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การบริหารคนอย่างมีนวัตกรรม

Innovation in Human Resource Management
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บทคัดย่อ

 องค์การธุรกิจในปัจจุบันมีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ในยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้น�าทางธุรกิจต่างก็มีความเห็นด้วยกับความส�าคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวขับเคลื่อนงานในองค์การ ดังนั้น 
จงึเป็นความจ�าเป็นทีอ่งค์การต้องสร้างความสขุให้กบัคนท�างาน เพือ่งานบรรลคุวามส�าเรจ็และได้เปรยีบทางการแข่งขนั แนวคดิการสร้าง
ความสุขในที่ท�างาน (Happy Workplace) จึงเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนท�างานและสร้าง
ให้องค์การแข็งแรงพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

Abstract

 Business organizations today play a major role to drive economic and social development in both national and 
global levels. In the age of information technology, all business leaders agree the importance of human resources as the 
drivers of works in organizations. Therefore, the need to create an enjoyment of work for human resources to achieve their 
work is necessary to secure the company with competitiveness. The concept of “Happy Workplace” as a social innovation 
is applied to build the life quality for the workers and to strengthen the organization’s growth in a long-term in our society.

บทน�า

 องค์การถอืเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมประเทศ ทีม่คีวามส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นและพฒันาประเทศเข้าสูส่งัคมโลก โดยทีใ่นองค์การ
ทั้งหลายจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านั้นให้ส�าเร็จลุล่วงตาม
แผนงานและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และอาศัยเครื่องมือในรูปของการด�าเนินงานที่เป็นกระบวนการและเป็นระบบ  แต่ด้วยโลกใบนี้ได้รับ
การเรียกขานว่าเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องและมากขึ้นเรื่อยๆ จากระบบ
ความคิดอันชาญฉลาดของมนุษย์ ท�าให้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา มีการพัฒนาและมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมของมนุษย์ ท�าให้องค์การต่าง ต้องมีการตอบ
สนองต่อแนวทางของโลกอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อความเป็นเลิศทางการแข่งขันของธุรกิจ ค�าว่า นวัตกรรม (Innovation) 
จึงถูกน�ามาเป็นประเด็นส�าคัญในระดับนโยบายหรือกลยุทธ์ขององค์การหลายแห่งในปัจจุบัน ซึ่งมิใช่มุ่งไปที่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการเท่านั้น แต่ต้องสร้างให้เป็น นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) โดยที่องค์การจะสร้างนวัตกรรมได้ยากถ้าไม่มีพนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะพัฒนาตนตลอดเวลา  การบริการที่เป็นเลิศ  (Beyond Sastisfaction) ก็ยากที่จะเกิดขึ้นถ้าพนักงาน
ไม่มคีวามสขุและสนกุกบังานเพือ่การสร้างสรรค์ผลงานทีด่ทีีส่ดุ ฉะนัน้ ผูบ้รหิารต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศลิปะในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์
เชงิกลยทุธ์  พยายามสร้างให้เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้รวมถงึการปรบัทศันคตทิีม่คีวามแตกต่างจากความหลากหลายทางวฒันธรรมเพือ่
สร้างคุณค่าแก่องค์กร ผู้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จ�าเป็นต้องสร้างสรรค์ คิดค้นโครงการหรือกิจกรรมใหม่ขึ้นมา เพื่อเป็น
แนวทางทีแ่ตกต่างจากกรอบเดมิและกล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลง เพือ่กระตุน้ให้คนคดิและสร้างสรรค์ผลงานออกมา  หรอืพฒันาคนขององค์กร
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ให้มีความสามารถยิ่งขึ้น โดยที่ทุกคนพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
นัน้ด้วยความเตม็ใจ มคีวามสขุและสนกุกบัการท�างาน  ดงัจะเหน็
ได้จากองค์การทัง้ในระดบัสากล องค์การขนาดใหญ่หรอื SME ทีไ่ด้
รบัรางวลัแห่งความส�าเรจ็ในการบรหิารองค์การล้วนให้ความส�าคญั
กบัเรือ่งการสร้างความสขุให้เกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรมกบัทรพัยากร
มนุษย์ทั้งสิ้น  ส�าหรับประเทศไทย  การสร้างความสุขในที่ท�างาน 
(Happy Workplace) นบัเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีถ่กูน�ามาใช้และได้รบั
การยอมรับจากองค์การต่างๆ โดยมี ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ท�าหน้าทีเ่ผยแพร่ความรูไ้ปสูอ่งค์การ
ต่างๆ เกีย่วกบักล่องความสขุ 8 ใบ ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างองค์การ
แห่งความสุข หรือ Happy Workplace นั่นเอง

