

แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม พร้อมส่งตัวแทนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มที่ 1 

สิ่งที่ได้รับ

1. การเลือกคนเข้ามาในองค์กรต้องเลือกคนที่มีความรู้ค่อนข้างดี  

มีบุคลิก มีแนวคิดอันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ปัจจัยอะไรที่ทําให้ Happy Workplace 
ในองค์กรไม่ยั่งยืน แล้วเราจะพัฒนาคน 

และพัฒนาองค์กร อย่างไร

คุณอังคณา ภิญโญกุล
Happy Workplace Expert มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
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2. รู้ในเรื่องการพัฒนาตามหลัก 70:20:10 ว่าจะมีแนวทางในการ

พัฒนาอย่างไร แล้วก็มาเน้นเรื่องของการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร และ

สร้างแรงจูงใจต่างๆ เพื่อให้เขาอยากขับเคลื่อนในสิ่งที่องค์กรคาดหวัง

3. การขบัเคล่ือน Happy Workplace ต้องเริม่จากการสร้างวฒันธรรม

ที่สอดคล้องกับแนวทางการสร้างความสุข การก�าหนดนโยบาย การสร้าง 

เป้าหมาย การก�าหนดหน้าที่ของแต่ละคน ไห้มีความสอดคล้อง และม ี

ผู้รับผิดชอบ มีบทบาท ซึ่งก็จะมาจากความต้องการของกลุ่ม ของพนักงาน

อยูแ่ล้ว ไม่ได้เป็นการบงัคบั สร้างการมส่ีวนร่วม มุง่เน้นทีผู่บ้รหิารมส่ีวนร่วม 

กลุ่มที่ 2 

สิ่งที่ได้รับ

1. การพัฒนาตัวเอง ข้อแรกก็คือหาคนที่ใช่ก่อน ต่อไปก็คือพัฒนา 

ให้เขาเกง่ขึ้นไดอ้ยา่งไร เมื่อพัฒนาเก่งแล้ว ท�าใหเ้ขาท�างานเป็นทีม เพื่อที่จะ

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด มีเรื่องของการคิดให้เป็นระบบ 

(Systematic Thinking) เพื่อที่เราจะเปลี่ยนแผนงาน และมีการทอดถ่ายได้

อย่างต่อเนื่อง

2. เรื่องของ Happy Workplace เป็น Happy We Can Share คือ 

จะต้องมกีารแบ่งปันทีไ่ม่ใช่ดูแค่ตัวเราอย่างเดียว แต่ดูในเรือ่งของต้นน�า้ เรือ่ง

ของลูกค้า และเรื่องของสังคมด้วย การขับเคลื่อน Happy Workplace 

อย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ ต้องประกอบด้วย 

ข้อที่ 1 คือ CEO ผู้น�าสูงสุดต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการท�า

กิจกรรม อย่างเห็นได้ชัด และเป็นแบบอย่างที่ดี

ข้อที่ 2 คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่จะมาสานต่อ และท�าให้เขา

เกิดความคิดที่ท�าเป็นความคิดของของตัวเอง 

ข้อที่ 3 คือ ท�าแผนงานให้เป็นระบบ เพื่อที่จะเดินตามแผนไม่ออก 

นอกลู่นอกทาง

ข้อที่ 4 คือ การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยกัน 

โดยพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
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ข้อที่ 5 คือ การจัดสรรเวลา ส�าหรับธุรกิจที่เป็นวงจร เช่น ท่องเที่ยว, 

เสื้อผ้า, โรงแรม ช่วงไหนที่เป็นช่วง low Season ก็ให้ช่วงนี้จัดกิจกรรม

ข้อที่ 6 คือ คือการท�าอย่างต่อเนื่อง 

ข้อที่ 7 คือ มีการให้ก�าลังใจ สร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานมีความรู้สึก 

และสามารถแสดงออกได้ว่า เขาเป็นที่รู้จัก และมีการรับรู้ภายในองค์กร

ข้อที ่8 คอื เน้นเรือ่งการมอีสิระในการคดิ และอสิระในการท�างานของ

เด็กสมัยใหม่

กลุ่มที่ 3

สิ่งที่ได้รับ

1. เร่ืองคนเราได้การเน้นเรือ่งการสรรหาคน และ เราพฒันาเขาอย่างไร 

รักษาเขาให้อยู่ในองค์กรอย่างไร 

2. วิธีการสร้างแรงจูงใจ และความผูกพันกับองค์กร หลักๆ คือทาง 

ตัวเจ้าของ หรือหัวหน้ามีหน้าที่ Engage เราไม่สามารถใช้หัวหน้าเขา หรือ

ลูกจ้าง หรือสวัสดิการทั้งหมด หรือเงินเดินค่าตอบแทน เรามักจะมองผิด 

หลักก็คือเราต้องปรับที่ตัวเราในฐานะของเจ้าของ หรือหัวหน้า

3. SiVATEl and Happy Workplace เราเห็นการเชื่อมต่อของต้นน�้า

กับปลายน�้า คือ Supplier ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์ม เป็นการปลูกผัก และ

ตวัพนักงานเอง ได้เหน็ถงึคุณค่าของการอยูร่่วมกนับนโลกใบนี ้รวมถึงองค์กร

ภายในก็สามารถใช้ Happy Workplace ในการขับเคลื่อนท�าให้พนักงาน 

มคีวามสุข และสิง่ทีอ่งค์กรได้รรบั คอื การบรกิารลกูค้าอย่างคนทีม่คีวามสขุ

4. องค์กร ได้เรื่องเกี่ยวกับการท�าวัฒนธรรมองค์กรให้มันชัดเจนว่า 

เราต้องการอยู่กับคนแบบไหน คัดกรองคนอย่างไร เมื่อเข้ามาแล้วให้

วัฒนธรรมเป็นตัวจับเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายองค์กร ส่วนคนที่ไม่ใช่  

เขาก็จะยอมรับและสลายออกไปเอง คนที่ใช่เขาก็จะอยู่ในแบบผูกพัน และ

มีความสุขมากขึ้น
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กลุ่มที่ 4

สิ่งที่ได้รับ 

1. ได้เรียนรู้ว่าธุรกิจทุกระดับเขาส�าเร็จได้อย่างไร ธุรกิจขนาดเล็ก

เถ้าแก่ต้องเก่ง ธุรกิจขนาดกลางจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี ส่วนธุรกิจ

ขนาดใหญ่เป็นเรื่องของการบริหารคนที่ดี โดยมีแก่นของการบริหารคน 5 

ข้อ ประกอบด้วย 

ข้อที่ 1 หาคนเก่ง และคนดี 

ข้อที ่2 เมือ่เขาเข้ามาแล้วจะท�าอย่างไรให้เขาเก่งขึน้ โดยใช้หลกักลยทุธ์ 

70:20:10 

∞ มอบหมายงานให้เขาเรียนรู้เอง = 70%

∞ การเรียน (learning) ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อน 

    หรือ ทางเจ้านายเป็นคนสอน = 20%

∞ จัดโปรแกรมฝึกอบรม (Training) ให้เขา = 10%

ข้อที่ 3 ท�าอย่างไรที่จะท�าให้เขามีความผูกพันมากขึ้น ใช้ใจกับใจ

ข้อที่ 4 ต้องให้เขามีแรงจูงใจทุกๆ วันเพื่อให้เขาอยากมาท�างานทุกวัน 

ให้ทุกเช้าวันจันทร์เป็นวันที่อยากจะมาท�างาน

ข้อที่ 5 ดูว่าที่สุดแล้วคนคนนั้นสามารถบริการองค์กร หรือตอบแทน

เรากลับมาได้อย่างไรบ้าง 

2. เทคนิดการขับเคลื่อน Happy Workplace ให้ประสบความส�าเร็จ 

คือ 

๏ เรื่องของการสนับสนุน

๏ มีคณะกรรมการ มีแผนงาน มีระบบ 

๏ มีส่วนร่วม ข้อนี้ส�าคัญถ้าไม่มีส่วนร่วม ท�าไม่ได้ 

๏ การมีเวลา และการบริหารเวลา 

๏ มีการประชาสัมพันธ์

๏ ท�าอย่างต่อเนื่อง

๏ ให้ก�าลังใจ
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๏ ให้อิสระทางความคิด 

๏ ใช้ไอที (iT) ตอนนี้ก็ต้องตามให้ทัน มิเช่นนั้นจะไปไม่ถึง 2030

กลุ่มที่ 5 

สิ่งที่ได้รับ 

เแบ่งเป็นเรือ่งของคน เรือ่งขององค์กร และเรือ่งของ Happy Workplace 

 เรือ่งคน ได้รบัการเรยีนรูว่้าต้องไปเน้นเรือ่งของการสรรหาคน หลกั

การ คือหาคนเก่งและคนดีตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหามาก หลังจากนั้น

เราก็ต้องพัฒนาคนเหล่านี้ให้มันความสามารถมากขึ้น เน้นให้เขารักองค์กร 

สร้างแรงจูงใจให้เขาอยู่กับบริษัท และเขาเข้าใจคุณค่าของตัวเขา ทั้งหมดนี้

ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเขาเห็นเป้าหมายของตัวเอง และองค์กรอย่างไร 

ถ้าเป้าหมายชัดเจนแล้วก็จะท�าให้เขารักองค์กร

 เรื่ององค์กร กลยุทธ์ 70:20:10 

 องค์กรเล็กจะเน้นความส�าเร็จไปอยู่ที่เถ้าแก่

 องค์กรขนาดกลางความส�าเร็จไปอยู่ที่การบริหารจัดการ

 องค์การขนาดใหญ่ความส�าเร็จอยู่ที่คน 

 เรื่อง Happy workplace เข้าใจในเรื่องของการต้องมี Plan  

มกีารประชาสมัพนัธ์ทีดี่ และต้องมคีวามต่อเน่ือง มกีารให้รางวลั เน้นไอที (iT) 

และปล่อยให้เขามอีสิรภาพทางความคดิ ก�าหนดวฒันธรรมขององค์กรให้ชดั 

มี CEO สนับสนุน และก็ต้องมีคณะกรรมการรักษาระบบให้มันคงอยู่

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็นค�าถาม 1

“บางครั้งเราได้ทฤษฎีพวกนี้มาหรือได้ข้อมูลที่เราเรียนรู้มาท้ังหมด

เยอะแยะมากมาย แต่ท�าไมเราท�าโครงการอะไรแล้วมนัไม่ต่อเนือ่ง มนัหยดุ 

ชะงัก มันมีปัจจัยอะไร ที่เกิดจากในองค์กรของเรา ปัจจัยอะไรท่ีท�าให้  

Happy Workplace หรือการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างในองค์กรของเรา 

ไม่ยั่งยืน ลองนึกกลับไปหน้างานของเรา ท�าไมท�าแล้วหาย วันที่ได้รับ

รางวัล หรอืได้รบัใบรบัรองแล้วอยูด่ีๆ  มันก็หายไป หรอืบางทที�า Happy 

Workplace มาแล้วระยะหนึ่ง สุดท้ายพอไม่มีคนไปตรวจติดตามผล 

มันก็หายไป หรือบางทีท�าเรื่อง Productivity หรือผลผลิตอะไรออกมาดี

ทุกคนชื่นชอบแต่พอผ่านไประยะหนึ่งก็หายอีก ลองคิดดูว่าปัจจัยพวกนี้

คืออะไร ท�าไมมันถึงได้หายจากองค์กรเราไป ?”

ค�าตอบ

กลุ่มที่ 1

เหตทุีโ่ครงการ Happy Workplace หรอืนโยบายต่างๆ โครงการต่างๆ 

ที่ท�าอาจจะไม่ยั่งยืน เพราะว่า 

1. พนักงานอาจจะมองว่า งานพวกนี้เป็นงานเพิ่มไม่ใช่งานหลัก ท�าให้

เขารู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยไม่ได้ใส่ใจพอไม่ได้ใส่ใจจึงขาดความ

เป็นทีมเวิร์ค

2. ไม่มีแรงจูงใจ เพราะไม่ได้รางวัลกับการที่เขาท�าแล้วได้ เพราะมัน

ไม่มีการพิสูจน์ทราบ

3. CEO ไม่ให้การสนับสนุน หรือไม่มีส่วนร่วมที่จะผลักดันให้ Happy 

Workplace เกิดขึ้น

4. ขาดภาวะผู้น�า ณ ที่นี้คือ จะเกี่ยวเนื่องกับการขาดผู้น�าที่เก่ง เพราะ

การท�าอะไรที่เป็นของใหม่ ปัญหาก็คือเขาท�าไม่เป็นจึงเกิดความล้มเหลว  



A Perspective on 2030 Business Visions

83

ไม่เหน็ส�าเร็จ และกต็ามมาด้วยแรงต่อต้าน สดุท้ายจงึสรปุว่าไม่ท�าดกีว่า และ

จะไม่มีใครท�าอีก เหตุนี้จึงไม่มีผู้น�าที่ดีในการสนับสนุนให้ยั่งยืน

5. การไม่สื่อสารไม่เป็นระบบ คือ Project Manager อาจจะไม่ได้

สื่อสารกันเองภายในว่า ควรจะท�าอะไรบ้าง เป้าหมายไม่ชัดเจนท�าไปเพื่อ

อะไรก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าวันนี้ต้องท�า Happy Workplace เพราะเดี๋ยว SHARE จะ

มาตรวจ 

6. กิจกรรมไม่สนับสนุนเป้าหมาย เช่น เราจะไปตักบาตร แต่พนักงาน

กไ็ม่เข้าใจว่าตกับาตรไปแล้วได้อะไร เพราะฉะน้ันกจิกรรมอาจจะไม่สนบัสนนุ

เป้ามาย 

7. ขาดทศันะคติเชงิบวก หลายคนพอล้มมเหลวแล้วคดิในเชิงลบไปหมด 

ท�าแล้วรู้สึกไม่ดี ท�าแล้วเหนื่อย ทัศนะคติเชิงบวกจึงหายไป เช่นนี้เราจึงต้อง

มาปรับทัศนะคติกันก่อน 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

กลุ่มที่ 2

ปัจจัยที่ท�าให้ Happy Workplace ในองค์กรไม่ยั่งยืน คือ 

1. พนักงานคิดว่ามันเป็นภาระ 

2. งานเพิ่มขึ้น กิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่เงินเท่าเดิมไม่คุ้มค่า

3. ไม่มีเวลา

4. ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน และไม่เป็นแบบอย่างที่ดี

5. พนักงานโดนบังคับ ไม่เกิดจากความสมัครใจ
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6. กิจกรรมไม่ตอบโจทย์ในแต่ละช่วงอายุวัย 

7. ไม่มีแรงจูงใจ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน 

กลุ่มที่ 3

ปัจจัยที่ท�าให้ Happy Workplace ในองค์กรไม่ยั่งยืน คือ 

1. คือเรื่องคน งานเขาเยอะแล้ว จะท�าไปท�าไม ท�าแล้วได้อะไร

2. ขาดความเข้าใจ ขาดการสื่อสารที่ชัดเจนว่า Happy Workplace 

คืออะไร มีประโยชน์อะไร

3. ขาดแรงจูงใจในการขับเคลื่อน

4. แผนงานไม่ได้ท�าอย่างต่อเน่ือง ไม่มีนโยบายท่ีชัดเจน และไม่มี 

เป้าหมายที่ตรงกัน 

5. ทัศนะคติไม่ตรงกัน

6. เรื่องเวลา เพราะ Happy  

Workplace จะใช้เวลาในงานทั้งหมด 

ทเีดยีวเลย ในบางธรุกจิอาจจะไม่ตอบโจทย์ 

ท่ีเขาจะใช้เวลาในธรุกจิทัง้หมด เราอาจจะ

แบ่งเป็นในเวลาทั้งในงาน และนอกเวลา

งานด้วย 

7. ขาดการประเมินผล ว่าท�าแล้วดี

ขึ้นหรือไม่ ได้อะไรมากขึ้น ท�าแล้วเขาได้

อะไร เขามีความสุขขึ้นหรือไม่ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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กลุ่มที่ 4 

ปัจจัยที่ท�าให้ Happy Workplace ในองค์กรไม่ยั่งยืน คือ 

 เรื่องการสื่อสาร “ผู้รับ สาร และผู้สื่อ” เรื่องของผู้รับอาจจะเกิด

จากการทีเ่ขาไม่มคีวามรูส้กึถงึสิง่น้ัน ไม่มคีวามชืน่ชอบในการทีจ่ะรบัสารตรง

น้ัน ไม่สนใจในการทีจ่ะรบัสารทีต้่องการสือ่ จรงิๆแล้วการสือ่สารเป็นปัญหา

ของทุกองค์กร เพราะต้องมีทั้งผู้สื่อ ตัวสื่อ และผู้รับ เรื่องสาร ส่วนหนึ่งอาจ

จะไม่ชัดเจน 

 เรื่องคน การขาดภาวะผู้น�าคนที่มีอิทธิพลในการท�าโครงการต่างๆ 

จะต้องสร้างผู้น�าในกลุ่ม คือ อาจจะต้องสร้างให้เป็น change agent เป็นก

ลุ่มที่จะเข้าไปขับเคลื่อน หรือผลักดันโครงการต่างๆให้เกิดผลลัพธ์ อาจจะ

ขาดเรื่องของการสร้างคนที่จะไปเป็นแกนน�าในแต่ละหน่วยงาน เพราะว่า

บางที พนักงานเองอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ว่าเขาท�าแล้วเขาได้อะไร 

 การมีส่วนร่วม จะเป็นแค่คนบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเล็ก ดังนั้น พอก

ลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ พอเจอความคิดในแง่ลบจะพากันคิดในแง่ลบ

กันไป เช่น ไม่ท�าดีกว่า ท�าแล้วมันไม่เห็นผล มันไม่ยั่งยืน แต่จริงๆ แล้วต้อง

กลับมาดูว่ามันจะยั่งยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกคน ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใด

คนหน่ึง ทุกคนจะมองว่ามันเป็นภาระแล้วต่างคนต่างท�างาน การที่จะมา

เชื่อมโยงกันในองค์กรก็ค่อนข้างยาก เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการที่ต่างคน

ต่างท�างาน อาจจะไม่ได้มีกิจกรรม คือท�าแล้ว ท�าๆ หยุดๆ มันก็จะไม่ยั่งยืน

 ขาดผู้น�าที่ดี หรือคนที่จะเป็นผู้น�าที่จะเห็นความส�าคัญจริงๆ แล้ว

ท�าให้ยัง่ยนื แม้กระทัง้เจ้าของเองบางครัง้พอเริม่ต้นท�าอะไรสกัอย่างหนึง่ พอ

ท�าไม่ครบกระบวนการมันก็จะท�าๆ หยุดๆ ถ้าเราต้องการให้ยั่งยืนก็ต้องมี

วินัยในการท�า

 เรื่องงาน เป็นเรื่องของเป้าหมายองค์กรอาจจะไม่ชัดเจน

 ไม่มีวินัย ในการท�าอย่างต่อเนื่อง เพราะเรื่องวินัยเป็นเรื่องส�าคัญ
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กลุ่มที่ 5 

ปัจจัยที่ท�าให้ Happy Workplace ในองค์กรไม่ยั่งยืน คือ

1. สิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ CEO เข้าใจแค่ไหนว่า Happy Workplace คือ

อะไร คณุก�าลังจะเข้าไปท�าอะไร แล้วคณุอยากได้อะไร บางทเีราท�าเพราะว่า

มนัเป็นกระแสนยิม ถ้า CEO ไม่รูว่้าเราจะท�าอะไรแล้วเราจะท�าไปในทศิทาง

ไหนก็ไม่มีทางเลยที่ลูกน้องเขาจะตามเราได้ เพราะส�าคัญท่ีสุดคือตัว CEO  

ที่จะเข้าไปท�าโครงการนี้ ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ และติดตามผลจริงๆ

2. CEO มีวิสัยทัศน์หรือไม่ และวิสัยทัศน์นี้จะไปอยู่ตรงไหน คุณจะ

เน้นที่วิสัยทัศน์ เน้นที่เป้าหมายองค์กร หรือจะเน้นท่ีวัฒนธรรมองค์กร  

ความจริงแล้วมันต้องมาทั้ง 2 ส่วน ว่า CEO ต้องการอะไร จากนั้นก็ดูว่า 

ทีมงานของคุณ มีเป้าหมายเดียวกันกับ CEO หรือไม่ และทีมงานของคุณ 

เขาเป็นคนที่ใช่ส�าหรับงานนี้หรือไม่ หรือใช่ส�าหรับองค์กรหรือไม่ ถ้าคนท่ี

ไม่ใช่อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ แต่ถามว่าฝึกได้หรือไม่ 

3. นอกจากคนทีใ่ช่ในเร่ืองของ Style image หรอืความใส่ใจแล้ว ดวู่า 

ความคิดของเขาเหมาะสมหรือไม่ที่จะท�าโครงการนี้ หรือเหมาะสมหรือไม ่

ท่ีจะอยู่กับองค์กรเรา ไม่ใช่เข้ามาอยู่ในองค์กเรา ได้แต่คุยแต่เมื่อตอนอยู ่

ข้างนอกกลับบอกว่าองค์กรนี้แย่มาก หรือท�าโครงการนี้แย่สุดๆ คือคุณต้อง

มีความคิดที่ใช่ก่อนว่าเข้าใจหรือไม่ว่า Happy Workplace คืออะไร เข้าใจ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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หรือไม่ว่าองค์กรต้องการอะไร และคุณช่วยอะไรกับองค์กรได้บ้าง คุณท�า

อะไรกบัองค์กร หรอืท�ากจิกรรมอะไรกบัโครงการนัน้ๆ ถ้าคณุบอกว่าเป็นคน

ทีใ่ช่ ลักษณะใช่ อย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์ หรอืความคดิทีใ่ช่ 2 อย่างนีก้ถื็อว่า

ดี แต่ถ้า 3 อย่างคือ คุณต้องท�าด้วย ไม่ใช่คิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมาท�าเลย 

ผลงานก็ไม่เกิด 

4. คุณได้ก�าหนดตัวเลขอะไรให้กับเขาบ้าง เป้าหมายเชิงตัวเลขเป็น 

สิ่งส�าคัญ สิ่งส�าคัญที่ได้แน่นอนก็คือการท�า Happy Workplace ถ้าบอกว่า

เอาแต่ตัวเลขขององค์กร ผลประโยชน์รายรับ ฯลฯ แต่คุณไม่มีตัว KPi ว่า 

เขาท�าอะไรให้กบัคณุ ท�าแล้วเขาจะได้อะไร ตวัเขาเองมคีวามสขุเพิม่ขึน้ หรอื

น้อยลงหรือไม่ 

5. ผลงานของเขาที่ท�า Happy Workplace มันเข้าตาพวกคุณหรือไม่ 

ไม่ใช่ว่า Happy Workplace วัดประเมินเห็นผลในการส่งงานทาง SHARE 

หรือคนที่ไปตรวจติดตามเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามันไม่เชื่อมโยงกับงานของ

องค์กร ถามว่า Happy Workplace มันจะอยู่ได้อย่างไร ค�าตอบคือมันอยู่

ไม่ได้ เพราะเวลาท�างานเราหวังผลลัพธ์ทางธุรกิจ แต่เวลาให้ท�าโครงการเรา

เน้นความสุขของพนักงาน มันก็ไปกันคนละด้าน ท�าอย่างไรให้มันมาเป็น 

ตัวเดียวกัน ถ้าคุณท�าได้มันจะเกิดค�าว่ายั่งยืน

6. CEO ลองกลับมาคิดทบทวนว่า เราเป็นคนอย่างไร ถ้าผลงานเราไม่

ถึงเป้าหมายความส�าเร็จ แสดงว่าการใส่ใจ การสนับสนุนของไม่มีเลย หรือ 

มีน้อย ตัวเลขนี้นอกจาก KPi แล้ว มันยังหมายถึง intensive ที่พนักงานเขา

ได้ด้วย 

7. ธุรกิจต้องเดินไปแต่เราต้องพัฒนาคน และพัฒนาองค์กรไป 

พร้อมๆ กัน ถ้าเราต้องการให้ธุรกิจเติบโต สิ่งที่เราต้องพัฒนาคือ ตัวคน แต่

สิ่งที่พัฒนายากที่สุดส�าหรับคนคือ ความคิดของคน 

8. CEO ถอืเป็นจดุทีส่�าคญั และ CEO คอืคนทีจ่ะท�าให้โครงการส�าเรจ็

หรอืไม่ประสบความส�าเรจ็ แต่ CEO มมีอืผูช่้วย คอื ทมีงาน ถ้าคณุใช้เขาเป็น 

พูดกับเขาเป็น ความส�าเร็จก็ยิ่งก้าวขึ้นกระโดดได้ไวขึ้น แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณ
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ชัดเจนในเรื่องเป้าหมายตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร มันก็จะยิ่งท�าให้การ 

ขับเคลื่อนง่ายขึ้นไปเรื่อยๆ 

9. วธิกีาร หาทีไ่หนกไ็ด้แต่วธิกีารทีเ่ป็นมาตฐานนัน้ส�าคญักว่า ไม่ใช่ท�า

ไปอาทติย์น้ีเป็นแบบนี ้พออกีอาทติย์หนึง่ไปเจออะไรแปลกใหม่มาน่าจะเพิม่

เข้าไปได้พนักงานก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีมาตฐาน และเขาก็จะพูดอยู่เสมอว่า

องค์กรนี้มันไม่มีมาตฐาน จริงๆ แล้วมันมีแต่ว่าผู้บริหารเปลี่ยน แทรกเข้าไป

บ้างจนไม่รูว่้ามาตฐานมนัคอือะไร ถ้าสิง่ทีเ่ขยีนมาทัง้หมดมนัเป็นสิง่ทีไ่ม่ควร 

เราอยากให้ Success เราก็ต้องท�าตรงข้าม ทฤษฎีอะไรก็ได้แค่ลองคิดมุม

กลับดู

ประเด็นค�าถาม 2 

“คณุมีแนวคดิอย่างไร ในการพฒันาคน และพฒันาองค์กรของคณุ ?”

