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หนังสือ “Societal Happiness SHAREing” เล่มนี้ เกิดจากการ

ด�าเนินโครงการผลส�าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 

ต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างสุข 

“กระจายความสุขสู่สังคม” โดยชี้ให้เห็นมุมมองความคิด วิสัยทัศน์ รวมถึง

ศักยภาพด้านต่างๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางบทบาท

หน้าที่ในองค์กร อาทิ ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานระดับปฏิบัติการ  

รวมถึงผู ้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแกนน�าสร้างสุของค์กร ภายใต้การ

สนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผูอ่้านจะได้รบัความรู ้แนวความคิดอนัหลากหลาย ความคดินอกกรอบ 

รอยยิ้ม และความประทับใจผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยทีมงาน  

Community มืออาชีพ และทีมวิทยากรผู ้มากประสบการณ์ตรงจาก 

หลากหลายองค์กร ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการก่อให้เกิดพลัง 

ด้านบวกให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คํานํา

สิงหาคม 2562
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รูปแบบ และกระบวนการ
โครงการผลส�าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ

อย่างบูรณาการ ต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการสร้างสุข 

“กระจายความสุขสู่สังคม”

รูปแบบการจัดสถานที่

จัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยู (ไม่ใช้โต๊ะ) ผู้เข้าร่วมทุกคนหันหน้าเข้าหากันท่ี

กลางวง วางสัมภาระออกห่างจากตัว มีทีมวิทยากรประจ�าที่โดยรอบ โดย

วิทยากรผู้น�ากิจกรรมอยู่ด้านหน้า

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบกิจกรรม

- สร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน เช่น การเปิดใจรับการเรียนรู้ และ 

 กิจกรรมต่างๆ การท�าความรู้จักเพื่อนใหม่และทีมวิทยากร การฟัง 

 เมือ่มคีนพดู การคิดเชิงบวก การตรงต่อเวลา เป็นต้น

- แจ้งก�าหนดการตลอดกิจกรรม

- แจ้งขัน้ตอนการประเมนิกจิกรรม การเข้าร่วมกลุม่สงัคมออนไลน์กลาง 

 (Line กลุ่ม)

- เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมการเป็นนักสร้างสุขภาวะองค์กร 

 ตามก�าหนดการ

- มีการประเมินผลการฝึกอบรมหลังกิจกรรมทุกครั้ง โดยทีมวิทยากร

- กจิกรรมสนัทนาการเพือ่การผ่อนคลายเป็นระยะ ระหว่างการท�ากจิกรรม

- สรุปองค์ความรู้ทุกหลังกิจกรรมทุกครั้ง

- ประเมินผล และความรู้ที่ได้จะการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน 1 คืน

- Reflection
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วิทยากร 
คุณวนิดา มีสีผ่อง (SHARE หนุ่ย) คุณปุรนันทพร ทางทอง (SHARE อุ๋ง)
ที่ปรึกษาด้าน Happy Workplace มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
สร้างสุข “กระจายความสุขสู่สังคม” 
ครั้งที่ 1

 “เคล็ดลับสร้างสุขอย่างไรให้ยั่งยืน และองค์กรได้ผลลัพธ์
ทางธุรกิจเพ่ิมขึ้น ด้วย Happy 8 & MapHR”

วันที่ 26-27 มกราคม 2561 

ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี 

ขั้นตอนที่ 1

เกริ่นน�า และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

- เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับ

กิจกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะมาถึง

- เพื่อสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันให้ผู้เข้าร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมี

กติกา และมารยาทตลอดกิจกรรม
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ภาพบรรยากาศการการชีแ้จงวัตถุประสงค์

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบกิจกรรม

- สร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน เช่น การเปิดใจรับการเรียนรู้ และ

กิจกรรมต่างๆ การท�าความรู้จักเพ่ือนใหม่และทีมวิทยากร การฟังเมื่อม ี

คนพูด การคิดเชิงบวก การตรงต่อเวลา เป็นต้น

- แจ้งก�าหนดการตลอดกิจกรรม

- แจ้งขั้นตอนการประเมินกิจกรรม การเข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์

กลาง (Line กลุ่ม)

Tips

- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร และฝึกฝน 

การเปิดใจรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท�างาน และชีวิต

ประจ�าวันอย่างมีประสิทธิภาพ

- Line Application สร้างกลุ่มเพื่อติดตาม สอบถาม แบ่งปันข้อมูล

ในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง 

สังคมใหม่ (Community) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน

- www.menti.com สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  

ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เนตใช้ในการท�า

แบบสอบถามในกลุ่มผู้เข้าร่วมซึ่งจะแสดงผลลัพธ์

- ออกมาในทันทีที่กลุ่มท�าเสร็จท�าให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมสามารถปรับ

รูปแบบกิจกรรมหรือติดตามข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที
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ขั้นตอนที่ 2

แนะน�าทีมงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อท�าความรู้จักสมาชิกในกลุ่ม และทีมงานสร้างความเป็นกันเอง

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- แนะน�ากลุม่วทิยากรจากมลูนธิพิฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่มไทย 

(SHARE) ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล และน�ากิจกรรมต่างๆ 

- แนะน�ากลุ่ม Facilitator ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่มอาสาสมัครที่เคย

เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace มาก่อนท�าหน้าทีช่่วยอ�านวยกจิกรรม 

และดูแลความเรียบร้อย

Tips

ควรใช้ชื่อเล่นเพื่อให้รู้สึกเป็นกันเอง และผ่อนคลายไม่เครียด

ภาพทีม Facilitator (Fa ไก่ ,Fa จิ๋ว)
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ขั้นตอนที่ 3

ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมกลุ่ม

วัตถุประสงค์

เพื่อละลายพฤติกรรมเปิดใจรับการเรียนรู้ ฝึกสมาธิ และการท�างาน

เป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติ และมีน�้าใจ ภายในเวลาจ�ากัด

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. เริ่มต้นด้วยการปรับทัศนคติของผู ้เข้าร่วมโดยใช้กิจกรรมแบบ 

ก่ึงสมาธิอยู ่ในท่ายื่นมือทั้งสองข้างวางบนหลังศีรษะหันหลังให้เป็นวง 

ไม่เผชิญหน้ากับใคร แล้วเปล่งเสียงตามผู้น�าแบบเต็มเสียง ความมั่นใจ  

หลังเปล่งเสียงเสร็จให้ท�าท่าโยนของข้างศีรษะ 3 ครั้ง 

ตัวอย่างค�าเปล่งเสียง

“วันนี้ ฉันจะอยู่ต�ำแหน่งอะไรก็ตำม วันนี้ ฉันจะถอดออกให้หมด  

ฉันจะมำเจอเพื่อนใหม่ ฉันจะเป็นเด็กอีกครั้ง ฉันจะถอดหัวโขนออกไป”

2. ให้ผู้เข้าร่วมจับกลุ่มแบบสุ่ม เช่น จับกลุ่มตามเดือนเกิด วันเกิด  

นับเลขตามจ�านวนกลุ่ม เป็นต้น จากนั้นให้ท�าความรู้จักเพื่อนในกลุ่มภายใน

เวลาที่ก�าหนดโดยระบุรายละเอียดที่ต้องการไม่ต�่ากว่า 3 อย่าง หลังจากนั้น

ผู้น�ากิจกรรมทวนถามผลทุกครั้ง ควรท�า 2-3 ครั้ง 

3. ให้แต่ละกลุ่มหยิบอุปกรณ์ที่ทีมงานเตรียมไว้ 

- ท�าความรู้จักเพื่อนในกลุ่ม

- สมาชกิเลอืกหวัหน้ากลุม่ และร่วมกนัแต่งตัง้หวัหน้าชัน้พร้อมเลขานกุาร

- ตัง้ชือ่กลุม่และคดิสโลแกนภายใต้เงือ่นไขเชงิบวกทีก่�าหนด (เขยีนลง

ในประดาษแผ่นใหญ่ Flip Chart ของกลุ่ม) พร้อมท่าประกอบ

- สร้างข้อตกลงกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกัน โดยระบุเป็นสิ่งท่ี 

ควรท�า และไม่ควรท�าจากผูเ้ข้าร่วมด้วยกนัเอง (เขยีนลงในประดาษแผ่นใหญ่ 

Flip Chart ของกลุ่ม)

4. แต่ละกลุ่มน�าเสนอ โดยสมาชิกกลุ่มเสนอร่วมกัน
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Tips

- หลังจากมอบหมายกิจกรรม ควรให้ผู้เข้าร่วมทวนซ�้าค�าสั่งเสมอ

- เมื่อตั้งกติกาในกิจกรรมแต่ละครั้งให้ยึดมั่น และควบคุมให้เป็นไป

ตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

- คอยกระตุ้นเตือนผู้เข้าร่วมระหว่างท�ากิจกรรมด้วยท่าที และวาจา

ที่เน้นความสนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ผ่อนคลายซึ่งจะช่วย

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

- เมือ่ผู้เข้าร่วมต้องต้ังเป้าหมายหรอืสร้างผลลพัธ์จากกจิกรรม ควรย�า้

เรื่องการคิดเชิงบวก และการสร้างความสุขเสมอ

- เมื่อท�าได้ดี และถูกต้องควรได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมกิจกรรม 

เช่น ได้รับเสียงปรบมือ หรือค�าชม เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ

ภาพบรรยากาศ Workshop

ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โหมดกิจกรรม



Societal Happiness SHAREing

9

ขั้นตอนที่ 4

กระบวนการเรียนรู้ (1)

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู ้ และท�าความเข้าใจในหลักการของ Happy 8 และ  

Happinometer ผ่านกระบวนการเรยีนรู้ด้วยการลงมอืท�าเวร์ิคช้อป กจิกรรม

ระดมสมองและเกมส์ ที่เน้นการ Show และ Share เพื่อดึงศักยภาพ และ

พลังความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาถ่ายทอดต่อในเชิงบวกภายใต้

เงื่อนไข และเวลาที่ก�าหนด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

1. องค์ความรู้

2. ทักษะ

3. ทัศนคติเชิงบวก

4. กระบวนการในการท�างาน

ข้อตกลงในการเรียนรู้

- คิดเชิงบวกเสมอ

- พร้อมรับฟังเปลี่ยนแปลงตัวเอง

- ไม่มีข้ออ้าง

- ท�างานภายในเวลาที่ก�าหนด และทรัพยากรที่ก�าหนด

- ไม่มีผิดและถูก ให้แสดงความคิดเห็นเสมอ

- ต้องตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง

- ยอมรับในความแตกต่าง

- สะท้อนอย่างตรงไปตรงมา

- ให้อภัยกันและกัน
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. เรียนรู้เรื่อง Happy 8 และ Happinometer ด้วยคลิปวิดิโอ ของ 

สสส. 

2. วิทยากรสรุปสาระส�าคัญ

3. จับกลุ่มผู้เข้าร่วมตามความสมัครใจ และทดลองท�าแบบทดสอบ 

Happinometer ในนามของบริษัท (กลุ่ม) มีสมาชิกกลุ่มเป็นพนักงานใน

บริษัท โดยวิทยากรคอยอธิบายวิธีการท�าพร้อมสาธิตการประเมินค�าตอบ 

ตรวจสอบความเข้าใจของแต่ละกลุ่มระหว่างท�า

4. ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการท�าแบบสอบถามของบริษัท 

(กลุ่ม) ด้วยกราฟแท่งลงในกระดาษแผ่นใหญ่ (Flip Chart) ประเมินผลโดย

เลอืกด้านทีม่ผีลต�่าทีส่ดุ 3 ด้าน และร่วมกนัคดิกจิกรรมเพือ่ “ลดทกุข์ สร้าง

สุข” ในด้านนั้นๆ พร้อมเหตุผล ด้านละ 1 กิจกรรม

5. ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลงานโดยให้ผู้เข้าร่วมท่ีเหลือผลัดกัน

แสดงความคิดเห็นหรือค�าแนะน�า และประเมินผลงานกันเองด้วยการ 

Benchmarking ในด้านการน�าเสนอและความเป็นทีมเวิร์ค

6. วิทยากรให้ข้อคดิเหน็กบัผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในด้านประสทิธภิาพการ

เข้าร่วมกิจกรรม

7. วิทยากรมอบหมายให้ผู้เข้าร่วมสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้

ในแต่ละช่วง โดยให้สร้างสรรค์วิธีการและแบ่งงานกันท�าด้วยตนเอง

ภาพบรรยากาศ Workshop
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สรุปสาระส�าคัญ

Happinometer 

คนเราอยากท�างานอย่างมีความสุขเพราะเราใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของแต่ละวันอยู่ในที่ท�างาน แต่กลับมีปัจจัยเรื่องของความทุกข์มากมายที่

ท�าให้คนไม่มีความสุขในการท�างานทั้งเรื่องส่วนตัว และเรื่องในที่ท�างานเมื่อ

ต้องเจอปัญหาซ�้าๆ เรื้อรัง และแก้ไขไม่ได้คนก็จะไม่มีความสุขในการท�างาน 

และท�าให้ผลรวมในการท�างานขององค์กรต�่าลง เพราะคนคือตัวขับเคลื่อน

ให้องค์กรสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีสเถียรภาพ ความสุขที่ท�างานจึงเป็น

สิ่งส�าคัญที่พนักงานทุกระดับชั้นต้องการ

เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา (สาเหตุของความทุกข์) ได้อย่างตรงจุดและ

เป็นระบบ องค์กรสามารถตรวจวัดปัจจัยของความทุกข์เหล่านี้ได้ด้วย

แบบสอบถาม Happinometer ซึง่เป็นเครือ่งมอืประเมนิระดบับคุคล เหมอืน

กับการที่หมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค 

วินิจฉัยจุดที่เกิดโรค ระดับความรุนแรง และสั่งจ่ายยาหรือโปรแกรมจัดการ

สุขภาพชีวิต และความสุขที่ออกแบบให้รับกับวัฒนธรรมแต่ละองค์กรด้วย

คนในองค์กรเอง และเมื่อน�าไปใช้ควรจะมีการสอบวัดผลเป็นระยะเพื่อให้

มั่นใจว่าปัญหาได้รับแก้ไขจริง 

Happy 8 Menu

กล่องแห่งความสุข 8 ประการ เป็นเครื่องมือเป็นการสร้างกิจกรรมให้

สอดคล้องกับสุขภาวะ 4 ด้าน (กาย ใจ สังคม สติปัญญา) ทั้งในมุมของการ

อยู่ร่วมกันเป็นส่วนรวมในองค์กรและสังคม สร้างความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ

ให้การท�างานราบรืน่ มปีระสทิธภิาพ และเร่ืองส่วนบุคคลเพือ่พฒันาศกัยภาพ 

ความสามารถ การใช้ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

เติบโตยิ่งขึ้น
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Tips

- ควรใช้ส่ือต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และช่วยสอนเพื่อให้ 

การเรียนรู้เป็นไปอย่างกระชับ และมีประสิทธิภาพ

- ควรแยกผู้เข้าร่วมที่มาจากองค์กรเดียวกันให้อยู่คนละกลุ่ม เพื่อให้

สามารถเปิดใจประเมินได้อย่างเต็มที่

- วิทยากรและทีมงานควรให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบ

ผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงอธิบายเพิ่มเติมหน้าห้องเมื่อพบปัญหาหรือข้อค�าถาม 

ที่น่าสนใจเพื่อให้รับรู้ร่วมกัน

- เมื่อจบกิจกรรมแต่ละขั้นตอนควรมอบหมายให้ผู ้เข้าร่วมสรุป 

ความรู้ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่อกิจกรรมเพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยวิทยากรพึงท�าเช่นเดียวกัน

Happy 8 Menu
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม Community Theme “เด็กดอย”

ขั้นตอนที่ 5

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมใหม่ 

(Community) ระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการด้วยกนั และคนในองค์กรทีม่าด้วย

กันจะได้มีโอกาสสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจากการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. สร้างกติกาในการแต่งกายร่วมกนัเป็นธมี เสรมิสร้างความสามคัคใีน

ทีมงานเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

2. ใช้เกมส์สันทนาการต่างๆ ในการท�ากลุ่มสัมพันธ์ 

3. ให้โอกาสผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม และ

แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก

Tips

ควรเลอืกเกมส์ทีต้่องเล่นเป็นหมูค่ณะ คือเล่นได้ทุกคนร่วมกนัหรอืแบ่ง

เป็นกลุม่ย่อยๆ แล้วแข่งขนัแบบทมี เพือ่ช่วยพฒันาทกัษะการท�างานเป็นทมี 

การดงึศกัยภาพของเพือ่นร่วมทมี การมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมในภาพรวม และ

การวางแผนเพื่อท�าสิ่งต่างๆ ให้ได้ภายในเวลา และกติกาของผู้น�าเกมส์
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ขั้นตอนที่ 6

กิจกรรมกายบริหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อยืดเหยียดร่างกาย กระตุ้นการท�างานของระบบต่างๆ ฝึกสมาธิ 

และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนเป็นแถวมีระยะสองช่วงแขนต่อคนท�าท่า 

กายบริหารตามคลิปประกอบ โดยมีผู้น�าในการท�ากายบริหาร (วิทยากร)  

อยู่ด้านหน้า

Tips

วิทยากรฝึกฝนท่าทางต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถน�ากิจกรรม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมยืดเหยียด
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ขั้นตอนที่ 7

กระบวนการเรียนรู้ (2)

วัตถุประสงค์

เรียนรู้การใช้เครื่องมือ MapHR เพื่อประเมินในระดับองค์กรของ

บุคลากรระดับบริหาร

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมนัง่ตามกลุม่บรษัิททีต่ัง้ไว้ในกจิกรรมกระบวนการ

เรียนรู้ (1) เพื่อความต่อเนื่อง

2. ให้ผู้เข้าร่วมลองประเมินในฐานะผู้บริหารองค์กรว่า “คนในองค์กร

จะมีความสุขจากเรื่องอะไรได้บ้าง?” โดยให้แต่ละกลุ่ม (บริษัท) หารือและ

เขียนค�าตอบในนามของกลุ่ม พร้อมน�าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

3. ผู้เข้าร่วมทดลองท�าแบบทดสอบประเมินด้วย MapHR ทั้ง 5 มิติ 

พร้อมประเมินคะแนนที่ได้รับและท�ากราฟแท่งเพื่อน�าเสนอผลการประเมิน 

โดยวิทยากรคอยตรวจสอบความเข้าใจ และตอบข้อสงสัย

4. ผู้เข้าร่วมพิจารณาเลือกมิติที่จะแก้ไข 3 อันดับแรก โดยอาจเลือก

จากมิติที่ต�่าที่สุดหรือมิติที่สามารถแก้ไขได้ก่อนมาเพื่อเริ่มด�าเนินการ โดย

พิจารณาจากสาเหตุของปัญหาที่เกิดในแต่ละมิติจากข้อเท็จจริงในการตอบ

ค�าถามรายข้อ

5. ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มระดมสมองเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสุข โดย

พจิารณาจากสภาพปัญหาทีพ่บในการประเมนิ ต้ังชือ่ทีเ่ชญิชวนให้คนเข้าร่วม 

ระบุวัตถุประสงค์ในการท�ากิจกรรมนั้น และระบุความสุขท่ีต้องการสร้าง 

โดยเลือกให้สอดคล้องจากผลการประเมินด้วย Happinometer จาก

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ (1) 

6. ทกุกลุม่น�าเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซ่ึงกนัและกนั

7. วิทยากรสรุปองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ
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สรุปสาระส�าคัญ

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่มีระบบการจัดการสร้าง

บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดี มีกระบวนการก่อให้เกิดการสร้างสุข  

ส่งผลต่อสขุภาพกาย-สขุภาพใจ และเกดิผลดต่ีอผลลพัธ์ขององค์กรความสขุ

ของคนวัดตามองค์ประกอบของ Happy 8 ด้วยเครื่องมือ Happinometer 

ส่วนความสุขขององค์กรก็มาจากการที่คนในองค์กรมีความสุข เช่น คนใน

องค์กรมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีค่านิยมในองค์กรที่ดี ได้รับการส่งเสริม

ศักยภาพอย่างเหมาะสม ครอบครัวมีความสุข เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 

ในมมุของพนกังานและผูบ้ริหารย่อมมวีธิคิีดทีแ่ตกต่างกนั คนท�างานสร้างสขุ 

จึงมีหน้าที่หาเส้นตรงกลางที่สมดุล และตอบโจทย์ความต้องการระหว่าง 

ทั้งสองฝ่าย และการใช้เครื่องมือตรวจสอบสภาวะองค์กร ต้องท�าด้วยความ

ซื่อสัตย์ เพื่อให้สามารถหาข้อเท็จจริงเห็นข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด

องค์กรสุขภาวะ คอื การให้ความส�าคญักบัคนในองค์กรเพือ่สร้างความ

ส�าเร็จร่วมกันให้เป็นองค์กรที่มีความสุข คนในองค์กรมีความพร้อม มีคุณค่า 

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ กลายเป็น Happy Workplace ซึ่งสร้างผลผลิต 

และก�าไรให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

สมดุลความสุขขององค์กรสามารถวัดได้ด้วย MapHR 5 มิติ ได้แก่ 

ความสุขด้านการบริหารจัดการ (Management) ความสุขด้านบรรยากาศ

ในการท�างาน (Atmosphere & Environment) ความสุขด้วยกระบวนการ

สร้างสขุ (Process) ความสขุจากสขุภาพกาย-ใจ (Health) และความสขุจาก

ผลลัพธ์ขององค์กร (Result) ค่าดัชนีที่สูง หมายถึง ความสามารถในการ

บริหารทรัพยากรที่ดีซึ่งช่วยสร้างความสุขในองค์กร นอกจากนี้ MapHR  

ยังช่วยเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์กรในการลดทุกข์ของ

องค์กรสู่การสร้างจดุเปลีย่นทีไ่ม่ได้มุง่เพยีงผลก�าไรแต่มุง่สร้างความสขุทัว่ทัง้

องค์กร สร้างความประทับใจ น่าอยู่น่าท�างานให้คนในองค์กรอย่างยั่งยืน
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ภาพบรรยากาศการทํากิจกรรม

บางครัง้การท�างานสร้างสขุอาจไม่สามารถท�าได้ด้วยตวัเอง การมตีวักลาง 

ในการประสานงานส่วนต่างๆ และคอยให้ค�าแนะน�าเพือ่ให้ทัง้องค์กรมุง่ไปสู่

จุดหมายเดียวกันจึงมีความส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นซ่ึงถือ

เป็นช่วงที่ยากแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือการท�าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

Tips

1. ควรใช้เอกสารประกอบเพ่ือช่วยในการอธบิายขัน้ตอนในการท�าแบบ

ประเมิน 

2. ให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู ้และทดลองลงมือท�าด้วยตนเอง  

โดยมีวิทยากรให้ความช่วยเหลือ

3. ให้โอกาสผู้เข้าสอบถามข้อสงสัย โดยให้กลุ่ม (บริษัท) อื่นๆ รับฟัง

ด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
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วิทยากร 
คุณวนิดา มีสีผ่อง (SHARE หนุ่ย)  คุณศมานนทิ์ สิงหนิก (SHARE เนส)
ที่ปรึกษาด้าน Happy Workplace มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
สร้างสุข “กระจายความสุขสู่สังคม” 
ครั้งที่ 2

“กระชับสร้างสุข ลดปัจจัยเส่ียง เลี่ยงความสูญเปล่า”
วันที่ 23-24 มีนาคม 2561

ณ เรนเดียร์ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ขั้นตอนที่ 1

เกริ่นน�า และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

- เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับ

กิจกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะมาถึง

- เพื่อสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันให้ผู้เข้าร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมี

กติกา และมารยาทตลอดกิจกรรม
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบกิจกรรม

- สร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน เช่น การเปิดใจรับการเรียนรู้ และ

กิจกรรมต่างๆ การท�าความรู้จักเพ่ือนใหม่และทีมวิทยากร การฟังเมื่อม ี

คนพูด การคิดเชิงบวก การตรงต่อเวลา เป็นต้น

- แจ้งก�าหนดการตลอดกิจกรรม

- แจ้งขั้นตอนการประเมินกิจกรรม การเข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์

กลาง (Line กลุ่ม)

Tips

- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร และฝึกฝน 

การเปิดใจรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท�างาน และชีวิต

ประจ�าวันอย่างมีประสิทธิภาพ

- Line Application สร้างกลุ่มเพื่อติดตาม สอบถาม แบ่งปันข้อมูล

ในเรือ่งต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ และใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการสร้างสังคม

ใหม่ (Community) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน

- www.menti.com สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  

ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เนตใช้ในการท�า

แบบสอบถามในกลุ่มผู้เข้าร่วมซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในทันทีที่กลุ่มท�า

เสร็จท�าให้ผู ้ด�าเนินกิจกรรมสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมหรือติดตาม 

ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเกริ่นนําโดยวิทยากร
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ขั้นตอนที่ 3

ละลายพฤติกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อละลายพฤติกรรมเปิดใจรับการเรียนรู้ ด้วยการสร้างความคิด 

ร่วมกัน และการท�างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติ มีน�้าใจ ภายใน

เวลาจ�ากัด

ขั้นตอนที่ 2

แนะน�าทีมงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อท�าความรู้จักสมาชิกในกลุ่ม และทีมงานสร้างความเป็นกันเอง

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- แนะน�ากลุม่วทิยากรจากมลูนธิพิฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่มไทย 

(SHARE) ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล และน�ากิจกรรมต่างๆ 

- แนะน�ากลุ่ม Facilitator ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่มอาสาสมัครที่เคย

เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace มาก่อนท�าหน้าทีช่่วยอ�านวยกจิกรรม 

และดูแลความเรียบร้อย

Tips

ควรใช้ชื่อเล่นเพื่อให้รู้สึกเป็นกันเอง และผ่อนคลายไม่เครียด

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการทําความรู้จักกัน
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ภาพบรรยากาศการละลายพฤติกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. เร่ิมต้นด้วยการปรับทัศนคติโดยการท�าความรู้จักกันให้มากยิ่งข้ึน 

ด้วยการให้จดจ�าชื่อเพื่อน ประวัติของเพื่อนให้ได้มากที่สุด 

2. เล่นเกมส์สนัทนาการเป็นทมีเพือ่ให้เกดิการผ่อนคลาย ปล่อยวางทกุ

อย่าง พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ขั้นตอนที่ 4

กระบวนการเรียนรู้ (1)

 การลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงในองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในองค์กร และแนวทางในการลดละเลิก

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมกลุ่มและเกมส์

กระบวนการเรียนรู้

1. เรยีนรูว้ธิคีดิใหม่ๆ ผ่านกจิกรรมฝึกทกัษะความคดิ และเชาว์ปัญญา

เพ่ือสร้างทักษะการแสวงหาโอกาส การวางแผนและลงมือปฏิบัติ ภายใต้ 

กฏกติกาที่ก�าหนดซึ่งสามารถน�าไปใช้ในการท�างานได้

ประเด็นการเรียนรู้ : จงเป็นนักแสวงหาโอกาส เพราะภายใต้กติกา 

ในการท�างานต่างๆ ย่อมมีสิ่งที่ท�าได้และท�าไม่ได้ หากเปิดใจมองให้กว้าง

เหนือกว่าข้อจ�ากัดก็คือช่องว่างเล็กๆ ที่เรียกว่า “โอกาส” ซ่ึงเราสามารถ 

ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท�างาน และสร้างความส�าเร็จได้
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2. เรียนรู ้การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ผ่านกิจกรรมจับคู ่ท�าความรู ้จัก 

เพื่อนใหม่ ท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อฝึกความไว้ใจ และการท�างานเป็นทีม

ประเด็นการเรียนรู้ : สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ เมื่อต้องไปท�างาน

ร่วมกบัผูด้ืม่แอลกอฮอล์ในองค์กร ทมีงานไม่สามารถรูจ้กัภมูหิลงัหรอืประวตัิ

ของคนทุกคนได้ การจะท�าให้ทั้งสองฝ่ายไว้ใจซึ่งกันและกัน จึงต้องท�าความ

รู้จักกันโดยเริ่มจากการท�าความรู้จักตัวเองก่อน

3. กิจกรรมท�าความรู้จักตนเองโดยการเขียนไทม์ไลน์ชีวิต จับกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเอง และผลัดกันเล่าเรื่องราวของคนอื่น

ประเด็นการเรียนรู้ : ทบทวนและท�าความรู้จักตัวเองในแง่มุมต่างๆ 

ในอดีตท�าความรู้จักเพื่อนร่วมกิจกรรม ด้วยการเปิดใจในการเล่า และรับฟัง

เช่นเดียวกับในการท�างานซึ่งจะช่วยให้การท�างานร่วมกับคนหมู่มากเป็นไป

อย่างราบรื่น

4. กจิกรรมตอบค�าถามตามฐานโดยแบ่งทมีให้แต่ละทมีฝึกการบรหิาร

จัดการให้สามารถท�าได้ส�าเร็จภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนด

ประเด็นการเรียนรู้ : การปรับทัศนคติต่องานท่ียากล�าบาก และ 

การฝึกทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น

5. กิจกรรมแสดงท่าทางเลียนแบบบุคคลในอายุ เพศ และอาชีพต่างๆ 

โดยให้จินตนาการถึงบุคคลแบบต่างๆ ตามที่ก�าหนด และแสดงออกผ่าน

ท่าทาง

ประเด็นการเรียนรู้ : สร้างความตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล

6. กิจกรรมจับกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติ ประกอบด้วย ผู้ติดเหล้า  