Happy Workplace: นวัตกรรมการบริหารคน 

เพราะความเชือ่ทีว่่าเมือ่คนท�างานมคีวามสขุ การท�างาน
ก็จะมีประสิทธิภาพ องค์การก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน  โดยผ่าน
องค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ งานที่ได้รับการเปิดโอกาสให้ผู้
ปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพ วัฒนธรรมการท�างานที่ให้พนักงาน
มีโอกาสร่วมตัดสินใจและรู้สึกเป็นเจ้าของ  ปัจจัยแวดล้อมที่ส่ง
เสริมอ�านวยต่อการท�างาน รวมถึงสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
และภาวะผู้น�าที่แสดงทิศทางที่ชัดเจน ส่งเสริมการท�างานและ
สร้างขวัญก�าลังใจแก่สมาชิก ดังนั้น เครื่องมือที่เรียกว่า   องค์กร
แห่งความสุข หรือ Happy Workplace 8 จึงถูกสร้างสรรค์และน�า
มาขับเคลื่อนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนท�างาน ในองค์การ 

การสร้างองค์การแห่งความสขุมเีป้าหมายส�าคญั คอื คน
ท�างานมคีวามสขุ ทีท่�างานน่าอยู ่ชมุชนสมานฉนัท์  ดงันัน้ โอกาส
ของการบรรลุเป้าหมายจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและ
การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ 3 ฝ่าย คือ 

ผูบ้รหิาร ต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจและให้การสนบัสนนุ
การสร้างองค์การแห่งความสุขอย่างจริงจังและจริงใจ  คือ เข้าใจ
ค�าว่าความสุขคืออะไร น�ามาซึ่งประโยชน์อะไรบ้าง และท�าไม
ต้องการสร้างองค์การแห่งความสุข 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความเข้าใจองค์การ เป้า
หมายและวฒันธรรมองค์การ ต้องชีใ้ห้เหน็คณุค่าและความส�าคญั
ของทรัพยากรมนุษย์ พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์และผลักดัน
ให้เกดิการตอบรบัในกจิกรรมนีจ้ากทกุคนในองค์การอย่างต่อเนือ่ง 

พนักงานขององค์การ ต้องมีการรับรู้ มีความเข้าใจและ
พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมท�างาน (Teamwork) มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างเต็มใจและต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ก�าหนดตัว
ชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์ เรียกว่า ความสุข 8 ประการ แบ่ง

เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ความสุขของคน ครอบครัวและสังคม 
ซึ่งองค์การทั้งหลายสามารถท�าให้ความสุขนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการ
สร้างความสุขในที่ท�างาน (Happy Workplace)  ประกอบด้วย

 1. สุขภาพดี (Happy Body): เป็นความสุขเริ่มต้นด้วย
การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักการใช้ชีวิตที่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน
ให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ เช่น บริษัท NOK Precision 
Component (ประเทศไทย) จ�ากดั จดัสร้างศนูย์กฬีากลางทีเ่หมาะ
สมกับองค์การ ให้พนักงานได้ออกก�าลังกาย และการจัดกีฬาสี
ประจ�าปี  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ออกแบบโต๊ะ เก้าอี้ท�างาน ตามหลักสรีรศาสตร์ และอุปกรณ์
ตกแต่ง เช่น ม่าน พรม ทีถ่กูสขุลกัษณะ ปลอดภยัต่ออากาศภายใน
ส�านักงาน ส่งเสริมให้พนักงานฟิตร่างกายด้วยลู่วิ่งในร่ม  เป็นต้น

2. น�้าใจงาม (Happy Heart): เพราะคนเราไม่สามารถ
อยู่ได้เพียงล�าพัง จ�าเป็นต้องอยู่ร่วมในสังคม จึงต้องรู้จักการเอื้อ
อาทรต่อกันและกัน การแบ่งปัน ส่งเสริมความมีน�า้ใจ การเป็น
ทั้งผู้ให้และผู้รับ เช่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)  
จัดกิจกรรมพาพนักงานเยี่ยมเยียนชุมชน มอบสิ่งของที่จ�าเป็นแก่
การยังชีพให้กับชุมชน เป็นต้น