ค�าตอบ

กลุ่มที่ 1 

 เร่ืองพัฒนาคนจะต้องเตรยีมคนทีเ่ขาพร้อมจะท�าธรุกจิ เช่น เขาควร

จะต้องมีคุณสมบัติเป็น เถ้าแก่ เรามองคนเป็น 2 ระดับ โดยพื้นฐานจะต้อง

มีในการท�าธุรกิจ คือ มีความเป็น เถ้าแก่ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน สิ่งนี้

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาทุกคนให้มันเกิดขึ้น แต่พอจะก้าวไปสู่ยุค 2030 มันจะ

กลายเป็นอีกโลกหนึ่ง คุณต้องมีทักษะเพิ่มเติม คุณต้องมีความเข้าใจเรื่อง

เทคโนโลยี มีความเข้าใจในเรื่องการใช้โซเลียลมีเดีย หรือเรียนรู้พร้อมจะ

เปลี่ยนแปลง อันนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่ง ที่คนควรจะมีคุณสมบัติแบบนั้นด้วย

 พยายามน�าเรือ่ง Kaizen เข้ามาใช้ในเรือ่งการพฒันาคน อาจจะต้อง

ท�าความเข้าใจเรื่อง Artificial Intelligence (Ai) การเป็นบุคลากรในยุค 

2030 ในอนาคตองค์กรน่าจะเล็กลง แล้วพยายาม Outsource งานออกไป

ให้มากขึน้ อะไรกต็ามทีเ่ป็นต้นทนุ อะไรทีท่�าเองได้ ลดต้นทุน ทุกคนพยายาม

หยิบกลับมาท�าเองหมด แต่ถ้าเป็นยุค 2030 แนวคิดเช่นนี้มันยังเกิดขึ้นได้ 

เพียงแต่ไม่ใช่เรื่องการ Outsource โดยจ้างคนอื่นเขาท�า แต่มันต้องใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อันนี้อาจจะช่วยลดต้นทุนได้ด้วย เพิ่มประสิทธิภาพ 

ได้ด้วย

กลุ่มที่ 2 

  2030 ทีมเราต้องเน้นคน คือบุคลากรต้องคล่องตัว และท�างานให้

เกิดประสิทธิภาพ เพราะถ้างานนั้นไม่มีประสิทธิภาพเราจะถูกแทนด้วย 

Artificial Intelligence (Ai) แน่นอน เรื่องของเวลาอาจจะมีความยืดหยุ่น

พอสมควร เพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่อยากตื่นเช้า

 Multi-skill หมายถึง หนึ่งคนจะต้องท�าได้หลายอย่าง โดยเฉพาะ

เร่ืองเทคโนโลย ีเพราะบางครัง้เราต้องมเีวลาให้พนกังานไปขายของออนไลน์

บ้าง (เนื่องจากมีภาระ) พร้อมๆ กับอยากมีการท�างานที่มั่นคง 

 บุคลากรต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีให้ดี แล้วมันจะท�าให ้

ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย 

 เรือ่งองค์กร ทกุคนต้องรู้ว่าคุณค่าของงานคอือะไร ท�าอะไรอยู ่สมมติ

ว่าท�าเกี่ยวกับพลาสติก พลาสติกนี้เอาไปท�าอะไร สร้างมูลค่าอะไรบ้าง หรือ

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นต้น

 fast Move และ flexible คือ พนักงานสามารถจะปรับเปลี่ยน 
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หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองตามกาลเวลาได้ดี โดยใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลัก

 การแบ่งปัน (sharing) ทุกวันน้ีเราอยู่กันเองเพียงล�าพังไม่ได้ดี  

ทุกอย่างมันต้องมีเครือข่าย โยฌพาะการท�าธุรกิจยิ่งส�าคัญท่ีจะต้องมีการ 

แบ่งปัน 

กลุ่มที่ 3 

 เน้นทักษะ (Skill) ให้พนักงานเพิ่มมากขึ้น ต้องรู้มากขึ้น หมายถึง 

คนหนึ่งคนสามารถเรียนรู้ และน�าไปปฏิบัติได้มากกว่าหน้าท่ีหน้าท่ีเดียว 

ที่ตนรับผิดชอบ 

กลุ่มที่ 4 

 ท�าให้พนักงานเห็นภาพในรูปแบบเดียวกัน เห็นอนาคตเหมือนกัน 

ต้องเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างแรก CEO ต้องศึกษาภาพ

รวมของอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร คยุกบัผูน้�าหรอืทมีบรหิารถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคต บวกกับการมี Multi Skill (ทักษะอันหลากหลาย) ในการท่ีจะ

ท�างานให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เพราะฉะนัน้ในอนาคตเราต้องท�าให้คนแต่ละคนมปีระสทิธภิาพในการ

ท�างานทีม่ากขึน้ เพราะในเรือ่งของค่าจ้างกจ็ะสงูขึน้เรือ่ยๆ ถ้าเราไม่สามารถ

ที่จะแบกรับกับจ�านวนทุนของค่าจ้างแรงงานต่างๆ ได้ เราก็ไม่สามารถที่จะ

ท�ารายได้ให้มีประสิทธิภาพได้ 

 การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเราต้อง

เข้าใจว่าถึงแม้จะบริษัทเล็กๆ เราก็สามารถเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้ เรา

ต้องเริม่มาเรยีนรูว่้านวตักรรมต่างๆ สามารถท�าให้เกดิขึน้ได้อย่างไร บวกกบั

เรื่องของเทคโนโลยีในการท�างาน พยายามผลักดันให้มีบทบาทกับทุกแผนก 

ทุกหน่วยงาน และน�าบทบาทไอทีเข้ามาช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้คล่อง

ตัวขึ้น เพื่อลดต้นทุน หรือเพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสาร

 เรื่องผู้น�าจะต้องมีการแบ่งปันความคิดเพื่อเตรียมรับมือกับการ
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เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ และท�าให้เป็นเรื่องปกติในที่

ท�างานให้ได้ รวมถงึเราต้องสามารถยดืหยุน่ กบัแนวคดิต่างๆ หรอืแม้กระทัง่

การบริหารคน การจัดการคน เพื่อให้เข้าสู่ Generation (กลุ่มประชากร) 

ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อเราจะได้ยังคงรักษาทีมงาน พนักงานของเราได้

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่า หรือรุ่นใหม่ที่เรารับเข้ามา

 เร่ืองของการร่วมมอืและพฒันา เรือ่งของลกูค้า ผูค้้า อาจจะใช้ความ

มส่ีวนร่วม ไม่ว่าจะตัวเราเองหรอืลกูค้า ผูค้้า เพือ่ทีจ่ะลดต้นทนุในการจดัการ 

รวมไปถึงรัฐบาล ชุมชน มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การเรียนรู้ตอบรับกับการ

เปล่ียนแปลงให้เกดิการเรยีนรูท้ีม่ากขึน้ เราเองอาจจะไม่รูท้กุเรือ่ง แต่ถ้าเกดิ

มีช่องทางของสื่อในรูปแบบของรัฐบาล สามารถส่งเสริมเราหรือให้ความรู้

เพิ่มเติมกับเรา เราก็แบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นส่งต่อให้กับลูกน้อง และทีมงาน

เพิ่มเติม

 ให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเดียวกันว่าวันนี้เราต้องเตรียมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงแล้ว ฉะนั้นเราต้องพร้อมอยู่เสมอเพื่อท่ีอนาคต ถึงแม้เรา 

จะอยูด้่วยกนัมกีารเติบโตในองค์กรต่อไป แต่ทกุคนสามารถเป็นวยัทีส่ดใสได้

ตลอดเวลา ถงึแม้คณุจะแก่แล้วแต่คณุยงัมคีวามสามารถ คณุยงัมปีระสทิธภิาพ 

ในการท�างานอย่างต่อเนื่องกันเรา 

กลุ่มที่ 5 

1. ควรปรับที่ทัศนคติของพนักงานให้เขาคิดบวก

2. สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ คืออธิบายท�าความเข้าใจ ให้เขาสามารถ

มีแรงจูงใจในการท�า Happy Workplace 

3. สร้างความเป็นกันเองให้กับลูกน้อง

4. มีแนวทางแผนงานที่ชัดเจน

5. กระบวนการในการเลอืกคน เลอืกกจิกรรมให้สอดคล้องกบับุคลากร

ในกลุ่ม

6. วัดผลประเมินผล ให้เห็นภาพชัดเจน
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7. อีก 10 ปีข้างหน้า Artificial Intelligence (Ai) จะเข้ามาเราก็ต้อง

มีการปรับตัว โดนเฉพาะเรื่องการต้องวางกฎระเบียบให้มีความเข็มงวด

สรุป

1. จะเห็นว่าแต่ละคนจะมีแนวคิดในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรใน

ยุค 2030 จะสังเกตได้ว่า มีครึ่งหนึ่งของความคิดที่เขียนมา เป็นสิ่งที่เราควร

จะต้องพฒันามานานแล้ว ไม่ใช่ก�าลงัจะพฒันา เช่น เรือ่งการให้ความร่วมมอื 

แต่สิง่ทีอ่ยากเพิม่เตมิ คือทกัษะของพนักงาน สิง่ที ่Artificial Intelligence (Ai) 

เข้ามาทดแทนคนไม่ได้ คือ ความคิดในเชิงระบบ ความคิดในการแก้ปัญหา 

ความคิดในเชิงวิเคราะห์ ความคิดในเชิงบวก

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ถ้าเมื่อไรที่เราไม่ฝึกคนของเรา ให้มีความคิดเชิงบวก หรือความคิดเชิง

สร้างสรรค์ งานทุกงานในองค์กรจะเหมือนเดิม และสิ่งที่จะแข่งขันกับตลาด

ไม่ได้เลยคือ ผลิตภัณฑ์ การท�างานวิธีการบริการที่เหมือนเดิมก็เท่ากับศูนย์

สุดท้ายก็ไม่ได้อะไร อย่าให้พนักงานท�างานตามค�าสั่งแต่ให้พนักงานท�างาน

ตามความคิด และดูว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ ช่วยกันปรับปรุง ต้องสร้างคนใน

องค์กรให้เป็นคนเก่ทางด้านความคิด

2. คนในองค์กรของเราทุกคนอาจจะมีความรู้ อาจจะมีความคิด อาจ

จะมีความสร้างสรรค์ แต่สุดท้ายพวกเขาไม่มีภาวะผู้น�าเลย ถ้าเมื่อไรที่คุณ

ไม่มีภาวะผู้น�า ต่อให้คุณคิดดี หรือเข้าใจอะไรมากมาย แต่คุณไม่สามารถน�า

เสนอได้สุดท้ายองค์กรก็เท่ากับศูนย์เช่นกัน
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ไขปมปริศนาสู่ทางรอดของธุรกิจ

คนในองค์กรนั้นสําคัญ 
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สําคัญ

CEO Forum “how to make your workplace healthy” # 3
ภายใต้กิจกรรม กระตุ้นแนวคิดแกนนําองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการต่อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

คุณนพชัย วีระมาน
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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OKRs คือ?

การบริหารจัดการของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

(มหาชน) ปัจจุบันใช้ระบบ OKRs (Objective & Key Results) ถือว่า 

เป็นระบบการท�างานที่ดี ได้รับความนิยมในกลุ่มธุรกิจของประเทศไทย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่

วัตถุประสงค์หลัก คือ เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล เปรียบเทียบ 

OKRs จะเหมือนกับ KPi แต่มีข้อต่างต่างกันอยู่บ้างนอกการเป็นเครื่องมือ 

ในการวดัผลประเมนิผล ยงัเป็นเครือ่งมอืในการช่วยบรหิารจดัการธรุกจิด้วย

สามารถด�าเนินงานตามแผนได้ดีขึ้น 

John Doerr แต่งหนังสือเรื่อง “Measure What Matters”  

เขาเคยท�างานที่ intel และที่นี่ก็ได้ใช้ระบบ OKRs ในการท�าธุรกิจมานาน

หลายสิบปี จนเขาออกจาก intel แล้วไปลงทุนใน Google และแนะน�ากับ

ผูบ้รกิารว่าควรจะน�า OKRs มาใช้ในการบริการจัดการ ผลลพัธ์ทีไ่ด้มนัประสบ

ความส�าเร็จมาก จึงท�าให้ OKRs เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ปัจจุบันจึงเป็นที่นิยม

ไม่เฉพาะองค์กรใหญ่เท่านัน้ องค์กรเลก็ SME หรอืบรษิทัทีไ่ม่ได้ท�าก�าไร เช่น 

NGO โรงเรียน 

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ปัจจุบันถือเป็นเช่ียวชาญในเรื่อง OKRs  

ในประเทศไทย แต่งหนังสือชื่อ “พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด 
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OKRs” ซึ่งตอนนี้มี Application ส�าหรับการท�า OKRs และมีเว็บไซต ์

ช่องทางอื่นๆ พูดเรื่อง OKRs ไว้เยอะมาก ส�าหรับผู้ที่สนใจแล้วลองไปท�าดู 

และทาง สสส. ควรจะจัดกิจกรรมให้คนที่ท�า OKRs ได้มาร่วมพูดคุยแลก

เปลี่ยนกัน 

เวลาพูดถึง Objective & Key Results (OKRs) คือ การก�าหนด 

เป้าหมาย และก�าหนดผลลัพท์ส�าคัญที่จะน�าไปสู่เป้าหมาย เมื่อพูดถึง KPi 

มันคือเป้า เช่น KPi ของฝ่ายขายคือ ยอดขาย แต่ก็มักจะมีปัญหาว่ายอดขาย

ไม่ตรงเป้า แต่ OKRs Objective ของมันคือยอดขาย แต่ KRs คืออะไรคือ

เรื่องส�าคัญที่ฝ่ายขายต้องท�าเพื่อให้ยอดขายเข้าเป้า ถ้าเราท�า KRs ส�าเร็จ 

Objective เราก็ส�าเร็จ

ตัวอย่างจากเมืองนอกในหนังสือเรื่อง “Measure What Matters” 

เขาท�าเรื่อง Management เป็น Objective หน้าที่ของพนักงาน คือ ไปหา

วิธกีารท�าเอง ท�างานกค็ล่องมากในการทีจ่ะท�าเพือ่บรรลเุป้าหมาย KRs ของ

ค่อนข้างจะยากส�าหรับน�ามาปรับใช้ในไทย เช่น จะโปรโมทเว็บไซต์นี้ให้

ประสบความส�าเร็จ KRs คอื ต้องดึงคนเข้ามาดูเวบ็ไซด์ทัง้หมดล้านคนภายใน

เวลาเท่าไร ซ่ึงในไทยเราต้องจัง้โจทย์ต่อไปว่าจะท�าอย่างไรให้คนมาดเูวบ็ไซต์

ทั้งหมดล้านคน ต้องช่วยหาเหตุและผลน่ีคือปัญหาในเมืองไทยในการท�า 

OKRs 
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คนในองค์กรส�าคัญหรือไม่ และปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไร 

บริษัท มาสเตอร์คูล ท�างานเร่ืองการจัดการคนมาเยอะพอสมควร  

โดยเฉพาะในโครงการ Happy Workplace ถึงได้รู้ว่าคนส�าคัญมากจริงๆ 

ผมท�างานมา 35 ปี พนกังานรูส้กึผกูพนักบัองค์กรมาก เรารูส้กึว่าเป็นหวัหน้า

ที่ดี ลูกน้องรัก แต่สุดท้ายแล้วกลับคิดว่าผมไม่ได้เรื่อง ไม่เข้าใจจริงๆ ว่า 

คนส�าคัญอย่างไร เวลาคุยกับคนท�าธุรกิจแล้วคุยเรื่องพนักงาน น้อยบริษัท 

ที่จะชื่นชมพนักงานของตัวเองว่าท�างานเก่ง ขยัน

บางคนเจอปัญหาว่าเป็นบริษัทเล็กๆ พนักงานไม่เก่งเพราะไม่มีเงิน 

ไปจ้างพนักงงานเก่งๆ มาท�างาน ที่มีอยู่เงินเดือนไม่เยอะก็เลยไม่อยากเก่ง 

บางคนเจอปัญหาว่าจ้างคนเก่งๆ มาท�างานใช้เงินเยอะในการจ้าง แต่กลับ

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร มาสเตอ์คูลก็ประสบปัญหาเรื่องคนเช่นกัน

ทฤษฎี Barrier to Entry การที่คู่แข่งจะเข้ามาในตลาดมันไม่ใช่ 

เรื่องง่าย กว่าจะมีสินค้า น�าสินค้าเข้ามาเป็นที่รู้จัก การหาช่องทางการขาย 

แต่ปรากฏว่าคูแ่ข่งในห้าง และในช่องทางออนไลน์เยอะข้ึนมากเกอืบ 100 เจ้า 

ปี 2016 เราได้ก�าไร 100 ล้านบาท แต่ปี 2017 เราขาดทุนเกอืบ 100 ล้านบาท 

ส่ิงที่ได้เรียนรู้ คือในโลกของธุรกิจใหม่ไม่มี Barrier to Entry (อุปสรรค 

จากการน�าเข้า) ใครเหน็สนิค้าตวัไหนด ีสามารถสัง่ซือ้มาจากจนี และมาขาย

ได้ในเว็บไซต์ ฉะน้ันไม่ควรที่จะวางใจ หรือหยุดพัฒนาธุรกิจของตนเอง  

เพราะการแข่งขนัทีส่งูขึน้ในปัจจบุนัอาจท�าให้ธรุกจิของเราเกดิผลกระทบได้ 

ควรศึกษาคู่แข่ง และพัฒนากลยุทธ์การขายไปพร้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

ถึงแม้ว่าธุรกิจจะคงที่แล้วก็ไม่ควรประมาท 

ปัจจัยภายในองค์กรมีผลกระทบ คือ ทีมเวิร์ค (Teamwork) ปัญหา 

คือ มีการท�างานเป็นทีมก็จริง แต่เพียงแค่ในทีม หรือหน่วยงานเดียวเท่านั้น 

เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ ฝ่ายจดัส่ง หรอืฝ่ายต่างๆ อกีปัญหาคอืเรือ่งเป้าหมาย 

บางที KPi ของหน่วยงานไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์กร
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เป้าหมายที่สอดคล้องกัน 

ทีม SHARE ได้เข้ามาท�า Workshop เรื่องค่านิยม และวัฒนธรรม

องค์กรให้ว่า ค่านิยม คือสิ่งที่คนเราเป็น โดยคนปกติท่ัวไปมักจะมีค่านิยม

เป็นของตนเอง และส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กร ถึงได้รู้ปัญหาว่า 

เราไม่เคยสร้างค่านิยมขององค์กร ทุกคนที่เข้ามาท�างานในองค์เขามีค่านิยม

เป็นของตนเอง เขาจะเรียนรู้เรื่องคนในองค์กรว่ามีนิสัย หรือเป็นคนอย่างไร 

และเมื่อท�าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมา

Peter Drucker กล่าวไว้ว่า “Culture eats strategy for  

breakfast” ในความเป็นจรงิเวลาท�างาน สิง่ทีท่กุคนเคยท�าคอืวางแผนธรุกจิ 

วางกลยทุธ์ แต่สิง่หนึง่ทีเ่ราไม่ค่อยให้ความสนคอืเรือ่ง การสร้างค่านยิม และ

วัฒนธรรม สุดท้ายวัฒนธรรมก็จะกลืนกินกลยุทธ์ของคุณเป็นอาหารเช้า  

ต่อให้วางแผนธุรกิจดีอย่างไรก็ตาม สุดท้ายถ้าคนมันไม่ใช่แผนที่วางไว้ก็ไม่มี

ความหมาย และโดยธรรมชาติถ้าเราไม่สร้างค่านิยมในองค์กร องค์กรจะสร้าง

แค่นิยมจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาเอง 

สิ่งที่เราท�ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การวางแผนทางธุรกิจเปรียบเหมือน

การพายเรือในทะเลที่สดใส ไร้คลื่นรบกวน ไม่มีคู่แข่ง คนบนเรือก็สบาย  

ขี้เกียจบ้างเพราะมีปลาให้จับเยอะ ต่อมาจากเหตุการณ์ที่บริษัทยอดขาย

ตกในปี 2017 จากที่เคยพายเรืออยู่ใน Blue Ocean ก็กลับกลายเป็น  

Red Ocean โดนสิ้นเชิง คลื่นลมรุ่นแรงทุกคนเกิดการแก่งแย่งกันจับปลา
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เตม็ไปหมด จากทีเ่คยรูท้นัตลาดกลายเป็นว่าปรบัตวัไม่ทนัจงึท�าให้เกดิภาวะ