ผู้ทีช่กัชวนให้เลกิเหล้า และผูท้ีช่กัชวนให้ไม่เลกิเหล้าให้ในกลุม่พดูคยุกนัเพือ่



Societal Happiness SHAREing

23

ชักจูงให้ผู้ติดเหล้าคล้อยตาม สลับบทบาทกันจนครบทุกคน แล้วอภิปราย

ผลลพัธ์ของการพดูคุย พร้อมสรปุแนวทางในการชกัชวนคนในองค์กรเข้าร่วม

กิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงและน�าเสนอ

ประเด็นการเรียนรู้ : สร้างความตระหนักถึงวิธีคิด และความเข้าใจ 

ในบทบาทต่างๆ เพ่ือหาหนทางในการชักชวนให้เกิดการลดละเลิกอย่าง

เหมาะสม ทั้งในด้านเหตุผล และวิธีการ

7. กิจกรรมเขียนโครงการต้นแบบเพื่อสร้างกิจกรรมที่มุ่งสู่การลดละ

เลิกปัจจัยเสี่ยง โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกลุ่ม และระดมสมองเพื่อสร้าง

รูปแบบที่เหมาะสมตามความเห็นของกลุ่ม ประกอบด้วย ชื่อโครงการ  

ความเป็นมา ประเด็นที่มุ่งเน้น แผนปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรม ทรัพยากรและงบประมาณ และการติดตาม

ประเมินผล

ประเด็นการเรียนรู้ : สร้างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

สรุปสาระส�าคัญ

ให้ความรู้โดยตัวแทนจากส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (Stop 

Drink Network) ซึ่งมีหน้าที่ในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงโทษภัย 

ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อน�าไปสู่การลด ละ เลิกในท่ีสุด เป็น 

การบรรยายสลับกับการท�าแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อสร้างความตระหนักถึง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ระดับการเสพติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คนไทยด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

เยอะที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน เป็นอันดับที่ 3 ของเอเชีย (รองจาก

เกาหลแีละญีปุ่น่) และเป็นอนัดับที ่40 ของโลกโดยมค่ีาใช้จ่ายในการดืม่เฉลีย่ 

300 บาท/คน/ครั้ง 

แอลกอฮอล์เป็นสารเคมทีีด่ดูซมึเข้าสูเ่ส้นเลอืดได้ง่ายทีส่ดุ โดยมอีตัรา

การย่อยสลายอยู่ที่ 15 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นท์ (เบียร์ครึ่งกระเป๋อง) ใช้เวลา  

1 ชั่วโมง ในสตรีมีครรภ์จะส่งผลให้มีความผิดปกติต่อทารกในด้านสมอง  

โพรงจมูก หรือหัวใจได้ ผู้ด่ืมแอลกอฮอล์ควรสร้างภูมิคุ้มกันส�าหรับเด็ก  

และเยาวชนในครอบครัวด้วยการไม่ดื่มให้เห็นจนเป็นปกติเพื่อป้องกัน 

การลอกเลียนแบบ การดื่มแอลลกอฮอล์ส่งผลให้ตับท�างานหนักจากการ

ก�าจัดของเสียที่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อมีไขมันสะสมเน่ืองจากตับท�างานเพื่อก�าจัด 

ของเสียไม่ได้เต็มที่อาจส่งผลให้เป็นมะเร็งในตับ ผู้ดื่มอาจมีอาการท้องมาน 

คือ ท้องบวมน�้าตลอดเวลาท�าให้ต้องเจาะท้องเพื่อระบายน�้าทุก 9 ช่ัวโมง 

อาจมีอาการโรคผิวหนัง เช่น สเก็ดเงิน ด้วย การดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกวิธี 

คือ สามารถดื่มได้ไม่เกินวันละ 2 ฝา หรือ 30 ซีซี. และดื่มไม่เกิน 5 วัน 

ต่อสัปดาห์ หากท�าได้เช่นนี้จะท�าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึนไม่สิ้นเปลือง

ค่าใช้จ่าย และมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกาศใช้เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 

2551 ควบคุมสถานที่ในการดื่ม และจ�าหน่าย วันเวลาขาย อายุผู้ซื้อ และ

แนวทางการท�าตลาดของผู้จ�าหน่าย เช่น การลดแลกแจกแถม เป็นต้น  

มกีารระบโุทษทีช่ดัเจน โดยโรงงานอตุสาหกรรมเป็นหนึง่ในสถานทีต้่องห้าม

ในการดื่มแอลกอฮอล์ตาม พรบ. ฉบับนี้ คนมักเข้าใจว่าการดื่มแอลกอฮอล์

เป็นเรือ่งปกตหิน้าทีข่องทมีรณรงค์ คอื การปรบัทศันคตเิหล่านีซ้ึง่เป็นปัจจยั

เสี่ยงต่อสุขภาพ และสวัสดิภาพของพนักงานในองค์กร ด้วยทักษะในการ

ท�างาน และความเข้าใจในบริบทของผู้ที่ติดแอลกอฮอล์ ปัจจัยเสี่ยงต่อการ

ท�างานในองค์กร ได้แก่ เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และการพนันเสี่ยงดวงต่างๆ 
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การเขียนโครงการเพื่อลดละเลิกปัจจัยเสี่ยง

1. การส�ารวจสถานการณ์ขององค์กรด้วยแบบสอบถาม โดยให้

พนักงานในองค์กรท�ารายบุคคล เพื่อจัดกลุ่มเสี่ยงในระดับต่างๆ และระบุ

จ�านวนกลุ่มเสี่ยง

2. ส�ารวจพฤตกิรรมของกลุม่เสีย่งด้วยการสงัเกต หาแหล่งมัว่สมุ และ

เวลาที่พนักงานมักใช้ในการเข้าสู่กิจกรรมเสี่ยง เช่น สถานที่กินเหล้า เป็นต้น

3. หาสาเหตขุองการเข้าสูก่จิกรรมเสีย่ง เช่น ความเครยีด ความกดดนั

จากการท�างาน ฯลฯ

4. ส�ารวจความต้องการของคนในองค์กรด้วยแบบสอบถาม เพื่อ

หาความต้องการในชีวิตของพนักงาน เช่น สุขภาพ คุณภาพชีวิต การศึกษา 

ฯลฯ 

5. สร้างสรรค์แผนการปฏบิติังานเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ และ

มุ่งสู่การลดปัจจัยเสี่ยง

6. ก�าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เช่น 

ผลการตรวจสุขภาพตับส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการงดแอลกอฮอล์ 

เป็นต้น 

7. สร้างทีมด�าเนินงานที่มีบทบาทชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องเข้มแข็ง 

ในการท�างาน
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8. กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในองค์กรโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

ผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์และสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด  

น่าติดตาม เสริมด้วยองค์ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับปัจจับเสี่ยงต่างๆ

9. สร้างความน่าสนใจในกจิกรรมให้กบักลุม่เป้าหมายเพือ่ดงึดดูให้เข้า

ร่วมโครงการ เช่น การสร้างไอดอลในการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม สร้าง

ภาพเป้าหมายที่ชัดเจน ทดลองสาธิตให้เห็นเป็นต้นแบบ

10. สร้างกิจกรรมทดแทนกิจกรรมเสี่ยงในช่วงเวลา และสถานที่ 

ที่เข้าสู ่กิจกรรมเส่ียง เช่น กิจกรรมชมรมที่สร้างความผ่อนคลาย และ 

ความสุข หรือส่งเสริมสุขภาพ

11. ขยายผลสู่บุคคลรอบข้างของกลุ่มเป้าหมาย สร้างจิตส�านึกที่ดี 

ให้กับพนักงาน สร้างความอยากเข้าสู่ภาวะที่ดี ห่างไกลปัจจัยเสี่ยงเพื่อสร้าง

เครือข่ายกลุ่มผู้สนับสนุน และลดกลุ่มผู้ขัดขวางความส�าเร็จ

12. สร้างจิตอาสา และกิจกรรมเสริมสร้างก�าลังใจ เช่น การให้รางวัล 

เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายผลโดยตัวพนักงานเองในวงกว้าง

13. สร้างนโยบายที่ดีในองค์กร เช่น การงดแจกเหล้าในช่วงเทศกาล 

หรือสร้างกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ

14. ท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จที่ยั่งยืน

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

วางเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ในการ

ท�างาน และหาตัวช่วยที่จะผลักดันไปสู่ความส�าเร็จ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 5

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ COMMUNITY

วัตถุประสงค์

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมใหม่ 

(Community) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และคนในองค์กรท่ีมา 

ด้วยกันจะได้มีโอกาสสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจากการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. สร้างกติกาในการแต่งกายร่วมกันเป็นธีม เสริมสร้างความสามัคคี 

ในทีมงานเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

2. ใช้เกมส์สันทนาการต่างๆ ในการท�ากลุ่มสัมพันธ์ 

3. ให้โอกาสผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม และ

แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก

Tips

ทกุคนต่างให้ความสนใจกบัการร่วมท�ากจิกรรมนี ้เพราะมนัเหมอืนได้

ท�าในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็น อยากมี อยากได้ ด้วยความเป็นตัวตนของตัวเอง

มันเลยส่งผลให้กิจกรรมครึกครื้นสนุกสนานชอบกิจกรรมแบบนี้และต่างพูด

เป็นเสียงเดียวกันว่าอยากมาอีก

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Community
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ขั้นตอนที่ 6

กระบวนการเรียนรู้ (2)

การจัดการประสิทธิภาพในองค์กรด้วยแนวคิดแบบ 

Lean Manufacturer

วัตถุประสงค์

- เพื่อเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้

1. เรียนรู้ทฤษฎีเรื่อง Lean

2. ทดลองจับกลุ่มท�างานในรูปแบบบริษัทพร้อมตั้งชื่อ

3. กิจกรรมบทบาทสมมุติโดยให้ตัวแทนทีมงานเป็นเสมือนลูกค้า 

เข้ามาท�าการสั่งซื้อสินค้า แต่ละบริษัทมีหน้าที่บริหารจัดการคนในกลุ่มให้มี

ต�าแหน่งต่างๆ ท�างานร่วมกันเพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามตัวอย่างภายในเวลา 

ที่ก�าหนด ท�าการค�านวนค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุน ค่าแรง ค่าปรับของเสีย ราคา

สินค้า ตามที่ก�าหนด

4. แต่ละบริษัทน�าเสนอปัญหาที่พบในกระบวนการผลิต

5. เรียนรู้เรื่อง 8 Waste พร้อมชมคลิปวิดิโอเป็นโจทย์ในการวิเคราะห์

และท�ากิจกรรมกลุ่มหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

6. แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขพร้อมน�าเสนอ

แนวทางของกลุ่มตามหลัก Downtime

7. แต่ละกลุ่มประชุมบริษัทอีกครั้ง โดยใช้หลัก Downtime ปรับปรุง

กระบวนการผลิตโดยอิสระ และทดลองกระบวนการอีกครั้ง พร้อมน�าเสนอ

แนวทางที่ใช้ในการปรับปรุง และสิ่งที่ค้นพบจากการท�างาน

8. วิทยากรสรุปองค์ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ
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สรุปสาระส�าคัญ

Lean คอื แนวคิดการจัดการในองค์กรเพือ่ให้มคีวามกระชับพอด ีและ

มสีมดลุในการท�างาน โดยมเีครือ่งมอืช่วยในการชีว้ดัเพือ่ระบ ุและแก้ปัญหา

Waste หรือความสูญเปล่า (Muda) คือ การกระท�าที่ไม่ก่อให้เกิด

คุณค่าต่อสินค้า และบริการ 

ความสูญเปล่า 8 ประการ ได้แก่

D = Defect หรือของเสีย / งานซ่อม / งานท�าซ�้า 

O = Over Production หรือผลิตมากเกินไป

W = Wait หรือการรอคอย

N = None Utilization หรือความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ถูกน�ามาใช้

T = Transportation หรือการขนส่งเคลื่อนย้าย

I = Inventory หรือสินค้าคงคลัง

M = Motion หรือกระบวนการท�างาน

E = Extra Process หรือกระบวนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น

Tips

1. กระบวนการเรยีนรูด้้วยการลงมอืปฏบิตั ิและวเิคราะห์จะช่วยสร้าง

ความเข้าใจเชิงลึกได้มากกว่าการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

2. ใช้ภาพและสือ่อเิลก็ทรอนกิส์จะช่วยสร้างความเข้าใจได้จากการเหน็

เชิงประจักษ์

ภาพบรรยากาศ Workshop



Societal Happiness SHAREing

30

วิทยากร 
คุณวนิดา มีสีผ่อง (SHARE หนุ่ย)  คุณศมานนทิ์ สิงหนิก (SHARE เนส)
ที่ปรึกษาด้าน Happy Workplace มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
สร้างสุข “กระจายความสุขสู่สังคม” 
ครั้งที่ 3

“เงินทองต้องวางแผน เคล็ด(ไม่)ลับการเพ่ิมผลผลิต”
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 

ณ โรงแรม ฟูราม่า เอ็กคลูซีฟ แซนดารา จังหวัดเพชรบุรี 

ขั้นตอนที่ 1 

เกริ่นน�าและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผู ้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน

- เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ ให้พร้อมรับ

กิจกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะมาถึง

- เพื่อสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันให้ผู้เข้าร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมี

กติกาและมารยาทตลอดกิจกรรม
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบกิจกรรม

- สร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน เช่น การเปิดใจรับการเรียนรู้ และ

กิจกรรมต่างๆ การท�าความรู้จักเพื่อนใหม่ และทีมวิทยากร การฟังเมื่อม ี

คนพูด การคิดเชิงบวก การตรงต่อเวลา เป็นต้น

- แจ้งก�าหนดการตลอดกิจกรรม

- แจ้งขั้นตอนการประเมินกิจกรรมการเข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์

กลาง (Line กลุ่ม)

Tips

ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เพือ่ลดขัน้ตอนด้านเอกสาร และฝึกฝนการเปิดใจ 

รับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท�างาน และชีวิตประจ�าวัน

อย่างมีประสิทธิภาพ

- Line Application สร้างกลุ่มเพื่อติดตาม สอบถาม แบ่งปันข้อมูล

ในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง 

สังคมใหม่ (Community) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน

- www.menti.com สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  

ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ใช้ในการท�า

แบบสอบถามในกลุ่มผู้เข้าร่วมซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในทันทีที่กลุ่ม 

ท�าเสร็จท�าให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมหรือติดตาม 

ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที
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ขั้นตอนที่ 2

แนะน�าทีมงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อท�าความรู้จักสมาชิกในกลุ่มและทีมงาน สร้างความเป็นกันเอง

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- แนะน�ากลุ่มวิทยากร จากมูลนิธิฯ (SHARE) ท�าหน้าที่ในการก�ากับ

ดูแล และน�ากิจกรรมต่างๆ 

- แนะน�ากลุ่ม Facilitator ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่มอาสาสมัครที่เคย

เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace มาก่อน ท�าหน้าทีช่่วยอ�านวยกจิกรรม 

และดูแลความเรียบร้อย

Tips

 ควรใช้ชื่อเล่นเพื่อให้รู้สึกเป็นกันเองและผ่อนคลาย ไม่เครียด

ภาพบรรยากาศการแนะนําตัวของทีม Facilitator

ขั้นตอนที่ 3 

ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมกลุ่ม

วัตถุประสงค์

- เพือ่ละลายพฤตกิรรม เปิดใจรบัการเรยีนรู ้ฝึกสมาธ ิและการท�างาน

เป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติ และมีน�้าใจ ภายในเวลาจ�ากัด
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. เริ่มต้นด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็น

เครื่องมือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท�าความรู้จักกันอย่างทั่วถึง

2. ให้ผู้เข้าร่วมแยกกับเพ่ือนที่มาจากองค์กรเดียวกัน โดยให้ทุกคน 

สละที่นั่งจนคละกันทั่วเริ่มกิจกรรมแนะน�าตัวโดยให้แนะน�าช่ือตัวเองพร้อม

ต่อท้ายด้วยค�าคล้องจองเป็นธีมต่างๆ (เช่น ของฝาก อาหาร หรือชื่อจังหวัด) 

และวนไปเรื่อยๆ จนครบรอบวงโดยไม่ให้ซ�้ากัน หากซ�้าให้มีการท�าโทษ 

เล็กน้อย

3. จับกลุ่มแบบสุ่ม เช่น จับกลุ่มตามเดือนเกิด วันเกิด นับเลขตาม

จ�านวนกลุ่ม เป็นต้น จากนั้นให้ท�าความรู้จักเพื่อนในกลุ่มภายในเวลา 

ที่ก�าหนดโดยระบุรายละเอียดที่ต้องการไม่ต�่ากว่า 3 อย่าง หลังจากนั้นผู้น�า

กิจกรรมทวนถามผลทุกครั้ง ควรท�า 2-3 ครั้ง 

4. ให้แต่ละกลุ่มหยิบอุปกรณ์ที่ทีมงานเตรียมไว้ 

- ท�าความรู้จักเพื่อนในกลุ่ม

- สร้างข้อตกลง กตกิามารยาทในการอยูร่่วมกนัโดยระบเุป็นสิง่ทีค่วร

ท�า และไม่ควรท�าจากผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง (เขียนลงในประดาษ Flip Chart 

ของกลุ่ม)

5. แต่ละกลุ่มน�าเสนอ โดยสมาชิกกลุ่มเสนอร่วมกัน

Tips

- หลังจากมอบหมายกิจกรรมควรให้ผู้เข้าร่วมทวนซ�้าค�าสั่งเสมอ

- เมื่อตั้งกติกาในกิจกรรมแต่ละครั้งควรให้ยึดมั่น และควบคุมให้เป็น

ไปตามข้อตกลงไม่หละหลวม

- คอยกระตุ้นเตือนผู้เข้าร่วมระหว่างท�ากิจกรรมด้วยท่าที และวาจา

สนกุสนานเพือ่สร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง ผ่อนคลายจะช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมปลด

ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
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- เมือ่ผู้เข้าร่วมต้องต้ังเป้าหมายหรอืสร้างผลลพัธ์จากกจิกรรม ควรย�า้

เรื่องการคิดเชิงบวก และการสร้างความสุขเสมอ

- เมื่อท�าได้ดี และถูกต้องควรได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมกิจกรรม 

เช่น ได้รับเสียงปรบมือ หรือค�าชมเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 4 

กระบวนการเรียนรู้ (1)

โดย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 - เพือ่เรยีนรู ้และท�าความเข้าใจเรือ่งการบรหิารจดัการหนี ้และการ

วางแผนการเงิน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

องค์ความรู้ / ทักษะ 

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. เรียนรู้เร่ืองการบริหารจัดการหนี้สินโดยให้แลกเปลี่ยนไอเดียเรื่อง

นิสัยการใช้เงินของคนไทย 

2. ท�ากิจกรรมร่วมผ่านเกมส์การเงินโดยให้โจทย์สถานการณ์สมมุติ 

และให้ผู้เข้าร่วมช่วยตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ เพือ่บรหิารการเงนิของตวั
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ละครในสถานการณ์ต่างๆ จนได้ผลลัพธ์ทางการเงินของแต่ละคน เช่น การ

บันทึกรายรับรายจ่าย การใส่ภาระหนี้ การทดลองคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ

ต่างๆ เป็นต้น

3. สรุปองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปสาระส�าคัญ

การบริหารจัดการหนี้ 

เงิน คือ สิ่งที่เอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้า และสร้างความมั่งคั่งเผื่อไว้

ใช้หลงัจากไม่ได้ท�างานแล้วจากงานวจิยัเรือ่งความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม

ทางการเงินของคนไทย พบว่าในหนึ่งรอบปีจะมีอย่างน้อย 1 ครั้ง ที่คนจะมี

เงินไม่พอใช้อย่างน้อย 1 เดือน และมักแก้ปัญหาด้วยเงินกู้ และมีสถิติเรื่อง

ขาดแคลนเงินส�ารองสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่ท�าการส�ารวจ

นิสัยการใช้เงินของคนไทยจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ซื้อสิ่งที่อยากได้ก่อนสิ่งที่จ�าเป็น

- ใช้เงินล่วงหน้าแล้วค่อยคิดหาวิธีใช้หนี้

- ไม่ท�าบัญชีใช้จ่าย

- เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

- ใช้เงินเกินฐานะ

- ชอบซื้อของลดราคา

- =สมการแห่งความมั่งคั่ง รายได้ เงินออม ค่าใช้จ่าย
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หลักการบริหารเงิน

- ออมก่อนใช้เสมอ

- เงินออม คือรายจ่ายในอนาคตให้ลงบันทึกเป็นรายจ่าย

- หน้ีทีด่ ีคอื หนีท้ีส่ร้างรายได้หรอืสร้างความมัน่คงระยะยาว เช่น หนี้

เพือ่การศกึษา หน้ีเพือ่การประกอบอาชพีทัง้อาชพีหลกัและรอง หรอืหนีเ้พือ่

ซื้อบ้าน เป็นต้น

- หนีท้ีไ่ม่ด ีคอื หน้ีจากการสร้างความสขุสบายอย่างไม่สมเหตผุล และ

ไม่สร้างรายได้ เช่น ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือหนี้การพนันหรือเสี่ยงโชค

- ควรแยกบญัชเีงนิออม และบญัชค่ีาใช้จ่ายออกจากกนัอย่างเดด็ขาด

- ควรเกบ็เงนิออมเผือ่ฉกุเฉนิเป็นก้อนแรกเสมอแล้วค่อยเกบ็เงนิออม

เพื่อกรณีอื่นๆ

- ควรช�าระหน้ีอย่างต่อเน่ือง และสม�า่เสมอโดยไม่ควรผดินดัเกิน 3 งวด

- เรยีงล�าดบัในการช�าระหนีโ้ดยอาจเลอืกปลดอนัทีห่มดเรว็ทีส่ดุก่อน 

หรือจ่ายอันที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนก็ได้

การวางแผนการเงิน

- หมั่นบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม�่าเสมอ

- แบ่งก้อนเงินเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หนี้สิน เงินออม และค่าใช้จ่าย

- บรหิารเงนิให้เหมาะสมโดยส่วนหน้ีสนิไม่ควรเกนิ 1 ใน 3 ของรายรบั

- ควรลงทุนในกองทุนอย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้างผลตอบแทนส�าหรับ

อนาคต

- ออมก่อนสบายกว่าเพราะดอกเบี้ยจะช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

- หัดวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยใช้สูตร 

 เงินส�าหรับใช้จ่าย + รายได้พิเศษ – ค่าใช้จ่ายจริง 

 ว่าผลลัพธ์แต่รอบนั้นคงเหลือหรือใช้เกิน

- ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นออกไปบ้างจะช่วยให้มีเงนิเหลอืเกบ็มากขึน้

- ทรัพย์สินไม่ได้สะท้อนสถานะหรือความมั่งคั่งที่แท้จริง
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- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ มีจุดเด่น ผลตอบแทน ความเสี่ยงไม่

เหมือนกัน ควรเลือกเหมาะสมกับความต้องการ

- ควรตั้งเป้าหมายในการออมเสมอทั้งระยะสั้น และระยะยาว เช่น 

เพื่อปลดหนี้ เพื่อเกษียณ เพื่อลงทุน เพื่อตามฝัน หรือเพื่อฉุกเฉิน

- ไม่ควรค�้าประกัน

Tips

- ควรใช้สือ่ต่างๆ เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารเพือ่ให้การเรยีนรูเ้ป็นไป

อย่างกระชับ เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพ เช่น สื่อภาพ วิดิโอ หรือเกมส์

- วิทยากร และทีมงานควรให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบ

ผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงอธิบายเพิ่มเติมหน้าห้องเมื่อพบปัญหาหรือข้อค�าถาม 

ที่น่าสนใจเพื่อให้รับรู้ร่วมกัน

- เมื่อจบกิจกรรมแต่ละขั้นตอนควรมอบหมายให้ผู ้เข้าร่วมสรุป 

ความรู้ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นต่อกิจกรรมเพื่อเป็น

แนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยวิทยากรพึงท�าเช่นเดียวกัน
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 5

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ COMMUNITY

วัตถุประสงค์

 - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมใหม่ 

(Community) ระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการด้วยกนั และคนในองค์กรทีม่าด้วย

กันจะได้มีโอกาสสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจากการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. สร้างกติกาในการแต่งกายร่วมกันเป็นธีม (ชุดนักเรียน) เสริมสร้าง

ความสามัคคีในทีมงาน เป็นน�้าหนึ่งในเดียวกัน

2. ใช้เกมส์สันทนาการต่างๆ ในการท�ากลุ่มสัมพันธ์ 

3. ให้โอกาสผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม และ

แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก

Tips

ควรเลือกเกมส์ทีต้่องเล่นเป็นหมูค่ณะ คือเล่นได้ทกุคนร่วมกนัหรอืแบ่ง

เป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วแข่งขนัแบบทมี เพือ่ช่วยพฒันาทกัษะการท�างานเป็นทมี 

การดงึศกัยภาพของเพือ่นร่วมทมี การมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมในภาพรวม และ

การวางแผนเพื่อท�าสิ่งต่างๆ ให้ได้ภายในเวลาและกติกาของผู้น�าเกมส์
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม Community

ภาพบรรยากาศกิจกรรมยืดเหยียด

ขั้นตอนที่ 6 

กิจกรรมกายบริหาร

วัตถุประสงค์

- เพื่อยืดเหยียดร่างกาย กระตุ้นการท�างานของระบบต่างๆ ฝึกสมาธิ 

และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนเป็นแถวมีระยะสองช่วงแขนต่อคนท�าท่า 

กายบริหารตามคลิปประกอบ โดยมีผู้น�าในการท�ากายบริหาร (วิทยากร)  

อยู่ด้านหน้า 

Tips

วิทยากรฝึกฝนท่าทางต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถน�ากิจกรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 7 

กระบวนการเรียนรู้ (2)

วัตถุประสงค์

- เรียนรู้เรื่อง 5 ส.กับการเพิ่มผลผลิต

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

- องค์ความรู้

- ทักษะ

- ทัศนคติเชิงบวก

- กระบวนการในการท�างาน

ข้อตกลงในการเรียนรู้

- ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมทั้งกลุ่มและเดี่ยว

- ท�างานภายในเวลาที่ก�าหนด และทรัพยากรที่ก�าหนด

- เปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. จัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยู (ไม่ใช้โต๊ะ) ผู้เข้าร่วมทุกคนหันหน้าเข้าหากันที่

กลางวงเพือ่สะดวกต่อการท�ากจิกรรม เน้นการปฏบิตั ิคดิตาม และลงมอืท�า

2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ด้วยวิธีการสุ่ม พร้อม

แจกกระดาษโพสท์อิทให้แก่ทุกกลุ่ม

3. ให้ผูเ้ข้าร่วมแต่ละคนเขยีนความเข้าใจเกีย่วกบั 5 ส. ลงบนโพสท์อทิ

ภายใต้ค�าถามว่า “5 ส. คืออะไร?” เพ่ือสอบทานความเข้าใจพร้อมส่ง 

ตัวแทนกลุ่มน�าเสนอผลงาน

4. แจกกระดาษ Flipchart ให้แต่ละกลุ่ม โดยให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

ช่วยกันเขียนว่า “ท�าไมต้องท�า 5 ส.?” พร้อมส่งตัวแทนกลุ่มน�าเสนอ 

ผลงาน
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5. แจกปากกาให้ผู้เข้าร่วมทุกคนพร้อมแจกเอกสารคนละ 1 ชุด โดย

ให้วางปิดไว้เพื่อรอท�าพร้อมกัน แจ้งกติกาการเล่นเกมส์ และลงเวลาที่ใช ้

ในการเล่นเกมส์

6. วิเคราะห์หลักในการเล่นเกมส์ และการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล 

เพื่อประเมินเรื่องการแก้ปัญหาและการเพิ่มผลผลิต (ในการเล่นเกมส์) ให้มี

ประสิทธิภาพกว่าเดิม

7. เริ่มเล่นเกมส์เดิมหลายๆ ครั้ง โดยปรับเปลี่ยนเง่ือนไขหรือกติกา 

บางอย่างไปเรื่อยๆ เพื่อเรียนรู้การน�าวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ไปปรับใช้ให้ได้

ผลผลิตที่มากขึ้นในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน

8. ทุกกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินผลของกลุ่มจากการ

เล่นเกมส์ในแต่ละรอบ เช่น เวลาทีเ่รว็หรอืช้าทีส่ดุของแต่ละรอบ สิง่ทีไ่ด้จาก

การเล่นเกมส์เขียนลงในกระดาษ Flipchart พร้อมน�าเสนอ

9. วิทยากรบรรยายสั้นๆ พร้อมเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการท�า 5ส. 