3. สงัคมด ี(Happy Society): สงัคมจะดกีเ็พราะสมาชกิ
มีความรักสามัคคี สร้างเสริมการเอื้อเฟื้อต่อชุมชน สังคมรอบข้าง
ท�าให้สังคมดีและสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริจาคสิ่งของให้กับสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยต่างๆ เป็นต้น                      

4.  ผ่อนคลาย (Happy Relax): เป็นความสุขจากการ
รู้จักปฏิบัติตนให้อยู่ในทางสายกลางทั้งการด�าเนินชีวิตและการ
ท�างาน  รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ด้วยกิจกรรมบันเทิง การพัก
ผ่อน ลดความเครียด เช่น บริษัท NOK Precision Component 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดห้องซ้อมดนตรีและห้องคาราโอเกะให้
พนกังานใช้ในเวลาพกัผ่อน  บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) จัดอุปกรณ์ฟิตเนส โต๊ะพูลและปิงปอง สนามฟุต
ซอลในร่ม หรอืจะเลอืกชมววิ เล่นโยคะ หรอืแอโรบกิแบบ outdoor 
ห้องซ้อมดนตรี ห้องคาราโอเกะ ตู้เกมส์ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อน
คลาย เป็นต้น                   

5.  พัฒนาสมอง (Happy Brain): เพราะความสุขจาก 
การเรียนรู้เป็นการพัฒนาสมองจะน�ามาซึ่งความก้าวหน้าในการ
ท�างานและการด�าเนินชีวิต ควรส่งเสริมให้พนักงานรู้จักศึกษา
หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิด
ทักษะความช�านาญ รอบรู้ ส่งเสริมความก้าวหน้าในการท�างาน 
ชีวิตความมั่นคง เช่น บริษัท NOK Precision Component 
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(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดห้องสมุดหนังสือประเภทต่างๆ รวมทั้ง
สือ่วดีทิศัน์ และ KM Website เพือ่ให้พนกังานค้นคว้าความรูต่้างๆ 
ได้สะดวก  ทัง้เป็นความสอดคล้องกบัแนวคดิเรือ่งการจดัการความ
รู ้(Knowledge Management) เป็นต้น                          

6. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul): ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา กระตุน้ให้เกดิความศรทัธา  มจีรยิธรรม  ความซือ่สตัย์
และมีศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต เช่น บริษัท DC Consultants & 
Marketings จ�ากัด จัดปฏิบัติธรรมทุกสัปดาห์ เป็นต้น
  7. ปลอดหนี้ (Happy Money): คนจะมีความสุขเพราะ
รู ้จักพอเพียง สนับสนุนให้พนักงานรู ้จักเก็บรู ้จักใช้ไม่เป็นหนี้  
บริหารการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออม
เพือ่ให้เกดิความมัน่คงทางการเงนิไม่มหีนีส้นิล้นพ้นตวั เช่น บรษิทั 
ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เชญิธนาคารจ�านวน 6 แห่ง  หมนุเวยีน
เข้ามาให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ
บริหารเงินในรูปแบบต่างๆ กับพนักงานของบริษัท เป็นต้น

8. ครอบครัวดี (Happy Family): ส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักในความส�าคัญของครอบครัว การซื่อสัตย์ซึ่งกันและ
กัน การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น เช่น บริษัท แอล
ซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จ�ากัด ผู้ให้บริการตู้ขนถ่ายสินค้า 
ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ด้วยการ
อนุญาตให้พนักงานพาครอบครัวเข้าเยี่ยมชมท่าเรือ เพื่อให้บุตร
หลานเข้าใจลักษณะการท�างานของผู้ปกครอง หรือพาครอบครัว
พนักงานไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นต้น 

ทั้งนี้องค์การสามารถน�าความสุขทั้ง 8 ประการมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสถานะและวัฒนธรรมของตน ด้วย
การก�าหนดนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนจัดกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความสุขอย่างเป็นรูปธรรม รู้สึกใกล้ชิด
เหมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั ก่อให้เกดิสงัคมด ีมคีวามรกัสามคัคี
ทัง้ภายในองค์การและชมุชนรอบข้าง กจ็ะท�าให้เกดิการ บรรลเุป้า
หมายจากการสร้างความสขุในทีท่�างาน (Happy Workplace) นัน่
คือ คนท�างานมีความสุข ที่ท�างานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์  
                                             