การขาดทุน และนั่นก็คือบทเรียนที่ได้รับ สุดท้ายปัญหาก็คือคนที่อยู่บนเรือ

มันไม่ใช่ ปัจจัยภายนอก เช่น คู่แข่ง สภาพอากาศ เราควบคุมไม่ได้ 

หวัใจของความส�าเรจ็ของธรุกจิมอียูส่องเรือ่ง คอื เรือ่งแผนทีใ่ช่และ

เรื่องคนที่ใช่ คนในองค์กรล้วนแต่มีความส�าคัญ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ส�าคัญมีแต่

คนที่ใช่คนที่เหมาะสมเท่านั้นที่ส�าคัญ คนไม่ใช่ไม่ส�าคัญ การท่ีจะหาคนท่ี

เหมาะสมได้นั้น เราต้องสร้างขึ้นมาเพราะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เอง คนท่ี

เหมาะสมกับองค์กรอื่นอาจจะไม่เหมาะกับองค์กรเราก็ได้ ฉะนั้นอยู่ที่ว่า 

เราจะสามารถสร้างคนที่เหมาะสมกับองค์กรได้หรือไม่ เริ่มต้นจากการท�า

แผนกลยุทธ์และก�าหนดค่านิยมขององค์กร ใช้ OKRs เป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานและติดตามวัดผล เราสร้างค่านิยมนั่นคือ มุ่งมั่น พัฒนา ด้วยใจ 

คนของบรษิทัจะต้องมคีวามมุง่มนั พฒันา ด้วยใจ น�าสิง่นีม้าขบัเคลือ่นธรุกจิ

ตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งต้องใช้เวลาและจริงจัง

ปัจจุบันเราเปลี่ยนจาก KPi มาเป็น OKRs องค์กรมีเป้าหมายหลัก คือ 

ต้องมีก�าไรทุกไตรมาสให้เป็นไปตามแผน และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการสร้าง

ค่านิยมให้พนักงงานมีค่านิยมที่ใช่ ถ้าทั้งหมดนี้คือเป้าหมายอะไรคือสิ่งท่ี 

ต้องท�า ในหน่วยงานทีเ่ลก็ลงมาพนักงานกห็ยบิ OKRs ไปตัง้เป็นเป้าหมายต่อ 

และก�าหนด OKRs ของเขาต่อไป เราท�าแบบประเมินผลขององค์กร ในเรื่อง

ค่านิยมตามค่านิยมขององค์กร สอบถามประเมินพนักงานว่ามีความเข้าใจ

เรือ่ง OKRs หรอืไม่ บรรลเุป้าหมายในเรือ่งปรมิาณ และคณุภาพหรอืไม่ และ

ให้คะแนน

หวัใจส�าคญัของการส�าเรจ็ในการเปลีย่นค่านยิมในพนกังาน ไม่ได้เกิดข้ึน 

เพราะการวางแผนทีด่ ีหรอืความเข้าใจ หรอืการเหน็ความส�าคญั ถ้าปัจจบุนั

ไม่มีความเดือดร้อน ดังนั้น หน้าที่ของผู้น�าคือสร้างความเดือดร้อนขึ้น 

ในปัจจุบันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้น�าต้องมองเห็นปัญหาในอนาคต

เพ่ือเปลีย่นแปลงปัจจุบนัให้ดีขึน้ ถ้าผูน้�าหวงัจะให้พนกังานเปลีย่นค่านยิมไป

ในทศิทางทีด่ขีึน้ แต่ตนเองกลบัไม่เปลีย่น สิง่ทีต้ั่งใจไว้กจ็ะไม่ประสบผลส�าเรจ็ 
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ฉะนั้น ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้น�าต้องเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากตนเอง 

เสียก่อน 

หน้าทีข่องผู้น�า คือ สร้างความเดือดร้อนให้เกดิข้ึนในปัจจบัุน เพือ่สร้าง

การเปลี่ยนแปลง มีคนไม่มากนักที่มองเห็นปัญหาในอนาคตและเปลี่ยน 

ตัวเองในปัจจุบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่โดยธรรมชาติ

คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เขาไม่ได้เห็นสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น

เราในฐานะผู้น�าต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อน 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็นค�าถามที่ 1

“ในกรณีที่ Top Sell เข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นไม่ได้ วัฒนธรรม

ของตวัเขาอาจจะดกีไ็ด้ มบีางอย่างทีเ่ราต้องปรบัวฒันธรรมเราเพือ่ให้ยก

ศกัยภาพทมีของเราขึน้ไป ค�าถามคอืวฒันธรรมของเราถกู หรอืต้องแก้ไข ?”

ค�าตอบ

ถ้าพูดถึง Sell ผมแนะน�าว่าให้ลองไปถามลูกค้าดูว่า ซื้อของเราเพราะ

อะไร เพราะ Sell หรือเพราะบริษัท ถ้าเขาซื้อเพราะ Sell นั่นหมายถึงว่า

วัฒนธรรมขององค์กรยังไม่ดีพอ เราไม่ได้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ เพียงแต่มี 

Sell ที่ใช่ แต่ถ้าเขาซื้อเพราะบริษัทเราก็มั่นใจได้ แต่ปัญหาก็คืออะไรคือ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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วฒันธรรมทีเ่ราอยากให้เกดิขึน้ ถงึแม้ว่า Sell จะนสิยัไม่ใช่แต่ถ้าค่านยิมของ

องค์กรชัดเจนเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตาม

ประเด็นค�าถามที่ 2 

“ยกตวัอย่างเพิม่เตมิว่า 2 ปีทีผ่่าน ผลลพัธ์ขององค์กรเป็นอย่างไรบ้าง ?”

ค�าตอบ

วันนี้พอเราเข้าใจเร่ืองค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรท่ีว่า “มุ่งมั่น 

พัฒนา ด้วยใจ” มากขึน้ ยกตัวอย่างเมือ่ก่อนเมือ่ยอดขายไม่ถงึเป้า พนกังาน

จะเก่งในการหาเหตุผลมาบอกว่าท�าไมแล้วก็จบแค่นั้น แต่ปัจจุบันพนักงาน

จะต้องบอกได้ว่าจะท�าอย่างไร หรือจะพัฒนาอย่างไรเพื่อให้ยอดขายถึงเป้า 

เราพยายามสร้างบรรยากาศแบบนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งต้องใช้เวลา 

อย่างมากในการให้พนักงานเข้าใจ ที่ส�าคัญ คือ คนเป็นผู้น�าต้องชัดเจน และ

พยายามสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับพนักงานมันถึงสามารถท�าให้คน

เปลี่ยนแปลงได้ 

ประเด็นค�าถามที่ 3

“ยกตัวอย่างการสร้างความเดือดร้อนให้กับพนักงาน ?”

ค�าตอบ

จากค�ากล่าวที่ว่า “ที่ผ่านมาเราจะท�างานดีขนาดไหนไม่ส�าคัญ แต่

ปัจจุบันและอนาคตเราต้องพัฒนา และก้าวไปข้างหน้า แล้วให้โจทย์ว่า 

อยากท�าอะไร อะไรที่คิดว่าคุณท�าแล้วท�าได้ดี เพราฉะนั้นถ้าไม่สร้างความ

เดือดร้อนในกับพนักงงานเราก็อยู่ที่นี่ไม่ได้” 

เมือ่ก่อนเวลาประเมนิผลงานพนกังานเรามกัจะกลวัการให้คะแนน แต่

ในปัจจบุนัเราต้องเดด็ขาด เราจะสร้างการเปลีย่นแปลง เราต้องสร้างคนทีใ่ช่

ขึน้มาเป็นตวัอย่างให้เหน็ชดั เราต้องสือ่สารเรือ่งนีใ้ห้ชัดเจน พนกังานเสมอว่า 

คนในองค์กรส�าคัญแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ส�าคัญ 
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ประเด็นค�าถามที่ 4

“การบรรยายท�าให้เห็นถึงความส�าคัญของ Value (ราคา) แล้ว  

Value ทีใ่ช้จงึจะท�าให้คณุเป็นคนทีใ่ช่ ท่ีองค์กรก�าลงัจะมกีารเปลีย่นแปลง 

แต่ Value เป็นลักษณะของเรื่องราวซึ่งยังไม่ได้ถูกคิดถอดออกมาเป็น 

ค�าพูด ในบางองค์กรกท็�าสวนทางกนั คอื สร้างค�าข้ึนมาก่อน และจงึสร้าง

เรื่องราวตามมาให้พนักงงานท่องจ�า จ�าเป็นหรือไม่ที่จะต้องถอด 

เรือ่งราวนัน้ๆ ออกมา เป็นค�าพูด เพราะเรารู้หลักการของคนที่ใช่แล้ว แต่

ไม่รู้ว่ามันใช่ตรงไหน อย่างไร หรือไปที่ OKRs เลย คือแต่ละคนต้องมี 

Objective (วัตถุประสงค์) แล้ว Objective นั้นคือใช่ หรือต้องมี Value 

ที่ใช่มาก่อนถึงจะมี Objective ที่ใช่ ?”

ค�าตอบ

สิ่งที่เราพยายามท�า คือ สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานว่าสิ่งที่คุณท�า

แล้วถ้ามันไม่ส่งผล หรือตอบโจทย์กับเป้าหมายองค์กรก็ไม่มีความหมายก

ลายเป็นปัญหาเสียด้วยซ�้า เราจึงต้องมาใส่ใจกับสาระส�าคัญมันเริ่มต้นที่ตัว

เราว่าต้องชัดเจน มีความเข้าใจถึงจะบอกได้ว่าอะไรคือใช่ หรือไม่ใช่ และช้ี

ชัดออกมา พอชัดเจนแล้วพนักงานก็จะเข้าใจขึ้นว่าบริษัทต้องการอะไร ถ้า

คนเข้าใจ เขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ถ้าคนไม่เข้าใจท�าไม่ได้เขาก็จะออก

จากองค์กรไปเอง 

ประเด็นค�าถามที่ 5

“สามารถพดูได้หรอืไม่ว่า Value (ราคา) คอื มุ่งมัน่ พฒันา ด้วยใจ และ

เพิม่ค�าว่ายอมรับการเปล่ียนแปลง หรอื Aliment เข้าสูเ่ป้าหมายองค์กร ?”

ค�าตอบ

แต่ละหน่วยงานคงจะต้องไปคิดค�าขึ้นเอง สิ่งหนึ่งที่ท�าได้ คือ หาเป้า

หมายหลักขององค์กรคืออะไร และคุยกับพนักงานว่าที่เราเจอปัญหา หรือ
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ท�าเรือ่งนีไ้ม่ได้เป็นเพราะอะไร ทีน่่าประหลาดใจคือคณุจะได้ค�าตอบทีเ่หมอืน

กนัจากทกุฝ่าย และถ้าต้องแก้ปัญหา หรอืต้องท�าเรือ่งนีใ้ห้ได้ ต้องท�าอย่างไร

แล้วกจ็ะได้ค�าตอบ แต่ละองค์กรจะมปัีญหาไม่เหมอืนกนั พอเราสรปุออกมา

ได้เราก็จะเจอ Key Word และสิ่งที่เราต้องท�า 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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กระบวนการ

1. แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม

2. แต่ละกลุ่มเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ SHARE CHANGE CHOiCE 

4 YOU ทั้ง 5 มิติ รวม 30 บูธกิจกรรม

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

กลุ่มที่ 1

สมาชิกจะให้ความสนใจเรื่องการปลูกผัก หรือผลไม้ต่างๆ โครงการนี้

ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Happy Workplace สุขนอกงาน 

โดยจะท�ากจิกรรมนีห้ลงัเลกิงาน คนในองค์กรได้รบัทัง้ความรู ้ประสบการณ์

เกีย่วกับการปลกูผกั และความบนัเทงิ อกีทัง้ยงัมรีายได้เสรมิควบคูไ่ปอกีด้วย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณญดา ล่าฟ้าเริงรณ : SHARE Community

“5 มุมมองเปลี่ยนคน และเปลี่ยนผลลัพธ์องค์กร” 
จากการเยี่ยมชมงาน SHARE CHANGE CHOICE 4 YOU

ภาพบรรยากาศการแลกเปลีย่น
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กลุ่มที่ 2 

ให้ความสนใจ คอื เรือ่งเกีย่วกบัเครอืข่ายออนไลน์ เช่นเดยีวกบั face-

book เพื่อให้เป็น Community ของคนในองค์กร และได้เรียนรู้เรื่อง

© lean and learn 

© 5M Model 

© Kaizen 

© Morning talk 

ภาพบรรยากาศการแลกเปลีย่น

กลุ่มที่ 3 

ได้เรียนรู้เรื่อง

© การส่งเอกสารต้องมีการลงเวลา ให้ท�างานได้รวดเร็ว 

© CEO talk 

© งดเหล้าเข้าพรรษา 

© ซื้อสลากออมสิน

© การออกก�าลังกาย สะสมแต้มวิ่ง ไม่ทานข้าวเย็น ทานผลไม้ ท�าให้ 

BMi ลดลง

© Smart famer การใช้โดรนรดน�า้ต้นไม้ อพัเกรดผลไม้ เพิม่ประเภท

ผลไม้มากขึ้น ลดจ�านวน และเพิ่มประเภท เพื่อกระจายความน่าสนใจของ

ผลไม้ไปยังผู้ซื้อ

 



A Perspective on 2030 Business Visions

106

กลุ่มที่ 4 

ได้เรียนรู้เรื่อง

© น�า CEO Talk ไปใช้กับองค์กรของตนเอง เพราะเนื่องจากเป็น

องค์กรที่มีสาขาเยอะ อาจจะเริ่มจากการจัดกิจกรรมนี้จากผู้จัดการเขตก่อน 

เพราะเรามีพนักงานประมาณ 700 คน การสื่อสารจาก CEO ลงไปถึง

พนักงานอาจจะผิดเพียนได้ 

© การขายอุปกรณ์ หรือสินค้าที่ไม่ได้ผ่านเซลล์อย่างเดียวแต่อาจจะ

ให้พนักงานในต�าแหน่งอื่นช่วยกันขาย ถือเป็นการช่วยเพิ่ม Productivity 

ขององค์กรได้

ภาพบรรยากาศการแลกเปลีย่น

ภาพบรรยากาศการแลกเปลีย่น
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กลุ่มที่ 5

ได้เรียนรู้เรื่อง

ชอบโครงการ Body firm ที่เน้นด้านโภชนาการให้กับพนักงาน 

แนะน�าแม่ครัวให้ท�าอาหาร ลดเค็ม ลดมัน มีการย้ายลานจอดรถให้ไกลจาก

ตวัอาคารเพือ่ทีจ่ะให้สมาชกิในองค์กรได้เดินออกก�าลงั รวมถงึย้ายเครือ่งถ่าย

เอกสารให้อยู่ไกลจากจุดท�างาน เพื่อให้พนักงานได้เดินให้มากก้าวขึ้น สิ่งที่

น่ายินดีคือผู้บริหารก็ร่วมโครงการนี้ด้วย 

ภาพบรรยากาศการแลกเปลีย่น

สรุป

Happy Workplace เหมือนเป็นตัวช่วยน�าไปปรับละลายพฤติกรรม

ของพนักงาน แต่จะส�าเร็จหรือไม่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร และความร่วมมือ

ของคนในองค์กร แต่สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการสัมมนาก็คือการน�า

ประสบการณ์การบรหิารบคุลากรในองค์กร ทีไ่ด้มาร่วมแลกเปลีย่นกนัในครัง้

นี้ รวมถึงการแลกนามบัตรเพื่อการแบ่งปันข้อมูล และการช่วยเหลือเกื้อกูล

กันในอนาคตสืบไป นี่คือจุดประสงค์สูงสุด
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บรรยากาศโดยรวม CEO FORUM #3
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มุมมองใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม

Dream Team Forum # 1 
ภายใต้กิจกรรม กระตุ้นแนวคิดแกนนําองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการต่อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 25 มกราคม 2562
ณ โรงแรม ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

- เพื่อเรียนรู้โอกาสในการด�าเนินธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. กิจกรรมจัดกลุ่มเพื่อร่วมท�าเวิร์คช้อปในหัวข้อ “ประเทศไทยมีดี

อะไรบ้าง?” เพื่อหาจุดเด่นหรือศักยภาพของประเทศในเชิงธุรกิจ โดยใช้

กระดาษแผ่นใหญ่ (flipchart) และปากกาที่เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมต้องท�าให้

เสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด พร้อมน�าเสนอ

2. กิจกรรมจัดกลุ่มเพ่ือร่วมท�าเวิร์คช้อปในหัวข้อ “แต่ละภาคมีดี

อะไร?” เพื่อหาจุดเด่นหรือศักยภาพของภูมิภาคในเชิงธุรกิจโดยใช้กระดาษ

แผ่นใหญ่ (flipchart) และปากกาที่เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมต้องท�าให้เสร็จ

คุณสุรัชวดี ไกรสร
รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
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ภายในเวลาที่ก�าหนด พร้อมน�าเสนอ

3. สรุปองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปสาระส�าคัญ

 ประเทศไทยมดีอีะไรบ้าง ? จากความคดิเหน็ของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นชาติมหาอ�านาจทาง logistic  

ในภมูภิาคอาเซยีน เนือ่งจากเป็นทางผ่านจากอนิเดียมาสูอ่นิโดนเีซยี สามารถ

ท�าธุรกิจเพื่อตอบรับโอกาสที่มี เช่น ในจังหวัดสตูล ซึ่งต่อไปอาจจะมีตัด 

คลองเชื่อม 2 ทะเล เช่นนี้จะท�าให้สตูลกลายเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง 

ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ธรรมชาติของคนไทยมีความกตัญญู ธุรกิจที่เหมาะกับความกตัญญู 

เช่น Health Care เพื่อตอบรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ คนไทยท�าให้คนอื่น

รู้สึกว่าอภิสิทธิ์ เช่น บัตรต่างๆ สิทธิ์ในการเข้าถึงที่นั่งพิเศษ พื้นท่ีพิเศษ  

ของฟรี การดูแลหรือบริการของพนักงานส่วนต่างๆ ซึ่งคนไทยค่อนข้างเก่ง

ในเรือ่งการบรกิาร คนไทยสขุง่ายทกุข์ยาก ชอบพักผ่อน ชอบท�าสิง่ทีม่คีวามสขุ

เศรษฐกิจที่เหมาะกับเราก็คือ ลัลล้าอีโคโนมี เหมาะกับคนไทยยุค 4.0 

ต้องท�างานที่สนุกถ้าไม่สนุกไม่อยากท�า ชอบกินกินได้ 24 ชม. กรุงเทพฯ 

ครองอันดับสุดยอดจุดหมายปลายทาง 2 ปีซ้อน 

• มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม

• อาหารอร่อย

• สัตว์ป่าสงวน

• ยิ้มสยาม มนุษยสัมพันธ์ดี

• วัฒนธรรมดีงาม

• 30 บาท รักษาทุกโลก

• OTOP 4 ภาค

• บัตรคนจน

• สถาบันพระมหากษัตริย์

• นางงามจักรวาล 

• เอกราช มีภาษาของตัวเอง เสรีภาพ

• ทะเลสวย

• Copy & Develop

• แรงงานฝีมือดี

• คมนาคม โครงสร้างพื้นฐานดี

• น�้าใจดี

• ต�าแหน่งที่ตั้งดี ไม่มีภัยพิบัติ

• ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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 เรื่องที่จะเปลี่ยนไปจนถึงปี 2030

• เทคโนโลยีการฝังตัวเราจะมีรอยสัก

 ดิจิตอลส�าหรับการปลดล็อคสิ่งต่างๆ 

• การมองการควบคุม เช่น แว่นสายตา

 เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตซึ่งมีจ�าหน่าย

 จริงแล้ว

• อินเตอร์เน็ตสวมใส่ได้ เช่น สมาร์ทวอช

• คอมพิวเตอร์พบได้ทั่วไป

• อินเตอร์เน็ตเข้าได้ทั่วโลก

• รถเมล์มีอินเตอร์เน็ตฟรี

• ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในกระเป๋ากางเกง 

 เช่น สมาร์ทโฟน ไอแพด

• internet of things ทุกอย่าง

 เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

• มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคลาวน์

• เมืองอัจฉริยะ

• Big data

• รถยนต์ไร้คนขับ

• ปัญญาประดิษฐ์

• หุ่นยนต์

• บิตคอย บล็อคเชน

• เศรษฐกิจแบ่งปัน

• การพิมพ์ 3 มิติ

• การตัดต่อยีนส์

• รถยนต์ตรวจสอบสภาวะของคนขับได้

ภาพบรรยากาศกิจกรรม



A Perspective on 2030 Business Visions

112

สรุปสาระส�าคัญ

บจก.อีซูซุกาญจนบุรี จ�ากัด เป็น family Business ในจังหวัด

กาญจนบรุ ีภายใต้กลุม่โล้วเฮงหมง ซึง่ท�าหลากหลายธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลง

จากรุ่นสู่รุ่นคือเริ่มต้นตั้งแต่ยุคของเหล่าอากงเหล่าอาม่าที่เสื่อผืนหมอนใบ

มาจากเมืองจีนเป็นยุคบุกเบิกไม่ค่อยมีเงินมากนัก พอมาในรุ่นที่ 2 คือ  

รุน่ลกูพยคัฆ์มลีกูอยู ่5-6 ท่าน ท่านหนึง่คอือากงของวทิยากรทีพ่ยายามสร้าง

ธุรกิจซึ่งเหล่าอากงก็ท�ามาระดับนึงจนมีธุรกิจอยู่ประมาณ 5 อย่าง ในสมัย

นัน้ใช้วธิจีบัฉลากว่าลกูคนไหนจะได้ธรุกจิอะไร ซึง่อากงของวทิยากรจบัฉลาก

ได้ธุรกิจมอเตอร์ไซค์ก็เปิดเป็นบริษัทขายฮอนด้า ยามาฮ่า ภายใต้ช่ือ 

โล้วเฮงหมง ซึ่งอาม่าอากงก็มีลูกประมาณ 9 คนด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ 

คุณพ่อของวิทยากรก็เข้าสู่ยุคของการต่อยอดธุรกิจให้ใหญ่ และมีหลายๆ 

ธุรกิจขึ้นไป ส่วนตัววิทยากรอยู่ในเจน 4 ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงให้

ทนัต่อยคุดจิติอล ซ่ึงความกงัวลของเราในฐานะรุน่ลกูค้ากค็อืความยัง่ยนืของ

องค์กรต่อไปในอนาคต เพราะมนัเป็นยคุของการเปลีย่นแปลงถ้าใครวิง่ไม่ทัน

คือล้มทันที

จากวนัทีม่าเปิดกจิกรรมจ�าหน่ายรถมออเตอร์ไซด์ทางโล้วเฮงหมงกไ็ด้

รับการติดต่อจากอิซูซุเพ่ือให้เป็นดีลเลอร์จ�าหน่ายรถยนต์ในจังหวัด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ
กรรมการผู้จัดการ 
บจก.อีซูซุกาญจนบุรี จํากัด

ผู้นําทีมยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะเพ่ือมุ่งสู่
อนาคตข้างหน้าต้องเตรียมพร้อมและทําอย่างไร
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กาญจนบุรี เนื่องจากเห็นว่าผลประกอบการค่อนข้างดีมียอดขายในหลาย

จังหวัด ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 3 สาขา ในเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น 

โดยยังคงมีธุรกิจจ�าหน่ายรถมอเตอร์ไซด์กว่า 40 สาขา ในหลายจังหวัด 

ของภาคกลาง นอกจากนีย้งัมกีจิการในกลุม่โล้วเฮงหมงซึง่มเีครอืญาตดิ�าเนนิ

กิจการอยู่ เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์รวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม  