ประกอบการบรรยาย

10. ทุกกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อตอบปัญหาในหัวข้อ 

“ปัญหาและอุปสรรคในการท�ากิจกรรม 5 ส. มีอะไรบ้าง?” และ “จะใช้

วิธีการอะไรที่จะท�าให้คนในหน่วยงานของท่านท�า 5ส.?” ภายใต้เวลา 

ที่ก�าหนดพร้อมน�าเสนอผลงานของกลุ่ม

11. วิทยากรสรุปองค์ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ

ภาพบรรยากาศการทํากิจกรรม
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สรุปสาระส�าคัญ

“5 ส.” ประกอบด้วย “ส.สะสาง, ส.สะดวก, ส.สะอาด, ส.สร้าง

มาตรฐาน, และ ส.สร้างวินัย”

1. ส.สะสาง เป็นการลดความสูญเปล่า

2. ส.สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

3. ส.สะอาด การตรวจสอบความสูญเปล่า

4. ส.สร้างมาตรฐาน สร้างมาตรฐานการท�างานให้เป็นระบบ

5. ส.สร้างวินัย สร้างมาตรฐานและสร้างผู้น�า

เครื่องมือสนับสนุนประสิทธิภาพ 5 ส. ได้แก่ VCS (Visual Control 

System) ใช้ได้กับกระบวนการของสะสาง สะอาด สะดวก เช่น ป้ายแสดง

สถานะต่างๆ บอร์ด แสดงดัชนีต่างๆ การน�าเสนอผล เป็นต้น 

 

Tips

เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และทดลองลงมือท�าด้วยตนเอง 

มกีารลองผดิลองถกูผ่านการออกแบบกจิกรรมเพือ่ให้เกดิความประสบการณ์ 

และการตระหนักรู้ด้วยตนเอง โดยมวีทิยากรคอยชีแ้นะแนวทาง และควบคมุ

กระบวนการเรียนรู้อย่างถูกขั้นตอน
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Reflection

1. สิ่งที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงก็คือความรู ้ทั้งหมดที่ได้มาที่ยังท�า 

ไม่ต่อเนื่อง ไม่ส�าเร็จ เราต้องท�าก่อน โดยไม่ลืมว่าการขับเคลื่อนองค์กรเป็น

แรงส�าคัญที่จะท�าให้โครงการนี้ส�าเร็จ

2. ประทับใจที่เราอยู่ร่วมกันในกิจกรรม ได้ยิ้มให้กัน มีความรู้สึกดีๆ 

ให้แก่กันโดยไม่มียศ ไม่มีต�าแหน่งใดๆ

3. ก่อนหน้านี้เป็นคนที่การเงินล้มเหลวมากก็เลยตัดสินใจมาฟัง

บรรยายครั้งนี้ ตอนนี้รู้แล้วว่าจะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง

4. มาเข้าร่วมอบรมกับ SHARE มา 3 ปีแล้ว ประทับใจในวัฒนธรรม

ต่างๆ ที่ SHARE สร้างมันแน่นมากเจ๋งมาก

5. สิ่งที่จะน�าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในองค์กรก็คือ โครงการออม 

ก่อนเกษียณตั้งใจจะน�าไปท�าให้กับพนักงานได้มีชีวิตที่ดีก่อนเกษียณ และมี

เงินออมอย่างปลอดภัย

6. ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้เห็นภาพชัดเจนจะขอน�ากิจกรรมนี ้

ไปต่อยอดใช้ในการ Training ต่อไป และอยากขอความร่วมมือจากพี่ๆ  

ไปช่วยสร้างกันรับรู้ด้วยกัน

7. จะวางแผนการออมให้เป็นแบบแผนมากกว่านี้ ส่วนเรื่อง 5ส.  

จะเร่ิมจากการท�าตัวเองให้ดีก่อน แล้วค่อยน�าไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆ  

ในองค์กร

8. ชอบสังคมแห่งการแบ่งปันแบบนี้ ทั้งประสบการณ์เจ็บ การจน  

การเก็บเงินให้ได้ดี และหวังว่าเราจะเป็น Sharing Society แบบนี้ต่อไป

ภาพบรรยากาศการทํากิจกรรม
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วิทยากร 
คุณอังคณา ภิญโญกุล (SHARE เตย)   คุณศมานนทิ์ สิงหนิก (SHARE เนส)
ที่ปรึกษาด้าน Happy Workplace มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
สร้างสุข “กระจายความสุขสู่สังคม” 
ครั้งที่ 4

“สุดยอดบริหารโครงการ 
ปรับสมดุลชีวิตให้ดีขึ้น พูดง่ายแต่ทํายาก”

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรม กรีน พาร์ค รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนที่ 1

เกริ่นน�าและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

- เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ ให้พร้อมรับ

กิจกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะมาถึง

- เพื่อสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันให้ผู้เข้าร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมี

กติกาและมารยาทตลอดกิจกรรม



Societal Happiness SHAREing

45

ภาพบรรยากาศการทํากิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- ผู้เข้าร่วมใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้จัดท�าป้ายช่ือด้วยตัวเองภายในเวลา

ที่ก�าหนด

- ให้ผู้เข้าร่วมจับกลุ่มย่อยแบบสุ่ม จากนั้นให้ท�าความรู้จักเพื่อนใน

กลุ่มภายในเวลาและหัวข้อที่ก�าหนด เช่น ชื่อ บริษัท ของที่ชอบกิน เป็นต้น

- ให้แต่ละกลุ่มย่อยหยิบอุปกรณ์ที่ทีมงานเตรียมไว้ สร้างข้อตกลง 

กติกามารยาทในการอยู่ร่วมกัน โดยระบุเป็นสิ่งที่ควรท�า และไม่ควรท�าจาก

ผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง (เขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่ของกลุ่ม)

- แต่ละกลุม่ย่อยส่งตวัแทนมาร่วมกนัรวบรวมรายการของแต่ละกลุม่

ย่อยให้เป็นแผ่นเดียวกัน โดยข้อที่ซ�้าสามารถรวมกันได้ เพื่อท�าเป็นสรุปของ

ห้อง

- ตัวแทนน�าเสนอข้อสรุปของกติกาในการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม

- ทุกคนร่วมกันตั้งชื่อกลุ่มเพื่อใช้ร่วมกัน ร่วมกันเสนอชื่อแต่งตั้ง

หัวหน้ากลุ่ม

- คิดท่าประจ�ากลุ่มพร้อมแสดงร่วมกัน
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ขั้นตอนที่ 2

แนะน�าทีมงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อท�าความรู้จักสมาชิกในกลุ่มและทีมงาน สร้างความเป็นกันเอง

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

- แนะน�ากลุ่มวิทยากร จากมูลนิธิฯ (SHARE) ท�าหน้าที่ในการก�ากับ

ดูแลและน�ากิจกรรมต่างๆ 

- แนะน�ากลุ่ม Facilitator ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่มอาสาสมัครที่เคย

เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace มาก่อน ท�าหน้าทีช่่วยอ�านวยกจิกรรม

และดูแลความเรียบร้อย

- ชี้แจงก�าหนดการกิจกรรม

- แจ้งขั้นตอนการประเมินกิจกรรม การเข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์

กลาง (Line กลุ่ม)

Tips

- ควรใช้ชื่อเล่นเพื่อให้รู้สึกเป็นกันเอง และผ่อนคลาย ไม่เครียด

- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร และฝึกฝน 

การเปิดใจรับนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท�างาน และชีวิต

ประจ�าวันอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศการแนะนําทีมวิทยากร
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- Line Application สร้างกลุ่มเพื่อติดตาม สอบถาม แบ่งปันข้อมูล

ในเรือ่งต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ และใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการสร้างสังคม

ใหม่ (Community) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน

- www.menti.com สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต ์

ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตใช้ในการท�า

แบบสอบถามในกลุ่มผู้เข้าร่วมซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ออกมาในทันทีที่กลุ่มท�า

เสร็จ ท�าให้ผู้ด�าเนินกิจกรรมสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมหรือติดตามข้อ

บกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที 

ขั้นตอนที่ 3 

ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมกลุ่ม

วัตถุประสงค์

- เพื่อละลายพฤติกรรม เปิดใจรับการเรียนรู้ ฝึกสมาธิและการท�างาน

เป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติ และมีน�้าใจ ภายในเวลาจ�ากัด

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

จบัคูท่�ากจิกรรมกลุม่ในรูปแบบเกมส์ เพือ่ละลายพฤตกิรรมและฝึกการ

ท�างานเป็นทีมในเวลาจ�ากัด

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 4 

กระบวนการเรียนรู้ (1)

วัตถุประสงค์

- เพ่ือเรียนรู้และท�าความเข้าใจในหลักการของการบริหารโครงการ 

Happy Workplace

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ตัง้โจทย์ในการจบักลุม่ โดยให้ผูเ้ข้าร่วมทดลองจดักลุม่โดยใช้วธิกีาร

ต่างๆ ตามทีก่�าหนด เพือ่เรยีนรูท้ีจ่ะเลอืกใช้กลวธิสีูค่วามส�าเรจ็ทีแ่ตกต่างกนั

2. ผู้บรรยายสรุปสาระส�าคัญ

3. กิจกรรมฝึกการคิดเชิงบวกด้วยการเอ่ยถึงสิ่งดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้อง 

หลงัจากนัน้ลองจบักลุม่ย่อยตามโจทย์ทีก่�าหนด เช่น มสีไตล์ทีเ่หมอืนกนั จาก

นั้นกลุ่มย่อยปรึกษากันในกลุ่ม ว่าแต่ละกลุ่มมีความเห็นต่อโจทย์อย่างไร จึง

ท�าให้เลือกมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วส่งตัวแทนน�าเสนอ 

4. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยให้ทุกคนวางมือหลังศีรษะ ตั้งสมาธิ 

กล่าวพร้อมกันว่า “วันนี้เป็นวันดี ฤกษ์ดี สถานที่ดี ต�าแหน่งหน้าที่  

ยศฐาบรรดาศักดิ์ เราจะไม่ให้มันอยู ่กับเรา เพราะมันหนักเกินไป  

เราจะวาง เราจะทิ้ง” แล้วท�าท่าโยนออกไป

5. กิจกรรมกลุ่มผู้เข้าร่วมจัดกลุ่มย่อย ช่วยกันระดมความคิดในหัวข้อ 

แรงจูงใจในการท�างานของทีมงาน Happy Workplace โดยเน้นย�้าให้เขียน

ให้เข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนั้นออกมาน�าเสนอทีละกลุ่มย่อย

6. กิจกรรมกลุ่มย่อยสมมุติให้แต่ละกลุ่ม คือ 1 บริษัท ให้ระดมสมอง

ในหัวข้อหากบริษัทของเราจะท�าโครงการ Happy Workplace นโยบาย

ความสุขของเราคืออะไร พร้อมระบุผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome & 

Output) ที่ทีมงาน และองค์กรต้องการ พร้อมพิจารณาว่าสามารถเป็นจริง

ได้หรือไม่ ทดลองระบุตัวชี้วัดความส�าเร็จของผลลัพธ์ท่ีก�าหนด โดยเน้นให้

เขียนแล้วสามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน แล้วน�าเสนอ 
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7. ผู้บรรยายทวนถามถึงกติกาการอยู่ร่วมกันของกลุ่มที่ได้ตกลงกันไว้

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปองค์ความรู้ลงบนกระดาษ พร้อมส่งตัวแทน

น�าเสนอ

สรุปสาระส�าคัญ

จุดเริ่มต้นของการบริหารโครงการ Happy Workplace คือ การท�า 

ความเข้าใจในตัวโครงการ Happy Workplace หรอืการเป็นองค์กรสขุภาวะ

เสยีก่อนรวมทัง้มกีารปรบัทศันคติในเชงิบวก หลงัจากนัน้เมือ่เริม่ท�าโครงการ

แล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ที่ประยุกต์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตามโจทย์ที่ได้มา

ในแต่ละครั้งโดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ หรือองค์ประกอบแบบเดิม เช่น 

กรอบงบประมาณ หรือรูปแบบของกิจกรรมที่เคยพบจากประสบการณ์  

ซึง่จะกลายเป็นกบัดกัทางความคดิท�าให้ไม่สามารถยดืหยุน่ได้มากเท่าทีค่วร

จะเป็น หากท�าได้จะท�าให้สามารถบริหารโครงการให้มีโอกาสประสบความ

ส�าเร็จได้มากขึ้น ในบางครั้งแม้ว่าผู้บริหารจะสนับสนุนในการท�าโครงการ 

ทั้งในด้านงบประมาณและนโยบายแล้ว ผู้จัดโครงการก็อาจจะยังประสบ

ปัญหาพนักงานไม่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุ การที่ผู้จัด

โครงการมักจะคิดเองตามที่ตนอยากได้โดยไม่ได้มีประเมินหรือส�ารวจความ

ต้องการก่อน รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางท่ีเหมาะสม 

โดยบุคคลที่เหมาะสม ผู้จัดควรจะคอยสังเกตปัจจัยที่ท�าให้พนักงานเข้าร่วม 

และไม่เข้าร่วมในแต่ละครั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

เวลาทีจ่ะจัดท�าโครงการใดๆ กต็ามจะประกอบด้วยบคุคล 3 กลุม่ ได้แก่ 

ผู้บริหาร ทีมงาน และพนักงาน โดยผู้บริหารมักจะต้องการผลลัพธ์ที่ส่งผล 

กระทบต่อก�าไร ชื่อเสียง ลดการลาออก และการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัย

ต่างๆ เหล่านีส้ามารถเกดิขึน้ได้จากการทีพ่นักงานมสีขุภาพท่ีด ีแข็งแรง ท�าให้

หยุดงานน้อยลง เพราะการที่พนักงานหยุดงาน 1 คน ก็ท�าให้ประสิทธิภาพ

ขององค์กรตกไป 1 คนเช่นกนั แม้จะไม่ใช่ผลผลติทีผู่บ้รหิารต้องการโดยตรง

แต่กม็ส่ีวนเกีย่วข้องกนัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ในส่วนของทมีงานหากไม่มคีวาม
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สุขในการท�าโครงการก็จะท�าให้ไม่อยากท�างานส่งผลให้ไม่สามารถคิด

โครงการที่น่าสนใจออกมาได้ แต่หากทีมงานท�าด้วยความรัก ความอยาก  

จะกลายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าโครงการไปโดยปริยาย 

แรงจงูใจในการท�างานของทมีงาน Happy Workplace เพือ่มัง่สูค่วาม

ส�าเร็จ จากการระดมสมองมีความหลากหลาย เช่น ก�าลังใจจากเพื่อน 

ร่วมงาน ข้อแนะน�า และค�าติชมที่ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือและการ

ให้ความส�าคญัจากคนในองค์กรผลตอบรบัเชงิบวก การท�างานอย่างต่อเนือ่ง

ผู้น�าองค์กรมีส่วนร่วม และเป็นตัวอย่างให้กับพนักงาน รางวัลตอบแทน 

ทีมงาน ค�าพูดเชิงบวกจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การยอมรับจากผู้บริหาร 

เป็นต้น ซึง่ทมีงานควรวเิคราะห์ว่าแรงจงูใจดงักล่าว เป็นแรงจงูใจเชงิอารมณ์

หรือการกระท�า หากแรงจูงใจดังกล่าวเป็นแรงจูงใจในเชิงอารมณ์ เช่น 

ต้องการค�าชื่นชม โอกาสที่ทีมงานจะได้ตามหวังนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะไม่

สามารถคาดหวังสิ่งเหล่าน้ีจากผู้ร่วมงานหรือพนักงานได้ เนื่องจากขาด 

หลักเกณฑ์ในการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับความเป็นจริง

 สิ่งที่ควรจะมีในการบริหารโครงการก็คือ ผู้บริหารสนับสนุนเชิง 

วิสัยทัศน์ ความรู้ แรงจูงใจ ทรัพยากร และแผนการปฏิบัติงาน ในส่วนของ

ทีมงานกไ็ม่จ�าเป็นต้องมจี�านวนเยอะแต่ต้องมคีณุภาพ คอืมคีวามคดิ มคีวาม

ตั้งใจจริงในการท�า มีความพยายามและความรู้ มีจิตอาสาและเสียสละ  

มีความมุ่งมั่นและประสบการณ์ รวมถึงต้องมีโอกาสและเวลาท่ีจะน�ามาใช้ 

ในการด�าเนินโครงการ ดังนั้น การสนับสนุนของผู้บริหารที่ส�าคัญที่สุด ก็คือ

การสนับสนุนในด้านทรัพยากร โดยเฉพาะด้านคนและเวลาในการท�า

โครงการ ซึ่งหากคนท�างานสามารถด�าเนินงานได้อย่างเป็นธรรมชาติในชีวิต

ประจ�าวันในสถานที่ท�างาน โครงการบางอย่างก็อาจจะไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงานเลยกไ็ด้ เช่น การหมัน่ยิม้ในทีท่�างาน ไม่โวยวายเมือ่ลกูน้อง

ท�าผิด รู้จักสอบถามเพื่อหาจุดแก้ไขอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากผู้บริหารไม่มอบวิสัยทัศน์หรือวางนโยบายแก่ทีมงาน และ

พนักงาน กจ็ะไม่สามารถท�างานได้อย่างมีทศิทาง ไม่ทราบวา่ท�าไปเพือ่อะไร 

หรือใครจะได้ประโยชน์ โดยทีมงานเองก็ต้องมีความรู้ และมีการสร้างแรง
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จูงใจต่อทุกฝ่ายในการท�าโครงการ รวมถึงมีแผนการท�างาน มีการสร้าง 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เมื่อได้

รับการประกาศให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบแล้ว

จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท�าโครงการที่ประสบความส�าเร็จ โดยรูปแบบที่

แนะน�า คือ กิจกรรม Kickoff ซึ่งเป็นการเชิญทุกฝ่ายมารวมกันเพื่อรับทราบ

ในเวลาเดยีวกนั หลงัจากน้ันผูจั้ดการโครงการจึงมหีน้าท่ีเผยแพร่การประกาศ

ความมุ่งมั่นของผู้บริหารด้วยวิธีการอื่นๆ อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการท�าหนังสือ

อย่างเป็นทางการให้ผู้บริหารหลายๆ ไฟล์ได้ลงนามรับทราบเรื่องดังกล่าว

ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจตรงกัน มีพันธะสัญญาที่ชัดเจนเป็น

ลายลักษณ์อักษร

ในการเขียนโครงการ Happy Workplace จะต้องมีการก�าหนด

นโยบายความสุขพร้อมระบุผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome & Output)  

ที่ทีมงานและองค์กรต้องการ ซึ่งทีมงานจะต้องพิจารณาว่าสามารถเป็นจริง

ได้หรือไม่ ระบุตัวชี้วัดความส�าเร็จของผลลัพธ์ที่ก�าหนดโดยเน้นให้เขียนแล้ว

สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายชัดเจน Output ที่ดีจะต้องบอกว่ามีอัตราการ 

เพิ่มหรือลดเท่าไหร่ ทั้งนี้อาจระบุเป็นเปอร์เซ็นท์หรือจ�านวนที่ชัดเจน มีการ

ระบุว่าใช้เครื่องมืออะไรในการชี้วัด โดยการท�า Happy Workplace จะมี

เครื่องมือหลักๆ ทั้งหมด 3 เครื่องมือในการวัดผล ได้แก่ Happinometer 

ซึ่งใช้วัดความสุขระดับบุคคล, Happy Workplace Index หรือ MapHR  

ใช้วัดความสุข ระดับองค์กรใน 5 มิติ และเครื่องมือเพื่อวัดผลลัพธ์ผลิตภาพ 

(Productivity) 
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ขั้นตอนที่ 5 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

 - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมใหม่ 

(Community) ระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการด้วยกนั และคนในองค์กรทีม่าด้วย

กันจะได้มีโอกาสสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจากการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. สร้างกติกาในการแต่งกายร่วมกันเป็นธีม “ALOHA Party” เสริม

สร้างความสามัคคีในทีมงาน เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

2. ใช้เกมส์สันทนาการต่างๆ ในการท�ากลุ่มสัมพันธ์ 

3. ให้โอกาสผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม และ

แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Community

ภาพบรรยากาศการทํา Workshop
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Tips

ควรเลือกเกมส์ทีต้่องเล่นเป็นหมูค่ณะ คือเล่นได้ทุกคนร่วมกนัหรอืแบ่ง

เป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วแข่งขนัแบบทมี เพือ่ช่วยพฒันาทกัษะการท�างานเป็นทมี 

การดงึศกัยภาพของเพือ่นร่วมทมี การมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมในภาพรวม และ

การวางแผนเพื่อท�าสิ่งต่างๆ ให้ได้ภายในเวลาและกติกาของผู้น�าเกมส์

ขั้นตอนที่ 6 

กิจกรรมกายบริหาร

วัตถุประสงค์

- เพื่อยืดเหยียดร่างกาย กระตุ้นการท�างานของระบบต่างๆ ฝึกสมาธิ 

และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมยนืเป็นแถว มรีะยะสองช่วงแขนต่อคน ท�าท่ากาย

บรหิารตามคลิปประกอบ โดยมผีูน้�าในการท�ากายบรหิาร (วทิยากร) อยูด้่าน

หน้า 

Tips

วิทยากรฝึกฝนท่าทางต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถน�ากิจกรรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมยืดเหยียด
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ขั้นตอนที่ 7

กระบวนการเรียนรู้ (2)

วัตถุประสงค์

 - เพื่อเรียนรู้ และท�าความเข้าใจในเรื่องสมดุลชีวิต Work Life  

Balance ด้วยความสุขในและนอกงาน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ผู้บรรยายชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ Share Happiness Model 

2. ผู้เข้าร่วมชมวิดิโอแนะน�า Happy 8

3. ผู้เข้าร่วมจับกลุ่มย่อยด้วยวิธีสุ่ม ร่วมกันคิดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ 

Happy 8 ทั้งที่เคยเห็น เคยท�า หรืออยากจะท�าโดยเขียนรายการช่ือของ

กิจกรรมออกมาให้ได้เยอะที่สุด และครบทั้ง 8 Happy และส่งตัวแทนกลุ่ม

น�าเสนอ

4. ผู้เข้าร่วมแบ่งรายการกิจกรรมที่ได้เป็นกิจกรรมนอกงาน และ

กิจกรรมในงาน

5. ผู้เข้าร่วมทดลองคิดกิจกรรม Happy 8 ที่สามารถแฝงในงานได้

พร้อมส่งตัวแทนน�าเสนอ

6. ผู้เข้าร่วมลองยกตัวอย่างพฤติกรรมเกี่ยวกับ Happy 8 ที่สามารถ

แฝงเข้าไปในการท�างานได้ พร้อมส่งตัวแทนน�าเสนอ

7. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนทดลองเขียนทุกข์ของตนเองในองค์กร

8. ผู้เข้าร่วมชมวิดิโอตัวอย่างองค์กรที่ท�าโครงการด้าน Work Life 

Balance

9. วิทยากรสรุปองค์ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ

10. ทุกกลุ่มสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับกิจกรรม
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สรุปสาระส�าคัญ

ตาม Share Happiness Model ในแต่ละองค์กรจะมปัีญหาทัง้ในด้าน

พนักงานไม่มคีวามสขุ คณุภาพชวีติไม่ด ีตามโมเดลนีจ้ะมกีระบวนการต่างๆ 

เพื่อปรับสมดุลชีวิตให้ดีขึ้น 

Life Skill ได้แก่ Happy 8 + 1 หรือความสุข 8 ประการ พร้อมด้วย

ความสุขด้าน Work Life Balance

Happinometer เป็นเครื่องมือในการวัดความสุขระดับบุคคล เพื่อใช้

ประเมนิความสขุทัง้ 8 +1 ตัว ของคนในองค์กรเมือ่ประเมนิแล้วแต่ละองค์กร

จะต้องเลือกจัดอันดับความส�าคัญในการแก้ปัญหา โดยเลือกความสุขที่ได้

คะแนนต�่าที่สุดขึ้นมาท�าก่อน เพราะถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้น 

ในองค์กร 

Work Skill แบ่งเป็น Soft Skill และ Hard Skill ซึ่งแต่ละองค์กร 

จะมีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน ในการท�ากิจกรรมควรท�าทั้งเรื่อง Work 

Skill และ Life Skill ควบคู่กันไป

กิจกรรมนอกงาน และในงานมีความส�าคัญใกล้เคียงกันซ่ึงผู ้จัด

โครงการส่วนใหญ่มักเน้นกิจกรรมนอกงาน และผลที่ได้คือความไม่ต่อเนื่อง 

เพราะเมื่อพนักงานกลับเข้ามาท�างานตามปกติก็ยังมีความเครียดอยู ่ 

เหมือนเดิม เช่น กิจกรรม Happy Body นอกงานอาจจะเป็นเรื่องการ 

ออกก�าลงักายหรอือาหาร แต่กจิกรรมในงานจะเป็นเรือ่งของการเคลือ่นไหว

ที่ส่งผลต่อการท�างาน ซึ่งช่วยพัฒนาด้านการท�างานไปพร้อมๆ กับพัฒนา

ร่างกาย กิจกรรมในงานจึงเป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณและเวลาไม่เยอะ

สามารถท�าได้ทันที

วิธีในการหากระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ 

สมุทัย นิโรธ มรรค คือ รู้ว่าอะไรคือปัญหา รู้สาเหตุของปัญหา รู้ว่าปัญหา 

มีทางออก และรู้วิธีการแก้ปัญหาแล้วน�าไปสู่กระบวนการท่ีจะใช้ในองค์กร 

ประกอบด้วย 7 ข้อ คือ
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1. หาปัญหา และอุปสรรค ด้วย Happinometer และ MapHR

2. หาสาเหตุหรือรากของปัญหาในองค์กรเดียวกัน ปัญหาเดียวกันแต่

อาจจะมีสาเหตุของปัญหาที่ไม่เหมือนกันในคนแต่ละกลุ่มหรือแผนก

3. หาวิธีการแก้ไขป้องกัน

4. เสาะหาองค์ความรู้ที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา

5. ทบทวนวิธีการในการแก้ไขปัญหา และป้องกัน

6. โชว์ และแชร์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ทั่วทั้งองค์กร

7. ประยุกต์ใช้ และขยายผลให้ทั่วทั้งองค์กร

ตัวอย่างขององค์กรที่ปรับสมดุล Work Life Balance ได้ดี เช่น ไร่

ก�านัลจุลใช้หลัก “เก่ง ดี มีสุข” ฝึกให้พนักงานกล้าแสดงออก มีภาวะผู้น�า 

ให้พนักงานสามารถโชว์ศกัยภาพได้เตม็ที ่ทดสอบความรูแ้ละฝึกทกัษะให้ได้

มาตรฐานขององค์กร มกีารก�าหนดวฒันธรรมองค์กรดูแลทกุคนเหมอืนคนใน

ครอบครัว มรีอยยิม้ในการท�างาน เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง และมคีวามสขุในการ

ท�างานด้วยการแฝงกิจกรรมเข้าไปในงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดู

งานภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ 

ในการท�าโครงการต่างๆ มุมมองของทีมงาน ผู้บริหาร และพนักงาน 

ย่อมมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารมักจะมองเรื่อง Work Skill ส่วนทีมงาน

เน้นเรื่องของ Life Skill ทุกฝ่ายจึงควรปรับแต่งโครงการให้มีความสมดุลกัน 

และด�าเนินงานไปพร้อมๆ กันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของทั้งสองฝั่ง

ภาพบรรยากาศการทํา Workshop
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วิทยากร 
คุณอังคณา ภิญโญกุล (SHARE เตย)   คุณศมานนทิ์ สิงหนิก (SHARE เนส)
ที่ปรึกษาด้าน Happy Workplace มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 

ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ

สร้างสุข “กระจายความสุขสู่สังคม” 
ครั้งที่ 5

“Upgrade สุของค์กรยุค 2030 สุขต่อไม่รอแล้วนะ”
วันที่ 25-26 มกราคม 2562

ณ โรงแรม ลีฟวัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 1

ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมกลุ่ม

วัตถุประสงค์

- เพือ่ละลายพฤตกิรรม เปิดใจรบัการเรยีนรู ้ฝึกสมาธ ิและการท�างาน

เป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติ และมีน�้าใจภายในเวลาจ�ากัด

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. เร่ิมต้นด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมสันธนาการเป็น

เครื่องมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท�าความรู้จักกันอย่างทั่วถึง

2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท�าป้ายชื่อของตัวเอง และคล้องคอเอาไว้
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3. ให้ผู้เข้าร่วมลกุขึน้ยนื แยกกบัเพือ่น ผูน้�ากจิกรรมให้โจทย์ในการจดั

กลุ่ม เช่น จับคนที่มีนาฬิกา จับคนที่ใส่แจ็คเก็ต เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย 

และคุ้นเคยกับเพื่อนๆ ในห้อง 

4. จับกลุ่มแบบสุ่มตามจ�านวนที่ก�าหนด จากนั้นให้ท�าความรู้จักเพื่อน

ในกลุม่โดยแนะน�าตวัจากป้ายชือ่และทีม่า เช่น ชือ่บรษิทั เป็นต้น ควรท�า 2-3 

ครั้ง สลับจ�านวนไปเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท�าความคุ้นเคยกันโดย

รอบ

5. ให้ผู้เข้าร่วมคิดท่าประจ�าตัว และแนะน�าตัวพร้อมท่าประกอบให้

คนในกลุ่มทราบ โดยผู้น�ากิจกรรมสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน โดยให้ท�าวน

ไปรอบกลุ่ม

Tips

- คอยกระตุ้นเตือนผู้เข้าร่วมระหว่างท�ากิจกรรมด้วยท่าที และวาจา

สนกุสนานเพือ่สร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง ผ่อนคลายจะช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมปลด

ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

- เมื่อท�าได้ดี และถูกต้องควรได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมกิจกรรม 

เช่น ได้รับเสียงปรบมือ หรือค�าชมเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 2 

เกริ่นน�า และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

- เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้พร้อมรับ

กิจกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะมาถึง

- เพื่อสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันให้ผู้เข้าร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมี

กติกา และมารยาทตลอดกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบกิจกรรม

2. แนะน�าทีมงาน และทีมวิทยากร

a. แนะน�ากลุ่มวิทยากรจากมูลนิธิฯ (SHARE) ท�าหน้าที่ในการก�ากับ

ดูแล และน�ากิจกรรมต่างๆ 

b. แนะน�ากลุ่ม Facilitator ซึ่งคัดเลือกมาจากกลุ่มอาสาสมัครที่เคย

เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace มาก่อนท�าหน้าทีช่่วยอ�านวยกจิกรรม 