รูปภาพจาก http://www.mxphone.com/

รูปภาพจาก http://www.nokpct.net/Content/HappyWorkPlaceMain.html

รูปภาพจาก http://www.arip.co.th/                                                   
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ประโยชน์จากการสร้างความสุขในที่ท�างาน 

(Happy Workplace)       
 Happy Workplace เป็นเครื่องมือทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีนวัตกรรมที่จะก่อเกิดประโยชน์ได้ทั้งใน
ระดับบุคคล องค์การและสังคมประเทศ ดังนี้
  1. ประโยชน์ต่อพนักงาน  

พนักงานในองค์การจะมีความสุขในการด�ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ได้รับค่า
ตอบแทนและสวัสดิการที่ดี รู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และมคีวามส�าคญัต่อองค์การ ความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานและผู้
บรหิารกด็ขีึน้ เป็นการสร้างแรงจงูใจในการท�างาน เกดิความมัน่คง
ในอาชีพ และมีความรู้ที่จะน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต น�า
ไปเผยแพร่ต่อบคุคลในครอบครวัและชมุชนเป็นประชากรทีม่คีณุค่า
  2. ประโยชน์ต่อองค์การ

การที่พนักงานในองค์การซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญเป็นพลัง
ขับเคลื่อนองค์การสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย มีความสุขและ
สนุกกับการท�างาน พนักงานอยากมาท�างานท�าให้สถิติการขาด
งาน  การเข้างานช้า การลาป่วยหรือ ลากิจของพนักงานลดลง 
ส่งผลให้ผลผลิตขององค์การสูงขึ้น คุณภาพของสินค้าและบริการ
ดีขึ้น สภาพแวดล้อมในการท�างานดีขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับพนักงานดีขึ้น ความไม่พอใจในการท�างานลดลง 
พนักงานมีความรักในองค์การมากขึ้น อัตราการเลิกจ้างงานลด
ลง ส่งผลให้องค์การประหยดัค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรม
พนกังานใหม่ เกดิชมุชนทีเ่ข้มแขง็ในองค์การ เป็นการส่งเสรมิภาพ
ลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ
 3. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

หน้าที่ประการหนึ่งขององค์การต่อสังคมและประเทศ
ชาติก็คือ เรื่องการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพให้
เกิดขึ้นในองค์การ ดังนั้นเมื่อพนักงานมีความสุขในการท�างาน 
สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพแก่องค์การ นั่นคือความส�าเร็จ
ด้านการแรงงานสัมพันธ์ ส่งผลให้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ ลดลง 
เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ  ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและการ
ฟื้นฟูอาชีพ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นสร้างความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศในทุกด้าน

บทสรุป

 นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่จ�าเป็นที่
ต้องเป็นกิจกรรมสร้างขึ้นใหม่ หรือถูกคิดค้นเป็นครั้งแรก ดังนั้น 
หากได้น�าเครือ่งมอื Happy Workplace ไปประยกุต์ใช้ในองค์การ
เป็นครัง้แรก กเ็รยีกได้ว่ามกีารสร้างสรรค์นวตักรรมด้าน ทรพัยากร
มนุษย์ในองค์กร จะสามารถวัดผลได้จากการเปลี่ยนแปลงที่ 
จะเกิดขึ้นในอนาคตกับทั้งองค์การและพนักงาน ดังเช่น บริษัท 
NOK Precision Component (Thailand) Ltd. บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน)  บริษัท DC consultants & Marketings จ�ากัด 
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด  เป็นต้น ที่ได้ 
น�ากิจกรรม Happy Workplace มาใช้ในองค์การและได้รับ
ประโยชน์อย่างชัดเจน คือพนักงานมีความสุข สนุกกับงาน  
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมพลังสามัคคี มีการ
ท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้า
หมายของทัง้ในระดบับคุคล องค์การและประเทศ ปรากฏภาพการ
รับรู้จากการได้รับรางวัลองค์การคุณภาพต่างๆ นั่นเอง
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