รวมกว่า 20-30 โครงการ และบรษัิทควกิลซิซิง่ทีม่สีามร้อยสาขาทัว่ประเทศ 

และก�าลังจะน�าเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงธุรกิจออนไลน์ คือ Tarad.com 

จากตรงนั้นในฐานะลูกซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มอิซูซุธุรกิจส่วนหนึ่ง

ประมาณ 5 ธุรกิจ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ คือ การท�างานหน้าที่เพื่อครอบครัว

หรอืเพือ่ลกูหลานในตระกลูโล้วเฮงหมงเขาสร้างมาเขาเหนือ่ยมากกว่าจะมา

ถึงตรงนี้ จริงๆ มันก็มีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจนตอนนี้เอามาท�าเป็นหนังสือ

เพือ่ขอบคณุรุน่ก่อนๆ ทีท่�ากนัมาว่ากว่าจะมวีนัน้ีได้กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย มนัเหนือ่ย 

มันท้าทาย ต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างมีวันน้ีได้เพราะความรักและความ

สามัคคี และสิ่งที่เห็นได้ว่าส�าคัญคือความเสียสละ และการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกนัจงึท�าให้เตบิโตไปพร้อมกนัได้ คอืความทุม่เท มุง่มัน่ ตัง้ใจ รบัผดิชอบ 

รักในงานที่ท�า และท�าหน้าที่ให้เต็มก�าลังความสามารถของเราเพื่อให้พ่อแม่

ครอบครัวภูมิใจและท�าให้เพื่อนร่วมงานทุกคนอยู่ด้วยความเชื่อมั่นและรัก 

ในองค์กรที่ท�าอยู่ 

บางท่านในที่นี้เป็นเจ้าของบางท่านเป็นพนักงานแต่สิ่งส�าคัญ คือ เมื่อ

คุณเข้ามาในส่วนของบริษัทที่คุณเลือกแล้วสิ่งที่คุณต้องให้ คือ ให้ใจกับเขา

เตม็ทีกั่บงานน่ันคือโอกาสทีคุ่ณจะเติบโตได้ซึง่นีเ่ป็นสิง่ท่ีเราบอกกบัพนกังาน

อยู่เสมอ และบริษัทก็ให้เวทีกับเราได้เรียนรู้ ผู้บริหารเองก็ต้องเปิดใจรับฟัง

พนักงาน และพนักงานก็ต้องแสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ เพราะเรา

ต้องมองว่าทกุปีทีเ่ราอยูใ่นบรษิทัใดๆ นัน้เราเติบโตข้ึนไหม เราเก่งข้ึนไหมเรา

จะอยู่ตรงนี้ไปตลอดหรือไม่ก็ไม่ใช่ เราอยู่ตรงนี้เพื่อท่ีเราจะได้เติบโตเติบโต

ในทีน่ี ้คอื อย่างน้อยกม็ปีระสบการณ์ ความคิด ทกุอย่างมาจากประสบการณ์

ทั้งสิ้น แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ไขว่คว้าสิ่งน้ันเอาไว้เราจะไม่ได้อะไรกลับไปจาก
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บริษัทน้ีเลย เราจะบอกพนักงานเสมอว่าให้คุณท�าให้เต็มท่ีเราเปิดเสรีทาง

ความคิดน�าเสนอได้เต็มที่เรายินดี ถ้าคุณท�าตามวิธีของคนเก่าแล้วมันไม่ใช่

วิธขีองคณุถ้าง้ันถ้าเป็นตวัคณุคณุจะท�าให้มนัเจ๋งขึน้ได้ยงัไง คณุโชว์ศกัยภาพ

ตรงนั้นมา คุณก็จะเติบโตเป็นระดับที่สูงขึ้นได้โดยไม่ต้องรออายุงาน วันนี้ 

ถ้าเรากลับไปดูตัวอย่างคนที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านบางคนท�างานตั้งแต ่

ยงัเรียนหนังสือวันนีจ้บมากพ็ร้อมแล้วออกมากเ็ป็นนกัธรุกจิได้เลย และมเีงนิ

ร้อยล้านแล้ว ซ่ึงแต่ละคนกไ็ม่ใช่ว่าเส้นทางจะโรยด้วยกลบีกหุลาบอยูท่ีว่่าเขา

มีความมุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนเขาล้มมาแล้วกี่ครั้งเขาไม่ได้บอกอาจจะเป็น

ร้อยรอบแล้ว แต่ว่าเขาก็ลุกขึ้นแล้วเผชิญหน้ากับปัญหาตรงนั้นทุกคนเจอ

ปัญหาเจอวิกฤตเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้มันได้โอกาส ดังนั้น ไม่ว่าเราจะเป็น

พนกังานหรอืเป็นผูบ้รหิารสิง่ทีส่�าคญัคอืทกุวนัทีเ่ราท�างานเราต้องเรยีนรูก้บั

การท�างานของเรา และยินดีเปลี่ยนแปลงเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อ 

ตอบรับสิง่ใหม่ๆ เพราะโอกาสเข้ามาตลอดเวลา สมมติุวนันีม้ผีูจ้ดัการคนหนึง่

ลาออก เราจะหันมามองพนกังานภายใตเ้ราก่อนถ้าเกดิวนันีเ้ราเห็นไฟในตัว

คุณเราก็จะเลือกคุณขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการต่อไป ดังนั้น สิ่งส�าคัญคือ

การโชว์ศกัยภาพของตัวเองให้นายเหน็รวมถงึเพือ่นร่วมงานด้วยถ้าเราเก่งข้ึน

ทุกวัน ทุกคนมองเห็นทุกคนยอมรับมันก็จะไม่มีข้อกังขาอะไรท่ีคุณจะได้ 

เลื่อนขั้น วิทยากรในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องบอกว่าต้องรับภาระ 

หลายอย่าง มนัไม่ได้ง่ายในเมือ่คุณพ่อคุณแม่ท�ามาดีขนาดนีเ้ราในฐานะทีต้่อง

มาดูแลต่อเราจะท�าให้มันดีขึ้น แย่ลง หรือว่าคงเดิม สิ่งท่ีส�าคัญเลยคือรัก 

ในงานถ้าคุณไม่รักในธุรกิจที่พ่อ

แม่ท�ามาให้มันก็ยากแต่ถามว่าเรา

จะสานต่อในสิ่งที่ท�ามา 50 ถึง 60 

ปีได้อย่างไร ซึ่งการท�าชื่อเสียงที่ดี

ให้กับวงศ์ตระกูลก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย

มันต้องใช้เวลา
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วิสัยทัศน์ คือ เราจะเป็นผู้น�าในกลุ่มธุรกิจรถยนต์อีซูซุที่ได้รับความ 

เชื่อมั่นจากคู่ค้าและลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการท�างานและการให้บริการ

ที่เป็นเลิศ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรรวมทั้งยึดมั่นความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยมี

พันธกิจ คือ 

1) เป็นตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์อีซูซุที่ส่งมอบคุณภาพ และมาตรฐาน

การให้บริการระดับสากลเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

2) มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการท�างาน และการให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง

3) ยึดม่ันการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรเพราะเรา 

เชื่อมั่นว่าเมื่อบุคลากรมีความสุขในการท�างานย่อมส่งมอบงานบริการที่มี

คุณภาพ

4) ยึดมั่นการท�างานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

 

วัฒนธรรมองค์กร คือ 

มุ่งเน้นที่ลูกค้าหรือ Customer focus เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ให้ทันโลกทันเทคโนโลยีทันต่อเหตุการณ์ ท�างานเป็นทีม เรียนรู้และพัฒนา

อยู่เสมอเราจะคุยกับพนักงานอย่างชัดเจนวันนี้เราก็เน้นเรื่องความสุขของ

พนักงานตอนนี้เราท�าโครงการกับ สสส. มาเป็นปีท่ี 2 แล้วเพราะเราเห็น

ความส�าคญัของพนกังานและเรามคีวามเชือ่มัน่ว่าการสร้างสขุ และการสร้าง

คุณภาพชีวิตให้พนักงานจะสะท้อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการท�างานที่ดี

ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน พนักงานที่อยู่กับบริษัทได้นานก็ต้อง 

มัน่ใจว่าเขามองเหน็ว่าบรษัิทมคีวามพเิศษน่าจะอยูด้่วยกนัได้นาน ดผููบ้รหิาร 

ดูสภาพองค์กร ดูสภาพการเงิน ดังนั้น ถ้าพนักงานเห็นว่าสภาพของการดูมี

ความมั่นใจ ผู้บริหารลุย ทุกสิ่งอย่างลงตัวตอบโจทย์กับตัวของพนักงานเอง
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ลกัษณะการท�างานคล้ายๆ กนั ชอบการท�างาน ชอบการเปลีย่นแปลงไม่ชอบ

อยู่เฉยๆ คุณก็จะสนุกกับการอยู่ในองค์กรนั้นๆ

 

เป้าหมายอีซูซุกาญจนบุรี

จะต้องมีบุคลากรที่เก่งขึ้นดีขึ้น และสุขขึ้นเพราะว่าเราต้องการความ

ยั่งยืนของทั้งพนักงาน และองค์กรนี่คือผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้แต่กว่าจะได้

ตรงนัน้เรากจ็ะต้องผ่านกระบวนการหลายๆ อย่างทัง้มกีารอบรมพฒันาการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�า Brain Storm การท�า Action Plan รวมถึงการท�า 

Happy workplace เมื่อพนักงานมีความสุขและองค์กรมีความสุขหรือไม่ 

บริษัทเมื่อท�าโครงการก็ต้องการผลก�าไรเพราะเราไม่ใช่องค์กรที่ไม่แสวงหา

รายได้ เราจะมกีารชีแ้จงว่าจะผลประกอบการต่อปีน้ันเรามกีารแบ่งเป็นโบนสั

ให้พนกังานเท่าไหร่กีเ่ปอร์เซน็ต์ เมือ่เราได้เยอะเขาได้เยอะวนิวนิทัง้สองฝ่าย 

ถ้าหากพนักงานช่วยลดค่าใช้จ่ายโบนสักจ็ะได้เพิม่มากข้ึนถ้าหากว่าพนกังาน

ขายได้ดีขึ้นเราก็แบ่งปันผลก�าไรได้มากขึ้น เพื่อสร้างให้พนักงานมีความเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร ถ้าหากอยากได้ก�าไรที่ดีขึ้นขึ้นเงินเดือนท่ีดีข้ึนโบนัส 

มากขึน้กต้็องท�าผลประกอบการให้ดขีึน้ ตรงนีก้เ็ป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้มพีนัธะ

สัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทกับพนักงาน

 

 Productivity

ในด้านของผลผลิตทั้งในเร่ืองบุคลากร องค์กร และทีมด�าเนินงาน 

จะต้องมีความสุขขึ้น ดีขึ้น และเก่งขึ้น โดยในแต่ละส่วนงานเราจะมี 

เครื่องมือต่างๆ เข้าไปช่วย Support เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยทาง 

สสส. จะมีค�าแนะน�าในเรื่องของแบบสอบถาม และแบบประเมินต่างๆ ท่ี

เป็นกลาง และให้เจ้าของเครือ่งมอืเป็นผูว้ดัผล ถอืเป็นความชดัเจนทัง้ในด้าน

ของตัวพนักงาน และบริษัทว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเก่ียวกับความสุขกับ

การอยู่ในองค์กร ช่วยให้พนักงานและบริษัทได้มองเห็นตัวเองอย่างชัดเจน

มากขึน้ จากข้อมลูทีม่คีวามเป็นกลางเป็นเหมอืนเงาสะท้อนทีบ่อกกลบัมาว่า
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ตัวเองเป็นอย่างไร ซึ่งเราต้องมองบวกเข้าไว้มันเป็นส่วนส่งเสริม ผลักดัน 

ให้เรารู้ตัวเองมีทางออกว่าจะต้องท�าอะไรต่อไป และต้องแก้ปัญหาอย่างไร 

คนที่เป็นทีม Happy workplace ต้องมีจิตใจที่ชอบในการช่วยเหลือ

ผู้อื่นคนเป็นผู้น�าก็ต้องมีความมั่นใจ และผลักดันให้โครงการด�าเนินต่อไปให้

ได้ ผู้บริหารไม่เสียเงินและเสียเวลาฟรีๆ การที่เขาให้เวลา และลงเงินกับ

โครงการตรงนี้ก็เพราะว่าเขาอยากให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุขจริงๆ 

ซ่ึงกข็ึน้อยูก่บัคนทีร่บัสารด้วยว่าเขายอมเปิดใจปรบัทศันคตหิรอืเปล่า ถ้าเขา

ไม่เปิดใจมันก็จะทุกข์อยู่อย่างเดิม ถ้าสุดท้ายแล้วเขาไม่ยอมเปิดใจก็ต้อง

ปล่อยวาง 

ส�าหรับกิจกรรมที่อีซูซุกาญจนบุรีท�าจะเป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้าง

สายสัมพันธ์ระหว่างแผนก และทุกฝ่ายจะเป็นคนร่วมกันท�า เช่น

1. โครงการตลาดนัดออนไลน์ 

พนักงานทุกคนจะมีสิทธิ์ในการขายของเพราะว่าพนักงานหลายคน 

มีมากกว่า 1 Job หลังจากท�างานบริษัทเสร็จแล้วก็ไปขายของตลาดนัดต่อ

เราก็เลยเปิดตลาดนัดในกลุ่มพนักงานให้คุณมีรายได้มากข้ึน เพราะว่าจาก

การประเมินทุกคนไม่แฮปปี้กับรายได้ซึ่งการเปิดตลาดออนไลน์ให้สามารถ

ขายของให้กบัพนกังานกนัเองได้มากขึน้กเ็ป็นช่องทางทีพ่นกังานจะมรีายได้

มากขึ้นนอกเหนือจากงานประจ�า หลังจากนั้นก็จะมีการท�าประเมินผลว่า

พนักงานมีรายได้นอกเหนือจากงานประจ�าเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็ขึ้น

อยู่กับประเภทของสินค้าที่ขายซึ่งบางครั้งตลาดนี้ก็ช่วยให้พนักงานไม่ต้อง

ท�างานเสริมที่อื่นอีกเพราะลูกค้าของพนักงานก็คือคนในบริษัทเดียวกันซึ่งมี

หลายร้อยคน ท�าให้รายได้เพิ่มมากขึ้นจนเพียงพออยู่ได้แล้ว 
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2. โครงการผู้ช่วยขาย

เนื่องจากบริษัทขายรถจะมีกิจกรรมการออกบูธเพื่อสร้างยอดขาย 

เพิม่เตมิ บางครัง้กม็คีนแนะน�าซึง่เป็นอดีตพนักงานซึง่กจ็ะให้ค่าแนะน�าท�าให้

เกิดเป็นรายได้พิเศษ บางครั้งพนักงานแค่โพสต์ใน Social Media ของตัว

เองซึ่งบางครั้งก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวถ้าเขาสามารถแชร์ว่าเขาอยู่

บริษัทนี้ บริษัทเขาขายรถเขาสามารถท�าให้เกิดการซื้อได้จากการโพสต์ของ

เขา เขากไ็ด้ค่าแนะน�าแล้วโดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องอยูแ่ผนกเซลล์ เรือ่งนีก้จ็ะตอบ

โจทย์พนกังานในเรือ่งของการมรีายได้เพิม่ซึง่ทางบรษิทักส็ามารถได้ยอดขาย

เพ่ิมมากขึ้น ตรงนี้พนักงานกับบริษัทก็สามารถช่วยกันได้เมื่อบริษัทมียอด

ขายก�าไรมากขึน้บรษิทักส็ามารถแบ่งปันกลบัมาเป็นโบนสั และเงนิเดอืนทีด่ี

ขึ้นให้พนักงานได้
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3. โครงการสุขภาพของคนรุ่นใหม่ isk 

บริษัทก็ดูแลด้วยการตรวจสุขภาพ และให้หาทางป้องกันซึ่งพนักงาน

บางคนก็มีความเสี่ยงบางอย่างจากการท�างาน บริษัทก็ควรจะจัดการตรวจ

สุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และความเสี่ยงของพนักงานคนนั้นๆ  

รวมถึงปรึกษาคุณหมอเพื่อหาวิธีป้องกันเพื่อให้พนักงานทุกคนแข็งแรงข้ึน 

ใช้สทิธิป่์วยน้อยลง แต่ถ้าพนกังานใช้ลาป่วยน้อยลงแล้วมาเพิม่ผลผลติให้กบั

บริษัทก็เป็นเรื่องที่ดีกว่า รวมถึงการผลักดันให้พนักงานออกก�าลังกาย และ

ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วย
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 4. โครงการจิตอาสาแบ่งปัน 

โครงการนี้จะท�าให้พนักงานอ่อนโยนขึ้นไม่เห็นแก่ตัว เป็นการฝึกการ

เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ หลายๆ คนเคยชินกับการเป็นผู้รับอย่างเดียวถ้าไม่ได้

รับก็ไม่ให้ แผนกอื่นไม่ช่วยแผนกฉันก็ไม่ช่วยเหมือนกันแต่โครงการจิตอาสา

จะเป็นการแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่เราไม่รู้จัก เมื่อเราเริ่มชินกับการเป็นผู้ให้เรา

ก็จะท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
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5. โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ 

เราให้ความส�าคัญกับอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยสร้างความตระหนัก

และท�าให้เกิดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นจะได้ไม่เป็นภาระ

ให้กับคนอื่นๆ ซึ่งเราสามารถรู้ได้จากการที่ลูกค้าเข้ามาเคลมเรื่องสีน้อยลง

เพราะว่าเกิดการเฉี่ยวชนกันน้อยลง
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6. โครงการพัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การเรียนรูไ้ม่มทีีส่ิน้สดุแม้กระทัง่ตัวผูบ้รหิารเองกเ็ช่นกนัมพีนกังานคน

หนึ่งไปเรียนวิชา Story telling management ซึ่งเป็นเหมือนกันเล่านิทาน

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจง่ายซึง่เรากไ็ม่เคยได้ยนิค�านีม้าก่อน ผูบ้รหิารกม็คีวาม

จ�าเป็นที่จะต้องไปเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้มากขึ้น ความรู้นี่เดี๋ยวนี้หาใน

ออนไลน์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราก็สามารถหาผู้เชี่ยวชาญมาเสริม

ได้ โครงการเหล่านี้ก็เป็นโครงการที่เราพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นซึ่งตอน

นี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วพนักงานก็เริ่มมีรายได้ที่ดีขึ้น มีความเป็นจิตอาสามากขึ้น 

โดยพนักงานเป็นผู้เริ่มต้นแทนที่บริษัทจะเป็นฝ่ายเริ่มต้น แม้มีจ�านวนน้อยก็

ยงัดกีว่าไม่มเีลยจงึอยากบอกทมีท�างานว่าอย่าท้อถงึแม้วนันีจ้ะมคีนเข้าร่วม

โครงการเพียงหนึ่งหรือสองคนก็ตาม สิ่งเหล่านี้ต ้องใช้เวลาแต่ว่าแม้

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าอยู่กับที่รอให้คนอื่นมาฆ่าเราถ้าเราไม่ปรับ

หรือเปลี่ยน
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ผู้น�าในอนาคตควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

อย่างแรกคือเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งอาจจะ

มีผลกับธุรกิจของทุกท่านรวมถึงการขายการตลาดการสร้างธุรกิจการบัญชี

ทกุอย่างเปลีย่นหมด อย่างรปูแบบบญัชสีมยัก่อนกบัเดีย๋วนีค้นทีใ่ช้ในการท�า

บญัชกีล็ดลงซึง่อซีซูกุาญจนบรุกีท็�าให้กลายเป็นอกีหนึง่โครงการ ปีทีแ่ล้วลด

การใช้คนในการท�าบัญชีไป 5 คนซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้หลาย

แสนบาท เพราะว่าเทคโนโลยเีข้ามาเรากใ็ช้ระบบในการจดัการด้านบญัชมีาก

ขึ้น ในวันนี้พนักงานจึงไม่ควรมองตัวเองให้เป็นแค่ระดับปฏิบัติการอีกต่อไป 

แต่ควรจะพัฒนาตวัเองให้เก่งขึน้ไปในระดับทีส่งูกว่านัน้ด้วยการพฒันาความ

รู้ด้านใดด้านหน่ึง เพราะมนัจะกลายเป็นความโดดเด่นทีท่�าให้เราสามารถอยู่

ได้ในองค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารทุกท่านจึงควรจะพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่

เสมอ ในทุกสายงานต้องพยายามพัฒนาทักษะให้ดีให้เก่งยิ่งข้ึนเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้รับกับการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น โดย

เฉพาะองค์กรใหญ่ๆ ที่ขับเคลื่อนยาก และใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนมาก

ดังนั้น คุณสมบัติของผู้น�าทีมยุคใหม่ 

1) ทักษะในการผลักดัน และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

2) ทักษะในการแสวงหา และสร้างคนเก่งให้เกิดในองค์กร

3) ทกัษะส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ และส่งเสริมการสร้างนวตักรรมใหม่

4) ทักษะการสอนงาน และการพัฒนาลูกน้อง

5) ทกัษะการวางแผน และผลกัดนักลยทุธ์ขององค์กรให้เกดิขึน้ในทาง

ปฏิบัติ

ผู้น�าที่ดีต้องสามารถวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบันเพื่อค้นหา

จดุแขง็ จดุด้อย โอกาส และอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร 

เพื่อน�าไปวิเคราะห์หายุทธวิธีพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 
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นโยบายการขับเคล่ือนองค์กรบริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ�ากัด  

ประจ�าปี 2562 ได้แก่

1) ส่งเสรมิพฒันาผลการด�าเนนิงาน ได้แก่ การเพิม่รายได้การลดค่าใช้

จ่าย และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานด้วยความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่

2) ส่งเสรมิพฒันาการบรหิารจดัการ ได้แก่ ตรวจสอบระบบการท�างาน

อย่างต่อเนื่องพัฒนา และปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีในการท�างาน ปรับปรุง 

และพัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่องวางแผน และผลักดันกลยุทธ์ 

3) ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากร ได้แก่ ส�านึกรักองค์กร 

สนับสนุนบุคลากรดีเด่น succession plan and Career path Multi Skill 

วางแผนงานพัฒนางาน HRD
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ภาวะผู้น�าแบบใดเป็นที่ต้องการขององค์กรในปี 2030

1) ผู้น�าต้องมีจริยธรรม

2) ก�าหนดเป้าหมายการท�างานให้ชัดเจน

3) สื่อสารความคาดหวังต่างๆ ให้ชัดเจน

4) มีความยืดหยุ่น

5) ให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

6) เปิดรับความคิดและวิธีการใหม่ๆ

 

Global Mega Trend 2030 ทั้ง 6 ประการท่ีได้กล่าวมาเราย่อม

ตระหนักว่าเราอยู่ในยุคที่ความเจริญทางวัตถุสูงมากแต่เราไม่สามารถน�า

ความเจริญน้ันมาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรโลก และสังคมโลก 

ได้ดีเท่าที่ควรจึงเป็นสาเหตุให้ผู้น�าทั้งหลายมองว่าภาวะผู้น�าของทศวรรษ

หน้าควรมี “จริยธรรม ใจกว้าง ยืดหยุ่น เป็นนักสื่อสาร และพัฒนาคน 

ที่สามารถร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้น�าองค์กรยุคใหม่ร่วมกัน”