และดูแลความเรียบร้อย

3. แจ้งก�าหนดการตลอดกิจกรรม

4. แจ้งขั้นตอนการประเมินกิจกรรมการเข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์

กลาง (Line กลุ่ม)

5. สร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน เช่น การเปิดใจรับการเรียนรู้ และ

กิจกรรมต่างๆ การท�าความรู้จักเพ่ือนใหม่และทีมวิทยากร การฟังเมื่อม ี

คนพูด การคิดเชิงบวก การตรงต่อเวลา เป็นต้น
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Tips

- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร และฝึกฝนการ

เปิดใจรับนวัตกรรม รวมถึงการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการท�างาน และ

ในชีวิตประจ�าวันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Line Application สร้างกลุ่ม

เพ่ือติดตาม สอบถาม แบ่งปันข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

และใช้เป็นเครือ่งมอืในการสร้างสงัคมใหม่ (Community) ระหว่างผูเ้ข้าร่วม

โครงการด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 3 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

“เรื่องมุมมองใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม”

โดย คุณสุรัชวดี ไกรสร

รองผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ บรษัิท มลิล์คอน สตลี จ�ากดั (มหาชน)

วัตถุประสงค์

- เพื่อเรียนรู้โอกาสในการด�าเนินธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. กิจกรรมจัดกลุ่มเพื่อร่วมท�าเวิร์กชอปในหัวข้อ “ประเทศไทยมีดี

อะไรบ้าง?” เพื่อหาจุดเด่นหรือศักยภาพของประเทศในเชิงธุรกิจ โดยใช้

กระดาษแผ่นใหญ่ (Flipchart) และปากกาที่เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมต้องท�าให้

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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เสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด พร้อมน�าเสนอ

2. กิจกรรมจัดกลุ ่มเพื่อร่วมท�าเวิร์คช้อปในหัวข้อ “แต่ละภาค 

มีดีอะไร?” เพื่อหาจุดเด่นหรือศักยภาพของภูมิภาคในเชิงธุรกิจโดยใช้

กระดาษแผ่นใหญ่ (Flipchart) และปากกาที่เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมต้องท�าให้

เสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด พร้อมน�าเสนอ

3. สรุปองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปสาระส�าคัญ

 ประเทศไทยมดีอีะไรบ้าง? จากความคดิเหน็ของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

- 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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ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นชาติมหาอ�านาจทาง Logistic  

ในภมูภิาคอาเซยีน เนือ่งจากเป็นทางผ่านจากอนิเดียมาสูอ่นิโดนเีซยี สามารถ

ท�าธุรกิจเพื่อตอบรับโอกาสที่มี เช่น ในจังหวัดสตูลซ่ึงต่อไปอาจจะม ี

ตัดคลองเชื่อม 2 ทะเล เช่นนี้จะท�าให้สตูลกลายเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ธรรมชาติของคนไทยมีความกตัญญู ธุรกิจที่เหมาะกับความกตัญญู 

เช่น Health Care เพื่อตอบรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ คนไทยท�าให้คนอื่น

รู้สึกว่าอภิสิทธิ์ เช่น บัตรต่างๆ สิทธิ์ในการเข้าถึงที่นั่งพิเศษ พื้นท่ีพิเศษ  

ของฟรี การดูแลหรือบริการของพนักงานส่วนต่างๆ ซึ่งคนไทยค่อนข้างเก่ง

ในเรื่องการบริการ คนไทยสุขง่ายทุกข์ยาก ชอบพักผ่อน ชอบท�าสิ่งที่มี 

ความสุข

เศรษฐกิจที่เหมาะกับเราก็คือ ลัลล้าอีโคโนมี เหมาะกับคนไทยยุค 4.0 

ต้องท�างานที่สนุกถ้าไม่สนุกไม่อยากท�า ชอบกินกินได้ 24 ชม. กรุงเทพฯ 

ครองอันดับสุดยอดจุดหมายปลายทาง 2 ปีซ้อน 

	เรื่องที่จะเปลี่ยนไปจนถึงปี 2030

1. เทคโนโลยีการฝังตัวเราจะมีรอยสักดิจิตอลส�าหรับการปลดล็อค 

สิ่งต่างๆ 

2. การมองการควบคุม เช่น แว่นสายตาเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตซึ่งมี

จ�าหน่ายจริงแล้ว

3. อินเตอร์เน็ตสวมใส่ได้ เช่น สมาร์ทวอช

4. คอมพิวเตอร์พบได้ทั่วไป

5. อินเตอร์เน็ตเข้าได้ทั่วโลก

6. รถเมล์มีอินเตอร์เน็ตฟรี

7. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ในกระเป๋ากางเกง เช่น สมาร์ทโฟน ไอแพด

8. มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคลาวน์

9. Internet of things ทุกอย่างเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
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10. เมืองอัจฉริยะ

11. Big data

12. รถยนต์ไร้คนขับ

13. ปัญญาประดิษฐ์

14. หุ่นยนต์

15. บิตคอย บล็อคเชน

16. เศรษฐกิจแบ่งปัน

17. การพิมพ์ 3 มิติ

18. การตัดต่อยีนส์

19. รถยนต์ตรวจสอบสภาวะของคนขับได้

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 4

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้น�าทีมยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะเพื่อมุ่งสู่อนาคตข้างหน้า

ต้องเตรียมพร้อมและท�าอย่างไร

โดย คุณณัฐรินทร์ พงษ์วิทยภานุ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อซูซุกาญจนบุรี จ�ากัด

สรุปสาระส�าคัญ

บริษัท อซูซุกาญจนบุรี จ�ากัด เป็น Family Business ในจังหวัด

ี

ี
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กาญจนบรุ ีภายใต้กลุม่โล้วเฮงหมง ซึง่ท�าหลากหลายธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลง

จากรุ่นสู่รุ่นคือเริ่มต้นตั้งแต่ยุคของเหล่าอากงเหล่าอาม่าที่เสื่อผืนหมอนใบ

มาจากเมืองจีนเป็นยุคบุกเบิกไม่ค่อยมีเงินมากนัก พอมาในรุ่นที่ 2 คือ  

รุน่ลกูพยคัฆ์มลีกูอยู ่5-6 ท่าน ท่านหนึง่คอือากงของวทิยากรทีพ่ยายามสร้าง

ธรุกจิซึง่เหล่าอากงกท็�ามาระดับนึงจนมธีรุกจิอยูป่ระมาณ 5 อย่าง ในสมยันัน้ 

ใช้วิธีจับฉลากว่าลูกคนไหนจะได้ธุรกิจอะไร ซึ่งอากงของวิทยากรจับฉลาก 

ได้ธุรกิจมอเตอร์ไซค์ก็เปิดเป็นบริษัทขายฮอนด้า ยามาฮ่า ภายใต้ช่ือ  

โล้วเฮงหมง ซึ่งอาม่าอากงก็มีลูกประมาณ 9 คนด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ  

คุณพ่อของวิทยากรก็เข้าสู่ยุคของการต่อยอดธุรกิจให้ใหญ่ และมีหลายๆ 

ธุรกิจขึ้นไป ส่วนตัววิทยากรอยู่ในเจน 4 ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง 

ให้ทันต่อยุคดิจิตอล ซึ่งความกังวลของเราในฐานะรุ่นลูกค้าก็คือความยั่งยืน

ขององค์กรต่อไปในอนาคต เพราะมันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงถ้าใครวิ่ง

ไม่ทันคือล้มทันที

จากวันที่มาเปิดกิจกรรมจ�าหน่ายรถมออเตอร์ไซด์ทางโล้วเฮงหมง 

ก็ได้รับการติดต่อจากอิซูซุเพื่อให้เป็นดีลเลอร์จ�าหน่ายรถยนต์ในจังหวัด

กาญจนบุรี เน่ืองจากเห็นว่าผลประกอบการค่อนข้างดีมียอดขายในหลาย

จังหวัด ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 3 สาขาในเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น 

โดยยังคงมีธุรกิจจ�าหน่ายรถมอเตอร์ไซค์กว่า 40 สาขา ในหลายจังหวัด 

ในภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีกิจการในกลุ่มโล้วเฮงหมงซึ่งมีเครือญาติด�าเนิน

กิจการอยู่ เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์รวมถึงคอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม  

รวมกว่า 20-30 โครงการ และบรษัิทควกิลซิซิง่ทีม่สีามร้อยสาขาทัว่ประเทศ 

และก�าลังจะน�าเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงธุรกิจออนไลน์ คือ Tarad.com 

จากตรงนั้นในฐานะลูกซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มอิซูซุธุรกิจส่วนหนึ่ง

ประมาณ 5 ธุรกิจ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ คือการท�างานหน้าที่เพื่อครอบครัว

หรอืเพือ่ลกูหลานในตระกลูโล้วเฮงหมงเขาสร้างมาเขาเหนือ่ยมากกว่าจะมา

ถึงตรงนี้ จริงๆ มันก็มีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจนตอนนี้เอามาท�าเป็นหนังสือ

เพือ่ขอบคณุรุน่ก่อนๆ ทีท่�ากนัมาว่ากว่าจะมวีนัน้ีได้กไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย มนัเหนือ่ย 
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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

ต้องมองว่าทุกปีที่เราอยู่ในบริษัทใดๆ นั้นเราเติบโตขึ้นไหม เราเก่งขึ้นไหม 

เราจะอยู่ตรงนี้ไปตลอดหรือไม่ ก็ไม่ใช่ เราอยู่ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เติบโต

เติบโตในที่นี้ คือ อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ ความคิด ทุกอย่างมาจาก

ประสบการณ์ทั้งสิ้น แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ไขว่คว้าสิ่งนั้นเอาไว้เราจะไม่ได้อะไร

กลบัไปจากบรษิทัน้ีเลย เราจะบอกพนักงานเสมอว่าให้คณุท�าให้เตม็ทีเ่ราเปิด

เสรีทางความคิดน�าเสนอได้เต็มที่เรายินดี ถ้าคุณท�าตามวิธีของคนเก่าแล้ว

มันไม่ใช่วิธีของคุณถ้างั้นถ้าเป็นตัวคุณคุณจะท�าให้มันเจ๋งขึ้นได้ยังไง คุณโชว์

ศกัยภาพตรงนัน้มา คุณกจ็ะเติบโตเป็นระดับทีส่งูขึน้ได้โดยไม่ต้องรออายงุาน 

วันนี้ถ้าเรากลับไปดูตัวอย่างคนที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านบางคนท�างานตั้งแต่

ยงัเรียนหนังสือวนันีจ้บมากพ็ร้อมแล้วออกมากเ็ป็นนกัธรุกจิได้เลย และมเีงนิ

ร้อยล้านแล้ว ซึง่แต่ละคนกไ็ม่ใช่ว่าเส้นทางจะโรยด้วยกลบีกหุลาบอยูท่ีว่่าเขา

มีความมุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนเขาล้มมาแล้วกี่ครั้งเขาไม่ได้บอกอาจจะเป็น

ร้อยรอบแล้ว แต่ว่าเขาก็ลุกขึ้นแล้วเผชิญหน้ากับปัญหาตรงนั้นทุกคนเจอ

ปัญหาเจอวิกฤตเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้มันได้โอกาส ดังนั้น ไม่ว่าเราจะเป็น

พนักงานหรือเป็นผู้บริหารสิ่งที่ส�าคัญคือทุกวันที่เราท�างานเราต้องเรียนรู ้

กบัการท�างานของเรา และยนิดเีปลีย่นแปลงเพราะเราต้องเปลีย่นแปลงเพือ่
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ตอบรับส่ิงใหม่ๆ เพราะโอกาสเข้ามาตลอดเวลา สมมติุวนันีม้ผีูจ้ดัการคนหนึง่

ลาออก เราจะหันมามองพนกังานภายใตเ้ราก่อนถ้าเกดิวนันีเ้ราเห็นไฟในตัว

คุณเราก็จะเลือกคุณขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการต่อไป ดังนั้น สิ่งส�าคัญคือ

การโชว์ศกัยภาพของตัวเองให้นายเหน็รวมถงึเพือ่นร่วมงานด้วยถ้าเราเก่งข้ึน

ทกุวนั ทกุคนมองเหน็ทกุคนยอมรับมนักจ็ะไม่มข้ีอกงัขาอะไรท่ีคณุจะได้เลือ่น

ข้ัน วทิยากรในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของธรุกจิต้องบอกว่าต้องรบัภาระหลายอย่าง 

มนัไม่ได้ง่ายในเมือ่คณุพ่อคณุแม่ท�ามาดขีนาดนีเ้ราในฐานะทีต้่องมาดแูลต่อ

เราจะท�าให้มันดีขึ้น แย่ลง หรือว่าคงเดิม สิ่งที่ส�าคัญเลยคือรักในงานถ้าคุณ

ไม่รกัในธรุกจิทีพ่่อแม่ท�ามาให้มนักย็ากแต่ถามว่าเราจะสานต่อในสิง่ทีท่�ามา 

50 ถงึ 60 ปีได้อย่างไร ซึง่การท�าชือ่เสยีงทีด่ใีห้กบัวงศ์ตระกลูกไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย

มันต้องใช้เวลา

วิสัยทัศน์ คือ เราจะเป็นผู้น�าในกลุ่มธุรกิจรถยนต์อีซูซุท่ีได้รับความ 

เชื่อมั่นจากคู่ค้าและลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการท�างานและการให้บริการ

ที่เป็นเลิศ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรรวมทั้งยึดมั่นความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
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พันธกิจ คือ 

1) เป็นตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์อีซูซุที่ส่งมอบคุณภาพ และมาตรฐาน

การให้บริการระดับสากลเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

2) มุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการท�างาน และการให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง

3) ยึดมั่นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร เพราะเรา 

เชื่อมั่นว่าเมื่อบุคลากรมีความสุขในการท�างานย่อมส่งมอบงานบริการที่มี

คุณภาพ

4) ยึดมั่นการท�างานอย่างโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อ

สังคม

 

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 ถ้าพนักงานเห็นว่าสภาพของการด ู

มคีวามมัน่ใจ ผูบ้รหิารลยุ ทกุสิง่อย่างลงตวัตอบโจทย์กบัตวัของพนกังานเอง

ลกัษณะการท�างานคล้ายๆ กนั ชอบการท�างาน ชอบการเปลีย่นแปลงไม่ชอบ

อยู่เฉยๆ คุณก็จะสนุกกับการอยู่ในองค์กรนั้นๆ
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เป้าหมายอีซูซุกาญจนบุรี

จะต้องมีบุคลากรที่เก่งขึ้นดีขึ้น และสุขขึ้นเพราะว่าเราต้องการความ

ยั่งยืนของทั้งพนักงาน และองค์กรนี่คือผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้แต่กว่าจะได้

ตรงนั้นเราก็จะต้องผ่านกระบวนการหลายๆ อย่างท้ังมีการอบรมพัฒนา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�า Brain Storm การท�า Action Plan รวมถึง

การท�า Happy workplace เมื่อพนักงานมีความสุขและองค์กรมีความสุข

หรือไม่ บริษัทเมื่อท�าโครงการก็ต้องการผลก�าไรเพราะเราไม่ใช่องค์กรที่ไม่

แสวงหารายได้ เราจะมกีารชีแ้จงว่าจะผลประกอบการต่อปีนัน้เรามกีารแบ่ง

เป็นโบนัสให้พนักงานเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเราได้เยอะเขาได้เยอะวินวิน

ทั้งสองฝ่าย ถ้าหากพนักงานช่วยลดค่าใช้จ่ายโบนัสก็จะได้เพิ่มมากขึ้น 

ถ้าหากว่าพนักงานขายได้ดีขึ้นเราก็แบ่งปันผลก�าไรได้มากข้ึน เพื่อสร้างให้

พนักงานมีความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ถ้าหากอยากได้ก�าไรที่ดีขึ้น  

เงินเดือนที่ดีขึ้น โบนัสมากขึ้น ก็ต้องท�าผลประกอบการให้ดีขึ้น ตรงนี้ก็เป็น

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้มีพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทกับพนักงาน

 

Productivity

ในด้านของผลผลิตทั้งในเร่ืองบุคลากร องค์กร และทีมด�าเนินงาน 

จะต้องมีความสุขขึ้น ดีขึ้น และเก่งขึ้น โดยในแต่ละส่วนงานเราจะมี 

เครื่องมือต่างๆ เข้าไปช่วย support เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยทาง 

สสส. จะมีค�าแนะน�าในเรื่องของแบบสอบถาม และแบบประเมินต่างๆ  

ที่เป็นกลาง และให้เจ้าของเครื่องมือเป็นผู้วัดผล ถือเป็นความชัดเจนทั้งใน

ด้านของตัวพนักงาน และบริษัทว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเก่ียวกับความสุข 

กับการอยูใ่นองค์กร ช่วยให้พนักงานและบรษิทัได้มองเหน็ตวัเองอย่างชัดเจน

มากขึ้น จากข้อมูลที่มีความเป็นกลาง เป็นเหมือนเงาสะท้อนที่บอกกลับมา

ว่าตัวเองเป็นอย่างไร ซึ่งเราต้องมองบวกเข้าไว้มันเป็นส่วนส่งเสริม ผลักดัน

ให้เรารู้ตัวเอง มีทางออกว่าจะต้องท�าอะไรต่อไปต้องแก้ปัญหาอย่างไร 
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คนที่เป็นทีม Happy Workplace ต้องมีจิตใจที่ชอบในการช่วยเหลือ

ผู้อื่นคนเป็นผู้น�าก็ต้องมีความมั่นใจ และผลักดันให้โครงการด�าเนินต่อไป 

ให้ได้ ผู้บริหารไม่เสียเงินและเสียเวลาฟรีๆ การที่เขาให้เวลา และลงเงินกับ

โครงการตรงนี้ก็เพราะว่าเขาอยากให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุขจริงๆ 

ซ่ึงกข็ึน้อยูก่บัคนทีร่บัสารด้วยว่าเขายอมเปิดใจปรบัทศันคตหิรอืเปล่า ถ้าเขา

ไม่เปิดใจมันก็จะทุกข์อยู่อย่างเดิม ถ้าสุดท้ายแล้วเขาไม่ยอมเปิดใจก็ต้อง

ปล่อยวาง 

ส�าหรับกิจกรรมที่อีซูซุกาญจนบุรีท�าจะเป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้าง

สายสัมพันธ์ระหว่างแผนก และทุกฝ่ายจะเป็นคนร่วมกันท�า เช่น

1. โครงการตลาดนัดออนไลน์ 

พนักงานทุกคนจะมีสิทธิ์ในการขายของเพราะว่าพนักงานหลายคนมี

มากกว่า 1 Job หลังจากท�างานบริษัทเสร็จแล้วก็ไปขายของตลาดนัดต่อเรา

ก็เลยเปิดตลาดนัดในกลุ่มพนักงานให้คุณมีรายได้มากขึ้น เพราะว่าจากการ

ประเมินทุกคนไม่แฮปปี้กับรายได้ซึ่งการเปิดตลาดออนไลน์ให้สามารถ 

ขายของให้กบัพนกังานกนัเองได้มากขึน้กเ็ป็นช่องทางทีพ่นกังานจะมรีายได้

มากขึ้นนอกเหนือจากงานประจ�า หลังจากนั้นก็จะมีการท�าประเมินผลว่า

พนักงานมีรายได้นอกเหนือจากงานประจ�าเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็ขึ้น

อยู่กับประเภทของสินค้าที่ขายซึ่งบางครั้งตลาดนี้ก็ช่วยให้พนักงานไม่ต้อง

ท�างานเสริมที่อื่นอีกเพราะลูกค้าของพนักงานก็คือคนในบริษัทเดียวกันซึ่งมี

หลายร้อยคน ท�าให้รายได้เพิ่มมากขึ้นจนเพียงพออยู่ได้แล้ว 
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2. โครงการผู้ช่วยขาย

เน่ืองจากบรษัิทขายรถจะมกีจิกรรมการออกบธูเพือ่สร้างยอดขายเพิม่

เตมิ บางคร้ังก็มคีนแนะน�าซึง่เป็นอดีตพนกังานซึง่กจ็ะให้ค่าแนะน�าท�าให้เกดิ

เป็นรายได้พิเศษ บางครั้งพนักงานแค่โพสต์ใน Social Media ของตัวเองซึ่ง

บางครั้งก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวถ้าเขาสามารถแชร์ว่าเขาอยู่บริษัทนี้ 

บริษัทเขาขายรถเขาสามารถท�าให้เกิดการซื้อได้จากการโพสต์ของเขา  

เขากไ็ด้ค่าแนะน�าแล้วโดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องอยูแ่ผนกเซลล์ เรือ่งนีก้จ็ะตอบโจทย์

พนักงานในเร่ืองของการมีรายได้เพิ่มซึ่งทางบริษัทก็สามารถได้ยอดขาย 

เพ่ิมมากขึ้น ตรงนี้พนักงานกับบริษัทก็สามารถช่วยกันได้เมื่อบริษัทมี 

ยอดขายก�าไรมากขึน้บรษัิทกส็ามารถแบ่งปันกลบัมาเป็นโบนสั และเงนิเดอืน

ที่ดีขึ้นให้พนักงานได้
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3. โครงการสุขภาพของคนรุ่นใหม่ isk 

บริษัทก็ดูแลด้วยการตรวจสุขภาพ และให้หาทางป้องกันซึ่งพนักงาน

บางคนก็มีความเสี่ยงบางอย่างจากการท�างาน บริษัทก็ควรจะจัดการตรวจ

สขุภาพให้เหมาะสมกบัช่วงอาย ุและความเสีย่งของพนกังานคนนัน้ๆ รวมถึง 

ปรึกษาคุณหมอเพื่อหาวิธีป้องกันเพื่อให้พนักงานทุกคนแข็งแรงข้ึนใช้สิทธิ์

ป่วยน้อยลง แต่ถ้าพนกังานใช้ลาป่วยน้อยลงแล้วมาเพิม่ผลผลติให้กบับรษิทั

ก็เป็นเรื่องที่ดีกว่า รวมถึงการผลักดันให้พนักงานออกก�าลังกาย และดูแล

สุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วย
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4. โครงการจิตอาสาแบ่งปัน 

โครงการนี้จะท�าให้พนักงานอ่อนโยนขึ้นไม่เห็นแก่ตัว เป็นการฝึก 

การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ หลายๆ คนเคยชินกับการเป็นผู้รับอย่างเดียว 

ถ้าไม่ได้รับก็ไม่ให้ แผนกอื่นไม่ช่วยแผนกฉันก็ไม่ช่วยเหมือนกันแต่โครงการ

จติอาสาจะเป็นการแบ่งปันให้กบัผูอ้ืน่ทีเ่ราไม่รูจ้กั เมือ่เราเริม่ชนิกบัการเป็น

ผู้ให้เราก็จะท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
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5. โครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ 

เราให้ความส�าคัญกับอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยสร้างความตระหนัก

และท�าให้เกิดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นจะได้ไม่เป็นภาระ

ให้กับคนอื่นๆ ซึ่งเราสามารถรู้ได้จากการที่ลูกค้าเข้ามาเคลมเรื่องสีน้อยลง

เพราะว่าเกิดการเฉี่ยวชนกันน้อยลง
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6. โครงการพัฒนา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดแม้กระทั่งตัวผู้บริหารเองก็เช่นกันมีพนักงาน 

คนหนึ่งไปเรียนวิชา Story Telling Management ซึ่งเป็นเหมือนกัน 

เล่านิทานเพ่ือให้เกดิความเข้าใจง่ายซึง่เรากไ็ม่เคยได้ยนิค�านีม้าก่อน ผูบ้รหิาร

กม็คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องไปเรยีนเพือ่เปิดโลกทศัน์ให้มากขึน้ ความรูน้ีเ่ดีย๋วนี้

หาในออนไลน์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราก็สามารถหาผู้เช่ียวชาญ 

มาเสรมิได้ โครงการเหล่านีก้เ็ป็นโครงการทีเ่ราพยายามจะผลกัดนัให้เกดิขึน้

ซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วพนักงานก็เริ่มมีรายได้ที่ดีขึ้น มีความเป็นจิตอาสา

มากขึน้ โดยพนักงานเป็นผูเ้ริม่ต้นแทนทีบ่รษัิทจะเป็นฝ่ายเริม่ต้น แม้มจี�านวน

น้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยจึงอยากบอกทีมท�างานว่าอย่าท้อถึงแม้วันนี้จะมีคน

เข้าร่วมโครงการเพียงหนึ่งหรือสองคนก็ตาม สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลา แต่ว่า 

แม้เปลีย่นแปลงเลก็น้อยกย็งัดีกว่าอยูก่บัทีร่อให้คนอืน่มาฆ่าเราถ้าเราไม่ปรบั

หรือเปลี่ยน
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ผู้น�าในอนาคตควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

อย่างแรกคือเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งอาจจะ

มีผลกับธุรกิจของทุกท่านรวมถึงการขายการตลาดการสร้างธุรกิจการบัญชี

ทกุอย่างเปลีย่นหมด อย่างรปูแบบบญัชสีมยัก่อนกบัเดีย๋วนีค้นทีใ่ช้ในการท�า

บญัชกีล็ดลงซึง่อซีซูกุาญจนบรุกีท็�าให้กลายเป็นอกีหนึง่โครงการ ปีทีแ่ล้วลด

การใช้คนในการท�าบัญชีไป 5 คน ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้หลาย

แสนบาท เพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามาเราก็ใช้ระบบในการจัดการด้านบัญชี 

มากขึ้น ในวันนี้พนักงานจึงไม่ควรมองตัวเองให้เป็นแค่ระดับปฏิบัติการ 

อีกต่อไป แต่ควรจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปในระดับท่ีสูงกว่านั้นด้วยการ

พัฒนาความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง เพราะมันจะกลายเป็นความโดดเด่นท่ีท�าให้

เราสามารถอยูไ่ด้ในองค์กร นอกจากน้ีผูบ้ริหารทกุท่านจงึควรจะพฒันาทกัษะ

ใหม่ๆ อยูเ่สมอ ในทกุสายงานต้องพยายามพฒันาทกัษะให้ดใีห้เก่งยิง่ข้ึนเพือ่

เตรียมความพร้อมให้รบักบัการท�างานทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็มากขึน้ 

โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ ทีข่บัเคลือ่นยาก และใช้เวลาในการปรบัเปลีย่นมาก

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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นโยบายการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จ�ากัด  

ประจ�าปี 2562 ได้แก่

1) ส่งเสริมพัฒนาผลการด�าเนินงาน ได้แก่ การเพิ่มรายได้การลด 

ค่าใช้จ่าย และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานด้วย 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่

2) ส่งเสรมิพฒันาการบรหิารจัดการ 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

ตระหนักว่าเราอยู ่ในยุคที่ความเจริญทางวัตถุสูงมากแต่เราไม่สามารถ 

น�าความเจริญน้ันมาสร้างคณุภาพชวีติทีดี่ให้กบัประชากรโลก และสงัคมโลก

ได้ดีเท่าที่ควรจึงเป็นสาเหตุให้ผู้น�าทั้งหลายมองว่าภาวะผู้น�าของทศวรรษ

หน้าควรมี “จริยธรรม ใจกว้าง ยืดหยุ่น เป็นนักสื่อสาร และพัฒนาคน 

ที่สามารถร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้น�าองค์กรยุคใหม่ร่วมกัน”

“พนักงำนไม่ควรมองตัวเองว่ำเป็นแค่ระดับปฏิบัติกำร แต่ควรจะ

พฒันำตวัเองให้เก่งขึน้ในระดับทีส่งูกว่ำด้วยกำรพัฒนำควำมรู ้ตวัผูบ้รหิำรเอง 

ก็ควรจะพัฒนำทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ ต้องพยำยำมพัฒนำทักษะให้ดีให้เก่ง

เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 5 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เพื่อผ่อนคลายความเครียด สร้างความตื่นตัว และเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

เป็นการท�ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วยการเต้นประกอบเพลงต่างๆ  

อาจจะสลบัเป็นการเต้นแบบกลุม่ย่อย คู ่หรอืแบบเดีย่ว ใช้เวลา 10-15 นาที

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 6 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

“ผู้น�าและทีมยุคใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ

เพื่อมุ่งสู่อนาคตข้างหน้า”

โดย คุณมณฑล จันตราชู

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบบิแมก จ�ากัด

สรุปสาระส�าคัญ

ในยคุปัจจบุนันีเ้ราจะพฒันาองค์กรพฒันาคนในองค์กรอย่างไรเพือ่ให้

องค์กรไปรอด พนักงานยังอยู่กับองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
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เพราะเมื่อคนมีความสุขก็สามารถท�างานออกมาได้ดีขึ้น ในยุคปัจจุบัน 

การท�าธุรกิจความยากเท่ากับทางรอด หากท�าสิ่งที่ง่ายๆ ท่านก็จะไม่รอด 

เพราะว่าจะถกู Disrupt ผมเองเป็นเจ้าของธรุกจิทีส่ร้างมาด้วยมอืของตวัเอง

ไม่ใช่ทายาทธรุกจิ ดงันัน้ กว่าจะมวีนันีไ้ด้กไ็ม่ง่ายและต่อจากนีไ้ปกจ็ะยิง่ยาก

กว่าเดมิหากใครทีต่ดิตามการเปลีย่นแปลงกจ็ะเหน็ได้ว่ามนัค่อนข้างรวดเรว็ 

รุนแรง และไม่มีเวลารอคอยซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้น�าระดับไหนก็จะได้รับผล 