“พนักงานไม่ควรมองตัวเองว่าเป็นแค่ระดับปฏิบัติการ แต่ควรจะ

พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในระดับที่สูงกว่าด้วยการพัฒนาความรู้ ตัวผู้บริหาร

เองก็ควรจะพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ ต้องพยายามพัฒนาทักษะให้ดี 

ให้เก่งเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้นําและทีมยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนองค์กร
สุขภาวะเพ่ือมุ่งสู่อนาคตข้างหน้า

สรุปสาระส�าคัญ

ในยคุปัจจบุนันีเ้ราจะพฒันาองค์กรพฒันาคนในองค์กรอย่างไรเพือ่ให้

องค์กรไปรอด พนักงานยังอยู่กับองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

เพราะเมื่อคนมีความสุขก็สามารถท�างานออกมาได้ดีขึ้น ในยุคปัจจุบัน 

การท�าธุรกิจความยากเท่ากับทางรอด หากท�าส่ิงท่ีง่ายๆ ท่านก็จะไม่รอด

เพราะว่าจะถกู Disrupt ผมเองเป็นเจ้าของธรุกจิทีส่ร้างมาด้วยมอืของตวัเอง

ไม่ใช่ทายาทธุรกจิ ดังนัน้ กว่าจะมวีนันีไ้ด้กไ็ม่ง่ายและต่อจากนีไ้ปกจ็ะยิง่ยาก

กว่าเดมิหากใครทีต่ดิตามการเปลีย่นแปลงกจ็ะเหน็ได้ว่ามนัค่อนข้างรวดเรว็ 

รุนแรง และไม่มีเวลารอคอยซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้น�าระดับไหนก็จะได้รับผล 

กระทบทั้งสิ้นจะปรับตัวหรือไม่ปรับตัว หรือปรับตัวช้าค่อยๆ ปรับไปจะอยู่

รอดอย่างไรก็ยังไม่รู้ เพราะอนาคตเราพยากรณ์ไม่ได้

ธุรกิจของผมเป็น ODM คือ รับจ้างผลิตไม่มีแบรนด์ของตัวเองผมเป็น

นักรับจ้างผลิตมืออาชีพ สินค้าของผม คือ “Car Seat” สิ่งที่ผมท�ามาตลอด 

คอื ต้องรูว่้าก�าลงัท�าอะไรท�าสิง่เหล่านัน้ไปเพือ่อะไร ต้องรูว่้าท�าอย่างไร และ

ต้องรู้ให้ได้ว่าต้องท�าเท่าไหร่ เช่น ส�าหรับคนที่เป็น HR Manager ต้องการ

จะเป็น Director ก็ต้องรู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรถึงจะเป็น Director ได้ และ 

ที่อยากจะเป็น Director ไปเพื่ออะไร ต้องท�าอย่างไรบ้างถึงจะเป็นได้ เช่น 

คุณมณฑล จันตราชู
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เบบิแมก จํากัด



A Perspective on 2030 Business Visions

128

ได้ภาษาหรือไม่ ภาวะผูน้�าเราโอเคหรอืไม่ เรือ่งคนเราท�าได้หรอืเปล่า เราต้อง

ท�ามากน้อยแค่ไหนใช้เวลากี่ปี เป็นต้น

โลกยุคปัจจุบันอยู่ยาก ปั่นป่วน พยากรณ์อะไรไม่ได้ การมาถึงของยุค

ดิจิตอลเทคโนโลยีในด้านการสื่อสาร ยุคคนอ่านข่าวจากมือถือมากกว่า

หนังสือพิมพ์ต่อไปคงถึงคราวอาจารย์หรือครูในมหาวิทยาลัยอาจจะตกงาน

เพราะมีการสอนแบบออนไลน์ในทุกวิชา ในอนาคตเครื่องบินจะเป็นแบบ 

ไร้คนขบั แม้แต่ประกนัชวีติกซ็ือ้ผ่านออนไลน์ นกัศกึษามหาวทิยาลยัไม่ค่อย

สนใจความจ�าเป็นหรอืธรรมเนียมปฏบิติัแบบด้ังเดิมถ้าหากค้นหาหนทางของ

ตัวเองเจอ

ต่อไปปัญญาประดิษฐ์จะท�างานแทนเรา ปัจจุบันงานบริการต่างๆ  

ก็โดนทดแทนไปเยอะ เช่น ในสายโรงแรมงานต้อนรับต่างๆ สืบเนื่องจาก

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมากเราเข้าใกล้ความเป็นอมตะ

มากขึ้น เพราะวิทยาการในการรักษาดีขึ้น ตายยากข้ึน มนุษย์เดินทาง 

ไปเหยียบดาวอังคารได้ส�าเร็จแต่ความท้าทายในปัจจุบันยังมีเรื่องของการ 

ที่เราไม่สามารถพยากรณ์อะไรได้เลย เช่น เรื่องของพายุ สภาพอากาศ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีผลกระทบต่อธุรกิจโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลในด้านการขาย และงานบุคลากร เมื่อพูดถึง 

การเปลีย่นแปลงกบัการไม่เปลีย่นแปลง เช่น Kodak Motorola และ Nokia 

ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าในตลาดมหาศาลในยุคนั้นใครๆ ก็อยากท�างานใน 3 

บริษัทนี้ แต่การที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ท�าให้ 3 บริษัทนี้ต้องปิดกิจการไปอย่าง

เหลือเชื่อ ณ วันนี้ไม่ว่าจะบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็สามารถปิดกิจการได้ 

หากไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเราควรมองการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ในแง่บวกบางคนกลัวว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะถูกทดแทนด้วย 

สิ่งอื่นๆ แต่ถ้าเรามองว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นโอกาส ปัญหาโอกาสก็จะ

เกิดกับเรา ในด้านธุรกิจก็เช่นกัน เราควรมองว่าเป็นโอกาสในการยกระดับ

องค์กร หรือการสร้างองค์กรให้เกิดการเติบโต ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือ
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ทัศนคติของเราเอง ทัศนคติของเราก็คือความคิดถ้าเราคิดแบบไหนเราก็จะ

ท�าแบบนัน้ เทคโนโลยไีม่สามาถท�าให้องค์กรเจ๊งแต่เป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังาน

ทีไ่ม่ยอมเปลีย่นแปลงต่างหากทีท่�าให้องค์กรเจ๊ง ถ้าโชคร้ายเจอผูน้�าทีไ่ม่ยอม

เปลี่ยนแปลง ไม่กระตือรือร้น มองอนาคตไม่เห็น ตัดสินใจลาออกอาจจะดี

กว่าเพราะมนัไม่ก้าวหน้า หรอืถ้าตัวเราเองเป็นนกัเปลีย่นแปลงกต้็องกลบัไป

เปลีย่นแปลงองค์กรของตัวเองเพือ่ให้เกดิการเจรญิเตบิโตต่อไป ตอนนีเ้ราอยู่

ในโครงการ Happy Workplace เพื่อให้คนมีความสุขในที่ท�างานเราก็ต้อง

กลบัไปท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงเพือ่สร้างความสขุในท่ีท�างาน เพราะฉะนัน้

เราต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้องค์กรก็ได้

ด้วย 

ผมเองมาจากศูนย์หรือติดลบกว่าจะมีวันนี้ที่พอมีกินมีใช้ทั้งผม และ 

ลูกน้องเพราะเรามีโครงการ Happy Workplace ที่ทิ้งเอาไว้เป็นมรดก 

ให้กับเรา ที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือ “โครงการการออม” ตอนนี้องค์กรผมมี

คนที่ร�่ารวยประมาณ 80% คนรวย หมายถึง คนมีตังค์ ตอนนี้พนักงานของ

ผมทุกคนมีเงิน เป้าหมายคือ ทุกคนต้องมีเงินออมอย่างน้อย 6 เท่า ของ 

รายได้ต่อเดือน และเราเพ่ิงเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ โดยการน�าเงินไปต่อเงิน 

ซื้อสลากออมสินได้ลุ้นถูกรางวัล เดิมเราบังคับให้พนักงานออมเงินแบบ fix 

ยอด เช่น วนัละ 50 บาท แต่หลงัๆ เราเปิดฟรอีอมเท่าไหร่กไ็ด้ เพราะพนกังาน

เร่ิมเห็นว่าการออมมีประโยชน์ บางคนเด๋ียวนี้ออมครั้งละ 1,000 บาท  

โดยเรามีกติกาว่าถ้าออมแล้วต้องไปให้สุดทางระหว่างทางจะไม่มีการเบิก

ออกมาใช้เพราะไม่ใช่การออมเพื่อจะน�ามาใช้จ่าย เปลี่ยนจากการออมเฉยๆ 

มาเป็นการออมเพื่อการเกษียณ บางครั้งทีมที่ท�าโครงการก็ท้อท�าแล้วก็

เหนื่อยมันจะมีกลุ่มคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ (มือไม่พายเอาเท้าราน�้า) ใช้แต่

ปากท�างานกม็มีนักเ็ลยท้อกอ็ยากจะบอกว่าไม่มอีะไรง่ายแต่ถ้าเราท�าผ่านไป

ได้ผลลัพธ์ของมันจะงดงาม

วันนี้ผมได้รับผลกระทบทางด้านนวัตกรรม ลูกค้าต้องการเทคโนโลยี

ด้านการผลิตที่สูงขึ้น เร็วขึ้นในราคาที่แข่งขันได้มากข้ึน ผลิตภัณฑ์ทุกตัว 
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ที่ลูกค้าสั่งตอนนี้ต้องใส่นวัตกรรมไว้ให้เต็มเราก็ต้องผลิตให้ได้ ธุรกิจเดี๋ยวก็

จะโดน Disrupt ครั้งใหญ่ คือ การผลิตจะไม่ใช้เข็มและด้ายอีกต่อไป คือ  

จะมนีวตักรรมทีท่�าให้ของสองสิง่ติดกนัด้วยกาวร้อน เช่นนีจ้ะท�าให้เครือ่งจกัร

ที่เรามีอยู ่กลายเป็นของที่ใช้ไม่ได้ ตอนนี้ก็ยังไม่รู ้ว ่าจะท�าอย่างไรกับ

เครื่องจักรที่มีอยู่จะทิ้งไปก็เสียเปล่าต้องมานั่งคิดกับทีมว่าจะท�าอย่างไร 

ต่อไปดีที่จะให้เครื่องจักรเก่ายังใช้ได้ และเป็นการยกระดับพัฒนาให้ไปไกล

กว่าเดิม บางคร้ังเครื่องจักรที่ทันสมัยมาก็ไม่ครอบคลุมท้ังหมดมันจะต้อง

เปลี่ยนรุ ่นการซื้อเครื่องจักรจึงไม่ตอบโจทย์เสมอไป เมื่อเลือกท่ีจะรับ

เทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็ต้องเลือกอันที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยก็ต้องท�าได้

หลายอย่างให้มันครอบคลุม ไม่ควร Single แต่เป็น Multiple คือ ท�าได้

หลายอย่าง ต้องน�าผลที่ได้มาเทียบเคียงกันลงทุนไป 5 ได้ 10 เมื่อเราเป็น 

นักบริหารเราจะต้องคิดได้ว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ได้ผลกลับคืนเท่าไหร่ 

ไม่อย่างนั้นก็เป็นหนี้ท่วมหัว

แต่ถงึแม้จะไม่ใช่นกัธรุกจิจะเป็นแค่พนกังานกต้็องอยูใ่ห้รอดไม่เช่นนัน้

นั่งอยู่ดีๆ ก็อาจมีคนมานั่งแทนเราได้ อาชีพ หรือหน้าที่ในองค์กรที่อันตราย

ที่สุดก็คือหน้าที่ที่เป็น Specialist เช่น วิศวกร นักบัญชี หมอ ซึ่งมีความ 

เสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ได้ง่าย อนาคตองค์กรจะต้องการ Generalist คือ  

คนที่รู้ลึกและรู้กว้าง นอกจากนี้ก็ต้องคิดเป็นด้วยจะมีคุณค่าสูงกว่าเพราะ

สามารถท�าประโยชน์ให้บริษัทได้เยอะ สามารถบริหารงานในขอบเขต 

ที่กว้างกว่าท�าสิ่งที่ซับซ้อนได้มากกว่า ไม่ต้องเก่งขั้นเทพ แต่บูรณาการ 

ได้ขั้นเทพ คนแบบนี้ก�าลังเป็นที่ต้องการ

ในองค์กรถ้ามีคนเก่งอยูค่นเดยีวกไ็ม่รอดการเป็นเจ้าขององค์กรกต้็อง

คิดถึงผลประโยชน์ขององค์กรก่อนเช่นกัน ตอนนี้องค์กรของผมมีเป้าหมาย

อย่างชัดเจน วิสัยทัศน์ก็เช่นกันผมพยายามบริหารงานให้โปร่งใสชัดเจน 

พนักงานทุกคนรู้ว่าถ้าบรรลุ KPi แล้วจะได้อะไร ได้เท่าไหร่ ต้องปรับปรุง

อย่างไร ผลลัพธ์ได้เกิน 100% องค์กรก็ต้องให้ผลตอบแทนที่คุ้มกับเขา

พนักงานก็แฮปปี้มากเพราะรู้ว่าท�าไปเพื่ออะไร และได้อะไร ได้เท่าไหร่ 
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โจทย์ที่ผมต้องท�างานร่วมกับทีมงาน มีเป้าหมายกับทีมงานว่าเราจะ

ท�าอย่างไรให้การผลิตเบบี้ซีทมีประสิทธิภาพมากข้ึน เร็วข้ึน ราคาสามารถ

แข่งขันได้ ผมเองก็มีคู่แข่งแต่ไม่ถึงกับเป็นศัตรู ณ วันนี้โจทย์จากลูกค้า 

บอกว่าขอก�าหนดส่งสินค้าจาก 4 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ เราก็ต้องไปปรับ

ทุกอย่างให้ต้องเร็วขึ้นทั้งหมด ทั้ง Supplier การท�าตัวเราให้ไวก็ยากแล้ว 

การไปชวนคนอื่นให้ไวด้วยยิ่งยากกว่า และอีกจุดหนึ่งก็คือตัวผลิตภัณฑ์ 

ซ่ึงเป็น Order ที่จะมาแบบไม่มีฝีเข็มอีกต่อไป ซึ่งเครื่องจักรที่เรามีอยู ่

ย่อมจะใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะไปต่ออย่างไร เมื่อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนความ

ต้องการลกูค้าเปลีย่นกก็ระทบกบักระบวนการขององค์กรซึง่เมือ่มองในระดบั

กระบวนการก็คิดว่าต้องการพัฒนาใน 3 ระดับ ประกอบด้วย

1. ระดับใหญ่ คือ การลงทุนในเครื่องจักรกลท่ีเป็น Automatic  

มากขึ้น ซึ่งในอนาคตถ้าสามารถสร้างสายการผลิตแบบ Automatic ได้ด้วย

ก็จะดีมาก 

2. ระดบักลาง คือ เราน�าแนวคิดในการปรบัปรงุมาใช้แต่สิง่หนึง่ทีอ่ยาก

ให้เกิดคือ เราอยากมีระบบการผลิตเป็นของตัวเองเหมือนกับ Toyota  

ซึ่งเราก็เอาโครงการที่หลากหลายเข้ามาในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องของ

ซอฟต์แวร์อย่างการซื้อเครื่องจักรเข้ามา 1 ตัว ก็ต้องซื้อค่าเขียนซอฟต์แวร์

เพิ่ม ซึ่งราคาแพงมากกว่าการซื้อฮาร์ดแวร์เสียอีก 

3. ระดับเล็กลงมาเราจะให้ความส�าคัญกับหน้างาน ข้อเสียของ 

หน้างานคือ เราไม่ค่อยมีวินัย ซึ่งถ้าเราไม่จัดการกับโจทย์นี้เราก็จะถูก  

Disrupt อย่างแน่นอน 

 

สิ่งที่ผมต้องท�าคือต้องท�าให้โรงงานของผมเป็น Smart factory  

โดยใช้ iT หรือ information Technology และ OT - Operation  

Technology พยายามน�าทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันให้ได้ ส่วนเป้าหมาย

ในการพัฒนาคนก็คือ พัฒนา Single Skill สู่ Multi skill และสร้าง  

General list ให้มากขึ้น 
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“ไม่ว่าบรษิทัจะเลก็ หรือใหญ่กส็ามารถปิดกจิการได้เช่นกนัหากไม่ยอม

เปลี่ยนแปลง เราควรมองการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในแง่บวกอย่ากลัวการ

เปลี่ยนแปลง มองว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นโอกาส โอกาสก็จะเกิดข้ึนกับ

เรา ต้องเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือทัศนคติของเราเอง 

เทคโนโลยีมันไม่ท�าให้องค์กรเจ๊งได้ แต่การเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานที่ไม่

ยอมเปลี่ยนแปลงต่างหากที่ท�าให้องค์กรเจ๊ง”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกฝนทักษะความคิด และการต่อยอดองค์ความรู้สู่การน�าไปใช้

จริงในองค์กร

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดกลุ่มย่อย แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม และรองหัวหน้า

กลุ ่ม ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการสร้างความร่วมมือ 

ภายในกลุ่ม 

2. ผู้น�ากิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ซ่ึงต้องการ 

ให้เกิดการท�างานร่วมกัน โดยกล้าที่จะออกจากเง่ือนไขเดิมๆ และยอมรับ

ความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าในการแก้ปัญหา 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท�างานกลุ่ม และน�าเสนอ โดยให้ช่วยการคิด 

วิธีการในการพัฒนาคนไปสู่ปี 2030 ระดมสมองเขียนลงกระดาษแผ่นใหญ่ 

(flip chart) ภายในเวลาที่ก�าหนด 

4. ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมแบ่งแยกข้อมลูในกระดาษเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ เรือ่ง

ใกล้ตัว และเรื่องไกลตัว โดยให้ขีดทิ้งเรื่องที่ใกล้ตัวออกไปเพราะไม่ทันใช้

คุณอังคณา ภิญโญกุล 
Happy Workplace Expert

 คุณสุรัชวดี ไกรสร 
รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน)
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สรุปสาระส�าคัญ

แนวทางการพัฒนาคนไปสู่ปี 2030 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

 การพัฒนาคนในด้านต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

ความภักดีในองค์กร คิดนอกกรอบ มีความสุขในการท�างาน มีเป้าหมาย 

ในอนาคต รู้ลึกรู้กว้าง ทัศนคติที่ดี เปิดใจ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ

วางแผนนโยบายต่างๆ ในอนาคต การยอมรบัการเปลีย่นแปลง พฒันาทกัษะ

ได้หลายอย่าง พัฒนาความรู้ในด้านทักษะต่างๆ มีจริยธรรม และคุณธรรม 

มกีารให้ค�าปรกึษาในการปรบัตวั และพฒันาทกัษะต่างๆ สร้างการตระหนกั

รูใ้ห้กับพนักงานว่าสถานการณ์ของบรษิทัเป็นอย่างไร ม ีwork life Balance

 การพฒันาองค์กรต้องมกีารต้ังเป้าหมายทีช่ดัเจน ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

ตลอดเวลา หาโค้ชดีๆ และมอบความรู ้ให้กับเขาทุกคนจะต้องทันกับ

เทคโนโลยี ทุกคนในองค์กรจะได้สามารถมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยน 

ให้องค์กรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้ รวมถึงมี Product Innovation ใหม่ๆ 

เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามโลกตามเทรนด์ได้ ต้องสร้างคนภายใน 

น�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนได้ และมีการสนับสนุนจาก 

ผู้บริหารมีการท�า CSR ทั้งในด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้โดยใช้ KM มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งว่าจะท�าอย่างไรให้ 

ตัวเราแตกต่างทาง Product และ Service จะมีการ Down Sizing  

ในกระบวนการไหน และ Process ไหนที่จะ Outsourcing ออกไปเอา

เทคโนโลยีมาช่วยทางไอทีและโอที ต้องมีการบอกกลยุทธ์ขององค์กรว่า 

ตอนนี้เราก�าลังเข้าสู่ยุค 2030 มีการปรับปรุงองค์กรทั้งหน่วยเล็ก และ 

หน่วยใหญ่ ซึ่งอาจต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีการตลาดออนไลน์

หรือปรับแผนกให้มีขนาดเล็กลง คัดคนที่เหมาะสมมาลงในต�าแหน่ง 

ที่เหมาะสมในสายงานที่ Create ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ต่อองค์กร ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่องค์กรเป็นจุดเด่นแล้ว แต่ 

จุดด้อยออกไป ท�า Digital HR ใช้ innovation ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน 

การท�า SWOT Analysis เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กร คือ การ

ดูตัวเองก่อนว่าอยู่ในระดับใด เมื่อก่อนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันในการท�า

แต่เดีย๋วนีส้ามารถใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการท�าให้เสรจ็อย่างรวดเรว็ และ 

World Wide มากขึ้น หลีกเลี่ยงการเสียเวลาจัดการเรียกประชุมรวมกัน

ได้การน�าเทคโนโลยี Ai และ Digital Transformation มาใช้มีผลกระทบ 

ทั้งในแนวบวกและแนวลบ เช่น คนตกงานหรือมีการท�างานน้อยลงแต่ก็มี

ผลกระทบแนวบวก คอื งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้มมีาตรฐานมากขึน้น�ามา

สู่เร่ืองของการคิดนอกกรอบจะได้มีความคิดพัฒนาการเรียนรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ การวางแผนบริหารจัดการ การอยู่ร่วมกัน และการท�างาน 

เป็นทีม การเจรจาต่อรอง และสร้างทักษะการเป็นผู้น�าใช้วิธีการใหม่ๆ มาใช้

ในการท�างานเป็นการปรับทัศนคติเพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงท่ี 

จะเกิดขึ้น RE-Engineering การปลูกฝังให้คนเป็น facilitator ให้องค์กร 

ทันสมัยทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 

เทรนด์ของปี 2030 คือ การผลิตบุคลากรมากขึ้นจากยุค 30 ปีที่แล้ว 

ประเทศไทยมคีนเยอะเกนิไปให้มกีารคมุก�าเนดิ รณรงค์ให้มลีกูเพยีง 1-2 คน 

ตามแบบแผนเดียวกัยประเทศญี่ปุ่น คือ ตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่แล้วเกิดคนน้อยลง

ต้องใช้ผู้สูงอายุท�างานมากขึ้น ซึ่งในไทยและต่างประเทศอย่างยุโรปและ

อเมริกากลายเป็นโลกของผู้สูงอายุ ภายใน 30 ปีข้างหน้า คนกลุ่มนี้ก็จะต้อง

ใช้แรงงานจากผูส้งูอายมุากขึน้ ธรุกจิในประเทศไทยกจ็ะต้องเปลีย่นไป เพราะ

ในโลกกว่า 70% จะกลายเป็นผู้สูงอายุ เราซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน

จะท�าอย่างไรให้สามารถใช้ผู้สูงอายุเข้ามาท�างานในโรงงานได้หากไม่ปรับ 

วิธีคิดก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ 

โลกจะมีทรัพยากรที่น้อยลงประเทศจะประสบปัญหาเรื่องของฝุ่น 

ขาดแคลนต้นไม่ในการดูดซับหรือช่วยเหลือในเรื่องของฝุ่นละออง เรา
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ขาดแคลนออกซเิจนกบัน�า้ น�า้ในแม่น�า้ล�าคลองจะเน่าเหมน็ น�า้ขวดจะมรีาคา

เพ่ิมสูงขึ้น ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานจะมีการหมุนเวียนน�้าอย่างไรให้

สามารถใช้ได้ในอนาคต

โลกไร้พรมแดนจะควบคุมอย่างไรให้เกิดประโยชน์ โทรทัศน์เริ่ม 

หายไป ทุกอย่างถูกน�ามาเป็นศูนย์รวมอยู่ในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดมีการใช้

ดิจิตอลเทคโนโลยี และ Ai มากขึ้น และใช้กันหมดทุกประเทศทั่วโลก  

โดยเฉพาะในธุรกิจบริการ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ปั้มน�้ามัน ห้างสรรพสินค้า 

รถยนต์ปกติจะน้อยลงจะเป็นแบบไร้คนขับมากขึ้นท�าให้การเดินทางสั้นลง

สามารถรับประทานอาหารบนรถยนต์ที่เป็นลักษณะยานได้เลย ซึ่งหาก

องค์กรตกเทรนด์ก็จะไม่สามารถเตรียมการรับมือได้ หรือแย่กว่านั้นอาจจะ

ต้องปิดกิจการไป

ปัจจุบันเจ้าของธุรกิจมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ เพราะเราไม่ดูกันด้วยอายุ

อีกต่อไปแต่ดูที่เรื่องของความรู้ ความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าลงมือท�า 

คนที่อายุมากจะกลายเป็นลูกจ้างของคนอายุน้อยท�าให้มีปัญหาระหว่างวัย 

ในอนาคตเราจะต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของตัวเอง องค์กร และ

สงัคม เมือ่คนอายมุากขึน้คนต้องมสีขุภาพแขง็แรงด้วยการมสีขุภาวะทีด่เีป็น

เรื่องที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กับ สสส. ซึ่งจะท�าได้ยากหรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับ 

ผูท้ีน่�าไปปฏบิตัว่ิาลงมอืท�ามากน้อยอย่างไร ซึง่การเปลีย่นพฤตกิรรมจะต้อง

มีการเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดีก่อนพฤติกรรมถึงจะออกมาดี

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Team และการออกแบบกิจกรรม
สร้างสุขในยุค 2030

Dream Team Forum # 2 
ภายใต้กิจกรรม กระตุ้นแนวคิดแกนนําองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการต่อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 26 มกราคม 2562
ณ โรงแรม ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการเตรยีมความพร้อมในด้านคน ทีม และ

กิจกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยู (ไม่ใช้โต๊ะ) ผู้เข้าร่วมทุกคนหันหน้าเข้าหากัน 

ทีก่ลางวง เพือ่สะดวกต่อการท�ากจิกรรม เน้นการปฏบิตั ิคดิตาม และลงมอืท�า

2. วิทยากรบรรยายปูพื้นฐานความรู้ ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา และ

ตั้งโจทย์ในการท�ากิจกรรมกลุ่ม คือ “ต้องพัฒนาทักษะของคนและทีม 

ในองค์กรอย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคอนาคต ?” ภายในเวลา

ที่ก�าหนด

คุณศมานนทิ์ สิงหนิก
Happy Workplace Expert
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3. ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีคนที่มีจากบริษัทเดียวกัน

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเขียนข้อสรุป 

ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ของกลุ่ม พร้อมน�าเสนอ

4. วิทยากรกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม

5.  ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเขียน 

ข้อสรุปลงในกระดาษแผ่นใหญ่ (flip chart) ของกลุ่ม พร้อมน�าเสนอใน

หัวข้อ “กิจกรรมสร้างสุขใหม่ๆ ที่จะท�าในอนาคตที่ไม่ซ�้ากับที่เคยมีมา” 

6. วิทยากรกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม 

7. ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมร่วมกนัแลกเปลีย่นความคิดเหน็ และเขยีนข้อสรปุ

ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ (flip chart) ของกลุ่ม พร้อมน�าเสนอในหัวข้อ  

“ท�าอย่างไรให้คนในองค์กรท�าไคเซนให้สนุก ?”

8. วิทยากรกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม และสรุปองค์ความรู้ตลอด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปสาระส�าคัญ

ในอีก 5 ปีข้างหน้าเรามีแนวทางในการเตรียมคนเตรียมความพร้อม

ขององค์กรอย่างไร มีสิ่งต่างๆ ใหม่ๆ เข้ามาทุกวัน เทรนด์ขององค์กรเป็น

อย่างไร คนในองค์กรมีหลายช่วงอายุ มีทั้งคนรุ่นใหม่ที่พึ่งเริ่มเข้าสู่องค์กร  

คนที่อยู่มานาน มีปัจจัยหลายอย่างทั้งในความแตกต่างเรื่องเพศ เรื่องอายุ 

เราจะท�าอย่างไรให้องค์กรพัฒนาต่อไปได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าเราพัฒนา

คนในองค์กรของเราแล้วเขาลาออกไปอยู่กับองค์กรอื่น แล้วเราจะพัฒนา

องค์กรของเราอย่างไร ถ้าเราไม่พัฒนาคนในองค์กรแล้วเขายังอยู่ในองค์กร

ของเราจะเกดิอะไรขึ้น ? จะมแีนวทางอย่างไรให้คนทีถ่กูพฒันาแล้วยงัอยูใ่น

องค์กร ? 

แนวคิดที่องค์กรสามารถน�าไปปรับใช้การบริการจัดการคนได้ คือ

1. ผลิตคนให้เหมาะกับงาน พยายามพัฒนาคนให้มี Multi-Skill  
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ไม่สามารถพัฒนาทักษะเพียงด้านเดียวได้อีกต่อไป

2. รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

3. น�ากลยทุธ์เทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพในองค์กร

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาคนและทีม

ต้องพัฒนาทกัษะการเป็นผูน้�า และการแสดงออก ความคดิสร้างสรรค์ 

พร้อรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับปัญหา รู้จักการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา

ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง ความมีน�้าใจ ความร่วมมือ ความรัก 

ในองค์กร การวิเคราะห์การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง 

life Skill การมจีติอาสา ทกัษะการคดิวเิคราะห์ การสือ่สารด้วยภาษา

ที่ถูกต้อง การกล้าแสดงความคิดเห็น และวิจารณ์คนอื่นอย่างสร้างสรรค์  

การแก้ปัญหา การเป็นผูน้�าเชงิรกุ การท�างานเป็นทมี การฝึกปฏบัิต ิการเรยีนรู้ 

ตลอดชีวิต การสร้างแรงจูงใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการสร้าง

โครงการใหม่ การมีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ พัฒนาทักษะการสื่อสาร 

การตั้งเป้าหมายของทีมที่ชัดเจน การติดตามผล และประเมินผล การเรียน

รู้เทคโนโลยีที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้ทีม เช่น การใช้โซเชียลมีเดียในการ

สือ่สาร การบรหิารจดัการคนและงาน การวางแผน การแลกเปลีย่นความคดิ

เหน็ระหว่างคนในทมี การสร้างแรงจงูใจ และการประเมนิผล เปลีย่นทศันคติ

ผู้น�าองค์กรให้เปิดกว้างและมีวิสัยทัศน์ เสนอกิจกรรมที่ล้อกับวิสัยทัศน ์

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน�าเสนอไอเดีย สร้างทีมงานจากหลายๆ แผนก 

มารวมเป็นทีม ระดมสมอง และกระจายความรู้ไปในองค์กร ซึ่งทักษะ 

เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น Soft Skill ซึ่งทักษะเหล่าน้ีมีใช้มานานแล้ว ปัจจุบัน 

ยังใช้อยู่ อีกสิบปีข้างหน้าทักษะเหล่านี้ก็ยังจ�าเป็นอยู่

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง กิจกรรมสร้างสุขใหม่ๆ  

ที่จะท�าในอนาคตที่ไม่ซ�้ากับที่เคยมีมา

1. Happy Body & Money แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเรื่องสุขภาพ 
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ให้กับพนักงาน จองคิวหมอผ่านแอพพลิเคชั่น ให้ค�าแนะน�าเรื่องการดูแล

สุขภาพ มีการเก็บแต้มในด้านสุขภาพ มีการให้โบนัสตามแต้มท่ีมี เพื่อให ้

การท�างานในอนาคตราบรื่น 

2. Technology : VR การใช้ VR ในการเล่นเกมส์ร่วมกัน และการใช้

โดรนในการขนส่งสินค้า การใส่ปุ๋ยการเกษตร ให้พนักงานฝึก Skill ในการ

ใช้งาน การฝึกดับไฟ 

3. การสร้างเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนซึง่สามารถเล่นได้ทุกท่ี บรษิทั

อาจให้แต้มแลกเงินเพือ่สร้างแรงจงูใจ หรอือาจเป็นเกมส์สามมติใินห้องทีจ่ดั

ไว้ที่พนักงานสามารถร่วมเล่นเกมส์ได้

4. ฝังชิพในตัวพนักงานให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับแพทย์ 

ในโรงพยาบาลได้ 

5. เทคโนโลยสีามมติเิลอืกทีท่�างานได้ตามไลฟ์สไตล์ของพนกังานด้วย

โฮโลแกรม

6. น�า E-Sport มาประยุกต์ในการท�างาน

7. Mobile Office ท�างานที่ไหนก็ได้ไม่จ�าเป็นต้องเข้าออฟฟิศ

8. พาเที่ยวหลายๆ ที่

9. กีฬาสีระหว่าง Ai กับคน

10. Outcome Base ไม่จ�าเป็นต้องตอกบัตรส�าหรับงานที่ไม่จ�าเป็น

ต้องเข้าสายการผลิตให้เน้นที่ผลงานเป็นหลัก การควบคุมในสายการผลิต 

ให้ควบคุมจากที่บ้านได้ จัดออฟฟิศให้เหมือนบ้านเป็น family Office

11. Google Doc ที่ให้รายละเอียดการรักษาสุขภาพ การวัดค่า BMi 

ด้วย Smart Watch ประเมินผ่าน Google form โดยไม่ต้องใช้กระดาษเพื่อ

ลดโลกร้อน

12. มหรสพแนวบันเทิงสู่ชุมชนรอบข้างเป็นช่องทางในการสื่อสาร 

ร่วมกัน และต่อยอดการบ�ารุงรักษาสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนให้

สามารถอยู่ร่วมกันได้

13. เกมส์โชว์ผู้อาวโุสฝึกการใช้ Ai เพ่ือสร้างบรรยากาศในการอยูร่่วมกนั
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 Kaizen หรือการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ 

ช้าๆ แต่ว่าเดินอยู่ตลอดเสมือนเต่า ในอดีตในองค์กรต่างๆ จะมีคู่แข่งในทาง

ธรุกจิมากมาย ในปัจจบุนัยิง่มมีากขึน้เรือ่ยๆ ลกูค้ามตีวัเลอืกเยอะขึน้ เพราะ

การตดิต่อสือ่สารทีส่ะดวกรวดเรว็ และหลากหลาย มเีทคโนโลยต่ีางๆ เข้ามา 

มากมายเพือ่ช่วยให้ลกูเค้าสามารถเข้าถงึร้านค้าได้ง่ายลกูค้ามอี�านาจต่อรอง

สูง 

การปรับปรุงที่ท�าให้องค์กรได้ก�าไรมากขึ้น คือ

1) การขึน้ราคาขายซึง่ท�าให้ลกูค้าอาจจะหนไีปซือ้ทีอ่ืน่ แม้ผูข้ายจะได้

ก�าไรมากขึ้นก็ตาม

2) ลดต้นทุนในองค์กร

3) เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการท�าให้ลูกค้าอยากได้สินค้า หรือ

บริการนั้นมากขึ้น 

Kaizen เป็นวธิหีน่ึงทีช่่วยแก้ไขปัญหาทีแ่ฝงอยูใ่นองค์กรซึง่ช่วยในการ

ลดต้นทุน ช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวก มีก�าลังใจในการ

ท�างาน โดยมแีนวคิดหนึง่คนหน่ึงแนวคิด เมือ่คูณด้วยจ�านวนพนกังานองค์กร

จะได้ไอเดยีมากมายในการปรบัปรงุงานซึง่สามารถท�าได้ผ่านระบบเสนอแนะ 

เช่น มีแบบฟอร์มให้กรอก แสดงผลก่อนหลังให้เห็นโดยไม่จ�าเป็นต้องท�า 

สิ่งใหญ่ๆ ในการผลิต แต่สามารถท�าได้ในออฟฟิศ แม้ในสิ่งเล็กๆ เช่น บอร์ด

ติดประกาศ ระบบการยืมของ เป็นต้น

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง ท�าอย่างไรให้คนในองค์กร

ท�า Kaizen ให้สนุก

1. เชิญชวนด้วยแอพพลิเคชั่น liNE หรือจัดซุ้มหรือกิจกรรมเล็ก 

ให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มตามแผนก มีกิฟท์เซทให้เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการเข้าร่วม ตั้งชื่อทีมน่ารักๆ เก็บสะสมแต้มจากการท�า Kaizen 

ด้วยการถ่ายรูปส่งใน liNE ประเมินผลนอกสถานที่เพื่อให้พนักงาน 

มีความสุข และได้ท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นรางวัล



A Perspective on 2030 Business Visions

142

2. การจดัการประกวดกระตุ้นให้แต่ละทมีสามารถท�า Kaizen ได้อย่าง

สนุกสนาน และมรีางวลัเพือ่สร้างแรงจูงใจในการท�า เช่น KPi สะสมแต้ม และ

ลดแลกแจกแถม

3. Kaizen league เริ่มจากการปรับทัศนคติในการท�า Kaizen มีการ

แข่งขัน มีรางวัล และมีการโชว์ผลงานอย่างยิ่งใหญ่ เช่น จัดรายการเหมือน

ชงิร้อยชงิล้านโชว์ขึน้ผ่านเฟสบุค๊ และยทูบูเพือ่ส่งเสรมิอย่างต่อเนือ่ง มสีร้าง

ทายาทให้สอนคนอื่นต่อให้มีความคิดในการท�า Kaizen มีการอัพเกรด 

ผลงานต่อไป

4. จัดตั้ง Kaizen Team จ�าการประกวด Kaizen ตามช่วงเวลาต่างๆ 

มีการประชาสัมพันธ์ สร้างช่องทางการรับเรื่อง มีการให้รางวัลให้กับผู้เข้า

ร่วมประกวด มีการติดบอร์ดหน้าโรงงานเพื่อเชิดชูเกียรติ และมีรางวัล

Work Skill และ life Skill ต้องให้สมดุลกัน เพื่อรักษาพนักงานเอา

ไว้ให้อยู่กับองค์กร พนักงานต้องทั้งมีความสุขและได้ผลงานไปพร้อมๆ กัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ภาพด้านหน้าและผลิตภัณฑ์องค์กร

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
สูตรลับสําเร็จแน่ องค์กรสุขภาวะ 

ถ้าเปลี่ยน...? ด้วยมือท่านเอง

Dream Team Forum # 3 
ภายใต้กิจกรรม กระตุ้นแนวคิดแกนนําองค์กร ยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ
อย่างบูรณาการต่อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ลักษณะองค์กร 

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบ

ไปด้วยทั้งหมด 4 สาขา อยู่ในอ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

โดยท�าเรื่องของยานยนต์ ส่วนประกอบรถยนต์ต่างๆ ทั้งรถกระบะ และ 

รถบรรทุก

คุณวันชัย  สุวรรณมณี
บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส 

แมนูแฟคเจอริง จํากัด (มหาชน)
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ตัววิทยากร (วันชัย  สุวรรณมณี) ได้ท�างานในเกี่ยวกับ Happy  

Workplace มาตั้งแต่ปี 2554-2555 ที่บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จังหวัดสงขลา 

และได้ย้ายงานมาท�างานในกรุงเทพมหานคร และชลบุรี แม้จะเป็น 

ผู้ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขตั้งแต่เริ่มต้นแต่ภายหลังจากลาออกองค์กรเดิม

เขาก็สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริหารเห็นความส�าคัญ

ส่งผลให้องค์กรยังคงใช้การสร้างสุขในงานอย่างยั่งยืน 

โครงสร้างของการท�างาน Happy Workplace ในองค์กร

1. บุคลากร 

คณะท�างาน และสนับสนุนการขับเคลื่อน Happy Workplace

1.1 ระดับบริหาร ผู้ให้นโยบาย และสนับสนุนการท�างานขับเคลื่อน

องค์กร

1.2 คณะท�างาน ซึง่ประกอบไปด้วยระดับบรหิาร และเจ้าหน้าท่ีปฏบัิติ

การ โดยมีทีมงานที่ท�างานด้านนี้ ดังนี้ ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมองค์ความรู้  

ทีมปฏิบัติการ และทีมวัดประเมินผล

ซึ่งการท�างานขับเคลื่อนองค์กรในแง่มุมนี้ บุคลากรมีความส�าคัญมาก 

เนื่องจากเราต้องการขับเคลื่อนองค์กรทั้งองค์กร ดังนั้นการที่มีระดับบริหาร 

และระดับปฏิบัติการอยู่ในกลุ่มคณะท�างานท�าให้ทราบได้ว่าจะจัดกิจกรรม

อย่างไรให้ตอบสนองคนทั้งองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นโยบาย 

ต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อก�าหนดทิศทางในการจัดโครงการและ

กิจกรรม นอกจากนี้ยังต้องมีแผนของการท�ากิจกรรมต้องเขียนให้ชัดเจนว่า 

รายละเอียดของกิจกรรม และช่วงระยะเวลาในการท�ากิจกรรมจะอยู่ใน 

ช่วงใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง การวางแผนการท�ากิจกรรมนี้ มีข้อดี  

2 ประการ ได้แก่
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1. ชัดเจนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ต้องขอความ

ร่วมมือ 

2. ช่วยเรื่องการจัดสรรงบประมาณได้อย่างลงตัว 

นอกจากน้ียงัต้องมเีครอืข่ายความร่วมมอือืน่ๆ เพือ่ให้โครงการสามารถ

ขบัเคล่ือนไปได้ เช่น ในเรือ่งของสขุภาพ จะมโีรงพยาบาลสมทุรสาคร สมาคม

พฒันาสิง่แวดล้อม คณะสงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

เข้ามาช่วยดูแลและติดตามผล รวมไปถึงองค์กรเหล่านี้ยังสนับสนุนเรื่องงบ

ประมาณได้อีกด้วย

3. กิจกรรม โดยสังเขป

3.1 Beauty Morning Exercise จัดกิจกรรมทุกวันตั้งแต่วันจันทร์

ถึงวันศุกร์ เป็นเวลา 30 นาที ตั้งแต่ 07.30 - 08.00 น.โดยหมุนเวียนพื้นที่ 

ในการจัดกิจกรรมไปตามแผนกต่างๆ ซึ่งพนักงานทุกคนท่ีอยู่ในโรงงานนั้น

จะมาออกก�าลังกายร่วมกัน และก่อนการออกก�าลังกายจะมีเวทีเพื่อให้

พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยน สอบถามข้อสงสัยได้โดยตรง ส�าหรับในช่วงนี้

ไม่เพียงแต่ออกก�าลงักายเพยีงอย่างเดียว ยงัมกีจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ และ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เช่น การสัมผัสระหว่างกัน กอดกัน จับมือ เป็นต้น

ในบางวนัจะเชญิพนกังานออกมาเพือ่แสดงออกในกจิกรรมต่างๆ หรอื

เพื่อดึงศักยภาพที่แต่ละคนมีออกมาแสดง ข้อดีคือ ท�าให้มีความใกล้ชิดกัน 

และเกดิความไว้วางใจกนัมากขึน้ ดึงศกัยภาพต่างๆ ร่วมถงึชมเชยถงึลกัษณะ

เด่นของแต่ละคน เพือ่ให้มกี�าลงัใจ และสร้างแรงจงูใจในการเข้าร่วมกจิกรรม
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มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นยังท�าให้คนในองค์กรได้รู้จักกันมากขึ้น (การดึงมาเป็น

พวก)

3.2 Morning Talk ช่วงเช้าแต่ละแผนกจะจัดการพูดคุยกันเพื่อ

สอบถามข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดกันในช่วงเช้าก่อนการท�างาน

3.3 การเล่นกฬีา แข่งขนัระหว่างสาขามกีารถ่ายทอดสดใน facebook 

เล่นกีฬาช่วงพักกลางวัน

3.4 อาหารเพื่อสุขภาพ ใช้งบประมาณ 5,000 บาท มาจัดสรรเพื่อ

บริการอาหารว่างให้พนักงาน โดยหมุนเวียนไปในแต่ละเดือน และเน้นว่า

ต้องเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ นอกจากนี ้อาหารทีข่ายในโรงอาหารจะเน้นเรือ่ง

การปรุงอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ตามบริบทเท่าที่จะท�าได้

3.5 ส่งเสริมการลดการสูบบุหรี่ของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง

ปัจจุบัน มีการติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ ส�าหรับพนักงานที่สามารถเลิกบุหรี่ได้

จะมีการมอบรางวัลเป็นโล่ โดยผู้จัดการฯ และมีการตรวจพื้นท่ีในการสูบ

บุหรี่เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ ซึ่งส่งเสริมการลดการสูบบุหรี่ทั้งในระดับบริหาร 

และระดับปฏิบัติการ 

ส�าหรบัโครงการนีไ้ด้มเีครอืข่ายทีเ่ข้ามาช่วยส่งเสรมิร่วมกบัองค์กร เช่น 

ร่วมกับโรงพยาบาล และองค์กรต่างๆ เมื่อพนักงานท่ีประสบความส�าเร็จ 

ในการเลิกบุหรี่ก็จะมีรางวัลให้ ท�าให้ผู้ที่ประสบความส�าเร็จรู้สึกภาคภูมิใจ 

เป็นต้น ร่วมไปถึงการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการช่วยพนักงาน

ให้เลิกบุหรี่ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ผลในปีแรกพนักงานเลิกบุหรี่ได้

เป็นจ�านวน 16 คน ปีที่ 2 จ�านวน 13 คน และปีที่ 3 (ปัจจุบัน) เลิกได้ 9 คน 

นอกจากน้ียงัมีการตรวจนโิคตินในปัสสาวะด้วย จากโรงพยาบาลในเครอืข่าย 

เพื่อเป็นการประเมินผล

3.6 งดเหล้าเข้าพรรษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี และ 

จับมือกับเครือข่ายเพื่อท�ากิจกรรมและประเมินผลของกิจกรรม

3.7 โครงการทวิภาคี การรับนักเรียน นักศึกษาเข้ามาท�างานโดยจ้าง

เป็นรายวนั วนัละ 200 บาท และให้สวสัดกิารเหมอืนพนกังานในบรษิทั เป็น



A Perspective on 2030 Business Visions

147

เวลา 3 ปี พร้อมกับรับเข้าท�างานเมื่อเรียนจบ

3.8 กิจกรรมอืน่ๆ เช่น งานเลีย้งปีใหม่ หรอืตามเทศกาลต่างๆ กจิกรรม

สันทนาการอื่นๆ เช่น การร้องเพลง การส่งเสริมเรื่องอาชีพ เช่น การปลูกผัก

สวนครัว เลีย้งปลา เลีย้งกบในพืน้ทีว่่างในโรงงานเอาไว้ขาย กจิกรรมธนาคาร

ขยะ ตลาดนัดสามมิตร น�าสินค้าราคาที่ถูกกว่าข้างนอกมาขายให้พนักงาน 

รวมถึงให้พนักงานมาขายเองด้วย การให้ความรู้ต่างๆ แก่พนักงาน กิจกรรม

อวยพรวันเกิด การบริจาคโลหิต การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ กิจกรรมทาง

ศาสนา (พุทธ) กิจกรรมร่วมกับสังคม เช่น การรณรงค์ความปลอดภัยในช่วง

วันหยุดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม ระบบ 2s (คล้ายกับ 5 ส.)