กระทบทั้งสิ้นจะปรับตัวหรือไม่ปรับตัว หรือปรับตัวช้าค่อยๆ ปรับไปจะอยู่

รอดอย่างไรก็ยังไม่รู้ เพราะอนาคตเราพยากรณ์ไม่ได้

ธุรกิจของผมเป็น ODM คือ รับจ้างผลิตไม่มีแบรนด์ของตัวเองผมเป็น

นักรับจ้างผลิตมืออาชีพ สินค้าของผม คือ “Car Seat” สิ่งที่ผมท�ามาตลอด 

คอื ต้องรูว่้าก�าลังท�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 

ได้ภาษาหรือไม่ ภาวะผูน้�าเราโอเคหรอืไม่ เรือ่งคนเราท�าได้หรอืเปล่า เราต้อง

ท�ามากน้อยแค่ไหนใช้เวลากี่ปี เป็นต้น

โลกยุคปัจจุบันอยู่ยาก ปั่นป่วน พยากรณ์อะไรไม่ได้ การมาถึงของยุค

ดิจิตอลเทคโนโลยีในด้านการสื่อสาร ยุคคนอ่านข่าวจากมือถือมากกว่า

หนังสือพิมพ์ต่อไปคงถึงคราวอาจารย์หรือครูในมหาวิทยาลัยอาจจะตกงาน

เพราะมีการสอนแบบออนไลน์ในทุกวิชา ในอนาคตเครื่องบินจะเป็นแบบไร้

คนขับ แม้แต่ประกันชีวิตก็ซื้อผ่านออนไลน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ค่อย

สนใจความจ�าเป็นหรอืธรรมเนียมปฏบิติัแบบด้ังเดิมถ้าหากค้นหาหนทางของ

ตัวเองเจอ

ต่อไปปัญญาประดิษฐ์จะท�างานแทนเรา ปัจจุบันงานบริการต่างๆ  

ก็โดนทดแทนไปเยอะ เช่น ในสายโรงแรมงานต้อนรับต่างๆ สืบเนื่องจาก

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมากเราเข้าใกล้ความเป็นอมตะ

มากขึ้น เพราะวิทยาการในการรักษาดีขึ้น ตายยากข้ึน มนุษย์เดินทาง 
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ไปเหยียบดาวอังคารได้ส�าเร็จแต่ความท้าทายในปัจจุบันยังมีเรื่องของการ 

ที่เราไม่สามารถพยากรณ์อะไรได้เลย เช่น เรื่องของพายุ สภาพอากาศ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีผลกระทบต่อธุรกิจโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลในด้านการขาย และงานบุคลากร เมื่อพูดถึงการ

เปลี่ยนแปลงกับการไม่เปลี่ยนแปลง เช่น Kodak, Motorola และ Nokia 

ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลค่าในตลาดมหาศาลในยุคนั้นใครๆ ก็อยากท�างานใน  

3 บรษิทันี ้แต่การทีไ่ม่เปลีย่นแปลงกท็�าให้ 3 บรษิทันีต้้องปิดกจิการไปอย่าง

เหลือเชื่อ ณ วันนี้ไม่ว่าจะบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็สามารถปิดกิจการได้ 

หากไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามเราควรมองการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ในแง่บวก บางคนกลัวว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะถูกทดแทนด้วย 

สิง่อืน่ๆ แต่ถ้าเรามองว่าการเปลีย่นแปลงมนัเป็นโอกาส และเราไม่มองว่าสิง่

น้ันเป็นปัญหาโอกาสกจ็ะเกดิกบัเรา ในด้านธรุกจิกเ็ช่นกนั เราควรมองว่าเป็น

โอกาสในการยกระดับองค์กร หรือการสร้างองค์กรให้เกิดการเติบโต ซึ่ง

การเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือทัศนคติของเราเอง ทัศนคติของเราก็คือ ความคิด

ถ้าเราคดิแบบไหนเรากจ็ะท�าแบบนัน้ เทคโนโลยไีม่ท�าให้องค์กรเจ๊งแต่เป็น

ผู้บริหารหรือพนักงานที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงต่างหากที่ท�าให้องค์กรเจ๊ง  

ถ้าโชคร้ายเจอผูน้�าทีไ่ม่ยอมเปลีย่นแปลง ไม่กระตอืรอืร้น มองอนาคตไม่เหน็ 

ตัดสินใจลาออกอาจจะดีกว่าเพราะมันไม่ก้าวหน้า หรือถ้าตัวเราเองเป็น 

นักเปลี่ยนแปลงก็ต้องกลับไปเปลี่ยนแปลงองค์กรของตัวเองเพื่อให้เกิดการ

เจริญเติบโตต่อไป 

ตอนนี้เราอยู่ในโครงการ Happy workplace เพื่อให้คนมีความสุข 

ในที่ท�างานเราก็ต้องกลับไปท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความสุข 

ในที่ท�างาน เพราะฉะนั้น เราต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเรา

เปลี่ยนแปลงตัวเองได้องค์กรก็ได้ด้วย 

ผมเองมาจากศูนย์หรือติดลบกว่าจะมีวันนี้ที่พอมีกินมีใช้ทั้งผม และ 

ลูกน้องเพราะเรามีโครงการ Happy Workplace ที่ทิ้งเอาไว้เป็นมรดก 
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ให้กับเรา ที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือ “โครงการการออม” ตอนนี้องค์กรผมมี

คนที่ร�่ารวยประมาณ 80% คนรวย หมายถึง คนมีตังค์ ตอนนี้พนักงาน 

ของผมทุกคนมีเงิน เป้าหมายคือทุกคนต้องมีเงินออมอย่างน้อย 6 เท่าของ

รายได้ต่อเดือน โครงการน้ีส่งเสริมให้เรามีเป้าหมาย และเราเพิ่งเปิดตัว

เวอร์ชั่นใหม่ โดยการน�าเงินไปต่อเงินซื้อสลากออมสินได้ลุ้นถูกรางวัล เดิม

เราบังคับให้พนักงานออมเงินแบบ Fix ยอด เช่น วันละ 50 บาท แต่หลังๆ 

เราเปิดฟรี ออมเท่าไหร่ก็ได้ เพราะพนักงานเริ่มเห็นว่าการออมมีประโยชน์ 

บางคนเดี๋ยวนี้ออมครั้งละ 1,000 บาท โดยเรามีกติกาว่าถ้าออมแล้วต้องไป

ให้สุดทางระหว่างทางจะไม่มีการเบิกออกมาใช้ เพราะไม่ใช่การออม 

เพือ่จะน�ามาใช้จ่าย เปลีย่นจากการออมเฉยๆ มาเป็นการออมเพือ่การเกษยีณ 

บางครั้งทีมที่ท�าโครงการก็ท้อท�าแล้วก็เหนื่อยมันจะมีกลุ่มคนที่ไม่ให้ความ

ร่วมมือ (มือไม่พายเอาเท้าราน�้า) ใช้แต่ปากท�างานก็มีมันก็เลยท้อก็อยากจะ

บอกว่าไม่มีอะไรง่าย แต่ถ้าเราท�าผ่านไปได้ผลลัพธ์ของมันจะงดงาม

วันนี้ผมได้รับผลกระทบทางด้านนวัตกรรม ลูกค้าต้องการเทคโนโลยี

ด้านการผลิตที่สูงขึ้น เร็วขึ้นในราคาที่แข่งขันได้มากข้ึน ผลิตภัณฑ์ทุกตัวท่ี

ลูกค้าสั่งตอนนี้ต้องใส่นวัตกรรมไว้ให้เต็มเราก็ต้องผลิตให้ได้ ธุรกิจเดี๋ยวก็จะ

โดน Disrupt ครั้งใหญ่ คือ การผลิตจะไม่ใช้เข็มและด้ายอีกต่อไป คือ จะมี 

นวัตกรรมที่ท�าให้ของสองสิ่งติดกันด้วยกาวร้อน เช่นนี้จะท�าให้เครื่องจักร 

ที่เรามีอยู ่กลายเป็นของที่ใช้ไม่ได้ ตอนนี้ก็ยังไม่รู ้ว ่าจะท�าอย่างไรกับ

เครื่องจักรที่มีอยู่จะทิ้งไปก็เสียเปล่า ต้องมานั่งคิดกับทีมว่าจะท�าอย่างไรต่อ

ไปดทีีจ่ะให้เครือ่งจกัรเก่ายงัใช้ได้ และเป็นการยกระดบัพฒันาให้ไปไกลกว่า

เดิม บางครัง้เครือ่งจกัรทีท่นัสมยัมากไ็ม่ครอบคลมุทัง้หมดมนัจะต้องเปลีย่น

รุน่การซ้ือเคร่ืองจกัรจงึไม่ตอบโจทย์เสมอไป เมือ่เลอืกทีจ่ะรบัเทคโนโลยใีหม่

เข้ามาก็ต้องเลือกอันที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยก็ต้องท�าได้หลายอย่าง 

ให้มันครอบคลุม ไม่ควร Single แต่เป็น Multiple คือ ท�าได้หลายอย่าง  

ต้องน�าผลที่ได้มาเทียบเคียงกันลงทุนไป 5 ได้ 10 เมื่อเราเป็นนักบริหาร 

เราจะต้องคิดได้ว่า เราลงทุนไปเท่าไหร่ ได้ผลกลับคืนเท่าไหร่ ไม่อย่างนั้น 

ก็เป็นหนี้ท่วมหัว
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แต่ถงึแม้จะไม่ใช่นกัธรุกจิจะเป็นแค่พนกังานกต้็องอยูใ่ห้รอดไม่เช่นนัน้

นั่งอยู่ดีๆ ก็อาจมีคนมานั่งแทนเราได้ อาชีพ หรือหน้าที่ในองค์กรที่อันตราย

ที่สุดก็คือหน้าที่ที่เป็น Specialist เช่น วิศวกร นักบัญชี หมอ ซึ่งมีความ 

เสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ได้ง่ายในอนาคต องค์กรจะต้องการ Generalist คือ 

คนทีรู่ล้กึและรูก้ว้าง นอกจากนีก้ต้็องคดิเป็นด้วยจะมคีณุค่าสงูกว่า เพราะ

สามารถท�าประโยชน์ให้บรษัิทได้เยอะ สามารถบรหิารงานในขอบเขตทีก่ว้าง

กว่าท�าสิ่งที่ซับซ้อนได้มากกว่า ไม่ต้องเก่งขั้นเทพ แต่บูรณาการได้ขั้นเทพ 

คนแบบนี้ก�าลังเป็นที่ต้องการ

ในองค์กรถ้ามคีนเก่งอยูค่นเดยีวกไ็ม่รอดการเป็นเจ้าขององค์กรกต้็อง

คิดถึงผลประโยชน์ขององค์กรก่อนเช่นกัน ตอนนี้องค์กรของผมมีเป้าหมาย

อย่างชัดเจน วิสัยทัศน์ก็เช่นกันผมพยายามบริหารงานให้โปร่งใส พนักงาน

ทุกคนรู้ว่าถ้าบรรลุ KPI แล้วจะได้อะไร ได้เท่าไหร่ ต้องปรับปรุงอย่างไร  

ผลลัพธ์ได้เกิน 100% องค์กรก็ต้องให้ผลตอบแทนที่คุ้มกับเขาพนักงานก็

แฮปปี้มากเพราะรู้ว่าท�าไปเพื่ออะไร และได้อะไร ได้เท่าไหร่ 

โจทย์ที่ผมต้องท�างานร่วมกับทีมงาน มีเป้าหมายกับทีมงานว่าเราจะ

ท�าอย่างไรให้การผลิตเบบี้ซีทมีประสิทธิภาพมากข้ึน เร็วข้ึน ราคาสามารถ

แข่งขันได้ ผมเองก็มีคู่แข่งแต่ไม่ถึงกับเป็นศัตรู ณ วันนี้โจทย์จากลูกค้า 

บอกว่าขอก�าหนดส่งสินค้าจาก 4 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ เราก็ต้องไปปรับ

ทุกอย่างให้ต้องเร็วขึ้นทั้งหมด ทั้ง Supplier ทั้งซับคอนแทรค การท�าตัวเรา

ให้ไวกย็ากแล้วการไปชวนคนอืน่ให้ไวด้วยยิง่ยากกว่า และอกีจดุหนึง่กค็อืตวั

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น Order ที่จะมาแบบไม่มีฝีเข็มอีกต่อไป ซึ่งเครื่องจักรที่เรา

มีอยู่ย่อมจะใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะไปต่ออย่างไร เมื่อผลิตภัณฑ์เปลี่ยน

ความต้องการลูกค้าเปลี่ยนก็กระทบกับกระบวนการขององค์กรซึ่งเมื่อมอง

ในระดับกระบวนการก็คิดว่าต้องการพัฒนาใน 3 ระดับ ประกอบด้วย

1. ระดบัใหญ่ คือการลงทนุในเคร่ืองจักรกลท่ีเป็น Automatic มากข้ึน 

ซึง่ในอนาคตถ้าสามารถสร้างสายการผลติแบบ Automatic ได้ด้วยกจ็ะดมีาก 

2. ระดบักลาง คอืเราน�าแนวคดิในการปรบัปรงุมาใช้แต่สิง่หนึง่ทีอ่ยาก
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ให้เกดิคอืเราอยากมรีะบบการผลติเป็นของตวัเองเหมอืนกบั Toyota ซึง่เรา

กเ็อาโครงการทีห่ลากหลายเข้ามาในองค์กร โดยเฉพาะในเรือ่งของซอฟต์แวร์

อย่างการซื้อเครื่องจักรเข้ามา 1 ตัว ก็ต้องซื้อค่าเขียนซอฟแวร์เพิ่มซึ่งราคา

แพงมากกว่าการซื้อฮาร์ดแวร์เสียอีก 

3. ระดับเล็กลงมาเราจะให้ความส�าคัญกับหน้างาน ข้อเสียของหน้า

งานคือเราไม่ค่อยมีวินัย 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 

“ไม่ว่ำบรษิทัจะเลก็ หรือใหญ่กส็ำมำรถปิดกจิกำรได้เช่นกนัหำกไม่ยอม

เปลี่ยนแปลง เรำควรมองกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในแง่บวกอย่ำกลัวกำร

เปลี่ยนแปลง มองว่ำกำรเปลี่ยนแปลงมันเป็นโอกำส โอกำสก็จะเกิดข้ึนกับ

เรำ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งกำรเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือทัศนคติของเรำเอง 

เทคโนโลยีมันไม่ท�ำให้องค์กรเจ๊งได้ แต่กำรเป็นผู้บริหำร หรือพนักงำนที่ไม่

ยอมเปลี่ยนแปลงต่ำงหำกที่ท�ำให้องค์กรเจ๊ง”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 7 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

“การพัฒนาองค์กรและบุคลากร”

โดย คุณอังคณา ภิญโญกุล Happy Workplace Expert

คุณสุรัชวดี ไกรสร รองผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อฝึกฝนทักษะความคิด และการต่อยอดองค์ความรู้สู่การน�าไปใช้

จริงในองค์กร

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดกลุ่มย่อย แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม และรองหัวหน้า

กลุ่ม ละลายพฤตกิรรมด้วยกจิกรรมกลุม่ทีเ่น้นการสร้างความร่วมมอืภายใน

กลุ่ม 

2. ผู้น�ากิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ซ่ึงต้องการ 

ให้เกิดการท�างานร่วมกัน โดยกล้าที่จะออกจากเง่ือนไขเดิมๆ และยอมรับ

ความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าในการแก้ปัญหา 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท�างานกลุ่ม และน�าเสนอ โดยให้ช่วยการคิด 

วิธีการในการพัฒนาคนไปสู่ปี 2030 ระดมสมองเขียนลงกระดาษแผ่นใหญ่ 

(Flip Chart) ภายในเวลาที่ก�าหนด 

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งแยกข้อมูลในกระดาษเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

เรือ่งใกล้ตวั และเรือ่งไกลตัว โดยให้ขดีทิง้เร่ืองทีใ่กล้ตวัออกไป เพราะไม่ทันใช้

สรุปสาระส�าคัญ

 แนวทางการพัฒนาคนไปสู่ปี 2030 จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม
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	การพัฒนาคนในด้านต่างๆ เช่น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความ

ภกัดใีนองค์กร คดินอกกรอบ มคีวามสขุในการท�างาน มเีป้าหมายในอนาคต 

รู้ลกึรูก้ว้าง ทศันคตท่ีิดี เปิดใจ มส่ีวนร่วมในการปรบัปรงุและวางแผนนโยบาย

ต่างๆ ในอนาคต การยอมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะได้หลายอย่าง 

พัฒนาความรู ้ในด้านทักษะต่างๆ มีจริยธรรม และคุณธรรม มีการให้ 

ค�าปรึกษาในการปรับตัว และพัฒนาทักษะต่างๆ สร้างการตระหนักรู้ให้กับ

พนักงานว่าสถานการณ์ของบริษัทเป็นอย่างไร มี Work Life Balance

	การพัฒนาองค์กรต้องมกีารต้ังเป้าหมายทีช่ดัเจน ส่งเสรมิการเรยีน

รู้ตลอดเวลา หาโค้ชดีๆ และมอบความรู้ให้กับเขาทุกคนจะต้องทันกับ

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

หรอืปรับแผนกให้มขีนาดเลก็ลง คดัคนทีเ่หมาะสมมาลงในต�าแหน่งทีเ่หมาะ

สมในสายงานที่ Create ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่องค์กรเป็นจุดเด่นแล้วแต่จุดด้อยออกไป  

ท�า Digital HR ใช้ Innovation ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ที่จะท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน 

การท�า SWOT Analysis เป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กร คือ การ

ดูตัวเองก่อนว่าอยู่ในระดับใด เมื่อก่อนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันในการท�า
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แต่เดีย๋วนีส้ามารถใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการท�าให้เสรจ็อย่างรวดเรว็ และ 

World Wide มากขึ้น หลีกเลี่ยงการเสียเวลาจัดการเรียกประชุมรวมกัน

ได้การน�าเทคโนโลยี AI และ Digital Transformation มาใช้มีผลกระทบ 

ทั้งในแนวบวกและแนวลบ เช่น คนตกงานหรือมีการท�างานน้อยลง แต่ก็มี

ผลกระทบแนวบวก คอื งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้มมีาตรฐานมากขึน้น�ามา

สู่เร่ืองของการคิดนอกกรอบจะได้มีความคิดพัฒนาการเรียนรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ การวางแผนบริหารจัดการ การอยู่ร่วมกัน และการท�างาน 

เป็นทีม การเจรจาต่อรอง และสร้างทักษะการเป็นผู้น�าใช้วิธีการใหม่ๆ มาใช้

ในการท�างานเป็นการปรับทัศนคติเพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง 

ที่จะเกิดขึ้น RE-Engineering การปลูกฝังให้คนเป็น Facilitator ให้องค์กร

ทันสมัยทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 

เทรนด์ของปี 2030 คือการผลิตบุคลากรมากขึ้นจากยุค 30 ปีที่แล้ว 

ประเทศไทยมคีนเยอะเกนิไปให้มกีารคมุก�าเนดิ รณรงค์ให้มลีกูเพยีง 1-2 คน 

ตามแบบแผนเดียวกัยประเทศญี่ปุ่น คือ ตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่แล้วเกิดคนน้อยลง

ต้องใช้ผู้สูงอายุท�างานมากขึ้น ซึ่งในไทยและต่างประเทศอย่างยุโรปและ

สหรัฐอเมริกากลายเป็นโลกของผู้สูงอายุ ภายใน 30 ปีข้างหน้า คนกลุ่มนี้ 

จะต้องใช้แรงงานจากผู้สูงอายุมากขึ้น ธุรกิจในประเทศไทยก็จะต้องเปลี่ยน

ไปเพราะในโลกกว่า 70% จะกลายเป็นผูส้งูอาย ุเราซึง่เป็นกลุม่อตุสาหกรรม

โรงงานจะท�าอย่างไรให้สามารถใช้ผู ้สูงอายุเข้ามาท�างานในโรงงานได้ 

หากไม่ปรับวิธีคิดก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ 

โลกจะมีทรัพยากรที่น้อยลงประเทศจะประสบปัญหาเรื่องของฝุ่น 

ขาดแคลนต้นไม่ในการดูดซับหรือช่วยเหลือในเรื่องของฝุ่นละออง เรา 

ขาดแคลนออ็กซเิจนกบัน�า้ น�า้ในแม่น�า้ล�าคลองจะเน่าเหมน็ น�า้ขวดจะมรีาคา

เพ่ิมสูงขึ้น ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานจะมีการหมุนเวียนน�้าอย่างไรให้

สามารถใช้ได้ในอนาคต

โลกไร้พรมแดนจะควบคุมอย่างไรให้เกิดประโยชน์ โทรทัศน์เริ่ม 

หายไป ทุกอย่างถูกน�ามาเป็นศูนย์รวมอยู่ในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดมีการใช้
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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�าได้ยากหรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่

น�าไปปฏิบัติว่าลงมือท�ามากน้อยอย่างไร ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมจะต้องมี

การเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดีก่อนพฤติกรรมถึงจะออกมาดี

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 8

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสังคมใหม่ 

(Community) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และคนในองค์กรท่ีมา 

ด้วยกันจะได้มีโอกาสสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจากการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. สร้างกติกาในการแต่งกายร่วมกันเป็นธีม เสริมสร้างความสามัคคี 

ในทีมงาน เป็นน�้าหนึ่งในเดียวกัน

2. ใช้เกมส์สันทนาการต่างๆ ในการท�ากลุ่มสัมพันธ์ 

3. ให้โอกาสผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม และ

แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก

Tips

ควรเลอืกเกมส์ทีต้่องเล่นเป็นหมูค่ณะ คือเล่นได้ทุกคนร่วมกนัหรอืแบ่ง

เป็นกลุม่ย่อยๆ แล้วแข่งขนัแบบทมี เพือ่ช่วยพฒันาทกัษะการท�างานเป็นทมี 

การดงึศกัยภาพของเพือ่นร่วมทมี การมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมในภาพรวม และ

การวางแผนเพื่อท�าสิ่งต่างๆ ให้ได้ภายในเวลา และกติกาของผู้น�าเกมส์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 9

กิจกรรมกายบริหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อยืดเหยียดร่างกาย กระตุ้นการท�างานของระบบต่างๆ ฝึกสมาธิ 

และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนเป็นแถวมีระยะสองช่วงแขนต่อคนท�าท่า 

กายบริหารตามคลิปประกอบ โดยมีผู้น�าในการท�ากายบริหาร (วิทยากร)  

อยู่ด้านหน้า 

Tips

วิทยากรฝึกฝนท่าทางต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถน�ากิจกรรม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

“Team และการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขในยุค 2030”

โดย คุณสมานนทิ์ สิงหนิก Happy Workplace Expert

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

3. ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีคนที่มีจากบริษัทเดียวกัน

น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเขียนข้อสรุป 

ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ของกลุ่ม พร้อมน�าเสนอ

4. วิทยากรกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม

5. ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมร่วมกนัแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และเขยีนข้อสรปุ

ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ (Flip Chart) ของกลุ่ม พร้อมน�าเสนอในหัวข้อ 

“กิจกรรมสร้างสุขใหม่ๆ ที่จะท�าในอนาคตที่ไม่ซ�้ากับที่เคยมีมา” 

6. วิทยากรกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม 

7. ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมร่วมกนัแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และเขยีนข้อสรปุ

ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ (Flip Chart) ของกลุ่ม พร้อมน�าเสนอในหัวข้อ “ท�า

อย่างไรให้คนในองค์กรท�าไคเซนให้สนุก ?”
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8. วิทยากรกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรม และสรุปองค์ความรู้ตลอด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปสาระส�าคัญ

ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรามีแนวทางในการเตรียมคนเตรียมความพร้อม

ขององค์กรอย่างไร มีสิ่งต่างๆ ใหม่ๆ เข้ามาทุกวัน เทรนด์ขององค์กรเป็น

อย่างไร คนในองค์กรมีหลายช่วงอายุ มีทั้งคนรุ่นใหม่ที่พึ่งเริ่มเข้าสู่องค์กร  

คนที่อยู่มานาน มีปัจจัยหลายอย่างทั้งในความแตกต่างเรื่องเพศ เรื่องอายุ 

เราจะท�าอย่างไรให้องค์กรพัฒนาต่อไปได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าเราพัฒนา

คนในองค์กรของเราแล้วเขาลาออกไปอยู่กับองค์กรอื่น แล้วเราจะพัฒนา

องค์กรของเราอย่างไร ถ้าเราไม่พัฒนาคนในองค์กรแล้วเขายังอยู่ในองค์กร

ของเราจะเกิดอะไรขึ้น? จะมีแนวทางอย่างไรให้คนที่ถูกพัฒนาแล้วยังอยู่ใน

องค์กร? 

แนวคิดที่องค์กรสามารถน�าไปปรับใช้การบริการจัดการคนได้ คือ

1. ผลิตคนให้เหมาะกับงาน พยายามพัฒนาคนให้มี Multi-Skill  

ไม่สามารถพัฒนาทักษะเพียงด้านเดียวได้อีกต่อไป

2. รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

3. น�ากลยุทธ์เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง การพัฒนาคนและทีม

ต้องพัฒนาทกัษะการเป็นผูน้�า และการแสดงออก ความคดิสร้างสรรค์ 

พร้อรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับปัญหา รู้จักการใช้เทคโนโลยีในการค้นหา

ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง ความมีน�้าใจ ความร่วมมือ ความรัก 

ในองค์กร การวิเคราะห์การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง 

Life Skill การมจีติอาสา ทกัษะการคดิวเิคราะห์ การสือ่สารด้วยภาษา

ท่ีถูกต้อง การกล้าแสดงความคิดเห็น และวิจารณ์คนอื่นอย่างสร้างสรรค์  
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การแก้ปัญหา การเป็นผูน้�าเชงิรกุ การท�างานเป็นทมี การฝึกปฏบิตั ิการเรยีน

รู้ตลอดชีวิต การสร้างแรงจูงใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการสร้าง

โครงการใหม่ การมีวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ พัฒนาทักษะการสื่อสาร 

การตั้งเป้าหมายของทีมที่ชัดเจน การติดตามผล และประเมินผล การเรียน

รู้เทคโนโลยีที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้ทีม เช่น การใช้โซเชียลมีเดียในการ

สือ่สาร การบรหิารจดัการคนและงาน การวางแผน การแลกเปลีย่นความคดิ

เหน็ระหว่างคนในทมี การสร้างแรงจูงใจ และการประเมนิผล เปลีย่นทศันคติ

ผู้น�าองค์กรให้เปิดกว้างและมีวิสัยทัศน์ เสนอกิจกรรมท่ีล้อกับวิสัยทัศน์ให้ 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการน�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 

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. การสร้างเกมส์ออนไลน์บนสมาร์ทโฟนซึง่สามารถเล่นได้ทกุที ่บรษิทั

อาจให้แต้มแลกเงินเพ่ือสร้างแรงจูงใจ หรืออาจเป็นเกมส์สามมิติในห้อง 

ที่จัดไว้ที่พนักงานสามารถร่วมเล่นเกมส์ได้

4. ฝังชิพในตัวพนักงานให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพกับแพทย์ 

ในโรงพยาบาลได้ 
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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. เกมส์โชว์ผู้อาวุโสฝึกการใช้ AI เพื่อสร้างบรรยากาศในการอยู่ 

ร่วมกัน

 Kaizen หรือการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ 

ช้าๆ แต่ว่าเดินอยู่ตลอดเสมือนเต่า ในอดีตในองค์กรต่างๆ จะมีคู่แข่งในทาง

ธรุกจิมากมาย ในปัจจบุนัยิง่มมีากขึน้เรือ่ยๆ ลกูค้ามตีวัเลอืกเยอะขึน้ เพราะ

การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและหลากหลาย มีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา

มากมายเพื่อช่วยให้ลูกเค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายลูกค้ามีอ�านาจ 

ต่อรองสูง 

การปรับปรุงที่ท�าให้องค์กรได้ก�าไรมากขึ้น คือ

1) การขึน้ราคาขายซึง่ท�าให้ลกูค้าอาจจะหนไีปซือ้ทีอ่ืน่ แม้ผูข้ายจะได้

ก�าไรมากขึ้นก็ตาม
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2) ลดต้นทุนในองค์กร

3) เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการท�าให้ลูกค้าอยากได้สินค้า หรือ

บริการนั้นมากขึ้น 

Kaizen เป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่แฝงอยู่ในองค์กร ซึ่งช่วย 

ในการลดต้นทุน ช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ คิดบวก มีก�าลังใจ 

ในการท�างาน โดยมแีนวคดิหนึง่คนหนึง่แนวคดิ เมือ่คณูด้วยจ�านวนพนกังาน

องค์กรจะได้ไอเดียมากมายในการปรับปรุงงานซึ่งสามารถท�าได้ผ่านระบบ

เสนอแนะ เช่น มีแบบฟอร์มให้กรอก แสดงผลก่อนหลังให้เห็นโดยไม่จ�าเป็น

ต้องท�าสิ่งใหญ่ๆ ในการผลิต แต่สามารถท�าได้ในออฟฟิศ แม้ในสิ่งเล็กๆ เช่น 

บอร์ดติดประกาศ ระบบการยืมของ เป็นต้น

ความคดิเหน็จากผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม เรือ่ง ท�าอย่างไรให้คนในองค์กรท�า 

Kaizen ให้สนุก

1. เชิญชวนด้วยแอพพลิเคชั่น LINE หรือจัดซุ้มหรือกิจกรรมเล็ก 

ให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มตามแผนก มีกิฟท์เซทให้เพื่อสร้าง