แรงจูงใจที่จะท�าให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม

 การให้รางวัล เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือประสบความส�าเร็จในการ

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ในทุกๆกิจกรรม

 การน�าครอบครัว หรือสิ่งที่พนักงานมีความผูกพันเข้ามาเป็น 

แรงจูงใจในการท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการเลิกบุหรี่ พนักงานบางคน 

เข้าร่วมกิจกรรมเพราะลูกป่วยเป็นภูมิแพ้เฉียบพลัน จึงท�าให้อยากเลิกบุหรี่

เพื่อลูก เป็นต้น

 เรียนเชิญระดับผู้บริหารมามีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ผู้บริหาร 

บางคนที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ก็เรียนเชิญให้มาเป็นตัวอย่างแก่พนักงาน 

และสร้างขวัญก�าลังใจในการท�ากิจกรรมต่อไป
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 พนักงานคนใดที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ก็จะเชิญให้เขาเข้ามา

ท�ากิจกรรม หรือเป็นตัวแทนในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เขารู้สึกภาคภูมิใจ

 ครั้งแรกในการเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมต้องสร้างแรงจูงใจโดยการ

จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ก่อน และในครั้งต่อๆ ไปจะเข้าร่วมง่ายขึ้น

4. การประเมิน

1) การวัดความสุขรายบุคคล Happinometer 

2) การวัดความสุของค์กร Happy Workplace index (MapHR) 

บริษทัได้จดัซือ้ลขิสทิธิแ์บบประเมนินีเ้พือ่มาใช้ในองค์กร เสยีค่าใช้จ่าย

เป็นรายหวั โดยการประเมนิน้ีจะท�าในช่วงกลางปี ทีเ่ป็นช่วงหลงัจากรบัโบนสั 

(ถือเป็นเทคนคิในการประเมนิของตัววทิยากรเอง) และในทกุกจิกรรมจะต้อง

มีการประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ การหยุดงาน และความพึงพอใจก็เป็น 

หัวข้อหน่ึงส�าหรับการประเมินผลของกิจกรรม โดยการประเมินจะดูผลที่ 

70% ซ่ึงผลการประเมินอยู่ที่ประมาณ 60-65 % ส�าหรับความพึงพอใจ 

อุบัติเหตุลดลงเป็น 0% 

5. ผลลัพธ์

บรษิทัได้รบัรางวลัจากแหล่งทนุต่างๆ ในเรือ่งการจดักจิกรรม Happy 

Workplace เช่น พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลการส่งเสริม และดูแล

พนักงานเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรงพยาบาล รางวัลนวัตกรรม จาก สสส.

6. อุปสรรค 

1) บุคลากรในองค์กรเป็นกลุ่ม Baby Boom Generation คนรุ่นนี้ 

จะมีลักษณะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท�าให้นโยบาย หรือกิจกรรมในการ

ขับเคลื่อนเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการแสดงให้คนรุ่นนี้เห็นความส�าคัญจึงเป็น

ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้โครงการสามารถขบัเคลือ่นได้ดอีกีทางหนึง่ ซึง่ต้องใช้

ระยะเวลา
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2) พนักงานออฟฟิศจะมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 

พนักงานอื่นๆ

แนวคิด และวิธีการที่จะท�าให้เกิดจุดเปลี่ยน

และแรงจูงใจในการท�า Happy Workplace ให้ได้ผลลัพธ์ที่เร็วที่สุด

1. จุดประกาย ตั้งค�าถามว่า ท�าท�าไม ท�าแล้วได้อะไร เช่น ความ 

พึงพอใจต้องดีขึ้น 

2. วัฒนธรรมองค์กร 

3. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงาน

ทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ในยามเกษียณ

4. วินัย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย

5. เข้าใจองค์กร และพนักงานที่อยู่ในองค์กร การเข้าถึง ทั้งระดับ 

ผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ และพัฒนา

“ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคิดจะท�า ได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ได้ท�า”

วันชัย  สุวรรณมณี

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ลักษณะองค์กร

บริษทั ไร่นายจลุ คุน้วงศ์ จ�ากดั ต้ังอยูท่ีจ่งัหวดัเพชรบูรณ์ ก่อตัง้องค์กร

มาประมาณ 80 ปี โดยผู้บริหารปัจจุบันอยู่ในรุ่นที่ 3 (หลานของก�านันจุล) 

มีพนักงาน 1,500 คน บนพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนงาน 

คือ 1) กลุ่มจุลไหมไทย ผลิตเส้นไหม ทอเส้นไหม ฯลฯ 2) กลุ่มไร่ เช่น ท�า

สวนส้ม ประมง ปศุสัตว์ แบ่งเป็นบ่อปลา 3,000 ไร่ ส่วนผลไม้ 1,000 ไร่ 

ลกัษณะเด่นของไร่ คอื แม้ว่าจะมพีืน้ทีจ่�านวนมากแต่ไม่ได้รวมกนัเป็น

ผืนเดียว และไม่มีรั้วรอบขอบชิด หากมีพื้นที่ว่างที่ใดทางองค์กรก็จะเข้าไป

ท�าไร่ในพื้นที่นั้น เช่นนี้ถือเป็นจุดเด่นที่ท�าให้เราเป็นมิตรกับชาวบ้าน  

สูตรลับสําเร็จแน่ องค์กรสุขภาวะ  
ถ้าเปลี่ยน...? ด้วยมือท่านเอง 

คุณจุฑารัตน์ ใจรัก
บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงค์ จํากัด
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วิสัยทัศน์ของบริษัท

เราจะท�าให้ทกุคนมคีวามสขุด้วยการมคุีณภาพชีวติท่ีด,ี สขุภาวะด ีและ

สิ่งแวดล้อมดี 

อุปสรรคในองค์กร

เนื่องจากปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 ของการบริหาร พนักงานที่อยู่ในบริษัท

จะประกอบด้วยพนักงานที่มีทั้งกึ่งเก่า และกึ่งใหม่ ซึ่งมีความคิดเห็นไม่ตรง

กัน และมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง

โครงสร้างของการท�างาน Happy Work Place ในองค์กร

1. การสร้างนโยบายโดยผู้บริหาร 

โดยองค์กรของเราเริม่จากการไม่ได้มนีโยบาย หรอื Vision (วสิยัทศัน์) 

ใดๆ เลย แต่ภายหลัง ผู้บริหารองค์กรค�านึงว่าการที่จะเป็นองค์กรที่สมบูรณ์

ควรมีเป้าหมายของตนเอง โดยเริ่มต้นจากการก�าหนด วิสัยทัศน์ขององค์กร

ว่า “องค์กรเราจะเป็นความสุขของทุกคน”

เมื่อก�าหนดวิสัยทัศน์แล้ว พบว่า การนิยามหาความสุขค่อนข้าง 

กว้างมากขึ้น เช่น ตัวพนักงาน ความสุข คือ การมีเงินไว้ใช้จ่าย มีฐานะมั่นคง 

มีครอบครัว ฯลฯ ซึ่งไม่ตอบโจทย์กับความหมายขององค์กรสร้างสุข แต่พอ 

ได้รับการช่วยเหลือจาก สสส. และผ่านกระบวนการในการก�าหนดนโยบาย 

การท�ากิจกรรมมามากมาย จนตอนนี้พบกับเป้าหมายแล้ว และยังคงพัฒนา

ต่อไปไม่หยุดยั้ง

2. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสุข

จากการเกดิปัญหาในช่วง 6 เดือนแรก ผลประกอบการ ผลลพัธ์องค์กร

ไม่ได้ดีขึ้น ท�ากิจกรรมแล้วไม่ประสบความส�าเร็จตามท่ีตั้งไว้ องค์กรจึงได้ 

ร่วมมือกับ SHARE เพื่อประเมินความสุขขององค์กรว่าคืออะไร และปัญหา

เป็นอย่างไร โดยใช้การประเมนิ Happy8 และ MapHR ในทีส่ดุกพ็บว่าปัญหา
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ขององค์กร คอื บรรยากาศในการท�างาน (Atmodphere & Environment) 

เช่น พื้นที่ท�างานยากมาก (ร้อน เหนื่อย) เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ท�างาน

ในไร่ในสวน

3. บุคลากร 

เริ่มต้นจากผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ก่อน นอกจากนี้ผู้บริหารเอง 

ยังต้องให้อ�านาจในการตัดสินใจแก่พนักงานด้วยว่าต้องการอะไร อยากท�า

อะไร หลังจากที่พนักงานตัดสินใจได้ว่าต้องการอะไรบ้าง การตัดสินใจนั้น 

จึงเป็นเหมือนพันธสัญญาซึ่งกัน และกันว่าเป้าหมายที่เราต้องการ และสิ่งที่

จะต้องท�ามีอะไร องค์กรไม่ได้ก�าหนดนโยบายขึ้นมาจากผู้บริหารอย่างเดียว 

แต่ต้องการตอบสนองความต้องการของพนกังานทีท่�างานอยูใ่นองค์กรให้ได้

มากที่สุด

4. กิจกรรม 

กิจกรรมที่ท�าในกลุ่มงานไร่ คือ “Smart Farmer เกษรตรอัจฉริยะ” 

เน้นเรื่องความสุขในงานเนื่องจากความแตกต่างกันในเรื่องกลุ่มอายุของคน

ท�างาน เช่น กลุ่มพนกังานเก่าจะไม่กล้าแสดงออกเนือ่งจากมคีวามรูน้้อย ทาง

องค์กรจึงจัดเวทีให้พนักงานกลุ่มนี้ได้แสดงความคิดเห็น เปลี่ยนรูปแบบการ

สัมมนา จากการให้ข้อมูลมากๆ เป็นให้ข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น เช่น สถานการณ์

เราอยูต่รงไหน เราต้องท�าอย่างไรกบัองค์กรเราบ้าง หรอืว่าเราต้องแก้อย่างไร

บ้าง แบ่งแผนในการท�างานให้เป็น และเพ่ิมการรับฟังความคิดเห็นของ

พนักงานให้มากขึ้น แผนในการท�ากิจกรรมแบ่งเป็น ดังนี้

 Master Plan A สร้างบรรยากาศ และการมีส่วนร่วม ได้แก่ รับ

ฟังความคิดเห็นจากพนักงานโดยตรง ไม่ต้องผ่านหัวหน้าแผนก การท�างาน

ต้องใช้หลายแผนกท�างานร่วมกันเราจะไม่แยกงานกันรับผิดชอบ แต่จะให้

ทุกแผนกเข้ามาร่วมกันลงมือท�างานเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา และช่วยกัน

แก้ปัญหา ไม่กล่าวโทษซึ่งกันและกัน
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 Master Plan B 

1) น�าเครื่องจักร และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ใช้ 

โดรนในการเกษตร รถไถ เซนเซอร์ช่วยการวิเคราะห์ เป็นต้น 

2) เพิ่มมูลค่าผลไม้ เช่น ผลไม้ที่เสียเอามาตัดแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ

สินค้าที่เสียได้

3) เพิ่มชนิดผลไม้ และปริมาณผลไม้

5. การประเมิน

มีการติดตามผลว่าประสบความส�าเร็จไหม

6. ผลลัพธ์ 

เห็นผลงานในปีที่ 3 คาดหวังว่า ปี พ.ศ.2564 จะประสบผลส�าเร็จ

7. อุปสรรค 

1) ในระยะเวลา 6 เดือนแรก ทางองค์กรจัดกิจกรรมทุกๆ อย่างเต็มที่ 

แต่ผลที่ออกมาไม่ได้ท�าให้เกิดองค์กรสร้างสุขอย่างแท้จริง ผลประกอบการ

ไม่เพิ่มขึ้น ความสุขไม่ดีขึ้น

2) บรรยากาศในการท�างาน เน่ืองจากพืน้ทีข่องบรษิทัท้ังหมดเป็นพืน้ท่ี

การเกษตร ท�าให้การท�างานจะต้องอยูก่บัธรรมชาตซิึง่บางครัง้มทีัง้ความร้อน 

และการท�าการเกษตรต้องออกแรง ดังน้ัน เมื่อใส่กิจกรรมที่ใช้แรง เช่น  

การออกก�าลังกายในเวลาพักเบรก เข้าไปอีกจึงท�าให้พนักงานไม่มีความสุข

เหมือนที่ควรจะเป็น (ส�าหรับในพื้นที่ที่ท�าไร่ 4,000 ไร่ เท่านั้น แต่ในส่วน

โรงงานสาวไหม และออฟฟิศใช้ได้)

4) เมือ่ผลลพัธ์ไม่ได้อย่างทีต้่องการ หวัหน้างานเองกม็คีวามวติกกงัวล 

และสุดท้ายจะระบายอารมณ์กับลูกน้อง

5) ช่วงอายุของพนักงานที่มีทั้งกลุ่มเก่า (มีลักษณะไม่ได้เรียนหนังสือ 

เจียมเนื้อเจียมตัว) และไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
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6) ในกลุ่มพนักงานจะถูกจัดออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มที่ให้ท�าอะไรก็พร้อมที่จะท�าเสมอ 

2) เฉยๆ 

3) ถ้าดีก็จะท�าด้วย 

4) กลุ่มที่มีอคติ 

ใน 4 กลุ่มนี้ พบว่า กลุ่มที่รู้สึกเฉยๆ มีมากที่สุด และกลุ่มที่มีอคต ิ

มีจ�านวนรองลงมา นอกจากนี้กลุ่มที่มีอคติจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง 

และแสดงออกชัดเจน เช่น ท�าแล้วได้อะไร ท�าแล้วไม่เห็นจะมีความสุขเลย 

เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีท�าให้ผูดู้แลเรือ่งนีร้บัรูว่้ามกีลุม่พนกังานบางกลุม่ทีไ่ม่เข้าใจ

เป้าหมายที่องค์กรอยากให้เกิดขึ้น 

แรงจูงใจที่จะท�าให้พนักงานร่วมท�ากิจกรรม

 เวลาท�ากิจกรรมจะมีกิจกรรมสันทนาการก่อน เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้กับพนักงานว่าเราก�าลังท�าอะไรอยู่ในตอนนี้ (facilitator) เป็น

บทบาทที่ส�าคัญมากๆ

 ใช้เวทีของการสัมมนา หรือ Work Shop เพื่อให้พนักงานได้พูดถึง

ปัญหาให้ผู้บริหารได้รับฟัง

 ไม่บอกว่าพนักงานท�าผิดตรงๆ เพื่อลดอคติของพนักงาน แต ่

จัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงสถานการณ์ขององค์กรปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร 

และต้องเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง

 พนักงานกลุ่มที่มีจิตอาสา (ซึ่งมีอยู่ในทุกแผนก) เป็นกลุ่มส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดี องค์กรต้องสนับสนุน และผลักดันจากกลุ่มนี้
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 ให้รางวัล เช่น เพิ่มต�าแหน่ง หรือการลาพักเมื่องานไร่สวนช่วงนั้น 

หยุดพัก เพิ่ม life Balance ร่วมถึงการยกย่องให้เกียรติ

ข้อเสนอแนะ 

1) เมื่อก�าหนดกิจกรรมใดขึ้นมา ควรค�านึงถึงบริบทของการท�างาน

ด้วย เช่น ในกลุ่มของพนักงานที่อยู่ในไร่ที่ต้องใช้แรงในการท�างานทั้งวัน 

กิจกรรมการออกก�าลังกายไม่เหมาะกับกลุ่มพนักงานกลุ่มนี้ แต่หากไปใช้

กิจกรรมเดียวกันกับกลุ่มที่ไม่ได้ออกแรงมากๆ เช่น พนักงานออฟฟิศ หรือ

โรงงานสาวไหม พบว่าประสบความส�าเร็จมากกว่า เนื่องจากกลุ่มหลัง

ต้องการการยืดเส้นยืดสาย และการผ่อนคลาย

2) การพูดคุยกันในเวทีเล็กๆ เช่น พนักงานในแต่ละแผนกบอกปัญหา

กับหัวหน้าแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข การจัดเวทีใหญ่ และมีการพูดคุยถึง

ปัญหาได้ผลมากกว่า

3) การใช้ Reflection (การสะท้อนกลับ) โดยให้แต่ละคนได้มีการ

สะท้อนกลับต่อประเด็นนั้นๆ สร้างมุมมองให้เกิดข้ึนกับทุกคน และได้เห็น

มุมมองใหม่ๆ ที่เราอาจคาดไม่ถึง

4) การสื่อสารด้วยวิดีโอ หากมีปัญหาเฉพาะจัดท�าวิดีโอขึ้นโดยใช้

พนักงานในองค์กรเป็นสื่อ ข้อดีคือ เข้าถึงพนังงานได้ง่ายขึ้น

5) ท�างานเป็นคอก หมายถงึ จัดให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้ท�างานร่วมกนั 

เพื่อเข้าใจบริบทของแต่ละฝ่ายมากขึ้น และร่วมจัดการแก้ปัญหาด้วยกัน  

อีกทั้งลดการกระทบกระทั่งในงานด้วย (เน้นการสื่อสาร)

6) มุง่ท�าอย่างใดอย่างหน่ึงให้เหน็ผล และค่อยๆ ขยายไปหน่วยงานอืน่ 

โดยให้หน่วยงานทีป่ระสบความส�าเรจ็เป็นตัวอย่างให้การประสบความส�าเรจ็

ในกิจกรรมนั้นๆ
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“Happy Workplace ท�าให้เกษตรกรอย่างเราเป็นผู้ทรงความรู้  

ภาคภูมิใจ ยิ้มได้ไม่อายใคร”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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สูตรลับสําเร็จแน่ องค์กร

สุขภาวะ ถ้าเปลี่ยน...? 
ด้วยมือท่านเอง

ลักษณะองค์กร 

บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ทต้ิงกู๊ดส์ จ�ากัด (fBT) ก่อตั้ง 

มาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ผลิตอุปกรณ์กีฬา เช่น เสื้อผ้ากีฬา รองเท้า  

โดยเฉพาะรองเท้าวิ่ง และรองเท้ามวย ลูกบอล โต๊ะปิงปอง แป้นบาส ฯลฯ 

มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,800 คน เป็นพนักงานต่างด่าวประมาณ  

800 คน

α องค์กรติดหนึง่ในเจ็ดศูนย์การเรยีนรูอ้งค์กรแห่งความสขุขององค์กร

สุขภาวะ สสส. โดยโดดเด่นในเรื่อง ทีมงานสร้างสุขในองค์กร

α ความสุขของพนักงาน มี 10 ความสุข ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการ/

หวัหน้างาน เพือ่นร่วมงาน บรรยากาศในการท�างาน ท�างานเป็นทมี วางแผน 

เป็นระบบ การสื่อสาร กิจกรรมน�าสุข และรักและผูกพันกันองค์กร

α เป็นองค์กรบุกเบิกเมื่อมีโครงการองค์กรสร้างสุข และมีฝ่ายบุคคล

เป็นผู้ดแูล ทัง้ในเรือ่งการหาโปรแกรมดีๆ มาส่งความสขุให้พนกังาน ผูบ้รกิาร

เห็นความส�าคัญถึงการเป็นองค์กรสร้างสุข เพื่อท�าให้พนักงานมีความสุข 

ท�าให้พนังงานมีรายได้ที่พึงพอใจ พร้อมที่จะท�างานอย่างสดใส อยากมา

ท�างาน จึงได้สนับสนุนให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะท�าให้

ทุกคนในองค์กรมีความสุข

คุณรุ่งกิตติ ถาวรพฤกษ์
บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย 

สปอร์ทติ้งกู๊ดส์ จํากัด (FBT)
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α การประเมินผลก่อนฯ : พบว่า พนักงานขาดความสุขมิติด้าน 

การเงิน (Happy Money) องค์กรไม่นิ่งเฉย ได้จัดท�าโครงการต่างๆ ให้กับ

พนังงาน ทั้ง Work Skill และ life Skill

α วิสัยทัศน์ขององค์กร “FBT สร้างความสุขให้กับพนักงานทุกคน

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

α เมื่อพนักงานทุกคนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

ท�าให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นเกือบ 100 %

ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อ Happy Workplace

“ชอบที่เจ้านายมีความเป็นกันเอง บรรยากาศรอบโรงงานดี มีต้นไม้  

มีน�้าพุ ฯลฯ”

พนักงานคนที่ 1

“ชอบกิจกรรมวันเกิดพนักงานได้มีการจัดอวยพรวันเกิดให้”

พนักงานคนที่ 2

“เมื่อได้มาท�างาน ช่วงพักเที่ยงได้เจอกับลูก เห็นคนท่ีได้เจอลูกตอน

กลางวันแล้วมีความสุข รวมไปถึงบรรยากาศของโรงงานมีสวน ท�าให้

บรรยากาศร่มรื่น”

พนักงานคนที่ 3
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“ได้จดัโครงการสนิค้ามอืสอง โดยรวบรวมสิง่ของจากพนกังานมาขาย 

เมือ่ได้เงนิมาเป็นต้นทนุ จึงได้มาจัดรวบรวมให้เป็นกองทุนกูย้มืไปท�าโครงการ

แต่ละโครงการ”

พนักงานคนที่ 4

“กจิกรรมรดน�า้ด�าหวัวนัสงกรานต์ ทีใ่ห้ผูบ้รหิารผูใ้หญ่มาเป็นประธาน

และให้พนกังานได้ลดน�า้ด�าหวัขอพรกนั จัดทกุปีก่อนหยดุเทศกาลสงกรานต์”

พนักงานคนที่ 5

“ชอบจัดอวยพรวันเกิดให้กับพนักงาน ซึ่งจะจัดที่โรงอาหาร ท�าให้

พนักงานมีความสุข เพราะบางคนที่บ้านไม่ได้จัดให้ (หัวเราะ)”

พนักงานคนที่ 6

“ก่อนที่เราจะเลี้ยงลูก เรากังวลมากว่าถ้าเรามีลูกเราจะเอาลูกไปไว้

ที่ไหน จะเอาไปให้ใครเลี้ยง เมื่อทางโรงงานมีกิจกรรมเลี้ยงลูกให้พนักงาน 

ท�าให้เราอุ่นใจว่ามีคนดูแลลูกให้เรา ตอนเช้าที่มาท�างานก็ส่งลูกที่ nursery 

กลางวันก็ไปกินข้าวกับลูก อาบน�้าให้ และพาเข้านอนกลางวัน ท�าให้รู้สึกมี

ความสุขที่ได้อยู่กับลูก”

พนักงานคนที่ 7

“ท�างานมา 7-8 ปี ไม่มีเงินเก็บ แต่เมื่อมีโครงการเงินออมของโรงงาน 

ก็สามารถเก็บเงินเป็นเงินก้อนได้ คิดไว้ว่าจะเอาไปให้พ่อแม่ รู้สึกภูมิใจ”

พนักงานคนที่ 8

“การท�างานในออฟฟิศท�าให้พนกังานมอีาการปวดเมือ่ย อกีทัง้ยงัต้อง

ขึน้บนัไดไปท�างานประมาณ 4-5 ชัน้ จงึได้จดัโครงการออกก�าลงักายขึน้และ

เชญิชวนให้พนกังานได้มาออกก�าลงักายกนั ในช่วง 17.00-17.30 น. นอกจาก
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นีย้งัมอีอกก�าลังกายตอนช่วงทีท่�าโอทขีองพนกังานด้วย กจิกรรมนีไ้ม่ได้เน้น

การลดน�า้หนัก แต่เน้นเรือ่งความแขง็แรงของร่างกาย เหน็ผลชดัจากค�าบอก

เล่าของพนักงานเยบ็ผ้าว่า เหนือ่ยน้อยลงเมือ่ขึน้บนัได และเมือ่เยบ็ผ้านานๆ 

ดังนั้น ทุกคนจึงเห็นว่าควรมีกิจกรรมนี้ต่อไป”

พนักงานคนที่ 9

แนวทางการขับเคลื่อน Happy Workplace

1. มกีจิกรรมเดิมอยูแ่ล้ว แต่ไม่เป็นระบบ เดิมทางองค์กรได้จดักจิกรรม

ท่ีเหมือนกับกิจกรรมที่ได้รับการอบรมมาอยู่แล้วแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ  

ไม่ได้ท�าให้เป็นระบบ โดยการจัดกิจกรรมเดิมไม่ได้จัดหมวดหมู่ เมื่อได้รับ 

การอบรมมาท�าให้คณะท�างานมีเครื่องมือในการจัดกิจกรรมได้ดี ข้ึน  

มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ตามการจัดหมวดหมู่ของ Happy8

2. มเีครือ่งมอืทีง่่ายต่อการจัดกจิกรรม ท�าให้จัดล�าดบัได้ว่าควรท�าอะไร

ก่อนหลงั และมกีารประเมนิทีง่่ายว่ากจิกรรมเหล่าน้ีสอดคล้องกบัจดุประสงค์

ของ Happy8 หรือไม่

3. การจัดจากใหญ่มาเล็ก โดยเริ่มจากชมรม การเริ่มต้นไม่ได้ขอ 

งบประมาณจากทางบริษัทเลย งบประมาณที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมาจาก 

การขายของมือสองที่พนักงานเอาสิ่งของที่ไม่ได้ใช้มาบริจาค และขายเป็น

สินค้ามือสอง โดยทางคณะขอแค่ความอนุเคราะห์สถานท่ีเป็นห้องในการ

จัดการขายของ และการบริจาคเท่าน้ัน หลังจากนั้นก็น�าเงินท่ีได้มาเป็น 

กองทุนให้กับชมรมที่ต้องการจัดกิจกรรมต่อไป เมื่อแต่ละชมรมได้ก�าไรก็จะ

น�าเงินมาคืนให้กองทุน และให้ชมรมอื่นได้เบิกท�ากิจกรรมต่อไป

4. การจดัอบรมตามแบบฉบบั Happy Workplace ตอบวตัถปุระสงค์

ของการรับโครงการเพ่ือสร้างสุของค์กร โดยเร่ิมจากตึกเสื้อผ้า ขณะนั้น 

ได้เกิดปัญหาขึ้นจากตอนแรกให้พนักงานท�างานโดยเหมาเป็นรายช้ิน  

หลังจากนั้นมาเปลี่ยนเป็นสายพาน เนื่องจากคิดว่าผลผลิตได้น้อย แต่ไม่ได้

รบัการตอบรบัทีด่จีากพนักงานเลย พนักงานลาออกจ�านวนมาก เมือ่โครงการ 
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Happy Workplace เข้ามา ได้มีโครงการเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กัน และการจัด

อบรม โดยเนื้อหาในการอบรมจะใช้ต้นแบบจาก SHARE

เคล็ดลับในการจัดอบรมเพื่อป้องกันการทะเลาะกัน คือ ระบุหัวข้อ 

หรอืประเดน็ให้แต่ละคนเพือ่สะดวกในการเตรยีมตวั และง่ายต่อการน�าเสนอ 

เช่น มีปัญหาอะไรในงาน ต้องการแก้ไขอย่างไร ต้องการการช่วยเหลอือย่างไร 

เป็นต้น

กิจกรรมสร้างสุของค์กร FBT (โดยสังเขป)

 ขายของมือสอง

 DiY (Do it yourself) ได้แก่ การซื้ออุปกรณ์ท�าเครื่องอุปโภค เช่น 

น�้ายาล้างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ มาจัดใส่ภาชนะและจ�าหน่ายในราคาถูก  

(ตอบสนอง Happy Money) 

 สวยสร้างสุข บริการแต่งหน้าท�าผม ค่าบริการ 30 บาท

 ปลูกผัก เรามีพื้นที่ให้ปลูกผัก พนักงานหาผักมาปลูกเอง แต่ไม่ได้

น�ามาขาย น�ามาแลกเปลี่ยนกันเอง

 แอโรบิค

 เงินออม เช่น ออมสัปดาห์ละ 500 บาท มีการให้กู้ยืมโดยคิด 

ดอกเบี้ยต�่า ผ่อนทอง
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 ตลาด

 สุขภาพ เช่น ฉีดวัคซีน

 การท�าใบขับขี่

 กิจกรรมทางศาสนา เช่น พนกังานเมยีนม่าขอให้จดัเต้นท์เพือ่นมินต์

พระจากประเทศตนเองมาท�ากิจกรรมทางศาสนาที่โรงงาน

 Nursery ผูท้ีด่แูลเดก็จะต้องอบรมเพือ่ให้ได้ใบ Certification ก่อน

จึงจะดูแลเด็กได้

 กิจกรรมวันเด็ก

ผลส�าเร็จของกิจกรรมสร้างสุของค์กร 

มทีัง้กจิกรรมทีป่ระสบผลส�าเรจ็และไม่ส�าเรจ็ การท�ากจิกรรมทกุอย่าง

ขึ้นอยู่กับพนักงานด้วยว่า พนักงานอยากท�าหรือไม่

  ที่ท�าส�าเร็จ เช่น กิจกรรมการปลูกผัก ตอนนี้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่

ดูสวยงามมากขึน้ พนกังานไม่ใช่แค่คนไทยเท่านัน้ทีส่นใจท�ากจิกรรมปลกูผกั 

พนักงานต่างด่าวเองก็สนใจและท�ากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ข้อเสนอแนะในการท�ากิจกรรม 

กจิกรรมบางกจิกรรมเกดิขึน้แล้วกห็ายไปไม่ได้ท�าต่อเนือ่ง การจะท�าให้

กิจกรรมใดมีการท�าต่อเนื่องนั้น ทางองค์กรควรจะเริ่มท�ากิจกรรมที่ต้องท�า

เป็นประจ�าทุกปี หรือทุกเดือนก่อน เช่น กิจกรรมอวยพรวันเกิด ประการ 

ที่สองคือ ท�ากิจกรรมในสิ่งที่พนักงานชอบ หากพนักงานจ�านวนหนึ่งชอบ

แล้วพวกเขาจะพูดปากต่อปากเอง
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็นแลกเปลี่ยนที่ 1 

บริษัทฟาร์มไก่ด�า เริ่มท�า Happy Workplace ประมาณ 1 ปี เมื่อ

มีกิจกรรมพนักงานส่วนมากไม่ให้ความร่วมมือ ต้องให้ผู้บริหารสั่งการ

พนักงานถึงจะเข้าร่วมกิจกรรม ?

Refection จากวิทยากร : มีปัญหาเหมือนกันการแก้ปัญหาของ

องค์กรที่ท�าอยู่คือ การเริ่มต้นคิดจากตัวพนักงานเอง และต้องมีการจะ

กระจายงานไปที่หัวหน้างานอีกส่วน และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน

ตอบกลับมาว่าอยากได้กิจกรรมแบบไหน และเสนอต่อไป สิ่งที่ส�าคัญ คือ 

ต้องรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานกลับด้วย (ต้องตอบโจทย์)

ประเด็นแลกเปลี่ยนที่ 2

จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเตียงที่เป็นครอบครัวของพนักงานที่มี 

ผูป่้วยดงักล่าว โดยพนกังานร่วมกันท�าบุญบรจิาคเงนิเพ่ือซือ้ของใช้จ�าเป็น

ในการเยีย่มผูป่้วย ซึง่กจิกรรมนีเ้กดิขึน้ในแอปพริเคช่ัน (Line) ท�าให้เห็นว่า 

พนักงานทุกคนมีจิตใจที่อยากท�าสิ่งดีๆ ร่วมกัน แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม ?

Refection จากวิทยากร : ทุกๆ บริษัทมีกิจกรรมที่ดีเป็นของตัวเอง

อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ท�าต่อ และจัดการให้เป็นระบบ เมื่อริเริ่มท�า

กิจกรรมใดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคือเราจะได้ค้นพบว่าคนท่ีจะช่วยผลักดัน เป็น

ผู้น�าจากกิจกรรมต่างๆ ได้จากการท�ากิจกรรมเหล่านี้ และกลุ่มคนเหล่านี ้

จะเป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้กิจกรรมด�าเนินต่อไปได้ 

ประเด็นแลกเปลี่ยนที่ 3

กิจกรรมท�าความดีให้กับสังคมที่จะจัดท�าขึ้นในทุกๆ ปี โดยในปี 

ดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมสัญจรงานวันเด็ก พนักงานขับรถคนหนึ่งซึ่งมี

ลกัษณะชอบให้ความบันเทงิแก่ผู้อ่ืนมาช่วยในการท�ากจิกรรม ซึง่ในรอบปี 

มีการรับบริจาคทั้งเงิน และสิ่งของ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนกันไป
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ในสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั โดยพนกังานจะเป็นคนท่ีส�ารวจจหาสถานทีท่ีจ่ะ

ไปกันเอง ?

Refection ของวิทยากร

1. ทุกๆ บริษัทมีกิจกรรมที่ดีๆ อยู่แล้ว ใช้กิจกรรมเดิมในการสานต่อ

การท�างาน

2. ท�าอย่างไรให้กิจกรรมดีๆ นี้ ได้ด�าเนินต่อไป หลักการได้กล่าวไว้ 

ข้างต้น เช่น สานต่องานที่ท�าอยู่แล้ว เน้นกิจกรรมที่พนักงานชอบ ดึงคนที่

เข้าร่วมกิจกรรมมาช่วยบ่อยๆ เป็นต้น

3. การตั้งค�าถามว่า อะไรคือสิ่งที่ตอบโจทย์ของแต่ละบริษัท ซึ่งจะ 

แตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละบริษัทด้วย เช่น บริษัท สามมิตรฯ 

ท�าเรื่องการสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่มีผลต่อการท�างาน เมื่อเราตั้งโจทย ์

ท่ีตอบสนองต่อทัง้คนและทัง้องค์กรแล้ว โครงการหรอืกจิกรรมกจ็ะสามารถ

ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. การเร่ิมต้นท�าเป็นสิง่ทีส่�าคญั ต้องมกีารเริม่ท�าก่อน และการประสบ

ความส�าเร็จจะตามมา การไปศึกษาดูงานจากบริษัทอื่นก็ถือเป็นสิ่งท่ีจะ

สามารถน�าสิง่ทีด่ีๆ  กลบัมาปรบัแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัเราได้ เช่น ได้ไป

ดูงานที่บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เรื่อง 5ส. หรือ 2S ทางบริษัท

นัน้ได้ท�าให้การตรวจสอบเป็นวฒันธรรมองค์กร และการตรวจสอบเป็นเรือ่ง

ปกติที่พนักงานยอมรับ แม้ว่าช่วงแรกจะมีการต่อต้าน และมีบทลงโทษเมื่อ

ไม่ท�าตาม แต่สิ่งที่ท�ามันตอบโจทย์กับสิ่งที่ทั้งองค์กร และพนักงานต้องการ

เลยท�าให้ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในที่สุด 

“วันนี้ความส�าเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่เริ่มต้นท�า”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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Share & Show 

“5 มุมมองเปลี่ยนคน 
และเปลี่ยนผลลัพธ์องค์กร

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ยุค 2030”

กระบวนการ

1. แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม

2. แต่ละกลุ่มเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ SHARE CHANGE CHOiCE 

4 YOU ทั้ง 5 มิติ รวม 30 บูธกิจกรรม

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

กลุ่มที่ 1 (Life Skill)

ทางกลุม่มคีวามเหน็ร่วมกนัว่าบธูนทิรรศการทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุจาก

ทัง้หมด 7 องค์กร คอื บรษัิท อซิซูกุรงุเทพเซลส์ ทีท่�าโครงการ Happy Body 

การลดน�้าหนัก

สิ่งที่ประทับใจ ได้แก่

1) การได้เห็นภาพถ่ายที่พนักงานมีส่วนร่วมในการออกก�าลังกายจริง 

และมกีารประเมนิผลด้วยการประเมนิก่อน และหลงัโครงการว่าน�า้หนกัของ

พนักงานทีเ่ข้าร่วมโครงการน�า้หนกัลดจรงิ หรอืไม่ ความดนัโลหติอยูใ่นระดบั

ปกติหรือไม่ หัวใจท�างานปกติหรือไม่ 

2) การวัดผลมีความชัดเจน โดยวัดจากค่า ROi นอกจากนี้ยังม ี

การวัดผลแยกระหว่างพนักงานที่ท�างานแตกต่างกัน เช่น วัดในส่วนของ

คุณอังคณา ภิญโญกุล 
SHARE EXPERT 

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งห่มไทย

 โดยการเยี่ยมชมงาน 
“SHARE CHANGE CHOICE 4 YOU”
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พนักงาน และวัดในส่วนของช่างบรกิาร วดัจากค่างานกบัวนัท�างาน ซึง่บรษิทั

อิซูซุกรุงเทพเซลส์มีหลายสาขา และแต่ละสาขาสามารถท�าได้ การวัดผลนี้

จึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้องค์กรน�าไปเป็นต้นแบบในการใช้งานได้

กลุ่มที่ 2 (Work Skill)

บูธนิทรรศการที่รับผิดชอบด้าน Work Skill ส่วนใหญ่แล้วจะท�า

โครงการเกี่ยวกับ “ไคเซน” ปัญหาที่พบในแต่ละที่ที่ได้เยี่ยมชม คือ ปัญหา

เรือ่งการสือ่สาร กล่าวคือ ใช้เวลาในการสือ่สารนานมาก และไม่ได้ประสทิธผิล 

(ไม่ทราบว่าใครท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร)

 บริษัทที่ประทับใจมากที่สุดจากการดูงาน คือ บริษัท ลัคกี้ ซึ่งบริษัท

เริ่มการท�าโครงการ “ไคเซน” ตั้งแต่กลุ่มเล็กๆ และจ่ายงานให้แต่ละคนว่า 

ใครต้องท�าการบ้านอะไรบ้าง เช่น ก�าหนดหัวข้อว่าเมื่อวานคุณท�าอะไร เมื่อ

เข้าร่วมกจิกรรมสมาชกิในกลุม่จะต้องบอกได้ว่า งานทีท่�าเมือ่วานนัน้คอือะไร 

และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ท�านั้นคืออะไร และสุดท้ายคือวันนี้คุณวางแผนว่า

จะท�าอะไร นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อให้กล่าวขอบคุณ หรือกล่าวขอโทษคนที่

สมาชิกต้องการด้วย ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์กับ

เราได้

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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กลุ่มที่ 3 (Work Life Balance)

ดูงานทั้งหมด 4 บูธ ประกอบด้วย 

1) บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จ�ากัด

2) บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอพพาเรล จ�ากัด (มหาชน)

3) บริษัท เวท โปรดักซ์ และ

4) บริษัท ไร่นายจุล โดยสรุป

ทั้ง 4 บริษัทเริ่มต้นจากการส�ารวจก่อนว่าตนเองมีจุดบกพร่องอะไร

บ้าง และน�ามาแก้ไข โดย 2 บริษัทแรกพบว่า ต้นทุนของบริษัทสูงมาก ท�าให้

พนักงานในบริษัทขาดเรื่อง Happy Money และ Happy Time ดังนั้น ทั้ง 

2 บริษัทจึงแก้ไขโดยการที่เมื่อมีเครื่องจักรเสียใช้งานไม่ได้แทนท่ีจะจ้างให้

คนอื่นมาซ่อมแซม ทางบริษัทจะเป็นผู้ซ่อมเอง เพื่อประหยัดค่าใช้ และลด

ต้นทุน อีก 2 บริษัท มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ท�ากิจกรรมที่ท�าให้ทุกคนคุย

กันมากขึ้น และท�าทุกอย่างร่วมกันมากขึ้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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กลุ่มที่ 4 (Decent Work)

ที่ประทับใจมากที่สุด คือ S&P food ที่มีสวัสดิการร้านค้าคนดี คือ 

หากพนักงานไม่ขาด ลา มาสาย ภายในระยะ 3 เดือน จะได้รับคูปองมูลค่า 

100 บาท และไปแลกซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการคนดี นอกจากนี้ยังม ี

การให้ปันผลแก่พนักงานทุกคนที่ร่วมเข้าโครงการนี้

อีกหนึ่งบริษัทที่ประทับใจคือ บริษัท คิง บางกอก อินเตอร์เทรด ผลิต

สินค้าประเภทเครื่องมือช่าง หากสินค้าค้างในคลังสินค้ามากจะมีการสอน

พนกังานเร่ืองการขายสนิค้าให้ด้วย หากพนกังานคนใดสามารถขายสนิค้าได้

ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นของพนักงานคนนั้นไป เช่น หากบริษัทตั้งราคาสินค้า

ไว้ 3,000 บาท หากพนักงานขายได้ในราคาเท่าใด รายได้ส่วนที่เกินจากที่

บริษัทตั้งไว้ก็จะเป็นรายได้ของพนักงานไปเลย

ข้อเสนอะเพิ่มเติมจากวิทยากร 

สาระของการท�า Decent Work คือ ถ้ามองจากผลผลิตขององค์กร 

ก็คือ เพ่ิมค่าของผลผลิต การเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร ท�าให้องค์กรเกิด 

Productivity นอกจากนี้ยังส่งผลต่อพนักงานด้วยทั้งเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

และประสิทธิภาพในการท�างาน จากแรงจูงใจ Decent Work ได้ประโยชน์

ทั้งพนักงาน และองค์กร 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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กลุ่มที่ 5 ปัจจัยเสี่ยง

พบว่า บริษัท ไดโซ แอโรโซล จ�ากัด เป็นโรงงานที่ผลิตแก๊ซ ดังนั้น  

จงึต้องลดความเสีย่งเกีย่วกบัเรือ่งไฟ โดยการรณรงค์ให้พนกังานไม่พกไฟแช็ค 

หรือสูบบุหร่ีในโรงงาน และมีโครงการให้พนักงานเลิกบุหรี่ โดยให้รางวัล 

คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้

ส�านักงานงดเหล้า จะเป็นสถาบันที่รณรงค์จัดกิจกรรมต่างๆ ในภาพ

ใหญ่ ไม่ได้เจาะจงไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ข้อเสนอะเพิ่มเติมจากวิทยากร 

ปัจจัยเสี่ยงที่ สสส. ก�าหนด มีทั้งหมด 6 ข้อ คือ บวกสาม และลดสาม

 บวกสาม ประกอบด้วย

1) เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ องค์กรจะต้องรณรงค์ให้พนักงานออกก�าลังกาย 

(เพิ่มชั่วโมงออกก�าลังกาย) 

2) รณรงค์ให้รับประทานผักและผลไม้

3) เรื่องทางเพศ คือครอบครัวอบอุ่น เช่น ลูกสามารถพูดคุยกับพ่อแม่

ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องอะไรรวมถึงเรื่องเพศด้วย

 ลบสาม ประกอบด้วย

1) ลดละเลิกการสูบบุหรี่

2) การลดละเลิกเหล้า

3) ลดเร่ืองการเกดิอบุติัเหตุ โดยค�านงึถงึบรบิทท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ

องค์กร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเด็นแลกเปลี่ยนที่ 1 

อะไรที่เหมาะสมกับองค์กรที่เริ่มต้นท�าครั้งแรก ?

วิทยากร : แนะน�าว่า

1) ให้ไปหาแนวร่วมในองค์กรว่ามีคนในองค์กรคนใดท่ีอยากให้

พนักงานมีความสุขเหมือนกันก่อน และท�างานเป็นทีม เพื่อลดการต่อต้าน 

2) หลังจากนั้นวางแผนงานว่าองค์กรของเราต้องการให้ด�าเนินการใน

ทิศทางไหน

3) ไม่ให้จัดกิจกรรมขึ้นมาลอยๆ โดยไม่ได้ค�านึงถึงปัญหา หรือความ

ต้องการขององค์กร

ประเด็นแลกเปลี่ยนที่ 2

ต้องการเครื่องมือที่สามารถน�าไปใช้ได้ง่าย เรื่องการประเมิน ?

วิทยากร 

สสส. ได้จัดท�าเครื่องมือก�าหนดให้ที่เกี่ยวกับตัววัดผล 2 ชุด ได้แก่ 

Happinometor และ Happy Workplace index ซึ่งมีออนไลน์อยู่  

และยังมีเครื่องมือที่มีไว้เพื่อเป็นต้นแบบในการน�าเสนอเจ้านาย คือ ROi 

เครือ่งมอืนีเ้ป็นการน�าเสนอว่าโครงการน้ีมผีลส�าฤทธิ ์และคนืทนุให้กบัองค์กร

แน่นอน

ประเด็นแลกเปลี่ยนที่ 3

มีหลุมพรางที่เกิดขึ้นจากการท�างาน Happy Workplace ที่ควร 

เฝ้าระวังหรือไม่ ?
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วิทยากร 

หลมุพราง คอื การทีไ่ปน�ากจิกรรมตามเวปไซด์ต่างๆ โดยทีไ่ม่ได้ค�านงึ

ถึงความแตกต่างของบริบทขององค์กร หรือความต้องการของพนักงานเลย 

เมื่อน�ากิจกรรมเหล่านั้นมาแล้วไม่ตรงกับความต้องการดังกล่าว ก็จะไม่มี 

คนขับเคลื่อน และเลิกล้มไปในที่สุด

ลองท�า Work life Balance โดยท�าให้เกี่ยวเนื่องกัน เช่น เรื่องรายได้ 

Happy Money ต้องท�าให้เกี่ยวเน่ืองกันทั้งบริษัท และพนักงาน ได้แก่  

การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน เมื่องานมีประสิทธิภาพก็จะท�าให้ได้รับ

ผลตอบแทนท่ีดีมากขึ้น และพนักงานก็จะได้ผลพวงมาจากผลตอบแทน 

ที่ดีนี้ด้วย นอกจากนี้ เรื่องการออมเงิน ไม่ได้มีประสิทธิภาพเรื่อง Happy 

Money ทกุคน บางคนยงัคงมหีนีอ้ยู ่ดังนัน้ หากเรามุง่เน้นไปเรือ่งการบรหิาร

จัดการเงินท�าอย่างไรให้เงินที่เขามีอยู่สามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ ไม่ติดลบ 

ดังนั้น หากมองในเรื่อง Happy Money ไม่อยากให้มองเพียงแค่กิจกรรม

เดียวแต่อยากให้มองให้ครบทุกบริบทของพนักงาน โดยการให้ความรู้เรื่อง 

4 วงจรประกอบด้วย คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงิน,  

ท�าอย่างไรให้เขามเีงินเหลอืใช้จากจุดนัน้, สามารถออมเงนิได้, และท�าอย่างไร

ให้เงินที่เขามีอยู่ไปต่อยอดเงินของเขา ท�าโครงการคลอบคุมท้ัง 4 ส่วนนี ้

จะท�าให้ไม่เกิดการแบ่งพักแบ่งพวก

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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