แรงจูงใจในการเข้าร่วม ตั้งชื่อทีมน่ารักๆ เก็บสะสมแต้มจากการท�า Kaizen 

ด้วยการถ่ายรูปส่งใน LINE ประเมินผลนอกสถานที่เพื่อให้พนักงานมีความ

สุข และได้ท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นรางวัล

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
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ร่วมประกวด มีการติดบอร์ดหน้าโรงงานเพื่อเชิดชูเกียรติ และมีรางวัล

Work Skill และ Life Skill ต้องให้สมดุลกัน เพื่อรักษาพนักงานเอา

ไว้ให้อยู่กับองค์กร พนักงานต้องทั้งมีความสุขและได้ผลงานไปพร้อมๆ กัน 

Tips

วิทยากรควรคอยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมอย่างท่ัวถึง 

และสม�่าเสมอ รวมถึงให้ก�าลังใจในการกล้าคิดและกล้าแสดงออกของผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวกิจกรรมนั้นๆ

Reflection

1. กิจกรรมต่างๆ ช่วยสร้างความสามัคคีไม่ว่าเราจะมาจากบริษัทไหน 

แต่เวลาที่เราท�ากิจกรรมเราก็อายุเท่ากัน รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคไอที 

ได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะอยู่ในยุคนั้นได้

2. ประทับใจทีมงานทุกคนที่ช่วยให้ทุกคนรู ้จักรักและสามัคคีกัน  

รวมถึงจะน�าแนวคิดเหล่าน้ีไปใช้กับตัวเองก่อนและน�าไปใช้ในครอบครัว 

ต่อไป

3. ชอบรูปแบบการจัดอบรมในครั้งนี้ซึ่งมีเกมส์มีกิจกรรมเข้ามา 

สอดแทรกให้เราสามารถร่วมสนุก กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเอง 

ซึ่งส่วนตัวจะเริ่มปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองให้ทันต่อโลกยุค 2030 

มากขึ้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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4. สิง่ทีจ่ะน�าไปพฒันาโรงงานกคื็อแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ พฒันาพนกังาน

ด้วย Multi-Skill ฝึกพนักงานให้แข็งแกร่งขึ้นมา

5. เรามีเพื่อนในกลุ่มที่ดีที่ส่งข้อมูลมาให้ว่ามีกิจกรรมนี้เกิดข้ึน เป็น

ความประทับใจในการท้าทายตัวเองว่าจะยอมก้าวข้ามจากการที่เป็นน�้า 

เต็มแก้วให้กลายเป็นแก้วที่สูงขึ้นมา เพื่อมาเติมเต็มด้วยองค์ความรู้ของ 

ทุกคนในนี้ เพราะอายุเยอะกว่าไม่ได้แปลว่ามีความรู้มากกว่าเสมอไป

ภาพบรรยากาศ Reflection
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วิทยากร 
คุณอังคณา ภิญโญกุล (SHARE เตย)   คุณศมานนทิ์ สิงหนิก (SHARE เนส)
ที่ปรึกษาด้าน Happy Workplace มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
สร้างสุข “กระจายความสุขสู่สังคม” 
ครั้งที่ 6

ว้าวคนรุ่นใหม่...ทักษะที่ต้องเพ่ิม & พฤติกรรมที่ต้องลด !!!
วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 

ณ โรงแรม ซันไชด์วิสต้า พัทยา จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนที่ 1 

Networking

วัตถุประสงค์

เพื่อละลายพฤติกรรมเปิดใจรับการเรียนรู้ ฝึกสมาธิ และการท�างาน

เป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติ และมีน�้าใจ ภายในเวลาจ�ากัด

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. เร่ิมต้นด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมสันธนาการเป็น

เครื่องมือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท�าความรู้จักกันอย่างทั่วถึง

2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท�ากิจกรรมเกมส์ที่ต้องใช้ความร่วมมือกัน  

และมีการเคลื่อนไหว เช่น วิวาห์เหาะอาจมีการตั้งกติกาให้มีการลงโทษ เช่น 

การเต้น เป็นต้น
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3. ให้ผู้เข้ากิจกรรมแบ่งกลุ่มตามจ�านวนที่ก�าหนดให้ท�าความรู้จักชื่อ 

และรายละเอียดส่วนตัวของเพ่ือนในกลุ่มตัวเองให้ได้มากท่ีสุดหรือคิดวลี

แนะน�าตัวแบบสั้นๆ ได้ใจความภายในเวลาที่ก�าหนด หลังจากนั้นให้ส่ง 

ตัวแทนกลุ่มแนะน�าสมาชิกในกลุ่มด้วยประโยคสั้นๆ 

4. ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมท�าป้ายชือ่ด้วยตัวเองจากอปุกรณ์ทีจ่ดัเตรยีมไว้ให้ 

โดยเขียนชื่อตัวใหญ่ๆ และชื่อบริษัทตัวเล็กๆ บนป้ายคล้องคอ

5. จัดกลุ่มใหม่ภายใต้เง่ือนไขที่ก�าหนด เช่น จับกลุ่มตามพยัญชนะ 

ตัวแรกของชื่อ เป็นต้น แต่ละกลุ่มให้หยิบกระดาษ A4 และดินสอไปแล้ว

ระดมสมองเพือ่เขยีนว่า วนันีม้าเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่อะไร อยากได้อะไรจาก

กิจกรรมบ้าง แล้วส่งตัวแทนออกมาน�าเสนอ

6. วิทยากรชี้แจงเนื้อหาโดยคร่าวเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

Tips

- คอยกระตุ้นเตือนผู้เข้าร่วมระหว่างท�ากิจกรรม ด้วยท่าที และวาจา

สนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ผ่อนคลาย จะช่วยให้ผู้เข้าร่วม

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

- เมื่อท�าได้ดีและถูกต้อง ควรได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมกิจกรรม 

เช่น ได้รับเสียงปรบมือ หรือค�าชมเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 2

เกริ่นน�า และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

- เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจให้พร้อมรับ

กิจกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะมาถึง

- เพื่อสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันให้ผู้เข้าร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมี

กติกา และมารยาทตลอดกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และรูปแบบกิจกรรม

2. แนะน�าทีมงาน และทีมวิทยากร

 a. แนะน�ากลุม่วทิยากร จากมลูนธิฯิ (SHARE) ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบั 

  ดูแล และน�ากิจกรรมต่างๆ 

 b. แนะน�ากลุม่ Facilitator ซึง่คดัเลอืกมาจากกลุม่อาสาสมคัรทีเ่คย 

  เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace มาก่อน ท�าหน้าท่ีช่วย 

  อ�านวยกิจกรรม และดูแลความเรียบร้อย

3. แจ้งก�าหนดการตลอดกิจกรรม

4. ท�าแบบประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้การสแกน QR Code

5. แจ้งขั้นตอนการประเมินกิจกรรม การเข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์

กลาง (Line กลุ่ม)

6. สร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน เช่น การเปิดใจรับการเรียนรู้และ

กิจกรรมต่างๆ การท�าความรู้จักเพ่ือนใหม่และทีมวิทยากร การฟังเมื่อม ี

คนพูด การคดิเชงิบวก การตรงต่อเวลา เป็นต้น โดยให้แต่ละกลุม่ระดมสมอง 

เขียนสรุปความคิดเห็นลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ (Flip chart) แล้วออกมา 

น�าเสนอ
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Tips

- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร และฝึกฝนการ

เปิดใจรบันวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในการท�างาน และชวีติประจ�า

วันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Line Application สร้างกลุ่มเพื่อติดตาม 

สอบถาม แบ่งปันข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และใช้เป็น

เครื่องมือในการสร้างสังคมใหม่ (Community) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

ด้วยกัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การเพิ่มทักษะต่างๆ ในการท�างาน

โดย คณุองัคณา ภญิโญกลุ (SHARE เตย) : Happy Workplace Expert

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และปรับตัว ยืดหยุ่นต่อปัญหาที่

เกิดขึ้น

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. กจิกรรมที ่1 กจิกรรมกลุม่ โดยแบ่งผูเ้ข้าร่วมออกเป็น 2 กลุม่ คนใน

กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเพื่อนเอาไว้ในใจ 2 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้เลือกเพื่อนเอาไว้

ในใจ 1 คน ส่วนอกี 1 คน ต้องเป็นคนทีม่ลีกูบอลเท่านัน้ (วทิยากรจะสุม่แจก

ลูกบอลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือ 1-3 ลูกแล้วแต่จ�านวนคน) โดยแต่ละคน 
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ท่ีเลือกจะต้องอยู่ในรัศมีที่ตนเองสามารถไปยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคน 

ทัง้สองได้ และกลายเป็นมมุสามเหลีย่มได้ โดยทกุคนต้องเคลือ่นตวัไปจนกว่า

จะอยู่ในจุดที่หยุดนิ่งได้ภายในเวลาที่ก�าหนด ผู้เข้าร่วมสรุปผลลัพธ์ที่ได้จาก

กิจกรรม

2. กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 6 คน โดยห้าม

อยู่กับคนกลุ่มเดิม และห้ามเป็นคนที่นั่งใกล้กัน แต่ละกลุ่มระดมสมองเขียน

สรุปในหัวข้อ “การตัดสินใจคืออะไร และส�าคัญอย่างไรต่อการแก้ไข

ปัญหา?” ภายในเวลาที่ก�าหนด แล้วส่งตัวแทนน�าเสนอ กลุ่มไหนที่น�าเสนอ

ซ�้ากับกลุ่มอื่นให้มีการลงโทษเล็กน้อย

3. กิจกรรมที่ 3 ย้ายคนบางส่วนจากแต่ละกลุ่มสลับกับกลุ่มอื่นแบบ

คละกัน แต่ละกลุ่มระดมสมองเขียนสรุปในหัวข้อ “ทีมงานแบบไหนหรือ 

คนแบบไหนที่เราอยากได้มาช่วยแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจในงาน 

ของเรา?” ภายในเวลาที่ก�าหนดแล้วส่งตัวแทนน�าเสนอ

4. กิจกรรมที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมองเขียนสรุปในหัวข้อ  

“ท�าอย ่างไรถึงจะท�าให ้ ทีมงานท�างานได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ  

(Teamwork) ?” ภายในเวลาที่ก�าหนดแล้วส่งตัวแทนน�าเสนอ

5. กิจกรรมที ่5 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมจัดกลุ่มตามจ�านวนที่ก�าหนดโดยจบั

กลุ่มใหม่ไม่ซ�้าเพ่ือนกลุ่มเดิม ให้วาดรูป 1 รูปโดยใช้กติกาของทีมเวิร์ค 

ในหัวข้อ “อยากให้ผลการแก้ไขปัญหาออกมาเป็นอย่างไร?” โดยให้วาด

ลงกระดาษ แล้วน�ามาติดร่วมกันทุกกลุ่ม พร้อมส่งตัวแทนน�าเสนอ

6. กิจกรรมที ่6 ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมสลบัสมาชกิในกลุม่อกีครัง้แต่ละกลุม่

ระดมสมองเขยีนสรปุในหวัข้อ “ในกรณทีีต้่องตดัสนิใจแก้ปัญหา เราควรมี

วิธีคิดอย่างไร จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้?” ภายในเวลาท่ีก�าหนดแล้ว

ส่งตัวแทนน�าเสนอ

7. กิจกรรมที่ 7 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสลับสมาชิกในกลุ่มอีกครั้ง แต่ละ

กลุ่มระดมสมองเขียนสรุปในหัวข้อ “เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหรือ 

การตัดสินใจมีอะไรบ้าง?” ภายในเวลาที่ก�าหนดแล้วส่งตัวแทนน�าเสนอ
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8. สรุปองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปสาระส�าคัญ

- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

- การปรับตัวเข้าหาคนอื่น

- การยืดหยุ่นต่อการแก้ปัญหา

- การคดิพจิารณาถงึการวธิคีดิ และการกระท�าซึง่จะส่งผลกระทบต่อ

คนอื่นๆ ในองค์กร

ผูเ้ข้าร่วมได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการเชือ่มโยงในแง่บทบาทหน้าทีข่องตนเอง

ทีม่ต่ีอองค์กร ซึง่ในการท�างานโดยปกติจะต้องมกีารท�าต่อเนือ่งหรอืเชือ่มโยง

กับคนอื่นหรือแผนกอื่นอยู่เสมอ หากมีการปรับปรุง พัฒนา การท�างาน 

อันจะส่งผลกระทบต่อผู ้ร ่วมงานอื่นๆ ในฐานะที่ เป ็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการท�างานจึงควรพิจารณาที่จะควบคุมการผิดพลาด การ

เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม พอดี เพ่ือให้เพื่อนร่วมงานสามารถ 

ปรับเปลี่ยนตามได้ทันอย่างเป็นระบบ รวมถึงควรมีการสื่อสารที่มี

ประสทิธภิาพต่อเพือ่นร่วมงานทัง้กระบวนการ เพือ่ให้เกดิความรวดเรว็ และ

ความเข้าใจในการท�างานร่วมกัน

ทักษะที่มีความจ�าเป็นในยุค 2030 คือ ทักษะการแก้ปัญหา และ 

การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เมื่อไหร่ที่คนเราไม่รู้จักแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเองอาจเป็นการเพ่ิมภาระให้กับผู้คน และเป็นการลดทอนคุณค่าของ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ตนเอง เมื่อคนไม่สามารถคิดเองได้ต่อไปก็จะถูกแทนที่ด้วย AI ซึ่งอาชีพที่ AI 

ไม่สามารถมาแทนทีไ่ด้กค็อื อาชพีทีต้่องใช้ทกัษะและความคดิไปพร้อมๆ กนั 

ปัญหาคอื เมือ่สิง่ทีเ่ราต้ังใจไว้ไม่เป็นไปตามทีค่าดภายใต้สภาวะบางอย่างท่ีมา

กระทบ 

 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ

“การตัดสินใจคืออะไร และส�าคัญอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหา?”

- ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ ตรวจสอบเพื่อหาแนวทาง 

แก้ปัญหา สร้างมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนสามารถ

แก้ไขปัญหานั้นได้ และมีแนวทางในการตัดสินใจที่ดี

- การตัดสินใจคือการที่เราคิด และกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อคลี่คลาย

ปัญหาไม่ว่าจะเป็นขององค์กรหรอืของตนเองมคีวามส�าคญัต่อการแก้ปัญหา

ในองค์กรคือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

- การตดัสนิใจคือทางเลอืกทีม่กีารคิดวเิคราะห์มาแล้วว่าสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ และมีผลกระทบต่อปัญหาน้อยที่สุด 

- การตัดสินใจคือการระดมสมองในทีมเพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีถูกต้อง 

เกี่ยวข้องกับปัญหาคือได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนขึ้น

- การตัดสินใจคือสิ่งที่เราคิด อาจจะเป็นเรื่องท่ีเราคิด และตัดสินใจ

คนเดียว เช่น ปัญหาส่วนตัว หรือเป็นสิ่งที่เกิดจากการระดมความคิดเพื่อ

แก้ไขปัญหาระยะยาว ป้องกันการเกิดขึ้นอีก และไม่กลายเป็นปัญหาซ�้าซาก

การตัดสินใจคือ ทางเลือกที่มีหลายๆ ทาง แต่ทางเลือกนี้จะต้องเกิด

การกล่ันกรองหรือวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้เกิดช่องทางที่จะสามารถ 

ขับเคลื่อนไปได้แต่ก็ไม่ได้การันตีว่ากาตัดสินใจทุกครั้งจะถูกต้องเสมอไป  

เราสามารถตัดสินใจได้แต่ไม่สามารถเลือกผลลัพธ์จากการตัดสินใจนั้นได้  

ในวิธีการเดียวกันหากท�าช้าไปหรือเร็วไปก็อาจเกิดผลกระทบที่แตกต่าง 

กันได้ เราไม่สามารถคาดหวังผลแต่ควรมีแนวโน้มที่จะเกิดผลลัพธ์ที่สูง  
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การตัดสินใจคนเดียวอาจมีโอกาสผิดพลาดมากกว่าได้ การใช้ทีมเป็นวิธีการ

หรือกระบวนการช่วยในการตัดสินใจ การกระท�าให้เกิดการคลี่คลายคือ 

ผลของการตัดสินใจ

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ

“ทีมงานแบบไหนหรือคนแบบไหนที่เราอยากได้มาช่วยแก้ไขปัญหา

หรือตัดสินใจในงานของเรา?”

- มีวิสัยทัศน์ เปิดกว้าง

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- คิดเป็น วิเคราะห์เป็น

- มีทัศนคติเชิงบวก

- ลงมือท�า ท�าทันที

- ความรู้อย่างหลากหลายในเรื่องนั้นๆ

- มีภาวะผู้น�า

- ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตัดสินใจครั้งนั้น

- รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น

- มีความรับผิดชอบ

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

- มี Service mind

- กล้าแสดงออก

- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี

- มีเหตุผล

- มีวุฒิภาวะทางอารมณ์

- มีความยืดหยุ่น

- มีประสบการณ์ความช�านาญ
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ความรูเ้พยีงอย่างเดียวอาจไม่เป็นประโยชน์มากนกัแต่การคดิวเิคราะห์ 

และวิสัยทัศน์คือสิ่งที่โลกอนาคตต้องการ รวมถึงการคิด และลงมือท�าสร้าง

ผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริง และการท�างานเป็นทีม การบริหารทีม พร้อมทั้งการ

รับฟังและการสื่อสารภายในทีม ให้รับรู้ รัฟังและเข้าใจเหมือนกันทั้งหมด 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ

“ท�าอย่างไรถึงจะท�าให้ทีมงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Teamwork) ?”

- มีเป้าหมายร่วมกัน

- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน และตั้งใจท�าให้บรรลุเป้าหมาย

- มีความสามัคคี

- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

- ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

- ช่วยเหลือ และให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

- มีการสร้างแรงจูงใจให้ได้รับความร่วมมือจากทีม

- มีการสื่อสารที่ชัดเจน 

- มี Action Plan และการก�าหนดเวลาที่ชัดเจน

- มีการชี้วัดผลที่ชัดเจน

- เคารพการตัดสินใจของกลุ่ม

- มีความมุ่งมั่นที่จะท�างานร่วมกัน

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ

“ในกรณีที่ต้องตัดสินใจแก้ปัญหา เราควรมีวิธีคิดอย่างไร 

จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้?”

- คดิถงึผลทีด่ทีีส่ดุ และร้ายทีส่ดุเพือ่ให้สามารถยอมรบัผลทีต่ามมาได้

- อยู่บนรากฐานของความถูกต้อง
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- เปิดรับความคดิของเพือ่นร่วมทมีเอาความคดิส่วนใหญ่มาเป็นวธิกีาร

แก้ปัญหา

- คิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล คิดถึงความน่าจะเป็น

- คิดอย่างมีสติ และรอบคอบ

- คิดถึงผลกระทบที่น้อยที่สุดทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

เครื่องมือทางด้านความคิดที่ควรน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาก็คือ ความ

คิดในเชิงบวก ความคิดเชิงริเริ่ม คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ และคิดเชิง

ระบบ 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้หัวข้อ

“เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจมีอะไรบ้าง?”

- PDCA 

- Fish Bone Diagram

- Why why analysis

- 5W 1H

- 6 Hats

- Kaizen

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Workshop



Societal Happiness SHAREing

108

ขั้นตอนที่ 4

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย คุณสุรัชวดี ไกรสร

รองผูอ้�านวยการ ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ บรษิทั มลิล์คอน สตลี จ�ากดั (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้หลักในการระดมสมอง การท�างานร่วมกับทีม และทดลอง

ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มเลือกปัญหาในการท�างาน 

ในองค์กร 1 เร่ืองด้วยการระดมสมอง ภายในเวลาที่ก�าหนด เขียนลงบน

กระดาษ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท�าการระดมสมองเกี่ยวกับปัญหาที่แต่ละกลุ่ม 

ได้เลือกมาโดยใช้เทคนิคในการระดมสมอง 6 ข้อ ภายในเวลาที่ก�าหนด  

พร้อมออกมาน�าเสนอ

สรุปสาระส�าคัญ

6 เทคนิคที่ใช้ในการระดมสมอง ได้แก่

1. 4ย = ใหญ่ แยก ย่อย โยง 

 o การคิดใหญ่เป็นการคิดเชิงระบบ เช่น ร่างกายของคนจะมี 

  ภาพใหญ่เป็นล�าตัว แขน ขา มีจิตใจอยู่ข้างใน

 o การแยก คือ แยกออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เช่น อวัยวะ

 o การย่อย คือ จับส่วนที่ย่อยลงไป เช่น อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

 o การโยง คือ การสังเคราะห์ กลายเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเอง

2. การดักจับความคิด

3. การจัดล�าดับความคิด
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4. การสมมุติ 

5. ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่

6. คิดตรงกันข้าม

หลังจากนั้นก็น�ามาวาดลงในมายด์แมพ (Mind Map) เมื่อน�ามาเสนอ

ในการประชุมหรือเสนอต่อผู้บริหาร ก็สามารถน�าเนื้อหาที่ได้มาสรุปให้จบ 

ในหน้าเดยีว และอธบิายรายละเอยีดต่อเน่ืองไปเรือ่ยๆ ได้ตามความเหมาะสม 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 5

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสังคมใหม่ 

(Community) ระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการด้วยกนั และคนในองค์กรทีม่าด้วย

กันจะได้มีโอกาสสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจากการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. สร้างกติกาในการแต่งกายร่วมกันเป็นธีม (อาชีพในฝัน) เสริมสร้าง

ความสามัคคีในทีมงาน เป็นน�้าหนึ่งในเดียวกัน

2. ใช้เกมส์สันทนาการต่างๆ ในการท�ากลุ่มสัมพันธ์ 

3. ให้โอกาสผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรม และ

แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก
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Tips

ควรเลือกเกมส์ที่ต้องเล่นเป็นหมู่คณะ คือ เล่นได้ทุกคนร่วมกันหรือ

แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วแข่งขันแบบทีม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการท�างาน

เป็นทีม การดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

ในภาพรวม และการวางแผนเพือ่ท�าสิง่ต่างๆ ให้ได้ภายในเวลาและกตกิาของ

ผู้น�าเกมส์

ขั้นตอนที่ 6

กิจกรรมกายบริหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อยืดเหยียดร่างกาย กระตุ้นการท�างานของระบบต่างๆ ฝึกสมาธิ 

และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนเป็นแถวมีระยะสองช่วงแขนต่อคนท�าท่า 

กายบริหารตามคลิปประกอบ โดยมีผู้น�าในการท�ากายบริหาร (วิทยากร)  

อยู่ด้านหน้า

 

Tips

 วิทยากรฝึกฝนท่าทางต่างๆ ล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถน�ากิจกรรม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 7

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย คุณวันชัย สุวรรณมณี

ผู้จัดการแผนกองค์การสัมพันธ์ 

บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่และดืมเหล้า และเห็น

ถึงคุณประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่และการดื่มเหล้า

สรุปสาระส�าคัญ

บริษัทสามมิตรเลือกท�าโครงการ Happy Workplace ในเรื่องของ

สขุภาพ โดยเฉพาะเรือ่งของการลด ละ เลกิบหุรี ่เพราะว่าพนกังานส่วนใหญ่

ของสามมิตรจะเป็นผู้ชายอยู่ในไลน์ผลิต ผู ้ชายจะมีอาการเสพติดบุหรี ่

บางคนท�างานอยู่ มือหนึ่งถือเครื่องเชื่อมมืหนึ่งคีบบุหรี่เสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ ส่วนในระดับบริหารเองก็มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จัดแต่จะไม่สูบ 

ข้างในโรงงาน จะสบูมาจากข้างนอกก่อน เพือ่ไม่ให้พนกังานเหน็ว่าตวัเองสบู 

ถ้าอยากท�าเรือ่งการส่งเสรมิให้คนเลกิบหุรีไ่ด้ด้วยตนเองจะต้องท�าให้ได้ตาม

หลักการ 3 ป 

ภาพบรรยากาศยืดเหยียด
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ป.ที่ 1 คือ การเปิดใจ เพราะการจะไปท�าให้คนอื่นเลิกบุหรี่บางที 

ก็เป็นเรื่องการเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวจนเกินไปถ้าเราอยากท�าเราจะต้อง 

เปิดใจว่าสิ่งที่เราจะไปเจอข้างหน้านั้นคืออะไร

ป. ที ่2 คอื การปรบัเปลีย่น ทัง้ตวัเราองค์กร และเพือ่นทีจ่ะเลกิบหุรี-่

เหล้า ถ้าทุกคนไม่ปรับตัวเองเข้าหากัน โครงการก็จะส�าเร็จได้ยาก เราควร

จะเริ่มท�าจากคนที่มีใจก่อน ถ้าคนไม่มีใจเราไปบังคับเขาก็จะไปได้ไม่ไกล 

ลับตาเราไปเขาก็ท�าเหมือนเดิม เพราะวันหนึ่งเขาอยู่กับเราแค่ 8-9 ช่ัวโมง

เท่านั้น ช่วงเวลาหลังจากนั้นเขากลับบ้านพักผ่อนเป็นเวลาของเขาเรา 

ไม่สามารถไปบังคับเขาได้ พฤติกรรมของคนสูบบุหรี่ คือ ช่วงเวลาตื่นนอน 

ตอนเข้าห้องน�้า หลังทานข้าว ตอนที่ว่าง ตอนที่อยากผ่อนคลายหรือ 

มีความเครียด เวลาเข้าสังคม หลังด่ืมกาแฟ และก่อนนอน พฤติกรรม 

เหล่านี้ถ้าเราไม่ศึกษาให้ลึกเราจะไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร หรือ

เข้าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้อย่างไร

ป. ที่ 3 คือ ปลง ถ้าหากว่าเข้าไปช่วยแล้วพยายามเต็มที่แล้ว แต่ยัง 

ไม่ส�าเร็จจนปัญญาก็ต้องปล่อยวาง และอาจเปลี่ยนไปช่วยทางอ้อมแทน

 

สามมิตรมอเตอร์สมีเรื่องของนโยบายที่เข้ามาช่วยสนับสนุน Happy 

Workplace และเรื่องของการส่งเสริมให้พนักงานลดละเลิกบุหรี่และเหล้า 

ในส่วนของนโยบายมีการประกาศโดยผู้บริหารอย่างถูกต้องชัดเจน และมี

การจัดสรรคณะท�างานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งเป็น

หลักการของทาง SHARE ก็คือมีทีมประชาสัมพันธ์ ทีมองค์ความรู ้  

ทมีปฏบิตักิาร และทีมตรวจสอบและประเมนิผล ในขัน้ตอนแรกของโครงการ

จะมกีารส�ารวจพฤติกรรมการสบูบหุรีก่่อนด้วยการท�าแบบส�ารวจในไลน์ผลติ 

สบูทีไ่หน และสบูเมือ่ไหร่ รวมถงึมคีวามต้องการจะเลกิบุหรีห่รอืไม่ ซึง่ข้อมลู

จะเที่ยงตรงกว่าผลการตรวจสุขภาพประจ�าปี เนื่องจากค�าถามในการตรวจ

สุขภาพจะถามแค่ว่าพนักงานสูบบุหรี่หรือไม่เท่านั้น 
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ในการส่งเสริมให้พนักงานลด ละ เลิกบุหรี่ทางอ้อมจะใช้การก�าหนด

จุดส�าหรับสูบบุหร่ีอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น ในห้องน�้าจะมีการแปะป้าย 

งดสบูบหุรีห่ากมกีารฝ่าฝืนจะมค่ีาปรบั 2,000 บาท เป็นต้น จากเดมิทีม่พีืน้ที่

สูบบุหรี่อยู่ 26 จุด ก็ลดลงมาเหลือ 15 จุด ในปัจจุบันเหลือ 10 จุด ก�าหนด 

จุดสูบบุหรี่ให้น้อยลงเพื่อลดพฤติกรรมการสูบทางอ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล

จากการที่เราท�าส�ารวจที่หน้างาน เมื่อวัดผลด้วยการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

2560 พบว่า จ�านวนพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ลดพฤติกรรมเสี่ยงได้ 25 คน  

แม้จะลดได้ไม่มากแต่ก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไป การท�าโครงการควรพยายาม

หาข้อมูลอ้างอิง เพื่อเสนอผู้บริหาร และแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ 

หลังจากได้ตัวเลขอ้างอิงแล้ว ต้องเริ่มจัดท�าแผนงานว่าจะต้องใช ้

งบประมาณเท่าไหร่จะต้องเอากิจกรรมอะไรเข้ามาเสริมบ้าง หรือมีใครที่จะ

ช่วยเราได้บ้าง ทางบริษัทสามมิตรมีเครือข่ายเยอะ ทั้ง SHARE ก็เป็นหนึ่ง 

ในนั้น อุปกรณ์ต่างๆ ที่เราใช้ในการส่งเสริมลด ละ เลิกบุหรี่ก็ได้ฟรีมาจาก

ทาง สสส. รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆ เครือข่ายเหล่านี้มีส่วนช่วย 

ในการท�าโครงการอย่างมาก เพราะเราไม่สามารถท�าคนเดียวได้ เมื่อเรา

ท�างานร่วมกับเครือข่ายเขาจะเข้ามาที่โรงงานมาให้ความรู้ เอาอุปกรณ์  

สือ่ต่างๆ มาให้ มขีองรางวลัมาแจ้ง มาสร้างแรงจงูใจโดยทีไ่ม่เสยีเวลาท�างาน 

เพราะเราใช้เวลาท�าในช่วงพักกลางวันทางบริษัทก็ลดค่าใช้จ่ายไป สามมิตร

มี 4 สาขา 4 โรงงาน การท�าโครงการวางแผน และจัดการงบให้ชัดเจน  

รวมถึงการวางผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารเห็น และน�าเสนอต่อ 

เครือข่ายได้จะช่วยให้การด�าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีผลส�ารวจจากทั้งประเทศไทยว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นอันดับที่ 75 

ที่มีจ�านวนคนสมัครเข้าร่วมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ คือ 125 คน ในขณะที่

จังหวัดอื่นมีคนเป็นหมื่น เราจึงได้โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาครลงมาช่วย

เราท�าโครงการที่สามมิตรเป็นที่แรก โครงการนี้มีงบประมาณให้บริษัท 

ด้วยกันในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเข้ามาก็มีการตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์  

ตรวจปัสสาวะเป็นรอบๆ มีการให้รางวัลเป็นกระเป๋า มีการให้ค�าแนะน�ากับ
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พนักงานต่างๆ ถามผู้บริหารก็ยินดีเพราะไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เราเคยท�าโครงการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย

มหิดลศาลายาพนักงานเกือบ 2,000 คน เลิกได้ 6 คน มีโครงการช่วย 

ทางอ้อมเป็นการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเป็นการกระตุ้นช่วยทางอ้อมให้

เกิดการเลิกบุหรี่ เราต้องให้ความรู้เขามีกิจกรรมเสริมบางคนเคยสูบบุหรี ่

จะถึงวันละ 3 ซอง แม้จะไม่เข้าร่วมโครงการลดละเลิกบุหรี่แต่ก็เริ่มลด

ปริมาณการสูบลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเรื่องนี้เราสั่งสามารถสังเกตได้จากกลิ่น 

รวมถึงมีการเป่าปอดซึ่งสามารถบอกได้ว่าปริมาณคาร์บอนในปอดลดลง 

ก็เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มดีขึ้น 

เทคนิคส�าคัญในการท�าโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ และเหล้า คือ ให้

พยายามจับมือท�าโครงการร่วมกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เอาไว้เขาจะสามารถเข้ามาให้ความรู้เราได้จะช่วยเราได้มากในเรื่องของสื่อ

บุคลากร หากทางโรงงานเราเป็นคนท�าเองพนักงานมักจะไม่ฟังแต่ถ้าเอา 

คนอืน่มาสอนเขาจะฟัง โดยเฉพาะในเรือ่งแบบนีเ้ขาจะฟังคนอืน่มากกว่าเรา 

ผู้บริหารที่ผ่านประสบการณ์น้ีปัจจุบันกลายมาเป็นคนต้นแบบ และเป็น 

ผู้บริหารที่คอยผลักดันในโครงการลด ละ เลิกบุหรี่คอยสอบถามเสมอว่า

โครงการเป็นอย่างไร ไปถึงไหนแล้วมีคนกลับมาสูบอีกหรือไม่ หากต้องการ

ท�าเร่ืองการส่งเสริมสขุภาพแล้วเราได้ผูบ้รหิารท่านใดท่านหนึง่มาเป็นทีมของ

เราได้จะยิง่ด ีเรามผีูบ้รหิารท่านหนึง่ทีช่อบเรือ่งการออกก�าลงักาย กฬีา และ

กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วย เราก็น�ามาเป็นบุคคลต้นแบบ 

เวลามีกิจกรรมอะไรเราก็ไปเชิญให้เข้ามาร่วมก็จะมาร่วมทั้งหมด อันนี้ก็เป็น

เทคนิคส�าคัญในการท�าโครงการ 

ส่วนคนที่เลิกได้แล้วเราก็พยายามผลักดันให้เขาเลิกได้ต่อไปบางครั้ง

เพราะเขาอยู่ในบรรยากาศที่คนสูบบุหรี่กันเยอะๆ เขาก็มีโอกาสจะกลับไป

สูบอีกเราก็พยายามตรวจสอบด้วยเครื่องมือของทางโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆ 

อย่างเช่น ตรวจปัสสาวะหานิโคตินในปัสสาวะบางคนสูบบุหรี่มาตั้งแต่สมัย

วัยรุ่นมาเลิกเอาได้ตอนใกล้เกษียณเราก็ยกเขาขึ้นเป็นบุคคลต้นแบบมีลง
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ประกาศลงหนังสือ เชื่อไหมว่าพอได้ลงหนังสือแล้วเขาก็ไม่กล้ากลับมาสูบ 

อีกเลย อย่างหนังสือก็จะมีทีมของ สสส. เข้ามาสัมภาษณ์พนักงานของเรา

เพื่อพิมพ์แจกในวันงดสูบบุหรี่โลกถ้ามีคนที่สนใจจะเลิกบุหรี่เพิ่มเติมเรามี

พยาบาลวิชาชพีทีอ่ยูป่ระจ�าห้องพยาบาลช่วยได้อกีช่องทางหนึง่ เรากต็ัง้ห้อง

พยาบาลให้เป็นห้องให้ค�าปรึกษาส�าหรับการลดละเลิกบุหรี่มีการติดป้าย

ชัดเจน 

เรามีการจัดท�าคู่มือเลิกบุหรี่เอาไว้แจกส�าหรับคนท่ีต้องการเลิกให้เขา

กรอกข้อมูลมาว่าเขามีพฤติกรรมสูงตอนไหนอย่างไรบ้างอีกช่องทางหนึ่งที่

ช่วยได้หากเราเข้าไปหาแล้วพนักงานไม่โอเค เราให้หมายเลข 1600 ให้เขา

โทรคุยกันเองเขาก็จะให้ค�าแนะน�า และตามให้ค�าปรึกษากันเอง ส่วนของ

ทางสามมติรเองทีพ่นกังานสามารถเลอืกได้กเ็พราะมทีมีงานเข้ามาช่วยดแูล 

และที่ส�าคัญคือ ตัวพนักงานเองที่ยอมหักดิบเลิกบุหรี่ แต่ถ้าหากค่อยๆ ลด

หรอืยงัคงปรมิาณการสบูอยูก่จ็ะเลกิยาก อกีวธินีงึ คอื พยายามตดิป้ายราคา

บุหรี่เอาไว้บนบอร์ด เขาจะเห็นว่าราคาบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นเขาจะซื้อไหวไหม เมื่อ

เทยีบกับเงินเดอืนให้เขาลองคดิค�านวณดูว่าแต่ละวนัแต่ละเดอืนทีส่บูเสยีเงนิ

เป็นค่าบุหรี่ไปแล้วเท่าไหร่ รวมถึงในแง่ของสุขภาพถ้าเราไม่สูบบุหรี่เราก็มี

สุขภาพทีด่กีว่า โอกาสกม็มีากกว่า เอาเรือ่งของเงินมาผกูจะช่วยได้เยอะ เรือ่ง

ของกฎหมายก็เหมือนกันกิจกรรมต่างๆ ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้พนักงานลด 

หรือเลิกได้ อย่างเช่น ตามช่วงเทศกาลต่างๆ ก็จะมีรณรงค์เมาไม่ขับเราก็จะ

เอาสื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ ของเครือข่ายที่ให้มามาตั้งไว้ให้พนักงานเห็นภาพ

เหน็ข้อกฎหมายเหน็วธิกีารให้เขารูว่้าเราเป็นห่วงเขาหยดุ 5 วนั 6 วนั ให้กลบั

มาเหมือนเดิมนะมีสติ๊กเกอร์ติดลูกอมแจกที่หน้าโรงงานตอนเย็น

สื่อเหล่านี้นอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศแล้วพนักงานก็รู้สึกตื่นตา

ตื่นใจไม่ต ้องคาดหวังว ่าจะมีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วเลิก 100%  

อย่าคาดหวังตรงน้ัน กิจกรรมเหล่าน้ีจัดขึ้นเพ่ือให้เขาลองเดินเข้ามาแล้ว 

ได้อะไรกลับไปสะกิดใจเขาบ้างเท่านั้นเอง มีน้องพนักงานคนหนึ่งเดินเข้ามา

เล่าให้ฟังปกตขิีม่อเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกนันอ็คแต่พอมาเหน็กจิกรรมเขาก็
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กลับมาสวมหมวก วันนั้นขับไปปุ๊บก็เจอด่านพอดีถ้าเกิดวันนั้นไม่สวมตามที่

เราบอกเขาก็โดนไปแล้ว

ผลกระทบจากการสบูบหุรี ่อย่างแรกเลยกค็อื โรคทรพัย์จาง นอกจากนัน้ 

ยังมีโรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง มีผลเสียต่อสุขภาพในช่องปาก 

เช่น มีกลิ่นปาก มีผลต่อทารกในครรภ์ และมีผลกระทบต่อคนรอบข้าง  

ทุกคนรู้แต่มันอยู่ที่ความตระหนักถ้าเขาตระหนักได้เขาก็จะเลิกได้ไม่งั้นก็คง

ต้องเตรียมใจเจอกับโรคเหล่านี้ การเลิกบุหรี่หลักๆ เลยอยู่ที่ใจถ้าใจระงับได้

หักดิบได้ก็จะสามารถเลือกได้ สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนส�าคัญถ้าหากยังอยู่ใน 

สิ่งแวดล้อมเดิมๆ กับคนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่เหมือนเดิมก็จะไม่สามารถ 

เลิกได้หรืออาจจะกลับมาซื้อซ�้า อีกกรณีหนึ่ง คือ หมอฟันธงแล้วว่าสุขภาพ

คุณไม่ได้นะถึงจะสามารถเลิกได้ขาด 

คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ใหม่ๆ สิ่งที่เข้ามากระทบอย่างแรกเลย คือ

ความอ้วน คือ เลิกแล้วมักจะอ้วนขึ้น ซึ่งตรงนี้เราต้องหากิจกรรมต่อให้เขา 

เช่น กิจกรรมลดความอ้วน มีการจัดกิจกรรมแข่งกีฬาต่อเนื่องพาเขาไปวิ่ง  

ส่งเสรมิกนัต่อไปเพือ่ลดความอ้วนลงมา ให้พฤติกรรมกลบัมาอยูใ่นภาวะปกติ

ได้ ผลดขีองการเลิกบุหรีม่มีากมาย ส�าคัญว่าเรามใีจแค่ไหนพร้อมท่ีจะท�าไหม

ท�าแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร รับได้หรือเปล่า ถ้าออกมาเป็นผลบวก 

จะท�าต่อไหม ถ้าออกมาเป็นผลลบจะประคองต่อยังไง หรือจะปล่อยไปเลย

กิจกรรมทางอ้อมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ ช่วงพักกลางวันก็สามารถ 

ส่งเสริมให้มาเล่นกีฬาแทนที่จะไปนั่งสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ลดปริมาณการสูบ

ไปได้สัก 1-2 มวน ถึงแม้จะไม่สามารถเลิกได้ขาดแต่ปริมาณการสูบก็ลดลง

เราใช้วิธีการเข้าหาเขาบ่อยๆ พยายามเข้าไปเจอ เข้าไปพูดคุย เชิญชวน 

ให้เลิก ตดิตามว่าพฤตกิรรมการสบูลดลงหรอืยงั ลดลงมากไหม สขุภาพดขีึน้

หรือยังก็สามารถทราบได้จากการพูดคุย รวมถึงตรวจจากการเป่าปอดทุก  

3 เดือน ที่โรงพยาบาลมา 

เรามีการจัดแข่งกีฬาช่วงพักกลางวันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมีชิงรางวัล

เล็กๆ น้อยๆ ช่วยลดการสูบบุหรี่หรือการมั่วสุม อย่างเช่น การพนัน ซึ่ง 
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บางกลุ่มจะเล่นในช่วงพักกลางวัน ซึ่งกลุ่มนี้หากจับได้ก็จะต้องมีการลงโทษ

ตามระเบยีบ เช่น พวกเจ้ามอืกใ็ห้ออกไปส่วนคนทีเ่ข้าไปเล่นกใ็ห้มภีาคทณัฑ์

เอาไว้ถ้าช่วงกลางวันมีอย่างอื่นให้ท�าเขาก็จะไม่ไปมองหาสิ่งไม่ดีท�าเราก็จะ

จัดแบบนี้ทุกปี จัดรวมกันทั้ง 4 สาขา แข่งกันวันละคู่ๆ ไม่เพียงแต่นักกีฬา

แต่จะมีกลุ่มกองเชียร์ตามมาด้วยก็ถือว่าเป็นสีสันที่เข้ามาช่วย นอกจากนี ้

จะมีการแข่งขันทั้งตะกร้อ ฟุตบอล แบดมินตัน ปิงปอง วอลเลย์บอล  

ถ้าบริษัทจัดอุปกรณ์กีฬาเอาไว้ให้เล่นเสื่อมสภาพเมื่อไหร่ก็มาเบิกได้ เช่นนี้ 

เราได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นทุกปีจากปีแรกมี 22 คู่ ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 30 กว่าคู่  

ซึ่งผู้บริหารบอกว่าโครงการนี้ใช้งบน้อยมาก ปีแรก 7,000 บาท ปีที่ 2 = 

15,000 บาท คือ มาเพิ่มเป็นเงินรางวัลกับซื้อลูกขนไก่ซ่ึงราคาแพงหน่อย 

นอกจากจะช่วยเรื่องโครงการลดละเลิกบุหรี่ และการพนันแล้ว ยังช่วยเพิ่ม

ทักษะทางด้านกีฬาของพนักงานเอง เนื่องจากเรามีการไปจับมือกับบริษัท

อื่นเพื่อแข่งแบดมินตันระหว่างบริษัทกัน พนักงานของเราจึงตั้งใจท่ีจะแข่ง

มากจะได้ไปเป็นตัวแทนบริษัทแข่งขันกับบริษัทอื่นเป็นครั้งแรกของเขาท่ีได้

แข่งกบัคนข้างนอก ในปีที ่2 พอเริม่มพีนกังานออฟฟิศเข้ามาแข่งแบดมนิตนั

คู่ผสมมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดี และได้ใจพนักงานฝ่ายผลิตมากเพราะปกติแล้ว

พนักงานผู้หญิงในส่วนออฟฟิศจะไม่ค่อยคุยกับพนักงานผู้ชายในไลน์ผลิต

แล้วผู้หญิงก็มีจ�านวนน้อยกว่ามากแต่พอได้คุย และได้เล่นกีฬาด้วยกัน 

กเ็หมอืนเป็นพีเ่ป็นน้องตกเยน็ไปกนิส้มต�าไปปาร์ตีก้นั พอแข่งกนัได้เงนิรางวลั

ที่ไม่ได้เยอะมากไปกินเสร็จต้องออกเองอีกแต่ก็ยังไปกันเขาก็โทรมาชวนเรา

ตลอด 

การท�าโครงการจะจบแค่ในสามมติรอย่างเดยีวไม่ได้เรากต้็องส่งต่อให้

กบัครอบครวัของพนกังานด้วย เป็นต้นว่า พนกังานผูห้ญงิบางคนสามทีีบ้่าน

สูบเขาก็มาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้เรา และส่งต่อไปหาคนที่บ้านด้วย

ตอนเช้าเราจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ในการให้เขาออกก�าลังกาย

ประกอบเพลง บางสาขาจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมีการแจ้งข่าวสาร

ต่างๆ ให้พนักงานทราบมีกิจกรรมเกี่ยวกับสติเข้ามา รวมถึงเรื่องของวินัย  
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ข้อบังคับกติกาในการท�างาน รวมถึงความปลอดภัย การออกก�าลังกาย

เป็นการกระตุ้นกล้ามเน้ือก่อนที่เขาจะไปท�างานกับเครื่องจักรถ้าหากไป

ท�างานโดยที่ร่างกายไม่พร้อมก็จะมีความเสี่ยงในการท�างานได้

“เรำจะไปคำดหวัง 100% เต็มจำกโครงกำรนี้ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่อง

ที่ยำกมำก แต่อย่ำงน้อยเมื่อเขำเดินเข้ำมำแล้วมันจะต้องสะกิดในควำมคิด

ของเขำว่ำเมื่อเข้ำร่วมโครงกำรแล้วเขำจะได้อะไร จะเกิดอะไรข้ึนต่อตัวเขำ

บ้ำง และที่ส�ำคัญมันจะต้องต่อยอดไปถึงครอบครัวของเขำด้วย”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 8

ทบทวนองค์ความรู้ และสรุปผลกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนองค์ความรู้ในวันที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ข้อสรุปของกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดกลุ่มโดยการสุ่ม

2. แต่ละกลุ่มท�าการระดมสมอง เพื่อเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการ

เรียนรู้ในวันที่ผ่านมา

3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน�าเสนอ

4. ท�าแบบทดสอบหลังการอบรม

5. สรุปผลการท�าแบบทดสอบและ Reflection

Reflection

1. ได้วิธีการใหม่ๆ ที่ประหยัดเวลาในการระดมความคิด ซ่ึงจะน�าไป

ประยุกต์ใช้ต่อไป

2. ประทับใจการร่วมแรงรวมใจ และ Productive ของทุกๆ ท่าน  

ทุกคนมาต่างองค์กรกัน ปัญหาไม่เหมือนกันแต่ที่ทุกคนได้กลับไปคือ 

เครื่องมือในการแก้ปัญหานั้นๆ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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3. ประทบัใจทมีอาจารย์ และทมี Facilitator ทีส่ร้างบรรยากาศทีด่ใีน

การเรียนรู้ ปกติอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการเลคเชอร์แต่สองวันนี้ไม่มีเลยได้

เรียนรู้แบบกันเองๆ เข้าใจง่าย

4. รูปแบบการอบรมเป็นกันเอง เข้าใจง่าย เมื่อจบจากการอบรม

สามารถน�าความรู้ไปต่อยอดได้ กิจกรรมเหล่านี้จะน�าไปปรับเปลี่ยนใช้ใน

องค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าร่วมและเกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

5. มาคร้ังน้ีเป็นครัง้ที ่2 แล้วการมาอบรมกบัทมี SHARE จะน�ารปูแบบ

การอบรมไปใช้ในการฝึกอบรมให้พนกังานในองค์กร รวมถงึเครือ่งมอืในการ

ส�ารวจความคิดเห็นหลังการอบรมด้วย

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Reflection
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วิทยากร 
คุณอังคณา ภิญโญกุล (SHARE เตย) 
ที่ปรึกษาด้าน Happy Workplace มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
คุณชูชัย นิจไตรรัตน์ 
รองผู้อํานวยการ Path2health Foundation

โครงการผลสําเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการ 

ต่อเนื่องและยั่งยืน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ

สร้างสุข “กระจายความสุขสู่สังคม” 
ครั้งที่ 7

หยุด คุย ส่ัง โทษ โบ้ย ทั้งองค์กร เพ่ือพัฒนาธุรกิจของเรา
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรม เรนเดียร์ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ขั้นตอนที่ 1

Networking

วัตถุประสงค์

- เพือ่ละลายพฤตกิรรม เปิดใจรบัการเรยีนรู ้ฝึกสมาธแิละการท�างาน

เป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกียรติ และมีน�้าใจ ภายในเวลาจ�ากัด

- เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน
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- เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้พร้อมรับ

กิจกรรมต่างๆ ที่ก�าลังจะมาถึง

- เพื่อสร้างความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันให้ผู้เข้าร่วมอยู่ร่วมกันอย่างมี

กติกาและมารยาทตลอดกิจกรรม

- เพื่อเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. เร่ิมต้นด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมสันธนาการเป็น

เครื่องมือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท�าความรู้จักกันอย่างทั่วถึง

2. ท�าแบบประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้การสแกน QR Code

3. แจ้งขั้นตอนการประเมินกิจกรรม การเข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์

กลาง (Line กลุ่ม)

4. สร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน เช่น การเปิดใจรับการเรียนรู้และ

กิจกรรมต่างๆ การท�าความรู้จักเพื่อนใหม่และทีมวิทยากร การฟังเมื่อมีคน

พูด การคิดเชิงบวก การตรงต่อเวลา เป็นต้น โดยให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง 

เขียนสรุปความคิดเห็นลงบนกระดาษแผ่นใหญ่แล้วออกมาน�าเสนอ

5. ให้ทุกคนนั่งสลับที่กันจนกว่าจะคละกันทั่ว โดยไม่มีคนที่มาด้วยกัน

นนั่งใกล้กัน แล้วให้แต่ละคนท�าความรู้จักกับเพื่อนรอบข้างอย่างน้อย 4 คน 

วิทยากรสุ่มทดสอบรอบวง 

6. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและรูปแบบกิจกรรม

7. แนะน�าทีมงานและทีมวิทยากร

 a. แนะน�ากลุม่วทิยากร จากมลูนิธฯิ (SHARE) ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบั

ดูแลและน�ากิจกรรมต่างๆ 

 b. แนะน�ากลุม่ Facilitator ซึง่คดัเลอืกมาจากกลุม่อาสาสมคัรทีเ่คย

เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace มาก่อน ท�าหน้าทีช่่วยอ�านวยกจิกรรม

และดูแลความเรียบร้อย

8. แจ้งก�าหนดการตลอดกิจกรรม
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Tips

- คอยกระตุ้นเตือนผู้เข้าร่วมระหว่างท�ากิจกรรม ด้วยท่าทีและวาจา

สนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ผ่อนคลาย จะช่วยให้ผู้เข้าร่วม

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

- เมื่อท�าได้ดีและถูกต้อง ควรได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมกิจกรรม 

เช่น ได้รับเสียงปรบมือ หรือค�าชม เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจ

- ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสาร และฝึกฝนการ

เปิดใจรบันวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในการท�างานและชวีติประจ�า

วันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Line Application สร้างกลุ่มเพื่อติดตาม 

สอบถาม แบ่งปันข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และใช้เป็น

เครื่องมือในการสร้างสังคมใหม่ (Community) ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

ด้วยกัน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่

โดย คณุอังคณา ภญิโญกลุ (SHARE เตย) : Happy Workplace Expert

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าที่ไม่ใช่หัวหน้าแบบเกินความ

คาดหมาย
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับกลุ่มตามจ�านวนที่ก�าหนด ท�าความรู้จักกัน

ภายในกลุ่มภายในเวลาที่ก�าหนด ส่งตัวแทนแนะน�าเพื่อนรอบวงอย่าง

ละเอียด เพื่อฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง

2. ผูเ้ข้ากจิกรรมตกลงเลอืกหวัหน้าห้อง คดิวลกีระจ�าทมีพร้อมท่าทาง

ประกอบ

3. ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมจับกลุม่เพือ่เลอืกหวัข้อเพือ่แสดงบทบาทสมมตุิ

เกี่ยวกับความเก่งของตัวเรา โดยให้ปรึกษากันในกลุ่มในเวลาที่ก�าหนด และ

ออกมาแสดงภายในเวลาที่ก�าหนด วนไปจนครบทุกกลุ่ม

4. วทิยากรชวนผูเ้ข้ากจิกรรมวเิคราะห์สิง่ทีไ่ด้รบัจากการแสดงบทบาท

สมมุติของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ 

5. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิเคราะห์คนในกลุ่ม ว่าคนในกลุ่มของเราเป็น

คนประเภทไหน โดยให้ลองสงัเกตจากพฤติกรรมทีผ่่านมา จากนัน้แต่ละกลุม่

ส่งตัวแทนน�าเสนอสิ่งที่ตัวเองวิเคราะห์ และให้คนอื่นในกลุ่มประเมินสิ่งท่ี

ตัวแทนน�าเสนอด้วย 

6. ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสลบักลุม่กนัเลอืกหวัหน้าใหม่ของกลุม่ และท�า

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในรูปแบบเกมส์ที่ต้องอาศัยความไว้เนื้อเช่ือใจของคน 

ในทมี โดยให้ท�าให้ได้ภายในเวลาทีก่�าหนดเมือ่เสรจ็สิน้ให้เปลีย่นหวัหน้ากลุม่

และกิจกรรมไปเรื่อยๆ โดยไม่ให้ใช้หัวหน้าซ�้าคนเดิม 

7. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหยิบกระดาษแผ่นใหญ่และปากกาไปท่ีกลุ่ม

ระดมสมองภายในกลุ่มในหัวข้อสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ลูกน้องลาออก พร้อม

ส่งตัวแทนมาน�าเสนอ

8. ให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมหยบิกระดาษแผ่นใหญ่ (Flipchart) และปากกา

ไปที่กลุ่มระดมสมองภายในกลุ่มในหัวข้อวิธีแก้ไขปัญหาที่ท�าให้ลูกน้อง 

ลาออก พร้อมส่งตัวแทนมาน�าเสนอ

9. ให้ผู้เข้ากิจกรรมจัดกลุ่มท�ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่เน้นเรื่องของ

กระบวนการท�างานเป็นทีม



Societal Happiness SHAREing

125

10. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหยิบกระดาษแผ่นใหญ่และปากกาไปที่กลุ่ม 

ระดมสมองภายในกลุ่มในหัวข้อวิธีแก้ไขปัญหาลูกน้องไม่ยอมท�างานและ

ปรับปรุงตัวเอง พร้อมส่งตัวแทนมาน�าเสนอ

11. ผู้เข้าร่วมสรุปองค์ความรู้ น�าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สรุปสาระส�าคัญ

1. การเป็นหัวหน้างานต้องหมั่นท�าความรู้จักกับลูกน้อง และเพื่อน 

ร่วมงานให้มากกว่าแค่เรื่องงาน ควรรู้ถึงชีวิตครอบครัว ความชอบส่วนตัว 

เช่น การใช้ชีวิต การกิน การอยู่ การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 

แต่ละคนรวมถงึคูช่วีติหรอืคนรกัของคนเหล่านัน้ด้วย เพือ่ให้สามารถจดัสรร

เวลาท�างาน การสั่งงาน การจัดกิจกรรม หรือหาวิธีผูกสัมพันธ์ในท่ีท�างาน 

ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็น HR หรือการเป็นหัวหน้างานที่ดี 

2. การยอมรับความแตกต่างและหลากหลายระหว่างบุคคล ทุกคนมี

ด้านทีเ่ก่งซึง่จะได้น�ามาใช้ในเวลาทีเ่หมาะสม เราควรเรยีนรูจ้ดุเก่งของเพือ่น

ร่วมงานเพ่ือให้สามารถน�ามาใช้ได้อย่างถกูทีถ่กูเวลา ทกุคนควรรูถ้งึศกัยภาพ

ของตัวเอง หม่ันให้ก�าลังใจตัวเองในสิ่งที่ยังไม่เคยท�าหรือท�าไม่ได้ ว่าเรา 

“ท�าได้” สามารถแนะน�าคนทีค่วามรูค้วามสามารถในเรือ่งนัน้ๆ เพือ่ให้ความ

ช่วยเหลือกับลูกน้องได้ถูกจุด แม้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง

3. สะท้อนกลับแบบตรงไปตรงมา คนเป็นหัวหน้างานควรรู้จักชมเชย 

ให้ก�าลังใจเมื่อลูกน้องท�างานส�าเร็จ หรือหากไม่ส�าเร็จก็ควรมอบค�าชี้แนะให้

หรือก�าลังใจ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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4. รู้จักการให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นและตนเอง หัวหน้าควร

มีสิทธิในการตัดสินใจ

ความเก่งที่ได้รับจากการแสดงบทบาทสมมุติ

1. ซ่อมเก่ง หมายถึง การแก้ปัญหาเก่ง เพราะมีหัวหน้างานที่เก่ง

2. น�าเสนอเก่ง

3. รู้จักทีม วิเคราะห์งาน กระจายงาน และแบ่งงานเก่ง

4. ประสานงานเก่ง และระงับอารมณ์เก่ง

5. การต่อรอง การประสานงาน ความสามัคคี การสร้างความพอใจ 

ให้ลูกค้า และการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน

6. การวางแผน และการจัดการ การให้ความร่วมมือของทีมงาน 

7. การดูแลพนักงาน ความเอาใจใส่ สอบถาม 

8. การยอมรับ การเปิดใจ การตัดสินใจข้อดีข้อเสีย และการไม่มองคน

ที่ภายนอก

9. ปิดการขายเก่ง ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ได้ 

ถ้าเรารู้จักวิเคราะห์คนในองค์กรหรือในทีมของเราจะท�าให้เรารู้ถึง

ศักยภาพของเขา และสามารถน�าออกมาใช้ในการท�างานได้ถ้าเราไม่รู้ และ

ไปใช้ในงานทีเ่ขาไม่เก่งกจ็ะท�าให้เกดิความขดัข้องหมองใจในทีมซึง่ในปัจจบัุน

เรารู้หรือไม่ว่าเราเก่งในด้านไหน ? และสอดคล้องกับทีมของเราอย่างไร ?  

ถ้าเรารู้จักตัวเอง และรู้จักทีม เราก็จะได้งานที่มีคุณภาพการใช้งานไม่ถูกกับ

คน หรือการไม่ยอมรับในตัวลูกน้องหรือหัวหน้างานจะท�าให้เกิดผลเสียต่อ

หวัหน้างานกับตวับคุคลนัน้ เมือ่งานไม่มคุีณภาพจะได้รบัความคดิเหน็ในทาง

ไม่ดีจากลูกค้า ศักยภาพขององค์กรก็จะตกลง 
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การทายนิสัยคนจากการที่เรามองเห็นและจากการท่ีเรารู ้สึกนั้น 

ไม่เหมือนกัน การเห็นภาพคนๆ นึง อาจจะมีแนวโน้มที่ผิดพลาดมาก  

การเป็นหัวหน้างานเราต้องมองคนจากความรู้สึก (หัวใจ) เหมือนผู้หญิงสวย 

มองแล้วเหมอืนดีแต่อาจจะท�าอะไรไม่เป็นกไ็ด้ เพราะบางคนกป็รบัตวัเองมา

แล้วว่าต้องวางตัวอย่างไรถงึจะดูดี ในขณะทีค่นพดูไม่เก่งน�าเสนอไม่ดอีาจจะ

มีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่ก็ได้

อวัยวะ 5 อย่างที่ท�าให้เรามองผิดหรือเข้าใจผิดได้ ก็คือ 

1. ตา ท�าให้สมองและใจเราคิดไม่ทัน เพราะเชื่อมั่นในตาของเรา  

มองว่าคนเป็นแบบน้ีก็จะเป็นแบบน้ี กว่าเขาจะท�าให้เรารู้สึกดีข้ึนได้ก็ใช ้

เวลานาน

2. หู ฟังเรื่องไม่ดีจากคนอื่นมาแล้วเข้าใจเป็นด้านลบ คนเราเกิดมา 

มักมีความคิดติดลบแต่เกิด เหมือนเด็กแรกเกิดที่เกิดมาปุ๊บก็ร้องไห้แล้ว

3. ปาก พูดไปเรื่อยๆ ทั้งเรื่องจริงและไม่จริง

4. จมูก ถ้าไปดมกลินที่ไม่พึงประสงค์ก็จะรู้สึกไม่ดี ท�าให้ปากพูดถึง 

ในสิ่งไม่ดีต่อไป 

5. กายสัมผัส เวลาเราสัมผัสอากาศเย็น แต่ละคนก็รู้สึกไม่เหมือนกัน 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ไม่จริงขึ้นอยู่กับใจ และประสบการณ์ของ

แต่ละคน คนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารอย่ามองคนแค่ภายนอกแต่ต้องไป

ภาพบรรยากาศ Workshop
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หาลึกขึ้นว่าท�าไมคนๆ นั้นถึงเป็นเช่นนั้นในสิ่งที่เราสัมผัสมาด้วยตา หู ปาก 

จมูก และกายของเราต้องศึกษาทั้งตัวเขาและตัวเราไปพร้อมๆ กัน

สิ่งที่ส�าคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือต้องสร้างความเชื่อใจ มั่นใจ 

และไว้ใจระหว่างกันและกัน หากเราไม่ไว้ใจลูกน้องเราอาจจะติดตามงาน 

มากเกินไปจนเหมือนจับผิดแต่เมื่อเราเชื่อใจบรรยากาศในทีมจะไม่เครียด 

การที่ลูกน้องไม่เชื่อหรือไม่ท�าตามก็อาจจะเป็นเพราะลูกน้องไม่เช่ือใจในตัว

หัวหน้างานว่าจะสามารถน�าพาทีมไปให้ถึงเป้าหมายได้นั่นเอง 

คนท�างานร่วมกันควรลดทิฐิและอัตตาของตัวเองลง และรับฟังความ

คดิเหน็ของคนอ่ืนให้มากขึน้ ปรบัเปลีย่น ลองผดิลองถกูไปด้วยกนัเพือ่ให้งาน

ออกมาดีที่สุด เวลาท�างานจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ อย่าเครียด 

จนเกินไปแล้วลงมือไปท�ากับลูกน้อง เพราะทุกคนได้ท�างานอย่างเต็มที่แล้ว 

กลบักนัหากหวัหน้ามวัแต่มุง่มัน่อยูก่บัเป้าหมาย และความส�าเรจ็มากเกนิไป

ก็จะส่งผลกระทบกับทีมได้ เมื่อเราคิดงานคนเดียวก็จะเป็นแค่หนึ่งความคิด

แต่เมื่อทั้งทีมช่วยกันคิดก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกคนได้คิดเรา

จึงควรที่จะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ และกฏกติกาให้ชัดเจน เมื่อเราขาด

อุปกรณ์ช่วยเหลือในการท�างานเราจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ

ท�างานมากขึ้น หัวหน้างานต้องท�างานภายใต้สถานการณ์ที่เป็นปัญหา  

3 สถานการณ์ ได้แก่

1. อุปกรณ์ไม่พร้อม 

2. เงินไม่มี 

3. คนไม่มี

ไม่ว่าสถานการณ์ใดกต็ามหวัหน้างานกต้็องท�างานให้ได้อยูด่ ีผูบ้รหิารคนไหน

ทีส่ามารถท�างานตามสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีมี่อยูไ่ด้มากกว่าการรอ

ความพร้อมจึงจะสามารถเริ่มท�างานได้ ผู ้บริหารคนนั้นก็จะท�าให้เห็น

ศกัยภาพของคนในทมีมากขึน้ เพราะทกุคนจะรูจ้กัการแก้ปัญหา การท�างาน

ย่อมไม่มีอะไรสมบูรณ์ เราควรคิดว่าจะท�างานอย่างในสภาพที่ไม่สมบูรณ์  

ไม่พร้อม พนกังาน และหัวหน้ากจ็ะได้แสดงศกัยภาพ และไปให้ถงึเป้าหมายได้
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หัวหน้าที่คอยออกค�าสั่ง และโบ้ยความผิดให้ลูกน้องจะเป็นหัวหน้า

ประเภทปลาใหญ่กินปลาเล็กงานไม่ประสบความส�าเร็จมากนัก หรือถึงแม้

ประสบความส�าเร็จก็ไม่ได้ใจลูกน้อง หัวหน้าประเภทนี้มักคิดเองเออเอง 

ลูกน้องก็ท�าตามหัวหน้า แต่ไม่ได้ท�าเพราะรักหรือมั่นใจในตัวหัวหน้า หากมี

ข้อผิดพลาดกจ็ะโทษว่าเป็นความผดิของหวัหน้าเช่นกนัในขณะทีค่นสามารถ

ตื่นได้เร็ว ปรับตัวได้เร็วก็จะเป็นคนที่ชนะปลาตัวอื่นๆ เหมือนปลาเร็ว 

กินปลาช้า หัวหน้างานควรพยายามท�าให้ลูกน้องเก่งเหมือนที่หัวหน้าเก่ง 

ลูกน้องจะช่วยงานได้เต็มที่ และจะเกิดเป็น Happy Workplace ในองค์กร

เอง เพราะทกุคนได้สทิธิใ์นการคดิเอง ท�างานเองไม่ว่าจะถกูหรอืผดิกจ็ะเกดิ

การพูดคุยกัน และปรับปรุงแก้ไขเอง 

ความท้าทายในการบริหารคนมีความท้าทายมากกว่าการบริหารงาน 

สมัยก่อนหัวหน้าต้องบริหารคนแต่สมัยนี้ลูกน้องต้องบริหารหัวหน้าได้ด้วย 

เพราะบางครั้งหัวหน้ามักจะติดกับกรอบเดิมๆ ที่เคยท�ามาลูกน้องสามารถ

ปรับปรุงงาน และน�ามาเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานได้ เมื่อ

หวัหน้าและลูกน้องคยุกนักจ็ะเกดิกระบวนการใหม่ๆ ในการท�างาน ยกตวัอย่าง 

การท�าไคเซนก็สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง



Societal Happiness SHAREing

130

สาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ลกูน้องลาออก (จากการระดมสมอง Workshop)

1. กลับบ้านต่างจังหวัด

2. รายได้น้อยกว่ารายจ่าย โอทีน้อย

3. สวัสดิการไม่ดี

4. กฏเกณฑ์มากเกินไป

5. ลักษณะงานไม่เหมาะสมกับทักษะของตัวพนักงาน 

6. แผนงานเปลีย่นแปลงตลอดเวลา งานด่วน งานเร่งกระทบแผนทีว่าง

ไว้ ท�างานไม่เป็นเวลา

7. สภาพแวดล้อมในการท�างานไม่ดี

8. ได้งานใหม่

9. ความกดดันในที่ท�างาน

10. หมดความท้าทายในการท�างาน ขาดแรงบันดาลใจในการท�างาน

11. มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เช่น เอาเปรียบ ไม่เป็นทีม ชอบนินทา 

เข้ากันไม่ได้ แบ่งพรรคแบ่งพวก

12. เบื่อ ไม่พอใจหัวหน้าหรืองาน เช่น ชอว่า เปรียบเทียบ หรือโบ้ย 

รักลูกน้องไม่เท่ากัน ใช้อารมณ์ ใช้คนไม่ตรงกับงาน ไม่สอนงาน ใช้งานหนัก

เมื่อเทียบกับเงินเดือน หูเบา

13. ไม่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากหัวหน้างาน

14. มีปัญหาครอบครัว อกหัก

15. หนีหนี้

16. มีความเสี่ยงในการท�างาน ไม่ปลอดภัย

17. บ้านอยู่ไกลจากที่ท�างาน

18. งานไม่มั่นคง ไม่มีการขึ้นเงินเดือน

สาเหตุที่แท้จริงของรายการข้างต้นนี้ก็คือ หัวหน้างานหรือผู้บริหาร 

เพื่อนร่วมงาน การท�างานไม่ได้รับการยอมรับยกย่อง งานไม่ท้าทาย หรือ

ท้าทายมากเกินศักยภาพที่เป็นจริง อ�านาจ และอิสระในการท�างาน ความ
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ก้าวหน้าในอาชพี ผลตอบแทนจากการท�างาน การวดั และประเมนิผลอย่าง

มีหลักการและเหตุผล การพัฒนาบุคลากร ความยืดหยุ่นในการท�างาน 

สวัสดิการที่ได้รับ

Decent Work (งานที่มีคุณค่า) คือ งานนั้นได้รับการยอมรับจาก 

คนอื่นส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และความก้าวหน้าในหน้าที่ 

การงานสามารถพฒันาตนเองได้ มคีวามมัน่คงปลอดภยัในการท�างาน (ความ

มั่นคงประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ สุขภาพของตนเอง ความมั่นคงทาง

ครอบครัว และความมั่นคงทางสังคม) 

หากต้องการให้พนักงานมีความจงรักภักดี และมีส่วนร่วมกับองค์กร

ซึ่งท�าให้พนักงานไม่อยากลาออกจากองค์กรจะต้องมีการส่งเสริมใน 6 มิติ 

ดังต่อไปนี้

1. คน ให้ดูว่าคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานเป็นอย่างไร 

ทั้งในด้านนิสัยใจคอและกรบวนการท�างาน

2. งาน คนอาจจะไม่ได้มีปัญหากัน แต่อาจจะมีปัญหาที่งาน ต้องดูว่า

งานเป็นงานที่แล้วสบายใจหรือมีความถูกต้องหรือไม่
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3. โอกาส การท�างานหลายอย่างพร้อมกัน ย้อมมีทั้งสิ่งที่ท�าได้และ 

ท�าไม่ได้ แต่ต้องพจิารณาว่างานทีท่�าอยูน้ั่น ท�าหีโ้อกาสในการเตบิโต ก้าวหน้า

หรือไม่ ซ่ึงประกอบด้วยความก้าวหน้าในด้านความรู้ และความก้าวหน้า 

ในด้านต�าแหน่งหน้าที่การงาน

4. การบริหารองค์กร บริษัทมีชื่อเสียงที่ดีหรือไม่ มีคนรู้จักหรือไม่  

ให้ความส�าคัญกับลูกค้าหรือไม่ การให้ความส�าคัญกับ ลูกค้า คู่ค้า และ

พนักงาน จะท�าให้การบริหารองค์กรเป็นไปด้วยดีมากยิ่งขึ้น ควรดูว่า 

การบริหารทีมงานเป็นอย่างไร 

5. คณุภาพชวีติของพนกังาน เป็นอย่างไร ทัง้ในด้านส่วนตวั ครอบครวั 

และสังคม ทุกคต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้น

6. การวดัและการประเมนิผล การปรบัเงินเดือน เลือ่นขัน้ การให้ความ

ก้าวหน้าต่อพนักงานมีกฏเกณฑ์อย่างไร

 

ในฐานะหัวหน้างานสามารถท�าให้แก่พนักงานได้ทุกอย่าง แต่คนมักมี

ทัศนคติว่าท�าไม่ได้ เมื่อหัวหน้าคิดว่าท�าไม่ได้ลูกน้องก็จะคิดว่าท�าไม่ได้ 

เช่นกนัเป็นการดถูกูทัง้ตัวเอง และลกูน้อง ดังนัน้ ควรให้โอกาสทกุคนได้แสดง

ศักยภาพของตนเอง ปัญหาในการท�างานเป็นทีม คือถึงแม้ว่าจะมีการ 

แบ่งงาน วางแผน แต่งต้ังหวัหน้าทมีเป็นอย่างดีแล้วแต่ในขณะท่ีลงมอืท�างาน

ภายใต้ข้อตกลงที่ก�าหนด และกติกาที่มีต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อม ทดลองท�า 

และการลงมือปฏิบัติที่ดี หมั่นปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการท�างานด้วย

ความช่วยเหลือจากแนวคิดของคนในทีมงานจึงจะประสบผลส�าเร็จด้วยดี 

มีความก้าวหน้า ซึ่งจะท�าให้คนท�างานยินดีที่จะท�ามากข้ึนเกิดความเช่ือมั่น

ทั้งต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างานภายใต้เหตุและผลที่เหมาะสม 

หากในทีมมีคนที่ด้อยความสามารถควรมีการสอนงาน (Coaching) 

แบบให้คิด และให้ลองท�าเพื่อให้คนที่ไม่เก่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

หากท�าแล้วยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงควรลองถามเหตุผล สังเกตุเหตุการณ์

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เพือ่ค้นหาสาเหตขุองปัญหาเพือ่ขจัดสาเหตขุองการทีไ่ม่ยอม
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ภาพบรรยากาศ Workshop

ท�างานซึ่งวิธีการต่างๆ ต้องถูกน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี 

ทั้งในเรื่องของเจเนอร์เรชั่นของคนท�างาน สภาพการท�างาน ฯลฯ ซึ่งสุดท้าย

แล้วหากไม่สามารถปรับปรุงที่ตัวพนักงานได้เพราะจะเป็นการฝืนเกินไป

ท�าให้ไม่มีความสุขก็อาจจะจ�าเป็นต้องปล่อยไป แต่ถ้าหากคนๆ นั้นเป็นคน

ทีม่ ีSkill มคีวามสามารถมากจนไม่สามารถปล่อยไปได้ อาจจะต้องเริม่ท�าการ

ปรับแนวคดิของตนเอง หรอืเปลีย่นวธิกีารในการบรหิารจดัการกบัคนคนนัน้ 

เพราะสุดท้ายแล้วการฝึกคนให้มีทัศนคติตรงกับองค์กรนั้นฝึกยาก หากไม่

สามารถท�าได้จริงๆ ก็ต้องปลง

หากได้ท�าการปรับเปลี่ยนทั้งหมดแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากพนักงาน คือ 

พนักงานจะเริ่มเสนอความคิดใหม่ๆ ไม่ละทิ้งหน้าที่ในการปรับปรุงการงาน 

เอาจดุอ่อนมาปรบัปรงุ ท�าให้ได้ความคดิใหม่ๆ ไม่ทจุรติ ไม่พดูให้ร้ายองค์กร 

สรุปได้ว่าได้รับการปรับปรุงทั้งในด้าน กาย วาจา ใจ ท�าให้อค์ได้พนักงาน 

ที่ทั้งเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง ส่งผลผลิตให้กับองค์กร ส่งผลไปถึงลูกค้าและ

คู ่ค้าขององค์กร และท�าให้องค์มุ ่งสู ่การมีความสุข และเป็น Happy  

Workplace 
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ขั้นตอนที่ 3

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสังคมใหม่ 

(Community) ระหว่างผูเ้ข้าร่วมโครงการด้วยกนั และคนในองค์กรทีม่าด้วย

กันจะได้มีโอกาสสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันจากการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. สร้างกติกาในการแต่งกายร่วมกันเป็นธีม (Blue Night Party)  

เสริมสร้างความสามัคคีในทีมงาน เป็นน�้าหนึ่งในเดียวกัน

2. ใช้เกมส์สันทนาการต่างๆ ในการท�ากลุ่มสัมพันธ์ 

3. ให้โอกาสผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสทบทวนสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมและ

แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก

Tips

ควรเลอืกเกมส์ทีต้่องเล่นเป็นหมูค่ณะ คือเล่นได้ทกุคนร่วมกนัหรอืแบ่ง

เป็นกลุม่ย่อยๆ แล้วแข่งขนัแบบทมี เพือ่ช่วยพฒันาทกัษะการท�างานเป็นทมี 

การดงึศกัยภาพของเพือ่นร่วมทมี การมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมในภาพรวม และ

การวางแผนเพื่อท�าสิ่งต่างๆ ให้ได้ภายในเวลาและกติกาของผู้น�าเกมส์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 4

กิจกรรมกายบริหาร

วัตถุประสงค์

 เพื่อยืดเหยียดร่างกาย กระตุ้นการท�างานของระบบต่างๆ ฝึกสมาธิ 

และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนเป็นแถว มีระยะสองช่วงแขนต่อคน ท�าท่า

กายบริหารตามคลิปประกอบ โดยมีผู้น�าในการท�ากายบริหาร (วิทยากร)  

อยู่ด้านหน้า 

Tips

 วิทยากรฝึกฝนท่าทางต่างๆ ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถน�ากิจกรรม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 5

Happy Family “เพศเชิงบวกกับบุตรหลานของบุคคลากร

ในสถานประกอบการ”

โดย คุณชูชัย นิจไตรรัตน์ รองผู้อ�านวยการ Path2health foundation

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ตระหนักถึงความเข้าใจต่อพฤติกรรมของบุตรหลาน หรือ

บุคลากรในสถานประกอบการที่มีต่อเรื่องของเพศให้มากข้ึนว่ามันไม่ใช ่

เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

- เพื่อให้รู้ถึงกระบวนการ แนวทาง แนวคิด เก่ียวกับการให้ความรู้  

วธิกีารเข้าถงึความรูส้กึของบตุรหลาน หรอืบคุลากรภายในสถานประกอบการ 

เกี่ยวกับเรื่องเพศในเชิงบวก

- รู ้ถึงแนวทางการแก้ปัญหาภายในสถาบันครอบครัวท่ีเก่ียวกับ 

เรื่องเพศ
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ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

 การบรรยายประกอบกิจกรรมเกมส์

กิจกรรมเกมส์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลองจินตนาการบทบาทของตนใน

ฐานะทีเ่ป็น พ่อ แม่ พี ่หรอืผูใ้หญ่คนหนึง่ในชวีติของเดก็หากเปรยีบเป็นภาพ

จะเป็นภาพอะไร ? (วทิยากรวางภาพทีเ่ตรยีมมาบนพืน้ให้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม

เลือกคนละ 1 ภาพ) ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมบอกความหมายของภาพสัน้ๆ ว่าภาพ

นั้นสื่อความหมายบทบาทของตนเองอย่างไร

 

	กิจกรรมเกมส์ ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ

1. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่กันและปฏิบัติตามค�าสั่งของวิทยากร 

2. ให้ผลดักนัเล่าเรือ่งเกีย่วกบัความภมูใิจในตวัลกู หลาน หรอืน้องของ

เรา โดยให้อีกฝ่ายฟังอย่างตั้งใจอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนมาให้เล่าเรื่องท่ีกังวล

ใจโดยให้อีกฝ่ายให้ค�าปรึกษาด้วยได้ภายในเวลาที่ก�าหนด
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สรุปสาระส�าคัญ

เราทุกคนมีครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตเด็กคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะลูก 

หลาน น้อง พนกังานทีม่ลีกูในวยัรุน่ควรจะสามารถสือ่สารเชงิบวกในบ้านได้

ด้วยภาษากายเชิงบวก เช่น การหอม ยิ้ม ถ้าคนเราสามารถสื่อสารเชิงบวก

ในบ้านได้ก็จะสบายใจมีความสุขมาจากที่บ้านน�ามาสู่การมีความสุขใน 

ที่ท�างาน ดังประโยคที่ว่า “ถ้าต้องการไปให้เร็วให้ไปคนเดียว ถ้าต้องการ

ไปให้ไกลให้ไปด้วยกัน” เด็กที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นประมาณ 13-15 ปี มักจะดื้อ

กบัพ่อแม่ท�าให้บรรยากาศการสือ่สารในบ้านไม่น่าอยูแ่ต่ละคนไปคนละทาง

เวลาเจอหน้ากันก็อารมณ์ไม่ดี กระบวนการที่จะช่วยคิดว่าลูกเป็นอย่างนี้

เพราะอะไรจะได้คอยช่วยเหลือ และแก้ปัญหาได้ถูกจุด ถ้าลูกวัยรุ่นมีปัญหา

กลับมาบ้านเจอคนทีพ่ร้อมจะรบัฟังพร้อมพดูคุยรูส้กึได้ว่าได้รบัความรกั และ

ความหวังดี เขาก็จะรู้สึกดีไม่ต้องไปหาคนรับฟังนอกบ้าน ซ่ึงถ้าคบเพื่อนดี 

ก็ดีไป ถ้าคบเพื่อนที่ไม่ดีก็อาจจะมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงได้ การที่เด็ก 

มีพฤติกรรมไม่ดีต้องดูที่ส่วนผสมที่ท�าให้เค้าเกิดพฤติกรรมนี้ข้ึนมา เช่น  

คนที่บ้าน คนข้างบ้าน เพื่อนข้างบ้าน เป็นต้น 

พ่อแม่มักมองเห็นบทบาทของตนเองไม่ตรงกับที่ลูกมองเห็นบทบาท

ของพ่อแม่ที่มีต่อเขา โดยส่วนใหญ่มักจะมองเห็นไปในทางลบมากกว่า 

จนกลายเป็นว่าพ่อแม่เป็นสิ่งที่ผลักดันให้ลูกออกนอกบ้าน ด้วยความต่าง

ระหว่างวยัทีม่มีมุมองต่อรอบตวัต่างกนั พ่อแม่ควรจะฉกุคดิได้ด้วยตนเองว่า

เราจะท�าเพื่อคนที่เรารักที่บ้านได้อย่างไร พฤติกรรมอะไรที่ท�าให้ลูกมองเรา

ไม่ดี และจะแก้ไขได้อย่างไรหากว่าพ่อแม่เข้าใจจะท�าให้ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัวดีขึ้น 

หากย้อนกลับไปในช่วงวยั 13-15 ปี เราล้วนเคยผ่านการอกหกั มดีารา

ที่ชอบ แฟชั่นที่อยากแต่ง มีที่ที่อยากไป เรื่องที่เราชอบท�าและเพื่อนชอบท�า 

และเรื่องที่เบื่อแม้ว่าสังคมเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน สิ่งแวดล้อมรอบตัว

เปลี่ยนไปแต่เด็กสมัยนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเพียงแต่วิธีการที่จะท�าอาจจะ 
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แตกต่างกนัไปตามยคุสมยันัน่เอง ความเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยส่ีงผลให้

เด็กโตเร็วขึ้นแต่พ่อแม่จ�านวนมากยังคงสอนลูกด้วยวิธีการเดิมๆ จากสมัย

ตนเองที่เด็กไม่สามารถเข้าใจได้เด็กทุกวันน้ีเกิดมาพร้อมสิ่งอ�านวยความ

สะดวกมากมาย เช่น มือถือ โซเชียล มีเดียต่างๆ ถ้าพ่อแม่ยังตีโจทย์สมการ

แบบนี้ไม่ออกยังสอนลูกด้วยวิธีการเดิมๆ ลูกก็จะยังเห็นเราเป็นระเบิดเป็น

ไฟแดงอยูเ่หมอืนเดิม ต่างจากทีเ่ราเหน็ตนเองเป็นร่มโพธิร่์มไทรหรอืเทยีนไข

น�าทางให้เขาอยู่ดี ถ้าเรามองว่าลูกหลานเราก�าลังเผชิญปัญหาเราจะเข้าไป

ช่วยเหลือเราจะต้องสร้างความแข็งแกร่งเพ่ือให้เค้าพร้อมรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงซึ่งเราห้ามไม่ได้ โลกทุกวันนี้หมุนเร็วมากแต่โลกในอนาคต 

จะไม่หมุนช้าไปกว่านี้แล้ว ถ้าเราคิดได้แบบนี้แล้ววิธีการดูแลลูกหลานของ

เราก็จะเปลี่ยนไป 

ฟังอย่างตั้งใจ คือกิจกรรมที่เราแนะน�าให้พ่อแม่เข้าร่วมและลงมือท�า 

การฟังอย่างตั้งใจเราจะเห็นปฏิกิริยาตอบสนอง เห็นการลงมือท�าไม่ใช่มอง

อย่างตาลอย กิจกรรมนี้ท�าให้เราได้เรียนรู้ว่าการท่ีเรามีปฏิสัมพันธ์กันโดย

สื่อสารแบบสองทางท�าให้เปิดใจรับฟังได้มากขึ้น ค�าถามต่อไปคือท�าอย่างไร

เราถึงจะสามารถฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ลูกหลาน หรือคนที่ด้อยอาวุโสกว่าเรา

เขาพยายามจะพูดหรือสื่อสารกับเรา ? 

พฤติกรรมพ่อแม่ที่ถือว่าเป็นประเด็นต้นเหตุหลักของการส่งลูกออก

จากบ้าน ประกอบไปด้วย

1. เราจู้จี้ ขี้บ่น จุกจิก จ้องจับผิดหรือไม่

2. ไม่รับฟังเหตุผล คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอเพราะอาบน�้าร้อน 

มาก่อนหรือไม่

3. ใช้อ�านาจบังคับ

4. ลงโทษอย่างรุนแรง ประจานความผิดต่อหน้าคนอื่นให้อับอาย

5. พูดสืบความหลัง
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ถ้าเราเป็นลูกทีอ่ยูใ่นครอบครวัทีม่กีารสือ่สารแบบนีเ้ราจะท�าอย่างไร? 

พ่อแม่ควรปรบัด้วยการท�าตวัเหมอืนเพือ่นในลกัษณะของการสือ่สาร เปิดใจ

รบัฟัง ท�ากจิกรรมร่วมกนั เวลาโมโหพยายามเตอืนตนเองเพือ่เปลีย่นพฤตกิรรม 

ให้ฟังก่อน อย่าพึ่งใช้อารมณ์ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 6

ทบทวนองค์ความรู้และสรุปผลกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนองค์ความรู้ในวันที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ข้อสรุปของกิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท�ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยเน้นกิจกรรมที่เสริม

สร้างความเชื่อใจ และความสามัคคีในหมู่คณะ

2. แต่ละกลุ่มท�าการระดมสมองเพื่อเขียนสรุปเนื้อหาท่ีได้รับจากการ

เรียนรู้ในวันที่ผ่านมา

3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน�าเสนอ

4. ท�าแบบทดสอบหลังการอบรม

5. สรุปผลการท�าแบบทดสอบ และ Reflection

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
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Reflection

1. ประทับใจในตัวพี่ๆ วิทยากร และเพื่อนๆ ที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ทุกคนให้ความร่วมมือ และความเป็นกันเองมากทั้งที่เป็นคนไม่ค่อยกล้า

แสดงออก และขี้อายมากแต่มาที่นี่ก็ต้องแสดงออกแล้วก็มีความเป็นผู้น�า

2. จะน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในองค์กรไปพัฒนา และปรับเปลี่ยนตัวเอง 

ให้มีความเป็นผู้น�ามากขึ้น และที่ส�าคัญพนักงานให้มีความปลอดภัยในการ

ท�างาน และ Work Happy

3. ประทับใจทีมงานทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดี เกมส์ที่เล่นมีความ

สนุกสนาน แสดงความเป็นผู้น�า เคยมีความคิดว่าไม่อยากเป็นผู้น�าแต่จะน�า

มาปรับตัวเองให้มีความเป็นผู้น�ามากขึ้น

4. สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือ วิทยากรให้เราเล่นเกมส์แต่แอบแฝงความรู้ 

สอดแทรกไปให้เรานึกถึงว่าจุดไหนที่เราบกพร่อง และเราจะปรับปรุงตัว 

อย่างไรเพื่อน�าไปใช้กับองค์กรที่เรารับผิดชอบอยู่

5. สิ่งที่ได้คือเรื่องของ Happy Family เราอาจจะมองข้ามความสุข

เล็กๆ ในครอบครัว กลับไปก็จะไปสร้างความสุขเล็กๆ ในครอบครัวและ 

ขยายใหญ่โตในที่ท�างาน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Reflection
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6. จะกลับไปปรับปรุงโดยเริ่มจากตนเองก่อนเป็นหัวหน้าที่รับฟัง 

ลูกน้องมากขึ้น แนะน�าในสิ่งที่ถูกต้อง และน�าไปพัฒนาองค์กรต่อไป

7. สิ่งที่ประทับใจที่สุด คือ ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร และสิ่งท่ีได้ 

เรียนรู้กันในห้องเอง ส่วนสิ่งที่จะน�าไปปรับใช้ คือ เรื่องการรับฟังอย่างมีสติ

เรื่องนี้จะน�ากลับไปปรับใช้ในการสื่อสารในองค์กร

8. จริงๆ เป็นคนไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่พอมาที่นี่รู้สึกประทับใจกับ

เพื่อนๆ ทุกคนมาก เพราะว่าถึงแม้เราจะต่างเพศต่างวัยกันแต่ทุกคน 

ก็สามารถท�ากิจกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้จะเอาความรู้ท่ีได้ไปปรับปรุง

ตนเองก่อน เริ่มจากตนเอง ครอบครัว องค์กร ลูกน้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถ

เดินไปในแนวทางเดียวกันได้

9. จะปรับความคิดของตนเองที่มีต่อลูกน้อง ฟังลูกน้องมากขึ้น 

10. ประทับใจทุกอย่างจะน�าความรู้ และเทคนิคที่ได้แลกเปลี่ยนกับ

พี่ๆ เพื่อน ไปปรับใช้กับคนรอบข้าง และในองค์กร
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ภาพบรรยากาศและความทรงจําอันแสนสุข
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